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IV a.
Elvebrudpaa Bragernæs
(Drammen).
Efter et af Kandidat Bergh i Aaret 1847 udgivet 1760
«Extrakt af Dokumenterne i Elvebrudssageni Drammen» Tidligere
74.
har Elvebreddens UdgYideneller Nedsynkenpaa enkelte Steder i Drammen af og til fundet Sted allerede fra lang Tid
tilbage. Kjobmand paa Bragernæs Christen Lohrman omtaler i et lidet Skrift, betitlet «Anmærkninger over Drammens økonomiskeBeskaffenhedog nuværendeHandel», Kjøbenhavn 1771, at slige Elvebrud indtraf mellem Aarene
1760 og 1770 og berører især et, hvorved en Husbygning
og to Soboder pludselig sank, uden at han nærmere angiver
Stedet.
DrammensHavnekommissionsProtokol omtalerligeledes,
at Borgeren Niels Holm i 1774 mistede et Bryggerhus og en
Sebod, der stod paa Strømsesiden ved Sundhaugen (altsaa
saa langt oppe som ved Lier Sund), idet Elvens Flom rev
disse Bygninger langt ud i Vandet. Ligeledes omtales der
Strømmens Tilintetgjørelse af et Mollebrug,et Stenkar og
et Fiskeri. Saa godt man kunde, søgte man dengang at
beskytte Tomterne, hvor Udglidninger havde fundet Sted,
ved Steumure, men, som det synes, uden synderligt Held, 1776_
da nye og betænkelige Jordfald tildels paa samme Terrain 1804.
indtraf i Aaret 1776.
Som et radikalere Beskyttelsesmiddel segte man da at Forslag til
styrke Elvebredderne ved en Stenopfyldningi Muldbakken, Bzigt,tte
og ikke mindre end 4,469 Læs Sten bleve inden Udlebet bredden.
af 1778 udkastede paa de farligste Punkter langs Bredden,
—
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Paabegyndels Opforeelse af
Bro over
Elven.

Elvebrud

Elvebrud
1826,

et Arbeide, som ogsaa fortsattes i de derpaa følgende 4 å
5 Aar. Grunden var imidlertid for løs, Stenen sank i Dybet, ogman finder nu saagodtsomintet Spor længer af disse
betydelige Foranstaltninger.
Man var derpaa fri for Elvebrud, indtil der i August
Maaned 1804 skede et Udbrud paa Apotheker Stillesens
__.d,
u-run et Punkt, der netop var kommet i Betragtning ved
den i Aarene 1776-83 foretagne Stendocering.
I det paafølgendeAar 1805 paabegyndte man Opførelsen af en Bro over Elven ret ud for Torvet; Brokarret
paa Bragernæssiden -var allerede næsten færdigt, da det
pludselig sank og saagodtsom aldeles forsvandt i de opb1ødede Lermasser, der tjente til Fundament. TilligemedBrokarret sank den mod Elven vendende Del af C. Fayes
Gaard saaledes, at Bygningen berørte Vandfiaden,men ved
Opskruning og Paabygning blev den atter rettet.
I 1812 indtraf der atter et Jordfald paa Apotheker
Stillesens Tomt, formodentlig nærmest bevirket derved, at
en Masse Jernmalm var opdynget paa Stedet. Ved Nedrammen af Pæle, ved Stenfyldning og Faskinering, som da
formodentlig for første Gang blev benyttet til Sikring af
Elvebredden ved Bragernæs,søgte man at beskytte sig imod
videre Fare paa dette Sted, som ogsaa senere har været •
forskaanet.
Bragernæs var derefter fri for Elvebrud til Aaret 1826,
da i Midten af Februar Maaned en Hestemelle gled ud
paa P. G. Berghs Grund, og senere den 5te og 6te Marts,
da dette Skred fortsatte sig, idet det rev med sig de allerede paabegyndte Forbygninger med Forpælinger og en Art
Faskinværk. Dette Jordfald er det øverste paa Bragernæs,
hvortil ntan har noget Kjendskab. Man blev nu nødt til at
tænke paa alvorlige Midler for at mode den truende Fare,
og — forinden nye Forbygningsarbeiderpaabegyndtes lod
man foretage endel Jordboringer, men da Boret kun var 40
Fod langt, erholdt man blot Kundskab om de øvre Jordlags
Beskaffenhecl. Som Konsulenter ved Planlæggelsen af de
Arbeider, som dengang agtedes udførte, tilkaldtes Professor.
Esmark og Ingeniergeneral Aubert.,
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De af dem foreslaaede Arbeider bleve udforte, og Om- 1826.
kostningerne dertil udredede af Havnekassen, hvis Bestyrelse dengang ansaa Sagen som den vedkommende.
Den 27de December 1836 udgled en Strækning paa 9'
200 Alens Længde og 7 Alens Bredde fra Stener Jensen 1837°.
til Haavestols Tomter med paastaaende Bygninger. Udstyrtuingen var voldsom, og 2 Mennesker tilsatte Livet ved
samme. I Slutningen af Januar ogBegyndelsenaf Februar
1837 forsterredes dette Brud ved mindre Udfald. Umiddelbart efter at det første af disse Brud var indtruffet, lod
Finantsdepartementet Undersøgelser anstille og strax iværksætte de nødvendige Forbygningsarbeider, idet det i Skrivelse af 2den Januar 1837 til Amtet bl. A. meddeler, at
Udgifterne kun for den tekniskeLedelse ansees det Offentlige
vedkommende, men forøvrigt i Almindelighed antoges at
paahvile Kommunen, hvorfor Byens Vedkommende opfor-dredes til at overveie, hvorledes de af Departementet forskudte Belob kunde blive refunderede. I Skrivelse af 7de
April og 5te Mai 1837 til Amtet forlangte Finantsdepartementet Kommunerepræsentationenssnarest muligeAfgjørelse
med Hensyn til Refusionen og meddelte, at den af det forskudte Sum belob sig til Kr. 19,180.53.
Imidlertid havde man i et Kommunerepræsentantmede
-den 3die Mai 1837 udvalgt en Komite for at afgive Betænkning og Indstilling, om og hvorvidt Drammens Kommune burde deltage i Omkostningerne ved de i Anledning
uf Elvebruddet trufne Foranstaltninger. Allerede den 20de
s. M. afgav denne følgende Indstilling:
«Drammens Formænd og Repræsentanter anse sig ube- Kom%
rettigede til at paalægge Bykassen den nye og betydelige
e
Udgift, som Deltagelsen i Omkostningerneved Forbygnings-mdt,:igs
2'413V4nai
urbeidet i Dramselven vilde foraarsage,saalænge der ei paa-af
vises fyldestgjørende Grunde for, at saadan Udgift bør udredes af bemeldte Kasse» (se Bladet «Tiden» for 1838).
Denne Indstilling bifaldt Repræsentanskabet enstemmig
i Mode den 7de Juni 1837, og efterat Finantsdepartementet
-var underrettet derom, begjærede det under llte December
AmtetsErklæringi Sagen. I Skrivelse af 8deJanuar 1838
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søgte dette at gjendrivede af KomiteenopstilledePræmisser for dens Indstillingog antog, at man,rigtigst rammededet Rette ved, at samtligeinteresseredeParter i Sagen —
Staten,Byen og Havnevæsenet forenedesig om at overtage saavel de allerede medgaaedeOmkostninger,som de
vordende, der til de fornødneForbyggelsesmidlermod lignendeUlykker maatte udfordres. Da Havnekassen havd&
erklæretsig villig til at overtageen Fjerdepartaf de faldne
Udgifter,foreslog det saaledes,at Statskassenog Byen hver
skulde overtage en Halvpartaf det tilbagestaaendeubetalteForskud, samt at samtligedisse 3 Kasser — Stats-, By- ogHavnekassen— skulde bidrage til de Omkostninger,som
efter fælles %Overenskomst
for Fremtiden maatte blive anvendte til Forbygningerfor at hindreJordfaldetsvidereUdbredelse.
Finantsdepartementetfastholdtimidlertidfremdeles,at
Fa1221s
af tidligeren
e Udgifterne vare Staten uvedkommende
uden forsaavidtanBealutning.•
gik Omkostningerneved den tekniske og videnskabelige
•
Veiledning af Arbeidet,og underrettededetKommunebestyrelsen herom i Skrivelseaf 30teJanuar1838, idet det samtidig oversendteAmtets Erklæring, opgav den Sum, som
Kommunekassenpaa den Maade vilde faa at udrede, oglovede at søge bevirketHenstandi 10 Aar uden Renters
Svarelse med Belebets endeligeRefusion saaledes, at der
udrededes
Part aarlig.
Kommunebestyrelsenlod derpaa den tidligerenævnteKomite tage Sagen underfornyetOverveielseog afgiveBetænkning. Men medensden udarbeidedefornyetKontinuationsindstilling,indtraf der Natten til den 28de April et,
Elyebrud nyt Elvebrud paa Borgensog Bruuns Grunde, hvorved et
1838.
ikke ubetydeligtJordstykkegled ud.
Opbledningeni Dybet maatteher have været betydelig
og strak sig langt ned; thi ved senereGrundboringer
stedto
man først i 50 Fods Dybde paa et Jordla,g,som man kunda
antage at have været detJordsmon,somførendUdglidningen.
dannedefast Land ved Elvebredden. Dette sidste Udfald.
drev den øvreEnde af deni 1837 foretagneForbygningsaaledes ud fra Land og underVandfladen,at man maatte
1838.

9

forbinde denne og Bredden med et Skjærmværk. Man byg- 1838,
gede saaledes et Udslag, bag hvilket det Material, som fulgte
kunde afsættes i den Fordybning, der ved Afmed
synkningen var fremkommen,og som desuden søgtes udfyldt
med Grus fra den i 1838 stedfundne Ildsvaade.
Dette nye Jordfald foranledigede, at Komiteen maatte
give sit Arbeide et videre Omfang end en Imødegaaelse
af Amtets Erklæring og Finantsdepartementets Paastand
paa Refusion.
Samme Dag, som Jorfaldet indtraf, havde Amtet givet
Finantsdepartementet Indberetning derom, hvorefter dette
beordrede Havneinspektør Sehive til snarest muligt at anstille de fornødne Undersøgelser,og i Skrivelse af 28de April
underrettede det Amtet om,at kun Omkostningerne ved Inspektørens Reise og den tekniske Undersøgelse vilde blive
udredede af Statskassen, medens Byen maatte se til at tilveiebringe Midler forøvrigt. Underrettet herom tilmeldte
KommunebestyrelsenAmtet allerede den 30te April, at forsaavidt yderligere Skade maatte opstaa ved Forsinkelse i
de nødvendige Forbygningers Paabegyndelse og Fuldførelse,
af Mangel paa de tilstrækkelige til øieblikkelig Disposition
staaendeMidler, maatte den paabinde vedkommendeDepartement Ansvaret derfor.
Efterat Formandskabet af Departementet var underrettet om, at Udgifterne ved de strax fornødne Arbeider i
Anledning af det sidst indtrufne Jordfald efter Havneinspektørens Kalkul kunde ansættes til Kr. 2856, hvoraf
Havnekassen antoges at skulle bidrage 600 å 800 Kr. og
Kommunen2000 Kr., og efter paany at være tilkjendegivet,
at Udredelsen ikke antoges at paahvile Statskassen, samt
at Erstatning for Forskud i Anledning saavel af det i
1836 som det i 1838 indtrufne Elvebrud vilde blive at mdtale hosByen, saafremt Departementet ikke inden MaiMaaneds Udgang modtog Underretning om, at Byens Vedkommende havde fattet den Beslutning at refundere de forskudte Summer, havde Formandskabet et Møde den 3die
Mai, hvori det indstillede paa en Bevikning af dt 2000Kr.
I .et paafølgende Repræsentantmøde den 8de s. M., hvor

,1838. denneSag forelagdes,besluttedeman-at oversendeKomitten
Formandskabets
Indstillingtil Behandlingi Forbindelsemed
Sagen i detHele, samt at meddeleAmtet, at man umuligt
inden Mai MaanedsUdgangkunde have fattet nogen endelig Beslutning, men haabedeinden to Maanederatt.kunne
give Indberetningom Sagens endeligeUdfald.
Den 12teJuli var Komiteenfærdigmed sin Indstilling,
KomiteindsIgnfigder in extenso er trykt i 2det, 3die og 4de Supplementblad
lt338ang. til
agelse
Bladet «Tiden»for 1838. Den gik ud paa, at RepræDelt
i Omkost- sentationenskulde fatte følgendeBeslutninger:
ningerne
ved Elve• DrammensFormændog Repræsentanteranse sig fremforbygningernem. •
deles uberettigedetil at paalæggeBykassen den nye
Udgift, som Deltagelsei Omkostningerneved Forbygningsarbeideti Drammenvilde foraarsage.
Det overdragesFormandskabetat udfærdigeen underdanigstAnsøgning til Hans Maj. Kongen, om at det
naadigst maatte behageHeistsamme snarest ske kan
og om muligt ved næste Storthingat træffeForanstaltninger til, at der, enten ved at en Lov desangaaende
udfærdiges,eller ved at de fornødneSummerdertil bevilges, hjemlesRegjeringenRet til baade at tage de
dertil fornedneForholdsregleri Anledening af de indtrufne og muligens herefter indtræffendesElvebrudi
Drammen,og til at udredede dervedforaarsagedeUdgifter af Statskassen.
ForindendenneAnsøgning indsendes,refereresden i et
KommuBeslut
samlet Mede af Formændog Repræsentanter.
nens
38ang.
Denne Indstilling blev vedtaget af KommunerepræDeltagelsen
Omkost- sentationen,og under31teJuni 1838 indgavFormandskabet
ningerne
ved Elve- en underdanigstAnsøgning af Indhold som antydet i IndforbygninErcli.eRme;.
VafstillingensNo. 2, men i Henhold til Regjeringens Indstilling af 14de Septembers. A. blev den ved kongelig Reso74:t3e7sealIf
Formandsk.lution af 24de Oktobernegtet Indvilgelse.
Ansøgning.
Kommunerepræsentationen
fastholdtfremdelessin NegDep.tet
sttevner telse af Refusion,hvorforFinantsdepartementet
senere i
Kommunen
ogRøiesteafstævnte
DrammensMagistrat
og
Formændtil
at
refundere
retsndDom
23de Oktbr.detKr. 16249.70medRenter fraIndkaldelsentil Forligelses1843.
Kommissionenden 4de Januar 1839. Sagen blev paadømt

11 —
ved Hoiesteret den 23de Oktober 1843 med det Udfald, at 1838,
Drammens Kommune frifandtes for Finantsdepartementets
Tiltale. Som den væsentlige Begrundelse af denne Dom
kan fremhæves, at Departementet i denneSag ei kunde betragtes som,en negotiorum gestor for Kommunen„da denne
udtrykkelig
idetmindste hvad endel af Udtællingerne angik — betimeligt havde nedlagt Protest mod at bære Udgifterne. Nogen absolut Nødvendighedi at foretage Arbeidet, førend Kommunen gjennem sine Organer havde havt
Anledning til at erklære sig derover, var heller ikke forhaanden, og derhos kjendtes intet Lovbud, der paabod en
Kommune paa sin Bekostning at udrede en saadan Skade.
Denne Dom indeholder derfor intet Bevis for, at Statskassen har nogen Forpligtelse til at foretageUdbedringer, som
Beskyttelsesmidlernemod Elvebruddene i Drammen, hvilket
desuden udtrykkeligen blev udtalt af KommunensAdvokat.
Grundet paa et Forslag fra Kanal- og Havneinspektørsilo?I'Zått
Schive, der som nævnt var beordret til at træffe Foranstalt- ;i:eedskaforgld.e
ninger mod videreUdglidning, blev ved kongelig Resolution Juni 1838.
af 22de Juni 1838 nedsat en Kommission, bestaaende af
Professor Maschmann, Kanal- og Havneinspektor Schive og
Grosserer Børresen for at foretage Undersogelser om, hvad
der kunde antages at have været Aarsag til de hidtil paa
Bragernæs indtrufne Jordfald, og i Særdeleshed om, hvorvidt det Vand, der antoges at drage sig igjennem Jordsmonnet fra Bragernæsaasen ned til Dramselven,havde været
Aarsagen, samt endelig for at afgive Betænkning angaaende
ved hvilke Midler lignende Ulykkestilfælde for Fremtiden
maatte kunne forebygge's,ledsaget af Overslag over, hvilke
Omkostninger dermed antoges at ville være forbundne. I
sin Indstilling til denne Resolution udtalte bl. A. Departementet, at Midlerne til de Arbeiders Udførelse, der vilde
blive en Følge af KommissionensForslag, maatte medUnd-%
tagelse af den tekniske Bestyrelse søges tilveiebragt af Drammens Kommune, medens KommissionensUdgifter til Grundboringerog andre Undersøgelserskulde udredesaf Statskassen.
Der blev derefter i 1839 og 40 optaget Grundboringerunid-.8.309;e1
wo39.
og tvende Karter over det Terrain paa Bragermea,der. ,e)8
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hovedsagelighavde lidt af Jordfald. Først den21deMartg.
1844 kunde Kommissionenafgive sin endeligeBetænkning.
KommissionensBoringeri Terrainetunder Bragernæsa'asen
viste, at det øverste Jordlag bestod af Muldjord,fordetmeste af 6 tjl. 10 Fods Mægtighed; derunderlaa Ler som
Hovedmasse,indtil mani Nærhedenaf det Fjeld, hvorpaa.
det Hele hvilede, og som gik ud fra eller retterevar en
Fortsættelse af Aasen, traf paa et Lag af Grus,Sand eller
Sten, hvilket Lag idethøiestehavde 15 Fods Mægtighedog
sædvanligvisblot 2 til 5 Fods Tykkelse. Underdisse Lagfortsatte Fjeldet sig dog med mindrestærk Heldningend
Aasens steileSider, saaledesat tlet Parti, som i Dagen var
mest fremspringende,ret ind for Bragernæs Kirke (den
ældre),ogsaa kom Elven nærmest med den mindsteDybde
underJordsmonnet. Ved Grundboringerne
fandtesendvidere,
at Lermassen paa forskjelligeSteder var opblødti større
eller mindre Grad. Nærmest Aasen var Opblodningen
mindst, idet der fandtes Lerlag af fastere Beskaffenhed.
mellem de opblødedePartier; naar man kom længerned.
modElven derimod,dannede det opblødedeLer et sammenhængendeFeldt i større eller mindreAfstand fra Jordoverfladenog af tiltagendeMægtighedindtil ned modden nye
ei,. hvorfradet nedovertil Elven syntes at aftage og nedover modElven at rykkenærmereopimodDagen. Paa fiere
Steder indenfordet undersøgteStrogfandtes dette vandsyge
Ler aldeles opløstog paa et enkeltPunkt endogi 60 Alens
ybde. Enkelte Grundboringer,foretagne østenfor eller
nedenfor Schwenekebækken,godtgjorde,at Lerlagene her
ingenlundevare mindre, men snarere mere opblødedeend
paa den vestre Side; men da Elvedragetpaa dette Streg ei
stødte op imodBredden, og denne havde en jævnt skraanende Muldbakke,havde man mindreGrund til at være
ængstelig for noget Jordfald, eftersomTrykket af Elvens
Vandmasse hjalp til at støtte den overliggendefaste Jordskorpe.
Kommissionenansaa det paa det klareste godtgjortved
disseG-rundboringer,
at det ikke var Elven alene, der havde
bevirketGrundensOpblødning,
menat denne væsentligskrev

,
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sig fra dett fra Aasen kommendeVand, der trak sig ned 1840.
.gjønnemdet porøseLerlag. Naar saaledes Elvens Strøm i
de løse Lag lettelig kunde undergraveGrunden,vilde derved en større Fare af alvorligereBeskaffenhedi Fremtiden
kunne befrygtes,dersomikke beherigeForholdsreglerbleve
tagne itide.
Kommissionengav derefterForslag til forskjelligeFor- slicoainios,-.
til forAnstaltninger,som burde træffes paa Fjeldet eller Aasen,slag
skjell ige
Foranstaltunder Fjeldet og mod Elven. Iblandt disse kan nævnes ninger for
hindre
.at tilstoppe alle Revner paa Aasen for at hindreVandet atfortsatte
fra gjennemdem at trænge sig ned underGrunden, og at Elvebrud.
rense alle VandloboverFjeldet og ved detsFod at opsamle
-det større Alleb i et kunstigt Bassin, hvorfra det lededes
videre, samt at give de mindreAlleb videre Gang gjennem
murede,tætte, oventil aabne Render. Til Sikring af Elve-breddenforeslogKommissionenat giveMuldbakkenen Stendosering paa Underlag af Faskiner. SamtligeForanstalt-ninger beregnededen til en Udgift af Kr. 31780.'
Den da ny ansatte Kanal- og HavnedirektørJohnsen 184a.
havde, efter i Marts 1843 at have iagttaget Forholdenepaa ogKanalHavnedirektør
afgivet en Indstilling til DepartementetangaaendeJohnsens
Stedet,
denne Gjenstand, idet han udtalte sin Frygt for et yder- Forslag.
ligere større Brud, hvorved 13 Pakboder skulde blive udsatte for at gaa under,dersomder indtraadteen usædvanlig
lav Vandstandi Elven. Han foreslog for en Udgift af
Kr. 24000 uden Henstand at beklædeden hele Elvebakke
,og for en Udgift af Kr. 4800 at anlæggeen Groft parallel
med Elvebreddenovenfor den Jordryg,hvorpaaen Del af
Byen ligger, for der at optage det fra Aasen nedflydende
Vand og føre det ud i Elven.
Denne Indstilling saavelsomKommissionensErklæring 1844.
blev den28deMai 1844af Finantsdepartementet
sendtAmtet
,og DrammensFormandskabtil Betænkning.
•
I Mede af Kommunepræsentationen
den 16deOktb.1844
vedtog den imidlertidi Henholdtil FormandskabetsIndstil-anfg"bare84.4
ipft
lseraffraU4n-ling af 4de s. M. enstemmigfølgendeBeslutning:
e o
‹1. Drammens Formænd og Repræsentanterantage, at vlespCries_
Drammens•Bykasseikke bør enten i detHele eller for j!,3rarumdmveedu

en Del udredeOmkostningerneved de Arkbeider,snm
maatte findeshensigtsmæssigstat foretagetil at sikre
Grundenved Elvebredden.
2. DrammensFonnændog Repræsentanterere fremdeles
af den Formening,at de i første Post omhandlede
Foranstaltninger nærmest maa betragtes som et Statens
•
Anliggende,og indhærerederfor deres under 31te Juli
1838indgivneunderdanigsteAnsøgning».
Amtet fastholdtfremdelessin i Erklæringaf 14deSeptember 1838 udtalte Formening,at det Offentligessaavelsom det Privates Tarv bedst vilde rammes ved, at Statskassen,Havnekassenog Bykassen hver med en Trediedel
bidrogtil Udgifterne,og tilføiede,at Sagen formentligvar
af den Vigtighedfor det Offentlige,at den burde gjørestil
Gjenstandfor en Propositiontil Storthinget, der muligens
kunde findesig foranledigettil at bevilgeOmkostningerne
uclrededeaf Statskassen.
1845.
Efter Modtagelsenaf disseBetænkningerafgavFinantsWki,rafdepartementet sin Indstilling i Sagen, der ved kongelig
elfter' stva(t)eriiResolutionaf 21de Februar 1845 blev bifaldt, gaaende
Intet vil u d paa•
have at
1844

igijciffree
meedn

at der fra Statens Side Intet bliver at foranstalte med
Arbeiderne til at forebyggeJordfald

af Arrfleider gensv
ti l at oren t'l
I Udførelsen af
bygge Jord- ved Dranmmen
».
fald ved
Drammen.

I sin Indstillingytrede forøvrigtDepartementet,at det
fandt at burde foretrækkeKommissionens
Forslag til Forebyggelsesmidler
modElvebrudfremforHavnedirektørens,da
, denneikke havde været bekjendt medKommissionens
Undersøgelseaf Forholdeneog følgeliginanglededet indtrængendeog omfattendeKjendskabtil Sagen,der laa til Grund
forsammesForslag. DetfraraadedederhosvednogenLov at
overføreDeltagelseri Arbeiderfor at sikre modElvebrud
paa Statskassen og henholdtsig til sine tidligereForedrag
af 22de Juni og 14deSeptember1838.
Da det nu saaledesvar afgjort, at der fra det Offentlige ikke var nogenHjælp at erholde, maatte Kommunen
selv sege den Bistand, somOmsorgfor Medmenneskers
og
MedborgeresLiv og Velfærd krævede. I Henhold til en
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Indstilling fra Formandskabetaf 20de April 1845 vedtog 1845..
i Mededen 26des. M. at udvælgeen KoRepræsentationen
mite, bestaaendeaf 5 Medlemmertil at tage under Overveielseog til Formandskabetat gjøreIndberetningom,hvad
der viderekunde blive at foranstalte medHensyn til Udførelsenaf Arbeidertil at sikre Grunden ved Elvebredden
paa et Stykke af Bragernæs.
Denne Komite traadte strax i Virksomhedog afgav Komiteindunder 17deNovember1845 sin Indstillingi Sagen, hvoriirri=fr.
Forslag,Forslil
den, efter postvis at have dreftet Kommissionens
foreslogforskjelligeArbeider til en samletOmkostningaf fArrsbkeiecielir
Kr. 6880.
MedensdenneIndstilling cirkuleredeblandt Formand- 1846.
skabetsMedlemmertil Gjennemsyn,indlobder til Formandaf 14deMarts
skabet en Skrivelsefra Havnekommissionen
tilligemedet Kart, der viste, at enFordybningeller Underskjæringhavde fundet Sted i Strækningenlangs det tilforn
beskadigedePunkt paa Bragernæsaf en medFare truende
Beskaffenhed,idet 9 Pakhuse vare i mer eller mindreGrad
underskaarne.
Foranstaltninghavde nemlig
Paa Havnekommissionens
Kanal- og Havnedirektørenunder Vinteren1845-46 ladet
Imitnant Røyem paa Isen oploddeElvedybetpaa det Sted,
livor de fiesteJordfald vare indtrufne.
SkrivelsebevægedeForDenne Havnekommissionens
mandskabettil under 6teApril at tilstille KomiteenSagens
samtligeBilag medAnmodningom paany at tage denunder
; men Komiteen remitteredeSagen under 18de
Overveielse
s. M. til Formandskabetmed den Bemærkning,at den ansaa sit Hverv tilendebragt ved den under 17deNovember
1845 afgivneIndstilling,og at den ikke tiltroedesig Kompetence eller i Besiddelseaf de fornedne tekniskeKundskaber for at angive Midler mod den omhandledeFare.
Den tilraadedeforøvrigtat henvendesig til en i dette Fag
kyndigMånd og oversendteet privat Forslag fra Prokurator Cappelen,hvori tilraadedesNedsænkningaf Trækasser,
af simplesteSlags Baghunog fyldtemed Sand,
forfærdigede
Sten og Grus paa de mest truede Punkter.
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Forinden FormandskabetforelagdeKommunerepreesentationenSagen, fandtdet at burdeundergiveKomiteensForslag en videnskabeligBedemmelseog sendte den derforunder 7de Mai gjennemMagistratenogAmtet til Indredepartementetmed Anmodningom, at de fornedneSkridt i denne
Retning maatte blive foranstaltedepaa det OffentligesBekostning.
Dette Ddpartementpaalagdederefter under 19de Juli
Kanal-og HavnedirektørJohnsen at afgive sin sagkyndige
Betænkningover KomiteensArbeider. Saadan afgav han
Kanal- den 19de Septemberog efter en Kritik over baade.Komix)gHavnedirektør teens og Kommissionens
Arbeider erklæredehan sig defi i
Johnsens
Forslag af Hovedsagen enig med de af hin foreslaaedeForfeininger
19de Septbr.
1846
isning til det absolut Nødvendigei at tage
øieblikkeligeForholdsreglermod Elvens Udskjæren.
Vinteren 1846 foretogHavnedirektørenog senereLeitnant Falsen nye Oplodningeropover,til Lier Sund, og ved
at sammenligneResultaterneaf disse Oplodningermed et
af Major Gedde i 1815 optagetElvekart fremgik,at Elveleiet dels ved Udbygningerog dels ved Opdæmningpaa
Stremsesidenvar trængtover mod Bragernæs. Havnekommissionen besluttede derfor under12te November at lade
foretage en Opmuddringeller Uddybning paa dette Streg
af Stremselandet og foreslog hertil anvendt et Beleb af
Kr. 2000 i Aaret 1847.
Den 1ste Februar kommuniceredesApprobatienpaa
1847.
dette Forslag, men af Mangel paa et hensigtsMæssigtOpmuddringsapparat
blev det dengangikke realiseret.
EfteratFormandskabet
var bleven kommuniceretKanalogHavneinspektørens
Betænkningaf 19deSepbtr.1846, fandt
det,at Sagen i sinHelhed havdefaaet et saa betydeligtOmfang, at det ikke var let forMændudenforFaget af samtlige dens Dokumenterat danne sig et fuldstændigtBegreb
om samme. Dette formaaedederforKandidatBergh til at
forfatte en fuldstændigExtrakt af Sagens Gang gjennem
Tiderne. Da den var istandbragt,overdrogFormandskabet
2de af dets Medlemmer,ProkuratorElieson og Stadshauptmand Thorne at trædesammenmed Bergh for at gjennem1846.
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gaa Extrakten og gjøre Forslag til, hvad der videre burde 1847.
foranstaltesi Sagen.
Den 13de Oktober afgav denne Komite sin Betænk-tæKnoirjrgbe-f
af13de8tbar.
-ning og i Henhold til denne og KomiteensBetænkning
.af 17de November1845 indstilledeFormandskabetforKom- Formandskakkets
Indstilling
inunerepræsentationen
:
af 1.8de
1. at overdrage til Formandskabetat foranstalte udfer t Novbr.1847.
de i Komiteindstillingenaf 17de November 1845 omhandledeArbeidertilligemeden mulig Hovedgravover
Konsul Madsens forrige Lokker og videre til Elven,
sigtende til saaledesat opfangedet fra Bragernæsaasen
nedstyrtendeFlomvand og til Elven at afiede saavel
dette som det Overvand, der ansamlespaa den fladere
Strækning mellem Aasen og Byen, hvilket Arbeide
iværksættes med de nærmereModifikationer,som Formandskabet under Arbeidets Drift maatte approbere.
Dette bliver dog alene at iværksætte under Betingelse af :
ia) at Eierne af de Grunde, hvorover noget af disse
. Arbeider kommertil at gaa, af Formandskabetbliver i Repræsentantskabets
Navn at opfordretil at
tilstede saadant uden Godtgjorelse. Samt, hvis
dette indvilges:
b) at Formandskabetindgiver en underdanigstAnsøgning til Kongen om af BragernæsAuktionsfonds
Midler at maatte blive bevilget Kr. 7200 til dermed saavidt tilstrækkekan at foranstaltedetunder
No. 1 omhandledeArbeide, samt at den tekniske
og videnskabeligeDel ved et saadantArbeidesLedning og Bestyrelsebliver beserget af det Offentlige
uden Udgift for Byen.
e) at der af Bykassentil detteArbeide bevilges udbetalt indtil Kr. 4800, som bliver at indtage i Budgetterne med 2400 Kr. aarlig for Aarene 1849 og
1850, og at Formandskabet,hvis Summenbehoves,
forinden den indkommer,bemyndigestil for Byen
at optage det fornødneLaan.

— 18
1847.

2. Formandskabetoverdragesat henvendesig til Havnekommissionenmed Anmodningom, at denne vil tii
Forebyggelse af yderligereUlykke ved Udstyrtning
Elven af Grunde paa Bragernæs, foretage de Forbei eller ved Elven, som Kommissionenmaatte
etr'inger
findehensigtsmæssige,samt vedForfattelsenaf sit Budget tage Hensyn til de dertil udfordrendeforøgede
Udgifter».
den 6te Deeember
Ved Repræsentantskabsbeslutning
1847 blev Indstillingspost1 antaget; sammePosts Litr. a.
ligesaa, og Litr. b. i følgendeUdtryk «at der af Bragernæs AuktionsfondsMidler maatte blive bevilget 1800 Spd.
(7200 Kr.) til dermedsaavidt tilstrække kan at foranstalte
det underNo. 1 omhandledeArbeide, hvoromFormandska•
bet indgiver underdanigstAnsøgning til Kongen, samt at
den tekniske og videnskabeligeDel ved et saadantArbeides
Ledningog Bestyrelse bliver besørgetaf detOffentligeuden
Udgift for Byen».
IstedetforLitr. e. antages som No. 2: «forudsat at
de underLitr. a. og b. anførteBetingelser opnaaes,beviI
ges der af Bykassen til Arbeidetindtil1200Spd.(4800Kr.),
som bliver at indtage i Budgetterminernemed 600 Spd.
(2400 Kr.) aarlig for Aarene 1849 og 50 og, hvis Summen
behøves,forindendenindkommer,bemyndigesFormandskabet
til for Byen at optagedet fornødneLaan».
Formandskabets2denIndstillingspostantoges somNo. 3.
I et Møde af DrammensHavnekommissionden 12te1852.
NovemberforelagdePolitimesterenen til ham indlobenUnBefrygtet
Brudpaa
Bragernees.derretningom, at der ved den saakaldteFayegaardBr.-No.
152 paaBragernæshavde vist sig Tegn,som syntes at tydehen paa et forestaaendeElvebrud, idet der i en 12 å, 14
Dages Tid om Aftnerne og om Nætterne havde ladet sig
høre meget stærke Dren under G-aarden,hvorved endog.
fandt
Kar vare bragte til at ryste. Havnekommissionen
efter en Besigtigelse paa Aastedet, at ikke nogen væsentlig
UlempefOrHavnen var at befrygte,selvomElvebrudskulde
inde Sted,men besluttedeat indmeldeSagen til Magistraten,
da et Brud vilde være til Skade baadefor Elerne af Gaar•
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den og for Kommunen. KommissionensFormandsendte 1852.
derhosen Udskrift af ForhandlingernepaaModettil Havneditektøren, som med Tilkjendegivelseaf sine Anskuelser
oversendteUdskriftentil Marinedepartementet,
idet han henstillede til samme at lade Sagen pehandle af Kanaldirektøren som den, den nærmestmaatte vedkomme.
Efter at være tilstillet disse DokumenterbeOrdrede
Indredepartementet
under26deNovemberRanaldirektøren
til
Sagens Anledningat sætte sig i Forbindelsemed Havnedirektørenog snarest muligt foretage en Reise til Drammen
for at anstille Undorsøgelserom, hvorvidt der maatte være
grundetAnledning til Frygt for overhængendeFare for
bemeldteGaard eller nogen tilstedendeStrækning.
Efter i de første Dage af December at have iagttaget
Forholdenepaa Stedet indberettedeKanaldirektørenunder
5te s. M., at de oven omtalte Dron kun var hørt paa
enkelt Sted af faa Personer og ei bemærketsiden 12te
November. Han fandt derfor ingen Grundtil Frygt for
nærforestaaendeBrud, men udbadsig DepartementetsTilladelse til — naar Isen lagde sig — at foretage en Oplodning og enkelte Boringer paa den mest udsatteStrækning
for derefter ved Sammenligningmed ældreUndersøgelSer
at sættes istand til at udtale sig om Sagen i det Hele.
Denne Tilladelseblev ham under8de Decembermeddelt.
HenimodSlutningen af Februar lod Kanaldirektøren 1853.
Assistenten,IngeniørleitnantThams,og FourerTaubøllfore-Undersøgeltage de fornødneBoringerog Lodningerefter nærmere sVagntnnvsee-ni
senet.
strux, og efterat have modtagetIndberetningom disse, afgav han under 8de Mai en Betænkning,hvori han bestred Kanalden af den i 1839 nedsatteKommissionfremsatteForkla-(113t<;rtttteinns
ringsmaadesom ikke ganske rigtig. Jordsmonnetindenforafsit'31."
Elvebreddenvar vistnok opblødet,men dog neppe i den
Grad, at det var flydende, hvilket forøvrigtvar vanskeligt
at bedømmevedBoring. Paa sineSteder laa den opblødede
Masse indtil 50 Fod over Elvens Vandstand, saaledes at
Banken langs Elven, der efter Thams'sBoringer paa en
tynd Skorpenær ogsaa bestod af blød Ler, ei kundemodstaa et saa betydeligtTryk; ialfald maatte, naar en Aab2*
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ning af en eller andenAarsag fremkom,en betydeligMasse
trykkes ad i Elven og størreStrækningersynke ned. Paa
denneMaade håvde imidlertidikke de indtrufneJordfald
vist sig, hvorforKanaldirektørenantog efter det mindre
fuldstændigeBekjendtsk4b,han havde til Omstændighederne,
at disse saakaldteJordfald maatte betragtes som almindelige Elvebrud; frembragteved StrømmensVirkningpaa en
af Naturenmeget svag, men ved Bolværkerog andre
en langRækkeafAar forstærketBred. Han fandt derfor, at Elvebreddenførst og fremst maatte sikres, og ansaa
de fiere for VandetsAfiedningforeslaaedeArbeider for af
underordnetInteresse, saameget mere som, det dog aldrig
vilde lykkes ved demat forebyggeOpblødninger.Han paaviste ved Sammenligningaf de til forskjelligeTider foretIgne Lodninger, at Elveleiet havde fordybetsig ved den
øvre Del af den for Elvebrududsatte Strækning,medens
Leiet ved den nedreDel næstenvar uforandret. Omkostningerneved en Dækning, der bestod af Bolværk øverst
og derunderen StenjeW paaFaskiner anslog han forelobig
til Kr. 28 å 32000; men for at udarbeideet motiveretForslag med Overslagmaattehan have et Kart over eu større
Del af Elven med en detailleretUndersøgelseaf Elvens
Bund, dens Strømsætningog den vestre Breds Bolværker,
hvorforhan udbadsigDepartementetsvidereOrdrei Sagen.
Under 24de Mai beordrededette ham til at optagedet
fornødneKart og anstille de videre Undersøgelserfor at
kunne udarbeidemotiveret Forslag med Overslag til en
Dækning.
I Januar og FebruarMaaned blev de til Kartets Ud1854.
arbeidelsefornødneMaalingerudførte.
Men paa Grundaf IsforholdenekundeLodningerførst
1855.
foretagesi FebruarMaaneddette Aar, da de bleve udførte
af Leitnant Vedeler. Disse Materialier bleve imidlertid
henliggendeuden at bearbeides.
Den 27de Februar om Aftenen indtraf et nyt Jord1866.
Elvebrud fald paa Bragernæsomtrent paa sammeStrækning, hvor
den 27de
Febr. 1866.der den 27deDeeember1836 var indtruffetet. Havnekommissionen havde i den Anledning foranledigetHavnedirek1853.
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tørens Nærværelsepaa Stedet, hvorefterdennei Skrivelse 1856
af 2den Marts tilraadedeat sikre Foden af Bruddetunder Hi:tv:reednisVand samt kontraballaneeredet indenfor.liggendeTerraingrierivterEt,sf
.
ved en Stenbelastning,hvilket vistnok turde blive et kost- 11866
bart og langvarigtArbeide, idet Jetteen vilde synke ned i
den blødeBund, indtil denne fik den fornadneBæreevne.
Han antog dog, at Terrainet derved vilde beskyttesmod
Undervaskning,.Udskjæringog Udglidning, saa at man senere kunde udplanereog udfyldedet indenforogoverVand
liggendeTerrain.
DrammensStadsingenierforeslogstraxnoiagtigeUnder-%tadareniintren
segelser af Elvebunden saavel ved Oploaningersom ved ntderseogerslser.
g lag
Boringerog afgav, støttet til dem, et Forslag til de nødvendige Arbeider for at hindre yderligereFald eller Udskjæringer,beregnedetil en omtrentligUdgift af Kr. 20000.
ønskedeimidlertidpaaGrundaf denne
Kommunebestyrelsen
Sums Størrelse at faa Forslaget underkastetKanaldirekterens Betænkningog henvendtesig i den Anledningtil Amtet under13de Marts. Paa dettesAnbefalingaf 15des. M.
beordredeDepartementetunder 16de Kanaldirektørentil
snarest muligt at undersøgeJordfaldet og afgive Betænkning med Hensyn til StadsingeniørensForslag.
Paa Grundaf den Hast. hvormedman ansaa det nødvendigt at træffe Foranstaltningermodvidere Fare, besaa
KanaldirektørenuopholdeligLokaliteterneog foranledigede
den 20de Marts, til hvilet Mode af Ingenierkommissionen
ket ogsaaDrammensStadsingeniervar tilkaldt, for hurtigst
muligt at faa Sagen behandlet. Man enedesher om at mo- Modifikaf
Plan derhen,at Forbygningenskulde StrdnsinagedificereStadsingenierens
bestaa i et stærkt FaskinværkmedpassendeStenbelastningwensia:."
i Modsætningtil den af. Stadsingenierenforeslaaedestærkere Stenbelastningog mindre Faskinering. I Henhold
og medhertil udarbeidededenneet nyt Omkostningsoverslag,
under21deMartstil Indredepartementet
delteKanaldirektøren
Udfaldetaf Forhandlingernei Kommissionen,idet han uden
nærmereat kunne forklareSituationenog Forholdeneudtalte sig for, at Staten ydede et passendeBidrag til Arbeidets Udførelse.
-
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Ved høiesteResolutionaf 21de'Martsblevderogsaaefter
viCisollente
Ansegning fra Kommunebestyrelsenaf de til Oprensning
masfrt2.11:66
af Elvedrag m. V. paa Budgettet opførte Midler tilstaaet
Kotustaaeunten
DrammensKommuneet Bidragaf Kr. 8600 til Udførelseaf
et Bidragaf Forbygningsarbeider
i Anledningaf det paa Bragernæsind
Blvedragsfondet. trufne Jordfald overensstemmende
med den dertil af StatsingeniørenafgivnePlan af 13deMarts, saaledessom samme
af Ingenlørkommissionenvar foreslaaet modificeret,samt
mod at Arbeidet udførtes under saadanKontrol, som af
Indredepartementet
bestemmes.
Idet Departementetheromgav KanaldirekterenUnderretning, beordrededet ham under 23de Marts til at føre
dette Tilsyn.
Arbeiderne
Arbeidet blev derefter uopholdeligiværksat,men den
Paabegyndtes. 19de Mai indberettedeStadsingeniørentil Kanaldirektøren,
at der den 17de s. M. var sunket en Del af Jordskorpen
indenforFaskineringsarbeidernepaa den aabne Plads ved
Konggadenuden dog at rokke eller forflytteFaskineringen.
Udstrækningenaf dette Fald var i Længdenca. 100 og i
Breddenca. 15 Fod. Han meddelte derhos,at Jordmasserne ikke forsvandt ganskei Dybet, men at de viste sig
over Vandfiaden,samt at han led Kanterne paa Skredet
afskraaneog udstrakteFaskineringenindad.
Sommeren1866 hjemsøgtes Bragernæs af en større
Ildsvaade,der af Bebyggelsenpaa den hele Strækningfra
det Sted,hvor det sidstnævnteElvebrudfandtSted til yderst
paa Bragerøen kun efterlod urørt KjøbmandSyvertsens
Sebod med en liden Tilbygningsamt i nogen Afstand derved Siden af samme
fra A. M. TandbergsSobod med
staaende mindreBoder. Da nu Bragernæsefter dennebetydelige Ildsvaadetænktesomreguleret,og da Kanaldirekren tidligere mundtlighavdeudtalt sin Betænkelighedmed
Hensyn til Sikkerhedenaf en større Del af Strandeneller
Elvebreddenpaa Bragernæsog udtalt sig for saavidtmuligt
at undgaaat belaste den, henvendteAmtet sig under 17de
Juli til ham medAnmodningom til Afbenyttelseved Behandlingen af Reguleringsspergsmaalet
at afgive motiveret
Betænkning om, hvorvidt og i Tilfælde hvilken Udstræk-
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'ning Elvebreddenpaa Bragernæs burde holdes fri for Be- 1866.
byggelse. I sit Svar herpaa af 20de Juli bemærkedeKa-naldirektøren,at han altid havde været af den Formening,
at den svageste Grund paa Bragernæs ikke burde stærkt
belastes,hvorforhan indtrængendeanbefalede,at den i Fremtiden ikke blev bebyggeteller — om det ei lod sig undgaa
— ialfald ikke med Stenhuse, høie Træhuse eller MagaHan ansaa sig imidlertidikke istand til nærmereat
angive Grændsernefor denStrækning,somsaaledes ei burde
bebygges,da han savnede Karter.
Under 20de Juli forlangteDepartementeti sammeAnledning nærmere Oplysning fra Kanaldirektørenom det
usikre TerrainsBeskaffenhedog Grændser,og ved under
24de at tilstille ham de ældreKarter og DokumentervedkommendeElvebruddeneopfordrededet ham til i fornødent
Fald at anstille Undersøgelsepaa Stedet og oversendesin
Be,derpaa støttede Erklæring til Ingeniørkommissionens
tænkning.
Boringersaavel paa det nordenforsomsøndenforBroen Kanaldirekliggende Terrainblev derpaaforetagneog efter i Forening ræczgEar-f.
Medlemmerden 10de August 15diessrg.
med Ingeniørkommissionens
at have taget Forholdene nærmen i Øiesyn afgav Kanalsin For4firektørenden15deAugusttil Ingeniorkommissionen
Maringover Forholdene, ledsaget af Profiler og Boringstabeller. Af disse fremgik,at den Del af Bragernæs, som
ligger mellemKongsgadebækkenog Svenskebækken,hvilede
paa et Lag f fast Jord, tildels Grus og Muldjord,hvis
Tykkelse varieredefra knapt 5 Fod til over 20 Fod. Derunder og ofte flere Fod høiereend Elvens Vandspeilfandtes et Lag af stærkt opblødtLer, hvis Mægtighedligeledes
varieredefra nogle faa Fod ligetil 80 og muligensderover.
Under dette Lag fandtes en Bund af tiltagende Styrke.
Det opblødteLag var i Regelen mægtigerenærmestElven
end omtrentved Baggaden og igjen mægtigerenoget nærmereBra,gernæsaasen.Den bebyggedeDel laa saaledes paa
et Skraaplan, hvilket just ikke var fordelagtigt, men saa
syntes det bløde Lag at være fastere langs Elven end bagenfor Baggaden. Herfra fandtes der dog fiere Und-
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1866. tagelser. Saaledes paa Strækningenfra Kongsgadebækkeff

til lidt nedenfordet afbrændteHotel d'Angleterre var den
faste Jordskorpe tynd og Banden under sammemeget op-løst og blød. Paa 'denneStrækning var -det, at Indsynkninger de senere Aar var forekommet,og de der gjenstaaendePakboder langs Elven vidnede tydeligt nok om
en særdeles slet Grund. Længere nedover var Grunden
bedrei Elvekanten,og fandtesder ogsaaudkasteten Mængde
Sten og Træ, der gjordedet vanskeligt at faa Boret ned.
VedTorvet varBundendaarligere,men noget bedrei Bredden og daarligere jo nærmereman kom Svenskebækken.
Nedenfor Gjetergadensyntes Grunden især i Elvekanten
at være god, og paa fiereSteder fandtes fast Grundi større
Dybde ved Elven. Langs ElvebreddennedenforBroen laa
et tykt Lag af Flis, som maattetjene til at styrkeBunden,
der her desuden var slagere end ovenfor Broen. Kanaldirektørensøgte derefter nærmereat gjøre Rede for Aarsagen til, at Bunden var saa opblødt, og til de stedfundne
Indsynkninger. Som saadanansaa han især det Vand, der
gjennemskjulte Revneri Bragernæsaasentrængte frem fra
dennesFod dybt underJordfiaden,da det underBoringernepaa sine Steder havdevist sig, at Vandet, naar den øvre
haardeJordskorpevar gjennemboret,sprang indtil 17 Fod
iveiret. Saalænge denne Skorpe modstodTrykket kunde
Vandet ikke kommeop i Overfladen,men maatte bane sig
Vei under Skorpenned til Elven. Naar det her kom frem
og førte Material, der af Elven strax førtes videre, maatte.
Jordskorpenundergravesog tilslut brække. Det var derfor
langs Elvekanten, at Fare for Indstyrtning var tilstede,
ligesom saadan udelukkendehavde vist sig der,uagtetBunden ikke var værre der end f. Ex. paa BørresensLøkkeved -dengamle Præstegaard. Paa TerrainetindenforElve-,
kanten kunde ikke vel en Bygning tænkes at forsvinde,,
fordi den da maattedrive ligesaa meget Materialtil Siden
som dens Indhold,men hertil krævedesen betydeligVægt,
medmindreJordartenvar saa oplost, at den kundekaldes.
en tynd Vælling, hvilket kun var Tilfældet i Nærheden
af det gamle Brud. SkjøntblødharBunden dog ikke liden
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Bæreevne, og Erfaringen stadfæstede det her, idet det heie 1866.
Murstens Kirketaarn og en 3etages Gaard paa Torvet ikke
viste større Sætning, end at den godt kunde forklares af
slet Fundamentering; og dog var Bunden paa disse Steder
med den sletteste. Det var saaledes kun Strækningenlangs
Elven, somKanaldirektøren fandt det utilraadeligt at bebygge,
og antog han, at Afstanden mellem Elven og Bebyggelsen
passende kunde sættes til 30 å 40 Alen. Derhos fandt han
det hensigtmæssigt at opføre Pilotage, tjenlig til en lav
Kaimur modElven for derved at styrke Bredden og bidrage
til at holde det opblødteMaterial tilbage, saa det ikke gled
ud i Elven og bortførtes af Strømmen, Skulde der saa
alligevel vise sig Brud, saa stod ialfald ikke store Værdier
paa Spild, medens man ogsaa havde Rum til at foretage
Arbeider sigtende til at forebyggeen Udvidelse deraf. Han
foreslog endvidere at anordne Bebyggelsen efter smaa Kvartaler og brede Gader for at forebygge en for stærk Belastning af den øvre Skorpe. Derimod ansaa han clethverk6n
nødvendigt eller praktisk at forbyde Stenhuse, medmindre
man ogsaa foreskrev Regler for den tilfældige Last, ligesaalidt som at paabyde udelukkendeStenhuse af Hensyn til
Ildssikkerheden, da den daarlige Grund fordrede et forholdsvis kostbart Fundament, og saaledes et saadant Paabud vilde
blive for strengt. Endelig behandledehan de muligeMidler
til at ophæve Grundens Opblødning, men disse vare baade
utilfredsstillende og farlige at anvende, saa man med dem
kun med den største Forsigtighed maatte gaa forsøgsvis
frem. De krævede derhos videre og meget skarpe Terrainundersøgelser.
Den 20de August afgav Ingeniørkommissionensin Be- kto=iisøsriotænkning i Sagen. Den tiltraadte Kanaldirektørens Erklæ- nens Bering undtagen forsaavidt, at den langs Stranden istedetforAidkenrugg.
1866.
Pilotage for en lav Kaimur anbefalede at lade selve Kaien
bestaa af en Plankebane paa Pæle med liggende Stenk1ning af den docerede Elvestrand paa samme Maade som
ved Jernbanestationen paa Stremsø. Sagen er senere ivaretaget af Kommunen uden det OffentligesMellemkomst.
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IV b.

Dampskibsfart paa Dramselven mellem Drammen
og Hougsund.

For at fremkalde en lettere og sikrere KommunikationAndragende
soomgeFenerd
ea.ri
mellem Drammen og Hougsund, end de almindeligeFerings1e85j51.1m
baade kunde yde, havde der i Drammen dannet sig et In- 22d
teressentskab til Anskaffelse af et Dampskib. Man var
imidlertid ængstlig for, at der mellem Hellefos og den saakaldte Sandøre nedenfor Hougsund ikke skulde være tilstrækkeligt dybt Farvand, og nærede Betænkelighedermed
Hensyn til Muligheden af-under den daværende Ordning af
Flodningen at kunne holde Dampskibet i regelmæssigFart.
Interessentskabet, der savnede de fornødne Midler til at
loranstalte de nødvendige Undersegelser i denne Retning,
henvendte sig derfor under 22de Juni gjennem Amtet med
.et Andragende til Departementet om dets Assistance til at
faa anstillet de paapegede Undersøgelser.
Ved under 30te s. M. at oversende dette Andragende
til Kanaldirektøren beordrede Departementet ham til at an:
stille Undersøgelserne og afgive Betænkning med Overslag
til 'de Arbeider, som maatte blive fornødne til Regulering
.af Dramselvens Flodleie ved den saakaldte Sandøre og ved
Ilellefos. Og den 10de Juli henstillede det til Amtet at
træffe Forberedelse til Oprettelse af et Flødningsreglement.
I Oktober Maaned havde Kanaldirektøren i Drammen
.et Mede med Direktionen for Dampskibs-Interessentskabet,
paa hvilket man udtalte sig for Tilstrækkelighedenaf kun
at kunne komme op til Sundstøtraakka med Dampskibet og
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altsaa blot iværksætteUndersøgelsernemed dette Maal for
Øie. Han lod derefterAssistenten,Fourer Taubell,strax
udføre de fornødneMaalingerog Lodninger.
1856.
Efterat Kart var udarbeidet,og de øvrige ved MaaKit=lEcjli–eklingen erholdte Materialiervare bearbeidede,afgav Kanalr:x direktørenunder12te Januarsin Betænkning. Han oplyste
twelt
1856.
deri, at Elverenden foran og nedenfor Sandøren overalt
havde mindst 8 Fods Dybde og paa det grundffiteSted
mellem Sandøren og den ovenforliggendeØre mindst614
Fods Dybde ved laveste Vand, saaledes at det bestilte
.Dampskib,der kun skuldestikke 21/2Fod dybt og altsaa
ikke behovedemere end 3V2 å 4 Fods Vanddybde,overalt
kunde passere. Stromhastighedenmellem begge Øreneog
nedad mod Pladsen Fetten var ved de midlereVandstande
5 å 6 Fod i Sekundetog blev neppesynderligtstørre ved
de høiere Vandstande. Forsaavidt var der saaledesIntet
til Hinder for, at Dampskibetkunde gaa op til Sundstaatraakka. De betydeligeTOmmermasser,
som med storHurtighed passerede det trange Leb mellemØrene, forvoldte
derimod store Vanskeligheder. Skulde nemlig Dampskibet
som paatænktgaa op underBroen, saa maatte Elven deles
helt fra Sundørenog til StenbergLændsei en Længde:af
9000 Fod, men et saadantArrangementvilde blive baade
kostbart og vanskeligt paa Grund af den smale Dybfaare
og Vandets Hurtighedi den. Kanaldirektørenforeslogderfor at lægge DampskibetsAnlebsstedi Evjen Bryntanedenfor Hougsund, idet man dervedkundeindskrænkeElvens
Deling til en kortere Strækningog i Evjens Dybfaareei
havde under 31/4 Fods Vanddybdeved det kun sjældent
indtræffendelaveste Vand. Fra Evjen vilde der uden væsentlige Omkostningerkunne lægges en Vei over Exercerpladsenop til Broen,der vel maattebetragtessomCentrum
for Kommunikationen.
Møde paa
Dampskibsdirektionen
kunde imidlertidikke indgaapaa
Hougaund
den 12te
dette Forslag, hvorforAmtet til Sagens Drøftelsefik arranFebr. 1856.
geret et Mode paa Hougsund den 12te Februar mellem
Kanaldirektørenog Direktionen m. Fl., hvor man enedes
om at forkaste Forslaget, da det blev paavist, at Brynta
1855.
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var isbelagt næsten 3 Maanederlænger end den øvrigeDel 1856af Elven, fremdelesat den foreslaaedeLændsefra Sandoren
vanskelig kunde ligge for Bordflaaderne,foruden at den
vilde være til•stort Hinder for Fisket, desudenvilde en
Deling af Elven foruden at medfore de to sidstnævnte
Ulemper blive meget kostbar. Det blev vedtaget at indrette sig saalades, at Flødningen standsedes og Lasten
holdtes tilbage i den for DampskibetfornødneTid. Man
forhandledeforøvrigtom de Bestemmelser,som burdefastsættes ved Reglement for at forebyggeKollisionermellem
Flodning og Færsel samt aftalte de Foranstaltninger,der
skulde træffes vedLændseretc. Endeligblev det fremholdt
af Baadfolkene,at Vanclet ved Sandorenvar meget grundere, end det fremgikaf KanaldirektørensOpgave.
For endnu samme Vinterat kunne faa udfort de nød-Kanaldirekvendige Forandringermed LændserneindsendteKanaldirek-tTansst
Reglernent.
tøren til Amtet allerede under15de Februar et paa Forhandlingernei Medet baseret og motiveretUdkast til Reglement for Tømmerfledningenmed Anmodningom at mdhente Tommerdirektionens
Erklæringderover.
Efter i det Væsentlige at være vedtagetblev Udkastet
ved kongelig Resolution af 18de Oktober fastslaaet som
Reglement.
Da man i Henhold til dette Reglementskulde til at 1857..
marrangere Lændseindretningerne
vedHougsund,fremsatteKgslacils
FlødningsformandKopsland Plan til et nyt, heldige'reAr-LrenCtereglernent.
rangement'end det bestemte, et Arrangement,der gik ud
paa ikke at føre Lændse helt op til .Riseen,men standse
den ca. 200 Alen nedenforsammeog lægge de nye Indretninger nedenfor Broen, for dervedat undgaaUlemperfor
Fisket. I den Anledning var Kanaldirektørenden 31te fødepaa
deng8311%1
Januar sammentraadttil et Modemed Lastehandlerneog Janr.
1857.
Dampskibsdirektionenpaa Hougsund. Man var alle enige
i ArrangementetsHensigtsmæssighed;men Dampskibsdirektionen vilde dog tilslut ikke frafaldeFordringenpaa at faa
Lændsenhelt op til Riseen.
Paa Grundaf de paa forrigeMøde meddelteOplysnin-Nye Lodger om Dybden i Elven lod KanaldirektørensamtidigAs- ninEt.og
••

•

— 32 -sistenten,SergeantHoel, oploddeFarvandet paanyt samt udarbeide et Kôtekart i 1/1000Maalestok over Elvestykket
strax nedenfor Hougsund. Det fremgik deraf, at Elven
paa denne Strækning havde 2de Dybfaarer,hvoraf ingen
var gjennemgaaende,idet den sydlige Dybfaarelukkedes
ved en Banke i den nedersteEnde og den nordligeved en
Banke i dens øverste Ende. Mellembegge Dybfaarervar
Dybden ved laveste Vand kun mellem2 og 3 Fod og altsaa for ringe for Dampskibetisær paa et Sted,hvor Strømmen var saa stærk som der.
Kana1direkUnder lste April fremsattederpaaKanaldirekterenet
tørens Forslag af lste motiveretForslag til ved Mudclring
at forlængeden nordre
April 1857.
Mud- Dybfaarelangs venstre Bred og give Renden30 Fods Bunddring.
bredde. Omkostningernehervedanslog han til Kr. 1400.
Efterat DampskibetNøkken var anskaffet og sat i
Fart, anholdtEierne (Kjøsterud)gjennemAmtet om Tilladelse til strax at paabegyndeMuddringenaf Renden
Haab om senere Refusion af det Offentlige. Kanaldirektøren anbefalede under3die August, at det skuldetillades
D'Hrr. Kjøsterudat udføre Gravningenaf en Rende forbi
Sandørenhovedsageligi Overensstemmelsemed det af ham
under 1ste April 1857 afgivne Forslag og underBetingelse
af, at en af RanalvæsenetsIngeniørerudstak Rendensamt
angav dens Dimensioner. Forøvrigt udtalte han, at han
ansaa det unødveudigtat forpligtedet private Iuteressentskab til at fuldføre Gravningentil en bestemtDybde og
Bredde, naar Størrelsenaf det Beleb, som muligensaf det
Offentligevilde blive refunderet,blev bestemtefter KanaldirektørensSkjøn og i Forholdtil det udførteArbeide.
Kjøsterud satte Muddringsarbeidet
igang, men maatte
111nddringsarbeidet
udpaa Høsten indstille det paa Grund af stigendeVand.
sættes
igang.
I November besigtigede Kanaldirektørendet udførteArbeide og indberettedeunder24de s. M. til Departementet,
at Muddringenvar anlagt efter hans Forslag af lste
April 1857, men ikke fuldført.
1860.
Under 24de FebruaransøgteKjøsterudi underdanigst
Aonndrrnde
fu Andragendetil Kongen om Refusion af det Offentligeaf
rjrafir det til Muddringenanvendte Belob Kr. 990.80, samt om
1857.
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det paabegyndte Arbeide maatte blive fuldfort ved Bi- 1860.
drag af Statskassen og efter Foranstaltning af Kanaldirektoren.
Kanaldirektøren, hvis Erklæring i den Anledning blev Kanaldirektørens Erindhentet, anbefalede under 26de Marts, at Omkostni.ngerneklæring af
26deMarts
burde udredes af Statskassen og muligens Amtskonimunen,
da der allerede var kommet flere konkurrerende Dampskibe
i Routen til Hougsund, og .det saaledes neppe var rimeligt,
at et enkelt Interessentskab mod Tilskud af det Offentlige
skulde paatage sig Oprensningen, samt da Arbeidet i hoi
Grad vilde lette den almindelige Baadfart og derhos bidrage
til Elvens Rgulering paa et vigtigt Punkt.
Efter nærmere Konferance med Kanaldirektoren, men
inden Andragendet var besvaret af Departementet, fortsatte
Kjøsterud dette Aar Muddringsarbeidet. I April lod Direktøren den udforte Del af Renden oplodde,og da det deraf
viste sig, at for den oven opgivne Sum kun omtrent en
Fjerdedel af Renden var oparbeidet, idet den endelige
Beregning af Renden ei var overensstemmende med den
tidligere, gjorde han under 30te April Kjøsterud opmærksom
berpaa og henstillede til ham at faa Arbeidet billigere udfort.
Et indkommet Andragende om Refusion af de medgaaede Udgifter — Kr. 990.80 — til Gjennemgravningaf
en Sander i Drammenselveni Nærheden.af Hougsund samt
om,at Arbeidernes videreUdforelse maatte vorde istandbragt
for offentlig Regning, blev af Departementet, efterat Kanaldirektøren under 26de Marts 1860 havde afgivet sin Be.
tænkning, besvaret i en Skrivelse til Buskeruds Amt af
1ite April 1860, hvorefter Departementet vil soge tilskudt
af det Offentlige et Bidrag af indtil 1600 Kroner samt
lade Arbeidets Udforelse foregaa under Kontrol af Kanalvæsenet, under Forudsætning af at de øvrige til Arbeidets
Fuldførelse udforderlige Midler tilveiebringes paa anden
Maade, samt at det Offentlige bliver Eier af Interessentskabets Redskaber m. V.
Sagen er. senere ikke indkommen til Departementet
eller Kanalvæsenet.
it
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VI c.
Elvebrud paa Ekers Prffistegaard.

Allerede i 1846 var der af den daværende Kanal- og
Havnedirektør udført en Del Dækningsarbeider til Beskyttelse mod Elvebrud paa Ekers Præstegaard.
Vaarflommen 1850 havde foraarsaget Elvebrud paa ve- 1850.
stre Bred af Dramselven ved Hougsund umiddelbart ovenfor s)3prusiiiepnaaaf
det Sted, hvor man var ifærd med at opføre en BrooverElven. 11"gsund
Bro.
Indredepartementets Veikonsulent, Ingenierleitnant Bergh,
som paa en Reise havde iagttaget Bruddet, henvendte i en
Skrivelse af 30te Juli A.mtets Opmærktomhed paa samme
og anbefalede det at bevirke Sagen nærmere undersogt ved
Kanaldirektøren, da han fandt Brostedet i den Grad truet
for Ødelæggelse, at Forbygningsarbeider nødvendig burde
foretages inden næste Flom. Paa den hele Strækning fra
Afvisningskarret ved Færgestedet og ned til det Sted, hvor
Brokarret skulde opføres, var nemlig den heie ag forhen
omtrent 45° heldende Elvebred udskaaret saaledes, at den
paa de fleste Steder stod vertikalt.
Paa Amtets Anmodning-beordredeDepartementet under
5te August Kanaldirektøren til at undersøge Bruddet og
afgive Betænkning om de Foranstaltninger, som det maatte
ansees hensigtsmæssigt at træffe.
Allerede den 14des. M. afgav Kanaldirektøren en Rap- I{janalport med Forslag og Omkostningsoverslag til Forbygnings- Fpr'AgZet7
arbeider, der for den øvre Dels Vedkommendebestod i ar_
al- ieurg.afigode
mindelig Dækning og Afskraaning og for den nedre, f
•
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ligere Dels Vedkommende nede ved BrOstedet i Anbringelse af 3 Buner. Omkostningerne ved denne Forbygning
beregnede han til Kr. 1320.
Efter Vaarflommeni 1860 havde Bruddet udvidet sig
1860.
betydeligt
og strakte sig da i en Længde af 1170 Fod fra
Bruddets
Udvidelse.
no get ovenfor det gamleSundsted til Hougsund Bro og selv
nedenfor denne, men var her dog af mindre Betydenhed.
Vandet havde skaaret saa meget ud, at den øvre Mælekant
næsten naaede ind til Forsiden af den Husrække, der laa
langs Sundbakken paa Ekers Præstegaards Grund, saaledes
at man havde seet sig nødt til at nedrive et Hus, som
truedes med Undervaskning. Under Flommen havde man
som midlertidig Beskyttelse udført en let Strandbeklædning
af Bar og Sten, men kun til lidet Gavn.
Paa Amtets Henvendelser af 22de Juni og 3die November anmodedeKirkedepartementet under 16de November Kanaldirektøren om at træffe de Forfeininger, som
maatte findesnødvendigeog hensigtsmæssigefor at forebygge
videre Skade paa Præstegaardens Grund.
I den Anledning lod Kanaldirektøren Leitnant Vedeler
186 1.
Vedelers anstille de fornødne Undersøgelser, som han paa Grund af
1.16'3ersliVifs
andre Forretninger først kunde foretage i Februar Maaned,
1861 til
Dleknings- efterat en Del Profiler af Stranden ovenfor Hougsund Bro
arbeider.
vare optagne af Assistenten, Fourer Taubø11. Kanaldirektøren konfererede paa Stedet med Vedeler angaaende Dækningsmaaden,som de beggefandt at burde være en solid Beklædning af Faskiner og Sten, da Strømsætningen var meget stærk, hvorefter Vedeler den 16de Marts afgav Rapport med Forslag til Dækning, hvis Omkostning han beregKanalnede til Kr. 14320. Den 21de s. M. oversendte Kanaldirektørns
Betefe
r2eti ng direktøren Rapporten med et Specialkart af Elvebruddet og
Maarts 1861. 3 Plader Tværprofiler til Kirkedepartementet, idet han paa
Grund af det Misforhold,hvori Værdien af den Strækning,
der skulde beskyttes, stod til de af Vedeler kalkulerede
Omkostninger, og da han antog, at Arbeidet kunde udføres
ligesaa fuldstændigt og billigereved en stærk Stenjette, foreslog Bruddet dækket med en saadan i 2 Fods Tykkelse,
1850.
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Som han beregnedeat skullekoste Kr. 7200for den hele 1861.
Strækning.
Selv denne Sum fandt man imidlertidfor stor, og da Kanaldirektarens BeSognepræsteni den Tanke, at Bruddet kun var udsat i teenkning
af 19de
Flom, hude foreslaaeten Forbygningved Tømmerkarpaa Aug. 1861.
Sundbakken,bemærkedeKanaldirektøreni en Skrivelseaf
19deAugust, at han ikke kundevære enig i, at Eiendommen ktin ved større Flomme var udsat for Jordtab. Den
•vedøren foranSundstøtraakkenbevirkedestørke Strømsætning mod Sundbakkenvilde sandsynligvisbevirkejævnlig
Formindskelseaf Terrain og snarligNedstyrtning af de
der opførteIndsidderhuse. Desudenvildedetblive en Følge
ø,f fortsatteBrud paaSundbakken,at Broensvenstre Landfæste kunde udgravesellerVeiennedenforafbrydes,foruden
-atElveforholdene
nedenforsandsynligvisvildeforværres.Det
kunde derfor visseligvære Grundtil at opfordreVeivæsenet og Staten til Deltagelsei Omkostningernefor at sikre
4letteSted af Elvebredden,dersomdet ikke syntes rimeligt,
at det nærmestpaalaa BreddensEier. Da StrandensFor133gning
var af Vigtighed,anmodede
Kanaldirektørenom at
faa sig Sagen med Kart og Profilertilbagesendtfor efter
nærmereUndersøgelse
at udfindeen billigereMaadeat realisere en Dækningpaa.
Elveforbygningsarbeider
paaEkersPræstegaarder imidlertid ikke komnetil Udførelse ialfald ikke for offentlig
Itegning.
-
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Sagens

administrative

Behandling.

Paa SorenskrivergaardenLeerberg ved Hougsund havde 1860.
Flommen i 1860 forvoldt et Brud i Elvebredden,der strakte
sig fra 150 til 700 Fod nedenfor Broen. Ved herom at
modtage Indberetning fra Sorenskriveren lod Amtet Amtsingeniøren udarbeide et Forslag til Forebyggelse af videre
Ulemper, hvilket Forslag, dateret 25de November 1860, gik Amtsingeud paa at nedramme Pæle i 1 Mens Afstand fra hinanden Fonri:Vgnstil
Forbygmng
,efter Elvebruddets hele Længde og langs laveste Vandstands- af 25de
Novbr.1860.
kant, bag disse Pæle at nedlægge Sænkfaskiner, afjævne
Skraaningen og belægge den med Sten. Det hele Arbeide
var beregnet til Kr. 920.
•
Ledsaget af dette Forslag indsendte Amtet en Forestilling til Justitsdepartementet angaaende Bevilgning til
Bruddets Forbygning. Efter foreløbig mundtligKonferance
med Kanaldirektøren, hvorved denne anbefalede en simplere
Dækningsmaade, anmodede dett& Departement under 23de
November Indredepartementet om at lade Kanaldirektøren
anstille Undersøgelser og afgive Forslag med Overslag til
Forbygningsarbeider,hvortil han under 15deDecember meddeltes Ordre.
Undersøgelserne bleve derefter udførte i Februar Maa- 1861.
Ve
ned af Løitnant Vedeler med Assistance af Fourer Taubøll, Fdelersorslag
til
og afgav Vedeler •under 26de Marts Rapport med Porslag F oarfbng
og Omkostningsoverslag,ledsaget af et Kart og tvende Pla- marta1861.
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1861. der med Proffler. Han omtalte deri, at Bruddet hovedsagelig var skeet i den over laveste Vintervand liggende Del
af Mælen og foranlediget ved Flomvandets Indvirkning paa.
de løsere ubeskyttede Sandlag. Forstranden stod urert
med en Docering af 3 å 4 paa 1 undtagen paa et Sted,
hvor Strømmen havde udgravet en 2 Fod dyb Kolk i den,
saaledes at der paa det Sted havde dannet sig en Bagevje,
som man tillige maatte sege at standse. Til den Hensigt
foreslog han at strække Forbygningsarbeidet tilstrækkeligt
langt ud i Elven efter en paa Kartet nærmere angivet Linie.
Selve Forbygningen foreslog han at udføre paa den Maade,.
at der i Bunden indtil 2 Fod over Vintervandstand lagdes
et 1 Fod tykt Faskinlag i trinformige Opsatser, forankretog forpælet i den indenfor liggende faste Mæle, mættet med.
Sand og Singels, gjensidig forbundet med Pølser og Peele
samt belæsset med Sten. Ovenfor denne Fod af Faskinerforeslog han at udfylde Bruddets Skraaning med Singel og
belægge den med en jævn Dækning af større Stene. Han
begrundede, hvorfor han ikke ansaa den af Amtsingeniøren
foreslaaede Forbygningsmaade for heldig. Omkostningerneberegnede han til Kr. 3100.
Kanaldirek- Ved under 2den April at oversende dette Forslag med
teEerneLsinB:Bilage til Ingenierbrigaden bemærkede Kanaldirektøren, ataf2den
April1861det var udarbeidet efter Samraad med ham, men at han, da.
a l% C
O Omkostningernestilledesig saa uforholdsmæssigstore,maatte
slag.
tilraade en billigere og simplere Forbygningsmaade, idet
Bruddet ei skrev sig fra Bunden af (Strømmen fulgte nernlig den modsatte Bred), men kun bestod i simple Afskuringer mellem laveste og høiesteVandstand. Han foreslogpaa.
de Strækninger, hvor Bredden var beskadiget ved Afskuring af Græstørven og større eller mindre Dele af Sandfylden under samme, at afjævile den. dels ved Gravning
og dels ved Paafyldning af Singel, saaledes at den ei stod
steilere end 11/2 pea 1, derefter at belægge den saaledes
afjævnedeSkraaning med Stene af omtrent 1 Fods Tykkelse,,
lagte i et jævnt Plan uden pludselige Overgange, og endelig at beplante Stranden med Vidier mellem Stenene.
Kanaldirektøren bemærkede derhos at han for Tiden van-

— 45 —
kunde opstillenoget neiagtigtOinkOstningsoverslag,1861.!
Bredden ei var synbar formedelstSne, men angav det
tilnærmelsesvistil Kr. 1400.
Ingeniør
Paa BrigadensOpfordringaf 2denAprilafgav Ingenier-konmenmsimokommissionenunder 3die s. M. sin Betænkning,hvoreftertanknipng.ir
de
-den anbefalededen af KanaldirektørenforeslaaedeDæk- 1861.
ning somtilstrækkelig.
Efter at være tilstilletSagenssamtligeDokumenterindgik Regjeringenunder 17de.Aprilmed-underdanigstForedrag om at erholdenaadigstBestemmelsefor, at der til Udførelse af Forbygningsarbeidertil Forebyggelseaf Elvebrud
paa Sorenskrivergaarden
Leerbergi EkersPræstegjeld,BudskerudsAmt, i Overensstemmelse
medet af Kanaldirektøren
under anden April 1861 afgivet Overslagaf SorenskrivprgaardsfondetsMidleranvendeset Belobaf indtil Kr. 1400.
Efter at dette Beleb, somved kongeligResolutionaf Kougl.Re6te Mai blev bevilget,var stillet til Disposition,blev Assi:gullliET18,11
ang.nBggeg
stent Taubell uopholdeligmeddeltOrdre til at paabegyndeI3ou
Arbeidet, men da Tiden var skredet saa langt frem, at FbYe
Vaaraannearbeidetalleredevar sat igang, maatte det ud- ning.
sættes.
I Skrivelseaf 30te April havdeTaubøllgjort opmærksom paa, at BruddetsAreal, der skuldedækkes,var næsten
Gange større end paaregneti KanaldirekterensForslag
yael niof-er,
I den Anledninglod Direktøren ham foretage en ny Op-.Na
maaling. Den 8de Maiindgav TaubellRapport,ledsagetaf
en Plade Profiler herom, hvoraf det fremgik,at Omkostningernemed Bibeholdaf de af Kanaldirektørenbenyttede
Priser vilde foregestil Kr. 2968.
Efter at Materialiernevare fremkjørtepaaVinterføret, 1862.
orbyg..
blev Arbeidet efter Tæleløsningenpaabegyndti Slutningenrnngsarbeiaf April. Under direkte Tilsyn af ,Kanaldirektørenblev igang
det bortakkorderettil Sergent Fossum.
For at kunne slippeud med debevilgedeMidler,skjønt
-det som oven nævnt havde vist sig, at llækningen var
-tørre end oprindeligberegnet og Materialprisernehøiere,
s-aa man maatte tage sin Tilfiugttil andre Materialier,be-

-

gi
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sluttede Kanaldirektwenefter Konferancemed Ingeniorbrigadens Chef at dækkeStrandenmed krydsvis lagte Striber
af Kampesteni Omtrent3 Fods Afstand fra Midt til Midt.
Disse Striber skulde strække sig fra laveste til hoieste
Vand, og Rummetmellemdem paa den torre Del af Bredden fyldes med Jord, planeres og beplantes med Vidier,
ligesom disseMellemrumunderalmindeligVandstandkunde,
hvis det fan-dfeifornødent,udplaneres med Singel fra den
nedenforliggende Øre.
Paa denne Maade blev ogsaa Arbeidetudført med det
Tillæg, at der i Hoivandslinienblev plantet en .Hækaf 4.
Rader Vidier for at beskytte Bakken ved store Flomgange
og indenfordenne Hæk opsat et simpelt Gjærdetil Beskyttelse mod græssendeKreaturer.
1863.
Under Vandets Stigen i Flommen viste det sig•nødvendigt for at beskytte Stribernemod Ødelæggelseat anbringe en Trosse, udspændtmellem nedrammedePæle, for
at Baadene kunne hales op efter den; men da dette medforte Bryderi for Røierterne,vare de ikke at formaatil
at benytte den og afholdesig fra Stagning. TrossensAnbringelse var saaledesforgjævesog blev den derfor senere
fjernet.
I Midten af April var Arbeidet fra Entreprenerens
ningbae-idktlieri€81,W
Side færdigt, og afgav under30te April den aftraadteKanaldirektørRapportom samme, hvori •hangjordeopmærk-rektønreanidsiR=«:
som paa en Del mindreBeskadigelser af Dækningen,som
30tel8arts
burde istandsættes, og hvorefterder idethelevar medgaaet
Kr. 1456.11.
Ved under 6te Mai at oversende denne Rapport til
IngenierbrigadenforeslogKanaldirektøren,at den førgjæves anskaffede Trosse skulde sælges for en for samme
buden Sum, samt at de i Rapporten paapegedemindre
Reparationer skulde bortsættes efter et paa sammegjort
Bud, hvorved Overskridelsenidethele vilde blive Kr. 72.95.
1862.

Efter Forslag fra Ingeniørbrigadenaf 23de Mai og
efter JustitsdepartementetsIndstilling blev Overskridelsen
ved kongelig Resolutionaf 18de Juli 1863 bevilget.
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De gjenstaaendeKompletteringsarbeiderbleve ifølge 1861.
—tnøarlens.
KanaldirektørensIndberetning til Departementetaf 30tedirKet?
April udførte dette Aars Vaar, og efter sammebelobdaninngdbaefre3ttlt
Ao
t18Z4
den hele Overskridelseaf den oprindeligbevilgedeSum sig
til Kr. 78.15, saaledes at det hele DækningsarbeideAlt i pletteringse=ijZsZ%
arbeider
Alt havdekostet Kr. 1478.15.
vare udførte.

Forslag.

AmtsingenierensForslag af 25deNovember1860.
Leitnant VedelersForslag af 26deMarts 1861med Kanaldirektør RøyemsBemærkningertil samme
af 2den April s. A.
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I.
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Forberedelse

og administrative

Behandling.

Paa Gaarden Ullern ved Dramselvens venstre Bred 1860.
et Stykke ovenforHougsundvar der i Opevjenfra ligeud-Tilstanden
for det saakaldteLundeskjærtil opunderHellefossageneen
Elvemæle,hvorfrader i en Rækkeaf Aar havdegaaetJordfald. For at standse disse havde Amtets Veivæsentidligere segt at dækkeden lavere liggende Strandmed Faskiner og Sten; men efterhaandenvare disse Forbygninger
for en Del ødelagte. Især var dette skeet underde store
Flomme i 1860. Som Følge deraf indtraf dette Aar ogsaa
nogle betydelige Jordfald især i den sydligste Ende af
Mælen ved de 3 øverste Huse ved Landeveieni Langbæk
lige udfor Lundeskjæret. Ved Sammenligningmed•de i
1858 i Anledning af Dramselvens Kanalisation optagne
Karter skulde der siden den Tid idethele være udgledeten
omtrent 120 Fod lang, 24 Fod bred og 51 Fod.hei Jordmasse.
I Skrivelse af 4de Juli henlededeSorenskriverenAmtets Opmærksomhedpaa disse Brud, idet han henpegede
paa Mulighedenaf, at Elven kundebane sig nyt Løb over
Exercerpladsenbag Hougsund til Stryken, hvis man ikke
hindrede den i at skjæresig mer og mer ind i Veien ved
Børtegangen. Amtet oversendteunder9de s. M. denneSkri• 4*
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velse til Amtsingeniøten,som under30te Oktoberremitterede den med Paategning, at han ansaa det ufornødent
for VeienSVedkommendeat foretage nogenForbygning,da
en Omlægningaf Veien vilde blive billigere,samtat Spørgsmaalet for HougsundsVedkommendemaatte blive at forelægge Kanaldirektøren.
Da .der indenfor Mælekantenud paa Høsten havde
dannet sig tvende Sprækker ligeudfor det nedersteHus,
hvis Beboere af Frygt for.nyt JordfaldbleVetilholdte at
flytte ud, anmodedeAmtet Leitnant Vedelerom at besigtige
Stedet og afgive sin Formening om Forholdene. Efterat
Yede1ers have taget Bruddeti Øiesyn afgav han under21de OktoRapport
til Amtet ber en Rapport til Amtet. Han gav deri en Beskriam
Oktbr. 18de60•
velse af Bruddetog dets Aarsager,som han antog væsentlig laa i, at de ældreForbygningervare ødelagte,idet det
viste sig, at Mælenstod nogenlundesikker der, hvor Forstrandens Faskinering var urørt. Han foreslogderfor,at
Stranden atter burde forbygges og Mælen afskraanesog
belægges,men kundeuden nærmereUndersegelserikke afgive nogen Kalkule over Omkostningerne,
derved.
Jordfald i
Efter en Indberetningaf 21de Gktoberfra LensmanOktbr.1.860.
den om-et nyt Jordfaldved GaardenUllern reiste Vedeler
paa Amtets Anmodningi Foreningmed Veiinspektørenog
hans Assistent paany derhenog meddelteunder23de s. M.
Rapport til Amtet, hvorefter deite Jordfaldvar begyndt
noget ovenfor det ovennævnte,ved den saakaldte Fiskerhytte, og var af et langt sterre-Omfang end dette. Der
var mellem Mælekantenog.Landeveienkun 18 Fod igjen,
og midt imellem dem havde der allerede dannet sig en
Sprække. Han tilskrev Vandaarerfra en ovenforliggende
Myr Skylden for Jordfaldet og foreslog derfor at skaffe
denne Myr Afleb og samtidigat forbyggeElvemælensFod.
I Skrivelse af 13de og 25de OktoberanholdtAmtet
Departementetom, at der for offentligRegningmaatteblive
iværksat Arbeidertil Forebyggelseaf videre Udglidninger;
men Departementetsvaredehertil under6te November,at
det efter de Principer, der i Almindelighedhavde været
befulgteved Anvendelsenaf de til Arbeider i Elvedragene
1860
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disponible Midler, og som det af Hensyn til den indskræn- 1860.
kede Bevilgniug, der for Tiden havdes til Raadighed, ikke
var Anledning til at fravige, ikke vilde kunne tilraade
Overtagelsen af de omhandlede,efter al Sandsynlighedikke
ubetydelige Arbeider for offentlig Regning. Det lovede
derimod at assistere med et ved Kaution betrygget mindre
Laan samt at yde teicnisk Bistand til Undersøgelser og i
Tilfælde til selve Arbeidets Udforelse.
Den 3die November oversendteAmtet til Departpmentet
tillige Sorenskriverens med Amtsingeniørens Paategning
forsynede, ovennævnte Skrivelse, idet det udtalte sig for
Hensigtsmæssigheden af at sætte denne Sag i Forbindelse
med Behandlingen af Bruddene paa Sorenskrivergaarden
Leerberg og Ekers Præstegaard, hvorom Amtet havde tilskrevet Justits- og Kirkedepartementerne. Indredepartementet sendte Sagen til Kanaldirektøren og
hvorvel det
fremdeles fastholdt sin i ovenstaaende Skrivelse af 6te November udtalte Formening
dog anmodedeham om paa
Stedet at gjøre sig bekjendt med Forholdene og udtale sig
om, hvorvidt Beskadigelser af Elven i den af Sorenskriveren antydede Retning kunde være at befrygte.
Under 24de Januar gav Amtet Indberetning om et 1861.
i
nyt betydeligt Jordfald, hvorved en Del af Hovedveien til Jordfald
1861.
Modum styrtede ud, og anmodede Departementet om at
lade Bruddene ved Ullern undersøge ved en af Kanalvæsenets Ingeniører. Departementet begjærede derpaa de forlangte Undersogelser anstillede samt Plan medOmkostningsoverslag udarbeidet for de Forbygningsarbeider,som maatte
ansees nødvendige.
Med Assistance af Fourer Taubol og Sergent Hoel Fmler:f
paabegyndte Loitnant Vedeler strax Undersogelserne, og, is2hi
efterat Kart og Profiler vare udarbeidede,afgav han underoaFfrbigneldng.
Bu et
1ste April Rapport med Forslag og Omkostningsoverslag.
Han gav deri en Beskrivelse af Lokaliteterne og anforte
bl. A., at Hovedveien paa den udrasede Strækning laa paa
en Jordryg, hvis ydre Skraaning stødte til Opevjen nedenfor Hellefos og indre til den bagenfor liggende Myr. Af
denne Ryg stod kun tilbage en Bredde af neppe 15 Fod
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1861. paa den indre Side modMyren. Af Moen,hvorpaaHoved-

velen laa, og som havde en Heide af 80rå 84 Fod over
Vintervandstand,var efter Skjøn udgaaetet Fladindholdaf
omtrent 2 å 3 Maal. Jordfaldenehavde været saa voldsomme, at Lerlagene i store Masser kastedeslangt ud i
Elven, hvor der endnu efter de tidligere Skred fandtes
nogle isoleredeLerblokkeaf mindst 1 KubikfavnsStørrelse.
Det paa denindre Side af Lundeskjæretliggendegrundere
Lob samt en Del af den ovenforliggendeBagevje var aldeles opfyldt. Efter Forslag af Amtsingeniørenvar allerede
en Omlægningaf Hovedveieni en Længdeaf omtrent2000
Fod paabegyndtfra Langebæklangs den indre Skraaning
af Moen til noget ovenfor Nymoen. Vedeler rededorde
derefterfor Aarsagernetil Udglidningerne,hvilke han som
tidligere væsentlig tilskrev Vandsiget fra Myrenog ødelæggelsen af ForstrandensDækningsværkerforudenandre
Omstændigheder.For at forebygge videre Jordfaldantog
han derfor, at de derhensigtendeArbeidermaattegaa ud
paa at udtørre Ullernmyrenog Sumpenpaa Moen foran
Husene paa Nymoen ved en Fordybningog Rektifikation
af Raubækkenog Afiebet fpa Sumpen,samt i at forbygge
Bruddet. Der var vel lidenGrundtil Frygt for, at Elven,
om Bruddene skulde fortsætte, kunde kommeat tage sig
nyt Lob og tilslut gaa bagenomHougsund;men det var
derimod at frygte for, at de betydeligeMasser, der dels
vare og dels fremdeleskunde rase ud, vilde kommeat oplægge sig paa ubeleilige Steder nedenfori Elven. Dette
Hensyn i Forbindelsemed en Sikring af Landeveiengjorde
Forbygningsarbeidernødvendige. Som saadanne foreslog
han et Parallelværkaf Faskiner saa langt ud i den udskredne Masse, at en nogenlunderet ny Stranddannedes.
Vedeler bemærkedeendvidere,at StrandenforanHusrækken langs nedre Dyngø under forrige Aars Flommehavde
været stærkt udsatte -for Udskjæring,idet Strømmenfra
den ovenforliggendeHellefos stod lige paa. I den Anledning havde man dengangi al Hast udført nogle midlertidige Forbygningsarbeider,bestaaende af nedrammedeog i
Land forankredeBaghun, forsynedemed vexlendeLag af
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Sten og Bar paa Bagsidenop til Flomvandshoiden.Denne 1861.
Forbygninghavde opfyldtHensigten,men for at sikre dens
Bestaaen fandt Vedeler, at der enten burde rammesen
sammenhængende
Pælerad foran denellerudkastesen Jettk.
Totalomkostningerneved samtlige de paapegedeArbeider
beregnedeVedelertil Kr. 18412.
Den 2den April oversendteKanaldirektørendette For-Kanaldirekt
slag medKart og et Hefte Tværprofilertil Ingeniorbrigaden,
olevrserFrae
‘om-g
idet han bemærkede,at det var udarbeidetefter Konferance med ham, samt at ArbeiderneuopholdeligmaatteAfriidiesnu.
paabegyndes,hvis de skulde være færdige til den kommendeFlom.
Sagen blev behandlet i Møde af IngeniørkommiskIngeniersionen den 3die April, hvor man var enig med Vedelerii:;
Aarsagerne
Bruddet, men istedetfor den foreslaaede3die
April
1861.
Profileringaf Bruddeti Forbindelsemed en Forstøtningsvæg af Faskiner og Jettker fandt det hensigtsmæssigere
istedetforForstetningsvæggenkun at fylde den for samme
foreslaaedeUdgravningmed J ettker paa en tilstrækkelig
Flaade af Faskiner og Baghun, forsaavidt disse sidste
kunde erholdesfor en nogenlundebilligPris. MedHensyn
til den Dækning,som.Vedelerhavdeforeslaaetfor at sikre
Husene i den øvre Del af Hougsund(Dyngø),antog Kommissionen,at det vilde være ligesaagodt at borttageden i
Forslaget omtalte Baghunvæg, førend Jettken anbragtes,
hvorved nogen Besparelse vilde vindes. Endelig udtalte
Koromissionen,
at denikke for Tidenfandt andreArbeidertil
Fox:ebyggelse
af fortsatte Udskjæringeraf Elven fornødne.
Den 4de April remitteredeBrigadenSagen til Departementet,idet den i det Væsentligeerklæredesig enig med
Ingeniørkommissionen.
Somdet fremgaaraf en senereIndberetningfra Amtet 1864.
af 29de September 1864 har ingen Forbygningsarbeider
været udførteefter dette Forslag.
I den nævnte Indberetning til Departementetmeldte
Amtet, at der atter var indtruffetet Jordfald i Fortsættelse af de tidligereUdskjæringerved Ullern, og vedlagde
et af Amtsingeniørenfremsat Forslagtil Dækningsarbeider,
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1864. idet det anmodedeom KanaldirektørensAssistanee. I den

Anledning beordredeDepartementetdenneunder 22de Oktober til at tage Aastedeti øiesyn og meddelesin Formening om Nødvendighedenaf at træffeForføiningeri Anledning af det Indtrufnesamt om, hvorvidtikke i Overensstemmelse med, hvad der af Amtsingenierenvar antydet,.
en Foranstaltning,medringereBekostningendden tidligere
foreslaaede maatte kunne ialfald midlertidigyde .den fornødne Betryggelse.
KanaldirekEfter at have besigtigetAastedet afgav Kanaldirektøtørens Betsenkning
ren
den
14de Novembersin Betænkning.
af 14de
Novbr. 1864
Han
ansaa det deri som utvivlsomt, at dette sidste
til Foreby8gelse af
Jordfaldskrev
sig fra den sammeAarsag som de tidligere,
fortsatte
Jordfald.
nemlig fra Overvand, der seg gjennem Bakken og opblødte den, og fandt derforden af Vedeler foreslaaedeRegulering af Raubækkenhensigtsmæssig,men da der paa et
Sted fandtes Sand i stor Dybde, der lod befrygte,at der
alligevel kunde komme at sige Vand ned i Bakken, saa
foreslog han at anlæggeen lukket Rende i det dybesfeaf
Terrainetnogle Fod fra Bækken og 1 å 3 Fod dybereend
dens Bund. Hvorvel han ikke ansaa dette MiddeI for
ganske sikkert, saa ansaa han det dbg vigtigere end Bækkens Regulering, saa at — dersomman vilde sleife et af
dem
man da kundesleife den sidste. At angiveet fuldstændigt sikkert Middel mod videre Jordfaldvarsfor det
foreliggendeTilfældevanskeligt;det eneste skulde væreen
stærk Stenjette langs hele Strandlinien af Bruddet,men
dette var altfor kostbart. En Dækning af Bruddetmed
Bar og Sten vilde være til liden Nytte; da det hverken
vilde hindre Vandet fra at opløse Bakken eller give noget,
virksomt Kontratryk modBakkens Vegt paa den opblødte
Grund, det vilde kun været til Nytte, dersom Bruddet
havde. været foraarsagetaf Strømmen fra Elven eller et
Grundbrud. De Værdier, som ved Jordfaldenestode paa
Spil, ansaa Kanaldirektørenfor ubetydelige i Forholdtil
Omkostningerneved et solid Dækningsarbeide,og troede
han derfor,at man burdeindskrænkesig til en Regulering
af Bækkenog Gravningaf Huldiger. Videre anførteDirek-
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tøren, at Strømmenfra Hellefosstodtelige paaLundeskjær, 1864.
hvor Vandetslevende Kraft blev brudt. Dette Skjærs heldige Beliggenhed havde utvivlsomtreddetStrandennedenfor mod Brud i 1860. Det sidste Jordfald havde med
Hensyn hertil ikke forværretForholdene,men det kunde
tænkes, at Grundenved at være opløst eller opblødtaf det
gjennemBakken sigende Vand herefterlettere lod sig bortføre af Strømffien,som saaledeskunde kommetil at grave
en Dybfaare mellem Lundeskjærog Land, hvorved Stranden nedenfor kunde blive udsat for at underskjæres. Ved
en Sammenligningmed de i Anledning af Dramselvens
Kanaliseringi 1858 optagneKarter lod det ikke til, at Forholdene vare mærkeligt forværrede; men Direktørenvilde
dog anbefale, at man itide sikrede sig mod,at Elven tog
Dyblob mellem Lundeskjærog Dynge, da dette Punkt var
overmaadevigtigt. En Dækningderaf vilde derhos hjælpe
en Del til at bevare Strækningenovenfor,idet Bagevjen
dervedsvækkedesnoget. En saadanDækningmaatteimidlertid ikke være meget hoi, da den ellers vilde fremkalde
en stærk Bagevje bagenom. Han foreslog som mindste
Dimensioneret Værk paa 36 Fods Bredde,bestaaendeaf
3 Rader Faskiner å 12 Fods Længdemed 6 Polseradertil
Forbindelse, saa at 3 Polser kom over hver Skjød, det
Hele belæsset godt med Sten. Omkostningerneberegnede
Kanaldirektørentil :
Kr. 920
for sidstnævnteVærk
« 1000
Reguleringaf Raubækken
400
«
Den lukkedeRende•
tilsammenKr. 2320.
Saavidt det kan skjønnes,har derfremdelesikke været
truffet nogen Foranstaltning til Forebyggelse af videre
Ulemper.
Den 28de Oktoberindtrafet nyt Jordfaldved Dynge, 1865.
i Anledning af hvilket Amtet lod Amtsingeniørengjøre j4nrdWide
1865.
Forslag til Dækningsarbeider.Dette gik ud paaen direkteOlubr.
AziterienngseBelastningaf det nye BrudsFod. TilligemedSagensældrey)oterisilnaitgtsil
DokumenteroversendteAmtet paa Grundaf denbefrygtede arbeider.

•

—•

58

Fare for Hougsunddette Forslag under 15de Decembertil
•epartementet med Anmodningom iden at erholde KanaldirektørensUdtalelse derom,hvorefterdenneden23des. M.
meddeltesOrdrehertil.
1866.
Den 18de Januar•afgavKanaldirektørenefter paanyt
KanalEdirekat
have
taget Forholdenei øiesyn sin Erklæring. Han
tørens r
klæri
af
isde
udtalte deri, at Bruddetvar foregaaetunder de sammeBeis66 ver
tingelser som det foregaaende,og at Aarsagen alenemaatte
Amtsoingetio7slangs.
tilskrivesOvervandfra Ullernmyreneeller Heiclenbagenfor
denne, der trængte ned i Grundenog kom ud ved Foden
af Bruddet, sandsynligvislangs med Fjeldet og saaledes
dybt under laveste Vand. At slutte af de Oplysninger,
som Boringstabellernegave, samt af det nye Bruds Form,
var der Sandsynlighedfor„at Bruddenevilde gjentagesig
indtil e1 paa Kartet nærmereangivet Sted, hvor der kun
var 4 Fod dyb Sand, og i saa Tilfælde vilde Hovedveien
odelægges. For at sikre sig herimodgaves der efter Direktørens Formening kun 2 Midler,nemlig enten at lede
Vandet væk eller at kontraballancereVandtrykket. Det
første Middel vilde blive megetkostbart,dersommanskulde
vente nogen Virkning,idet Rendenpaa et Stedmaattelægges 29 Fod dybt underTerrainet,uden at man vilde være
sikret ved en enkelt Rende. Det andet Middelkundetænkes udført paa tvende Maader enten ved en stærk StenjeW, der gik til fast Bund, eller ved en Beskyttelse af
det udgledneMaterial, saa det blev liggende som Kontraballance. En Stenjetté paafyldt, eftersom den satte sig,
vilde blive kostbar, da Sætningenmaatte antages at blive
betydelig. Den anden Maade antoges derimod at blive
den billigste og burdeudføressaaledes, at man saavidt muligt afjævnededen udgledneMasse og afstak Bakken samt
belagde en paa Kartet nærmereangivet Flade fra Lundeskjærindover og derefterlangs Foden af Skraaningenet
Stykke opovermed et omkringen Fod tykt Lag Sten, der
skulde hindre Bagevjen i at udvaske det underliggende,
udgledne Material. Med Hensyn til Dækningen mellem
Lundeskjær og Dynge, der var foreslaaet i den tidligere
Betænkningaf 14deNovember1864, saa var detHensigten
1865.
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dermed at hindre Elven fra at fordybesig der og saaledes 1866.
afvende Faren for Hougsund, samt at bevare den daværende Terrainholde,hvorvedBagevjenformentligvilde berøves Magten til at bortføredet omkringFiskerhyttenbeligåendeog fra Bruddetkomne Material. Hvorvel de foreslaaede Dækningermuligenskundevære tilstrækkelige,saa
fandt Kanaldirektørendet dog at være hensigtsmæssigt
direkte at belaste det nye Bruds Fod i Henholdtil Amtsingeniorens Forslag, og den hele Dækning anslog han til
at skulle koste Kr. 2000. Han betragtede,den som et
Forsøg,og saavel paaGrundheraf, som fordidenikke alene
tilsigtedeen Betryggelseaf Hovedveien,men kanske i heiere G-radaf .Hougsund,anbefaledehan Departementetat
bidrage Halvparten af Omkostningerneeller Kr. 1000 af
Elverensningsfondetpaa Betingelse, at Amtet selv besørgede
Arbeidet udført, idet han dog ansaa det ønskeligt,om Ingeniørkommissionens
Betænkningblev indhentet.
Den 1ste Februar afgav Kommissionensin Betænk- ingeni?rsion°eninms
ning, hvori den udtalte sig enig med Kanaldirektøren
tæapkins.itneg
deri, at fortsatte Jordfald,saaledessom Forholdenestillede
sig, vanskelig kunde forbyggespaa en betryggendeMaade,F"r. 1866.
uden at der skredes til betydelige Foranstaltningeri en
af de antydede Retninger: at forebygge fijennemsig fra
Myren ved at afskjæreog bortledeVandet i lukkede Render under Sandlaget og at modvirkeUdglidningerdirekte
ved en StenjeW til fast Bund mellemFaldene og Elven."
Efter en kort Redegjørelseaf Forholdeneved Bruddetog
de med samme befrygtedeFarer far FremtidenantogKommissionenForholdenefor Øieblikketikke gunstige formere
indgribendeForanstaltninger,og da ded desuden fandt, at
der af Hensyn til Hovedveienog Udsigten til uundgaaelige
Dækningsarbeiderlangs venstre Bred nedenfor FaIdene,
saafremtLøbet skuldeuddybesig væsentlignedenforSkjæret, kunde være Grundtil at gjøre det foreslaaedeForsøg,
tiltraadte den KanaldirektørensForslag med den Bemærkning, at der for at hindrede enkelke Stenes Nedsynkeni
den bløde Masse formentligburdeanbringeset Barlag under den liggende Stenklædning.

— 60 —
"%iedkongelig Resolutionaf 28deApril blev derefter
oevilget Kr. 1000af de til Oprensningaf Elvedragm. V.
væ1866 ang. paa Budgettet opferte Midler til Forbygningsarbeider
Statsbidrag
medKanaldirekterensForslag.
til Forbyg- sentligoverensstemmende
nindegsarbeiBelebet er anvist Arntmanden Foraaret 1866 oo
b.g har
rne.
KanalvæsenetsenereingenBefatninghavt med Arbeidet.
1866.

Kongl• s_obit'o
af

IL
Forslag.

Leitnant VedelersForslag af iste April 1861medIngenierkommissionens
Bemærkningerhertil af 3die
April s. A.
KanaldirektorThams'sForslag af 14de November1864og
hans senereErklæringaf 18deJanuar 1866.
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N f.
Flommen1860 i DrammensVasdrag. Dens1ndflydelsepaa
Fladningsforholdene. Kværkhængslet, Molvaldhængslet,
FladningengjennemHanefos.

Vinteren1859-60 var der faldt saa uhyre Snemasser, 1860.
at man paa Forhaand maatteimødeseen ualmindeligstor LensmanFlom. Lensmandeni Eker lod derfor i Begyndelsenaf teunci
April udstedeAdvarsler til Eiereaf Last, Lændser,Damme
og andre i Elven enten for Tømnieriledning
eller Brugsdrift anbragteIndretningerom i betimeligTid at sørge for
at have dissei forsvarligStand, saaledesat de kunde modstaa den forventedeFlom, samt om ikke at slippeLast fra
tdslagsstederne langs efter Vasdraget,forindenTilladelse
erholdtes dertil, idet Vedkommende
i Tilfældeaf Overtrædelse vildepaadragesig Tiltale for Politiret og Straf samt
Ansvar i Overensstemmelse
medAnordningenaf 5te Juni
1702og kongeligResolutionaf 14deFebruar 1815.
I Drammen,hvor man var ængstligfor, at et Brud Drammen
paa de i VasdragetværendeLændserellerHængslerskuldensaaiciirretmedføreUlykkerfor Byen, naar større Temmermasserder- re2ived samledegik nedover,fandt man det nødvendigtat undersøge disse Indretningers Soliditet,i hvilkenAnledning
Formandskabetunder 19de April anmodedeKanaldirektøren om enten selv eller ved en andenkyndigMand at be5
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fare Vasdraget og anstille Undersøgelse i saa Henseende
samt meddele Underretning om de Foranstaltninger, soin til
Byens Betryggelse maatte vise sig fornødne.

KanaldirekDen 23de
tørensBetsenknina
af nærværende i
27de og 28de

April og følgendeDage var Kanaldirektøren
Vasdraget, hvorefter han den 27de s. M. af
Aprn186ogav sin Betænkning til Drammens Formandskab. Han udtalte deri, at han, efter sit fra tidligere TJndersøgelsererhvervede Bekjendtskab til Forholdene, vidste, at der ingen
væsentlig Skade kunde forvoldes ved Drammens By, saalænge Kværkhængslet holdt. Det gjaldt derfor i størst
mulig G-rad at sikre dette vigtige Hængsle, og efter en
Konference med Lensmanden samt den daværende og den
tidligere Flodningsinspektør var han med dem enig i, at det
bedste Middel til at sikre Hængslet var en skarp Kontrol
med Paaslipningen, hvortil Lensmanden i Forbindelse med
Flødningsinspektøren havde den fornødne Myndighed, ogaf hvem der allerede var truffet forelobige Foranstaltninger
ved Udstedelse og Publikation af Advarsler.
Den 28de April indgav Kanaldirektøren en omtrent
ligelydende Rapport til Departementet.
AmtetsForHenimod Slutningen af Mai begyndte Flommen at naa
bud mod
Spning af en faretruende Heide, og uagtet Tømmermassen, som laa
opsamlet paa Kværkhængslet, ikke var betydelig, sprang
dog de tykkeste Touge, hvormed Hængslet var afstivet._
Man fik dem erstattet med nye, og efter Indberetninger til
Amtet fra Stadsingeniøren i Drammen og Amtsingenieren
af resp: 30te og 31te var der da forelobig ingen Fare paafærde, hvorimod begge henlededeOpmærksomhedenpaa en
Flytning af Hængslet til et bekvemmere Sted. Vandstanden vedblev imidlertid fremdeles at stige, og Ængstelsen
var stor. Amtet indhentede derfor ad telegrafisk Vei den
4deJuni DepartementetsBemyndigelsetil at udstedeForbud
mod Slipning af Brøtningsdamme samt anholdt om, at en
lignende Bemyndigelse maatte udstedes til Kristians Amt.
Ved Telegram af 5te Juni meddelte Departementet ham, at
han som øverste Politimyndighedi Distriktet maatte have
Ret og Føie til at forbyde saadan Slipning, naar den truede

— 67 —
den almindelige Sikkerhed. Efter at Kanaldirektøren havde 1860,
erklæret sig derfor, udstedte Amtet derefter Forbud mod
Bretningsdammenes Slipning saalænge, indtil Vandstanden
var sunket ned til 15 Fod paa Hougsimds og 19 Fod paa
Vigersunds Vandmærke.
Kanaldirektøren, der siden 4de Juni havde opholdt sig Kanaldirekved Vasdraget for at iagttage Forholdene, afgav den 11te berreensiningda-f
Juni en Indberetning om Tilstanden til Departementet. Han liWoumni
d:ForanstalteRrruasfdnreaomtalte deri de Foranstaltninger, som vare trufne til Forebyggelse
af Skade, og udtalte i Slutningen af sin Indberet- ninger.
ning, at Faren i det Væsentlige maatte antages at være
forbi, men paapegede Nødvendighedenaf, at man — for at
undgaa lignende Tilfælde — tog under Overveielse, hvad
der burde gjøres ved de forskjellige Hængsler i Vasdraget
baade med Hensyn til Stedet for Hængslerne, Heiden af
deres faste Punkter eg Fledningsforholdeneidethele. Han
henstillede derfor til Departementet, hvorvidt det burde
paalægges Tømmerdirektionenat indkomme med tilfredsstillende Forslag til Ordningen af samtlige derhen hørende
Forholde i det hele Vasdrag.
Da Vandet atter begyndte at stige, blev Leitnant Ve- Vedeler og
deler og Ingeniør Lassen afgiven af Kanalvæsenet for ataafi
iagttage Forholdene og være til Amtmandens Disposition.nZad:e.
Kanaldirektøren var selv i Slutningen af Maaneden ved
Kværk og Hougsund,hvor man frygtede for Broen, ogDrammen, hvor man frygtede et Jordfald eller Elvebrud paa
Bragernæs samt for Broen. Herom har han den 24deJuni
afgivet Rapport til Departementet.
Under 21de Juli afgav Vedeler en Rapport over Til- Vedelers
standen i Vasdraget under den sidste Flom. Han omtalte kfcrjr,Yi'f
deri, at Vandstanden, den høieste under Flommen, den 20de T1L6?anc:n
Juni var 22 Fod 7 Tommer paa Hougsunds Vandmærke V"draget
d. e. 20,7" over laveste Sommervandog 3,7" over den tidligere i dette Aarhundrede observeredehøieste Flom i Aaret 1853, endvidere omtalte han Elvebruddene ved Hougsund og Dyngø, Broerne ved Hougsund og Aamodt og de i
Anledning af disse trufne Foranstaltninger, den for Tilfæl5*
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det anlagte'FeldttelegrafmellemKværk og Hougsundsamt
de ridendeEstafetter. Rapporten,der var ledsaget af 2de
Karter, •blev af Kanaldirektørenden 21de Juli oversendt
til Departementet.
Vedelers
Rnolar
Under sit Opholdved Vasdragetblev Vedeler af Amaf tet opfordrettil at undersøge de forskjellige Hængsler.
hangslet
30teAug.
1860. Den 30te August afgav han en Rapport over MolvaldhængsletsTilstand,der paa G-rundaf en Proces angaaende
Eiendomsrettentil samme mellem Tømmerdirektionenog
Konsul Arnemannvar yderst mislig, saaledesat det under
Flommen sprang. Han paapegedeNødvendighedenaf, at
det sattes i god Stand.
Allerede i 1854 efter den heie Flom i 1853, da man
ogsaa levede i Ængstelse for et Brud paa Kværkhængslet,
havde Direktioneh for Drammens Trælasthandleretaget
Lændseforholdenei Vasdragetunder Overveielsesamtidigt
med en Ordningaf dem i Overensstemmelsemed'den dengang paatænkte-Kanaliseringaf Vasdraget. Dengang var
en Flytning af Kværkhængslettil et Sted noget længere
op i Elven, hvor Breddernebestodeaf Fjeld, og hvor Forholdeneidethelevare gunstigere for et Lændseanlæg,paatænkt, men kom ikke til Udførelse.
Efter en Forestillingaf 21de August fra Amtet beordKommissionopwevnttil at rede Departementetunder 29de SeptemberKanaldirektøren
afgiveForslag til for-til enten selv eller ved Leitnant Vedelerat deltage med
nedneForbedringer nogle af Amtet og Trælastdirektionen
opnævntelokalkjendte
og Foranstaltninger.Mændi en Befaring af DrammensVasdragfor efter noiagtigere Undersøgelserat indkommemed motiveretForslag
til de Foranstaltninger,som burdetrælfesved hver enkelt
for at gjøre
Flødningsindretninger
af de forhaandenværende
dem hensigtssvarendeog betryggende for den almindelige
Sikkerhed. Til at deltage i BefaringenbeordredesVedeler
ved Skrivelse af 4de Oktober.
I Slutningenaf Oktoberog Begyndelsenaf November
Maanederforegik KommissionensBefaring og Forhandlinger, hvoraf kan fremhævesBeslutningom Anlg af et nyt
Hængsle ved Sveaas og snarlig Ombygningaf Molvald1860.
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hængsletsamt Dammenmed Slipperenden
gjennemHonefos- 1860.
sen. Vedeler afgav den 10de Novemberen IndberetningINedd:lez
Tn
om Befaringen og oversendteden 11te en Extraktudskriftti,grbarrliot
af KommissionensForhandlinger, hvilke Kanaldirektørenang.oKoemn
n
den 13des. M. oversendtetil Departementet
, idet han paa BmVieafs
g af
ariang
e
Grund af disse Indretningers Vigtighedudtalte sig enig
med Kommissioneni, at Molvalclhængslet
og Slipperenden
igjennemHonefossenalleredeunder den forhaandenværende
Vinter sattes i forsvarligStand paa den af KommissionenantydedeMaade. I Henholdhertil paalagdeDepartementet
under 21deNovemberAmtet at foranstalte Istandsættelsen
af Molvaldhængslet
m. m.
Dette Hængsleblev om Vaaren istandsataf Eieren og 1861.
senere efter en Forestillingfra Amtet til Departementetaf Rvale)dpeolretrsa
20de Marts og dettes Ordre af 25des. M. besigtigetaf 2t61Az1
Vedeler,der den 20deApril afgav Rapport derom. Denneht=ets
oversendteKanaldirektørenden 18deMai til Indredeparte-Isttneldssetetmentet,idet han udtalte sig enig med Vedeleri, t Hængslet maatte ansees for betryggende,naar de i Rapporten
paapegedeArbeiderudførtes.
KommisDen 10de April oversendteOberstløitnantGram til sitounneinns
nBge
Kanaldirektørenden af Kommissionenfor Behandlingaf
Flødningsforholdenei DrammensVasdragudarbeidedeBetænkning,ledsagetaf 4 Karter ogBilage. Kanaldirektøren
savnededengangTid til nærmereat gjennemgaaden og oversendte den derfor den 13deApril til Direktionenfor Drammens Trælasthandlere,idet han kun yttrede, at han efter
Gjennemlæsning
ikke fandt noget Specieltat bemærke.
Under 30te Novemberhar Amtet afgiveten Indberet-rAnrdtert:t.
ning til Departementetom Virkningerneaf Flommeni 1860nglogv:mfb32,te
og ledsagetden med en Skrivelseaf s. D. fra DirektionenFilsoLomen
for-DrammensTrælasthandlere,hvori meddelesOplysningerisseoreogA:_eom de siden Afgivele af KommissionensBetænkningud- beider.
førte Arbeider.
GjennemAmtet indløb der til Departementetet An-Andragende
dragende fra Direktionenfor DrammensTrælasthandlere;(PPom Tilladelsetil Iværksættelseaf nogleaf Flødningsinspek-Ilenetbs.
anuenugistør, LeitnantSeip foreslaaedeArbeidertil FledningensLet-
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telse dennem Honefossen,angaaendehvilke Departementet
gjennem Ingeniorbrigadenforlangte Kanal. og Veidirektørernes Erklæring. (Dept. Skrv. af 21 Februar og 28de
Februar).
Eieren af en langs Fossen bygget Tømmerrende,som
hidtil havde været benyttet til Flødningen, havde nemlig
forhøiet Afgiften for Benyttelsen af den saa vidt, at Temmereierne ikke vilde indgaa paa at betale den; den samme
Eier havde derhos tidligere sagsøgt Tømmerdirektionen
i
Anledning af en Tvist mellem dem angaaendeEiendomsretten til Molvaldhængslet.For at gjøre sig uafhængigeaf
ham var det derforTrælasthandlerneagtede at slippeTømmeret løst paa Fossen og i den Anledning foretage de
nævnte Arbeider.
Den 5te Martsafgave de nævnteDirektørerenErklæKanal-og
Veidirektørens Er- ring, hvori de udtalte,at de ikke havde noget at indvende
klseng
angri
. Flød- mod de foreslaaedeForbygningeri Fossen for at aabne et
nsan1F
ing
eg
Ilønefos nogenlundebekvemtTømmerlob,saafremten Dam, der laa
af5te Marts
1862. strax ovenforet paa det medfølgendeKart nærmerebetegnet Sted, vedligeholdtesi den tidligerehafte TJdstrækning
og Hoide. For at sikre Broen modBeskadigelseved den
frie Flødning burde man derhos maaske,saavidtAdgang
havdes, reservere sig, at Vedkommendeovertogedet Arbeide og Ansvar, hvoromder kunde blive Spergsmaal,ligesom sammeAnsvarformentligogsaa burdeforbeholdesligeoverfor Kommunenmed Hensyn til de gamle Broer,som
sikkerlig ogsaa vilde lide ved en saadanFlødningsmaade.
Ingeniørbrigaden,
der tiltraadtedenneErklæring,oversendte den under6te Marts til Departementet.
Vedelers
Efter mundtligOpfordringfra Brigadechefenbeordrede
U
senrdierHesøgnee1-Kanaldirektørenunder 22de April LøitnantVedelertil at
fosesn,Rapport af foretage de nødvendigeUndersøgelserog Konferancer.for
26deApril
1862. derefter at kunne afgive et Forslag med Overslagtil de
Arbeider og Foranstaltninger,der maatte ansees nødvendige for at beskytte Broerne i Honefossenmod den paatænkte frie Tømmerflødning.
Fra 24de til 26de April var Vedelerved Honefossen;
men Vandet var da allerede steget saavidt, at ingen af de
•
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Detaillemaalinger længer kunde foretages, som han ansaa 1862.
for aldeles nødvendige for at kunne give et fuldstændigt
motiveret Forslag. Han maatte derfor indskrænke sine
Undersøgelser, og afgav derom den 26de April en Rapport.
Han beskrev deri Fledningsmaaden indtil Aaret 1823, da
Temmerrenden paa venstre Bred blev opført af Konsul
Thorne i Drammen, og udtalte sig om de foreslaaede Arbeider samt foreslog diverse Forfeininger til Broernes
Sikring.
Til Slutning bemærkede han, at hvor detailleret og be-stemt end Opgaven angaves over de Arbeider og Forfeininger, der ansaaes fornødne, saa vilde man dog ikke med
fuldkommen Vished kunne sige, at intet Uheld vilde indtræde, da Brotning i en uregelmæssig Elv og især i en
Fos næsten aldeles afhang af Inspektionens og Flødernes
Agtpaagivenhed, Færdighed og Dygtighed.
Den 30te April oversendte Kanaldirektøren denne Rap- KanaldirekitzernnsgEarfport til Ingenierbrigaden og foreslog i Henhold til de
Rapportengivne Oplysninger,at det paalagdesTømmereierne,
inden fri Flødning paabegyndtes, at udføre nogle af de
af yedeler anførte og til en Omkostningaf høist Kr. 1000
anslaaede Arbeider, samt at iagttage de af ham videre
nævnte Regler, hvilket Alt han sammenfattedei et midlertidigt Reglement, som han anbefalede til Approbation.
Sagen blev behandlet af Ingeniørkommissionenden 9de
Mai. Kommissionen fandt de af Vedeler foreslaaede Forfeininger hensigtsmæssige.
Brigaden anmodede mundtlig den ny tiltraadte Kanal- nkIngeniereonnairsi
t.
.direktør om fornyet Betænkning angaaende den i Departementets Skrivelse til den af 12te April forlangte bestemte Igaialf8961e
.og detaillerede Opgave over de Arbeider og Forfeininger,
der fandtes fornødne til Honefosbroernes fuldstændige Betryggelse imod de skadelige Virkninger af Temmerflodningen, saaledes at samme, i Tilfælde af at Flødning specielt
gjennemSigtefos, som ansøgt, tillodes,kunde gjøres til Grundlag for en Forpligtelse fra Lastehandlernes Side.
-
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Efterat have beseet Fossen afgav derefterKanaldirekRanaldirek-teren
den 28de Mai fornyetErklæring. Han udtalte deri>
tørensny
anireri4gai at da Fossen har indtil 70 Fods Fald, og Broerneere byg1862ang. gede nederst i Fossen, saa vilde man ikke erholdenogen
Broensk-Si
kerhed. fuldstændigBetryggelsefor Broernemod Temmerflødningen.
ved Forbygninger og Sprængningeri Elveleiet, medmindre disse fik saadannekolossaleDimensioner,at en fuldstændig i Fjeldet indskaaretRende medFlødningsvandblev
dannet. Med rimeligeOmkostningervilde man kun ved en
Tømmerrendeopnaa Betryggelse for Broerne. Lod man
saaVelTilladelsentil Tømmerslipning
gjennemSigtefos som
Reglementet være midlertidigteller rettere forsogsvis,forekom det Kanaldirektøren,at alle Forsigtighedsreglervare
tagne, der uden at overskride Rimelighedens Grændser
kunde tages mod den for Landet som for det enkelte Distrikt saa vigtige Trælasttrafik. Efter en Betænkningmed
Hensyn til VedelersOverslagover nogle af Dammeneforeslog endelig Kanaldirektørennogle Forandringeri det af
den forrige DirektøropstilledeReglement.
TømmerdiPaa Henvendelse til Amtet af 18de Marts modtog
rektionens
Beretning Kanaldirekterengjennem det en Opgave fra Direktionen
af 8de April
1862om for Drammens Trælasthandlereaf 8de April over en DeI
foretagne
Flødnings- af de Arbeider, der vare udforte for Flodningenog den
aniseg
Vasdraget.almindelige Sikkerhed i Vasdraget, siden Kommissionens.
Betænkning var afgiven. Under Henvisningtil den tidligere afgivne Indberetningaf 10de NovembermeddelteDirektionen som Supplementdertil, bl. A. at Hængsletved
Kværk var flyttet til et Sted lidt længereop i Elven ogforsynet med nye Spil, Fæstighederog Forbygningerefter
Flødningskommissionens
Forslag.
Ny UnderUnder
Vaarflommensprang
Natten til den 23de Mai
af
segelse
Kværk- Kjættingen,der holdtden ene Ende af Kværkhængsletfast
htengslet,
Blix's 1nd- til Land, og da Vandetvar i stærk Stigen anmodedeAmberetninger
af 30te Maitet pr. Telegram Departementetom, at Kanaldirektøren
og Septbr.
127de862maatte
kommederhen. Ingeniør Blix beordredestil at undersøge Forholdene, livoromihan den 30te Mai afgav Indberetning til Amtet. Efter at have forklaret, hvorledes.
Hængslet sprang paa Grund af, at man pludselighavde
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sluppet ned paa det al Last fra de tvende ovenfor værende 1826.
Hængsler, og udtalt, at de trufne Sikkerhedsforanstaltninger
vilde afværge al Fare, bemærkede han, at Hængslets Beliggenhed maatte være vel valgt, naar alle dertil knyttede
Omstændigheder toges i Betragtning, derimod gjorde han
nogle Bemærkninger ved Hængslets Konstruktion og Detailler og fremholdt som den første og vigtigste Betingelse
for Hængslets Sikkerhed, og for at det skulde opfylde sin
Hensigt, at man satte Vasdraget mellem Bergsjøhængslet,
Skinnæshængslet og Kværk i saadan Stand, at ikke store
Tømmermasser kunde binde sig og ved en pludselig Stigen
af Vandet styrte ned paa Kværkhængslet i samlet Masse,
samt at Hængslefogden ved Kværk daglig underrettedes om
Slipningen ovenfra.
Kværkhængslet blev repareret. Med Departementets
Samtykke af lite Juni og paa TømmerdirektionensAnmodning besigtigede Blix det derefter. Den 27deSeptember
afgav han derom Indberetning til Tømmerdirektionen,hvori
han omtalte de yderligere Sikkerhedsforanstaltninger, som
vare trufne, og henviste til sin forrige Indberetning til Amtet med Hensyn til, hvad der var nødvendigt, for at Kværkhængslet skulde yde fuld Sikkerhed.
Fledningsinspektøren havde derhos gjort Forslag til en 1863.
Del Forandringer ved Hængslet, hvorom Kanaldirektøren
under 23de Januar afgav en Betænkning til Trælastdirek-kIrinorn
ies
tionen. Efter deri at have behandlet Spergsmaalet omimraf
Lændsens Detaillekonstruktioner, anbefalede han at under- 1863,
søge, om man ikke kunde træffe saadan Anordning, at det
usikre, farlige, ængstende og kostbare Hængsle ved Kværk
kunde sleifes, eller at man i ethvert Tilfælde — enten
Kværk behøvedes, sleifedes eller flyttedes — sørgede for
at have Tømmeret i sin Magt ved voxende Vande, hvilket
kunde ske derved, at man standsede samme i Bergsjø og
Krøderen og satte Vasdraget mellem disse Bassiner og
Drammen i flodbar Stand ved lavere Vande. Ligeledes
burde det bestemmes, at Vasdraget nedenfor de nævnte
Bassiner altid vare rensede for Tømmer, og at man aldrig
beordrede Tømmeret sluppet fra Bergsjø ved en Vandstand,
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ved hvilken man bestemtvidste, at det ei kunde naa frem,
men maatte blive liggendei Elven i Vaser.
Den tidligere omtalteProces mellemKonsul A.rnemann
1Z=
rettentil og Drammens TrælasthandlereangaaendeEiendomsretten
Molvalclheengslet. til Molvaldhængsletblev indanket for Høiesteret, og forlangte i den Anledning Regjeringsadvokateni Skrivelse
af 4deOktober1862 KanaldirektørensErklæringom, hvorvidt Molvaldhængsletvar nødvendigtfor at regulere.Slipningenaf Tømmerpaa Honefos. I sammeAnledningudbad
Drammens Trælasthandlerdirektion
sig ogsaa under 10de
November en lignende Erklæring; idet den meddelte,at
Trælasthandlerneved ProcessensAfgjørelsefor Overretten
vare frifundnefor enhveraf ArnemannsPaastande,menat
Sagen efter Afgivelse af denne Dom (Juli 1860) var kommen i en noget ny Stilling ved den for første Gang dette
Aar iværksatte Flødning gjennem selve Fossen. Derved
vilde nemlig ModpartenfremstilleSagensaaledes,at medens
Hængsletfør var et nødvendigtTilbehørtil Renden,hvoraf
han trak Indtægter,og altsaa Hængsletselv mindreegnede
sig til at være Gjenstandfor Afgift, blev Forholdetnu et
andet,da Lasten nu vilde have direkteNytte af Hængslet
og kræve dette som en nødvendigBetingelse for, at Flødningenpaa en hensigtsmæssigog betryggendeMaadekunde
foregaa.
1863.

KanaldirekI Anledningaf denne Trælastdirektionens
Henvendelse
tørensErklseringom til Kanaldirektørenom Molvaldhængslets
Berettigelse m.m.
Molvaldhsengslets afgav denne den 19de Januar en Betænkning,hvori han
Berettigelse
af 19de bl. A. anførte:
Janr. 1863.

At, somForholdenevare, kundeikkeFledninggjennem
Honefos foregaa paa betryggendeMaadefor Broer og
Brug med mindreman paa et eller andet Sted ovenfor
Fossen havde et Hængsle, hvorLasten kundestandses,
naarVandstandsforholdene
vareubekvemmefor Slipning.
At han ansaa den Plads, hvorpaaMolvaldhængsletvar
anbragt, for fordelagtigstmed Hensyn til Billighed og
Sikkerhed.
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Den 28deMarts 1863 faldt der kongeligResolution for: 1863.
«1. At det i Medhold af Lov angnaaendeSænkning af Indsøer Kgl. Res. af
Regulering af Fosse og Strømme m. V. af 31te Mal 1848 2188d6e3ma,41.t.'
yinadejse
naadigs ttillades DrammensTrælasthandlerdirektion at iværk-itrnb:}colesr
sætte endel til Lettelse af Flødningen gjennem Hønefossen
Bægna Elv sigtende Arbeider overensstemmendemed det .Fgieøndsdertil af Premierloitnant Seip afgivne Forslag af 17de Fe_ Lettelse.
bruar 1862, under Betingelse af, at Trælasthandlerne til
Beskyttelse af de nedenfor Fossen værende Broer paa egen
Bekostning udføre efternævnte Arbeider og Forfeininger:
De i Sigtefos paa vedlagte Kart med Rødt aflagtePartier, Odder og Skjær afsprænges, og gives Løbet en
Bredde af 40 Fod ved laveste Flødningsvand, fri for
løse Stene.
Til Beskyttelse af Grundmuren til det paa Sigtefossens
heire Bred liggende Sagbrug, S paa Kartet, samt til
Indskmnkning af Imbets TJdvidelsenedenfor ved n opføres til heieste Fledningsvand og vedligeholdes bestandigt tvende solide Langdamme af laftede stenfyldte
Kar (m og n paa Kartet).
De Tømmerløbet nærmest liggende Kar og Landfæster
for den ny Bro beklædes med Tømmer, for at Stenene
ikke enkeltvis skal bortrives af nedfiedendeLast.
Forøvrigt ere Trælasthandlerne pligtige til at lade
udføre Alt, hvad Kanaldirektøren finder hensigtsmæssigt
for at bringe Tømmeret til at søge og følge Sigtefos
som det foreskrevne Tømmerløb.
Ved Meddelelsenaf ovennævnte kongelige Tilladelse
eftergives Intet af Veivæsenets Ret mod Trælasthandlerne i Tilfælde af, at Broerne i Henefos maatte lide
Skade ved Flødningen.
2. At Bestemmelse om hvorvidt og i befræftendeFald hvilken
Erstatning i Henhold til beldte Lov maatte tilkommeGrundeiere eller Andre i Anledning af det omhandledeForetagende, bliver ovensstemmendemed Lovens § 5 at afgive afKongen udnævnte Mænd».
Endvidere blev ved samme ResolUtionet Reglement
for Temmerflodningen gjennem Henefossen naadigst approberet som indtil Videre gjældende.
I en af Overretssagferer Rolfsen den 12teJuni 1876 1872.
Kværkudgiven «kort Fremstilling af Forholdene vedkommendehængslets
Anlægog
Fledningen i Drammens Vasdrag, saaledes som disse havde senereAnudviklet sig, og saaledes som de da vare ordnede med , dragende
om dets
Hensyn til FællesfledningensAdministration», (trykt som Sleifning.
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Bilag til Va.is.dragskommissionens
Forhandlinger) vil man
finde, at Kværkhængslet allerede nævnes i Forordning af
5te Juni 1702 som anlagt for at Hoens, Vendelborgs,Vestfossens og flere andre Sage der kunde indtage sit Sagtommer. Indtagningen foregik efter gammelSædvane saaltdes,
at naar Elven var steget til en vis Heide, der medførte
en rask Tømmergang, hvorved Hængslefolkenehavde Vanskelighed for at udskille Mærkerne paa denLast, som skulde
indtages til hineSage, sloges der Bom over Elven, og Flødningen standsedes ofte flere Gange om Sommerenog i flere
Uger ad Gangen. Naar der da under Elvens fortsatte Væxt
undertiden kom større Lastepartier paa .Hængslet, opstod
der oftere Fare for, at dette skulde sprænges, og Klagerne
herover saavelsom over Elvens Afspærring for al Færsel
gjentog sig idelig. Som Følge heraf blev Slipningen forbi
Kværk underkastet flere ved kongelig Resolution af 14de
Februar 1815 apriroberedeBestemmelser,hvorved tillige det
indtil 1877 bestaaendeTilsyn ved Kværkhængslet eller Dirigeren af Slipning af Lasten forbi dette blev indført, kun
med den Forandring, at Tilsynet som oprindelig skulde
udøves af to af samtlige Lastehandlere valgte Formænd,
under personligtAnsvar og uafhængigt af deresKomitenter,
senere overgik til en Person, hvis Løn oprindelig var Kr.
3200, men senere efterhaanden blev nedsat til Kr. 800.
Denne Person var i en Række af Aar Lensmanden i Eker,
som dertil var bleven beskikket dels at Trælastdirektionen,
dels af Amtet efter Direktionens Forslag.
Paa Grund af de i den senere Tid udvikledeKommuni, kationer og efter de forøvrigt med Hensyn til Flødningen
i Elven trufne Forbedringer ansaa Trælasthandlerforeningen
Hængslet ikke længer nødvendigt eller ikke at paakræves
for den Del af Flødningen, somForeningen repræsenterede.
Den ønskede derfor at befri sig for de Udgifter og Byrder,
som dette Hængsle paaførte den, og indgav underdanigstAndragende af 16de Januar om, at Anordningen af 5te Juni
1702 angaaende Temmerflødningenved Kværkhængslet, forsaavidt dens § 2 angik, samt deni Forbindelsedermedstaaende
kg1.Resolutionaf 14deFebruar 1815maatte blive ophævede.
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Dette Andragende blev af Amtet oversendt Departe- 1872.
mentet den 15de Februar, ledsaget af en Erklæring fra
Dirigenten for Tømmerfiedningen til og fra Kværk og den
tidligere nævnte FledningskommissionsIndstilling af .17de
Februar 1861 foruden andre Bilag.
I Skrivelse af 15de Juni erklærede Kanaldirektøren, Kanaldirekat Kværkhængslet efter hans Mening kun var til væsentlig
Nytte for de nedenfor liggendeSagbrug. SomTilbageholds-lireo
lændse var det ei bekvemt,idet der altid vilde være Resiko hSr0r
ng.
nrilkets
fægs
forbundet med dets Benyttelse.
Efter en længere Motivering udtalte han, at der fra
Statens Side intet var til Hinder for:
At Kværk ophævedes som Sorteringshængsle.
At Kværk overgik til Reservehængsle og som saadant
holdes i forsvarlig Stand.
At Statens Ret til ved en af samme valgt Mand at
dirigere Tommerfledningenikke ophævedes.
At Dirigeringen af Temmerflødningen,omTrælastdirektionen saa maatte ønske det, henlagdes til Kanalvæsenet.
Under 25de Oktober udtalte Amtmanden i Buskerud, ,(,raenstTjacii4,_
lsetil
at naar alle vedkommende Privatinteresserede deri vare lelvseei
enige , maatte Kværkhængslet kunne sleifes naarsomhelst,212.%Z.
uden at Anordningen af 1702 eller noget andet Lovbud der- Tv2tea'Z'
for var til Hinder. Udtalte sig om et almindeligt Tilsyn hs,7281elt:
med Vasdragets Fledningsindretninger navnlig, hvis man
tænkte sig Kværkhængslet sleifet, hvilket Tilsyn da skulde
udeves af Kanaldirektøren.
Trælasthandlerdirektionen indledede Underhandlinger 1873.
med Sagbrugseierne, der havde Indtagslændser ved Kværk, liKævnægsrlkee
angaaende Hængslets Overtagelse af dem, men da ingen
g.
Enighed kunde opnaaes, blev Sagen forelagt en Generalforsamling af Trælasthandlerne, og besluttedes det paa den
at borttage Hængslet og gjøre Passagen ved Kværk fri.
Denne Beslutning blev effektueret den 24de April og den
oven omtalte Ansøgning af 16de Januar tilbagekaldt.
Om Sleifningengav Amtet under 26deApril Meddelelse
til Departementet, hvorefter dette under 30te April anmo-_
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øiesyn og afgive Betænkning om, hvorvidt Hængslets
Aabning antoges at nødvendiggjøre,nogen Foranstaltning
fra .det OffentligesSide.
I den Anledning foretog Ingeniør Vogt som konstitueretKanaldirektøri Farening med Flødningsinspektørerne
Grundtog KapteinSeip en Befaring' af den nedreDel af
det DrammenskeVasdrag, hvis vigtigste Temmerhængsler
Vogts Be- bleve inspicerede,og afgavVogt den 13de Mai en Betænktfenkning
f
13de
Maia ning, hvori han udtalteden Formening, at der fra det Of1873 ang.
Kværkfentliges Side fortidenikke var Andet at foretagei Anledhængslets
sloifning.
ning af KværkhængsletsAabning end at henstilletil Drammens Trælasthandlereat træffe saadanneForfeiningerved
TømmeretsNedflødninggjennemdet DrammenskeVasdrag,
at offentligeInteressertilfølge den nye OrdningvedKværk
ikke udsættesfor Fare.
1874.
Efter Modtagelsenaf denne Erklæring anmodedeDepartementeti Skrivelseaf 19de Juni Amtet om at iagttage
det Fornødnei Henholdtil Erklæringen.
EfterBeskaffenheden
af de Interesser,hvoromher handledes, fandtDepartementetat burdeerhvervedenny ansatte
KanaldirektørsFormeningomdenneSag, og ved under19de
Februar at oversendeham dens Dokumenteranmodededet
ham om at meddele, hvorvidt han maatte have Noget at
bemærkei Anledningaf det Passerede,og navnlig,hvorvidt
han maatte antage,at KværkhængsletsSloifning burdebevirke nogen mere omfattendeeller indgribendeKontrolfra
det Offentliges Side med Flødningen i det Drammenske
Vasdragend det vedResolutionaf 14deFebruar1815 etablerede, af Trælasthandlernelønnede Tilsyn, eller hvorvidt
nogen anden Foranstaltningmaatte ansees.fornødenfor at
betrygge offentlige eller private Interesser ved Vasdraget
mod Flødningen.
xanarI Gjensvarherpaaaf 3die Juli bemærkedeKanaldirekdi rektørens
Betænkn ing tøren, at der fra det OffentligesSide ikke var Grundtil
af 8die Juli
1874 ang. for Tiden at foretage nogen Foranstaltningi Anledningaf
Kværkhængslets
KværkhængsletsSleifning men at det Offentligei denTid,
Shaifning.
som medgik fra KværkhængsletsSløifning, indtil man fik
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ordnet sig paa og samlet Erfaring om de nye Forholde, 1874.
burde indtage en afventendeog iagttagendeStilling. Han
tilraadede,at det indskjærpedesTilsynsmandenved Kværk
nøie at iagttage de nye Forholdeved Fleclningen,'for at
man kundeværei Besiddelseaf saavidtmuligtfuldstændige
og noiagtigeOptegnelserom de faktiskeForholdi Tilfalde
af, at Trælasthandlernefornyedesit Andragendeom at faa
ophævet det ved Resolution af 14deFebruar 1815 etableredeTilsyn.
Den 8de September anmodedeDepartementetAmtet
om at foranledige,at der ved det ifølgeResolutionaf 1815
medKanaldirekanordnedeTilsyn blev overensstemmende
tørens Betænkning erhvervetnoiagtigeOplysningerangaaende de Forhold, som kunde have Indflydelsepaa Spergsmaaletom Kontrollenmed Flodningen.
Paa en Generalforsamlingaf Trælasthandlerneden 1876.
Tømmer28deApril blev det besluttetikke at udbetalelængereend doirtv
p ior
til Udgangenaf Aaret 1876den til LensmandBarth hidtil
forbi
udbetalte Gage som Dirigent ved Tømmerfledningen
Kværk. Efter at være kommuniceretdenneBeslutninggav
Amtet under 9de Mai DepartementetUnderretningherom,
og efter at have modtageten Skrivelsefra Amtet af 22de
August, samme Sag vedkommende,ledsagetaf en Erklæring. fra LensmandBarth af 17deAugustudbadDepartementet sig under 2den SeptemberKanaldirektørensUdtalelse angaaendeSagen efter den Anledning,Direktionens
senesteBeslutninggav.
I Skrivelseaf 23de SeptemberudtalteKanaldirektøren,
at der neppe var nogen Grund for det Offentligetil at
gjøre nogen Indsigelsemod TrælasthandlernesNegtelseaf
at betale DirigentensLøn, saalængeman ikke vilde tvinge
dem til atter at udlæggeKværkhængslet,hvortil der ikke
forelaanogenGrund; men for at forebyggeMisforstaaelse
eller Mistydningvar han med Amtetenig i at tilkjendegive
baadeBarth og Trælakhandlerne,at man ansaa det Offentlige berettiget til at gjenoptageTilsynet,saafremtKværkhængslet blev retableret, samt at Trælasthandlerneselv

— 80
1876. bare Ansvaret for inulig Skade for offentlige Interesser ved

den nu bestaaende Tilstand.
Inden Departementet fattede endelig Bestemmelseom,
hvilken Stilling det skulde indtage til Sagen, indhentede
det Regjeringsadvokatens Erklæring af 20de Marts. Denne
ansaa det tvivlsomt, om ikke Bestemmelsernei, den kongelige Resolution af 14de Februar 1815, som knyttede til
Kværkhængslets Bestaaen, maatte bortfalde af sig selv,
naar dette lovligen sløifedes, medens han paa den anden
Side fitndt det betænkeligt for det Offentlige frivillig at
give Slip paa den ved Resolutionen tilsigtede Betryggelse,
saalænge det ikke maatte være bragt til fuldkommen Sikkerhed, at Opsynet paa Grund af den forandrede Flødningsmaade var bleven unyttigt.
Dep.tets
• Efter Modtagelsen af disse Erklæringer bemærkede
endelige
i Skrivelse af 9de Juni til Amtet FølBestemmel-Departementet
1877.

ser med
Hensyn tilgende:
Tilsynet
med Kwerk-

«Idet ved Borttagelsen af Hængslet ved Kværk SpørgshEengslet.
rnaalet om, hvorvidt og hvilke Foranstaltninger under den
herved frembragte Tilstand paakræves for at betrygge offentlige og private Interesser ligeoverforFlodningen, erkjendes at være kommet i en ny Stilling, og at Erfaring maa
indhentes for at kunne bedømme,hvad der for nævnte Øiemed paakræves, kan der i saa Henseende selvfølgeligt for
det Første alene være Sporgsmaal om forelobigeForanstaltMnger i Anledning af det Passerede».
«Ifølge hvad der er oplyst, er Departementet tilbøieligt
til at antage, at det Offentligeikke bør opgive den Betryggelse, som Tilstedeværelsen af et specielt Tilsyn med Flødningen i det Drammenske Vasdrag ved en i Nærheden
boende, med alle vedkommendeForhold neie bekjendt Mand
giver, ialfald ikke forinden nærmere Erfaring er vunden
om, hvorledes Flødningen under den nuværende Tilstand,
navnlig i Flomtider, vil foregaa».
«Departementet vil ikke her udtale sig angaaende det
Spergsmaal, om det Offentlige bør optræde med Søgsmaal
mod Flodningsbestyrelsen for at bringe den til at træffe
Foranstaltninger, som kunne give Betryggelse i den her-
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omhandledeRetning, istedetfor hvad der ved Anordningaf 1877.
5te Juni 1702 og Resolution af 14de Februar 1815 var
etableret. Heller ikke til at tage Bestemmelsei denne
Henseende antoges Tidspunktetat være forhaanden,saalænge der ikke haves nærmereErfaringom, hvad der paakræves».
«Medens man derfor ligeoverforFlødningsbestyrelsen
for Tiden vil indskrænkesig til at forbeholdedet Offentlige
enhver lovlig Ret saavel med Hensyn til dens Borttagelse
af Kværkhængslet som t11dens Inddragningaf Lønnentil
Dirigenten for Tømmerslipningen,skal man anmodeDem
om at træffe saadanForfoining,at Lensmandeni Eker indtil Videre og navnlig under Vaarflommeniaar fører Tilsyn
med Flødningeni Dramselven mod Godtgjørelse,der forelobig udredesaf det Oflentlige. Tilsynet vil gaa ud paa
at paase, at Flødningen nedenforTyrifjordenforegaarpaa
saadan Maade, at Farer for offentlig og privat Eiendom
forebygges».
I Skrivelse af 23de April 1878 tilkjendegavDeparte- 1878.
mentet Amtet, at det af Lensmandenførte Tilsyn skulde
ophørefra lste Mai s. A. Samtidigblev det meddeltAmtmanden, at saafremt der skulde indræffeOmstændigheder
som
med Hensyn til ElvedriftenellerVandstandsforholdene,
og sagkyndig
antoges at paakræve særlig Opmærksomhed
Bedømmelse,vilde det alm.Kanalvæsenpaa derommodtaget
Varsel yde sin Bistand. Derhosbades DrammensTrælasthandlerdirektionenunderrettet.om Ophøretaf Lensmandens
Engagementfra det OffentligesSide med Tilfølende,at man
forbeholdtsig enhver lovlig Ret mod Direktionen,som den
gjældendeLovgivning antoges at hjemle med Hensyn til
Flødningeni detDrammenskeVasdrag,for hvilken nu alene
Direktionen blev ansvarlig. Navnlig forbeholdtman sig
saavel for det Tilfælde at Hængsletved Kværk af en eller
Grundmaatte blive gjenoptaget,som for Tilfælde, at dette
ikke sker, at kræve det i Resosutionenaf 14de Februar
Tilsyn gjenindførtenten i•sammeSkikkelse
1815omhandlede
som før eller med denForandring,som nyeForholde maatte
skjønnesat begrunde.
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Regulering af Gravfos og Embretsfos, Damsvil 1 Vigersundselven(den saakaldte Soots Dam) samt Sænkning
af Tyrifjorden.

I denøvre,nedenforTyrifjordenliggendeDel af Drams- 1847.
elven findesfiere Fosse og andreHindringerforFlødningen,Andigude
sa
Ivsfeof
som man meget ønskedeat faa forbedredeeller,ryddet af- Erli!ae
*
veien. Især var det Gravfos,som til alleTider bavde foraarsaget betydeligSkade paa Trælastenog jævnlig, ved at
Lasten dersteds bandt sig, bevirkedeSpærringog Forsinkelse. DrammensLastehandlereanholdtderforunder 15de
OktoberDepartementetom at give KanaldirektørenOrdre
til at anstille de fornødneUndersøgelser.
Under 22de s, M. blev Ordreni saa Henseende med-if:rneanlsdifit
delt Kanaldirektøren,og fra 2den til 6te Decemberforetog,1:3ecile4)ingbarf
';.e
denne i Forening med Direktøren for Lastehandlerfor- 184
hvorom
Gravfos,
og
Vasevjen
af
eningen en Besigtigelse
han den 23de s. M. afgav til nævnte Direktøren Rapport
med Betænkning ledsaget af 2de Krokier. Han foreslog
deri at formindskeden skadelige Vasevjes Kraft ved Bortsprængningaf et paa Krokiet nærmereangivet Skjær og
muligens opføre en liden Udbygningmod StrømmensRetning. Han angav som Aarsag til, at Gravfossenvar saa
uheldig forFlødningen,et udgaaetFjeldstykke,der dannedO
en Afsats, mod hvilken Strømmen ovenfra kastede Temmeret, samt det lodretteFald, der bevirkede,at Tømmeret
nedenundersamme saa let bandt sig. For at forebygge
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disse Ulemper foreslog han at anbringe en Dam ovenfor
Fossen som nærmereangivet paa et Kroki.
1848.
Under Sagfoged Ridders Ledelse blev Opførelsenaf
Aanfi
tig:lr en Dæmning_
paabegyndttidligt paa Vaaren, men, saavidt
Gravfos. det kan skjønnesaf Korrespondancen
i Anledningaf denne
Sag, har Dammenenten ikke opfyldtsHensigten, eller har
den ikke kunnnetbestaa.
Efter en senereAnsøgning fra Lastehandlernehavde
Arbeidetkostet Kr. 8648.
Andragende
Leitnant Gramhavde`derforforeslaaet, at man skulde
om nye dersøgelseUnr aala3ggeen Tommerrende
forbiGravfos,og efterat Kaptein
ved
Gravfos. Røyem havde tiltraadtKanaldirektørembedet
androgDirektionen for Lastehandlernepaany under 17de NovemberDepartementetom, at han maatte blive tillagtOrdretil at undersøgeStedet og forfatteUdkastmedOverslagtil de nødvendige Arbeider. Ved Skrivelse af 21de s. M. paalagde DepartementetKanaldirektøren
at yde denforønskedeAssistance.
Fra 14de til 24deFebruarvarKanaldirektøren
beskjæf1849.
lianal- tiget med Undersøgelserne,hvoromhan den 25de s. M. afclirektørens
Rapportaf gav Rapport. For saa nøiagtigt som muligt at kunne faa
25deFebr
1849. undersegtForholdeneved Gravfos havde Trælasthandlerne
•
antaget et Tilbud fra FledningsinspekterSoot om at afstænge Vandet fra Elven. Paa et bekvemtSted strax nedenforVigersundBro blev der sat en Dam, og, da denne
ikke kundegjørestilstrækkeligtæt,endyderligere2deDamme
foran Udlobet af den nedenfor liggendeBergsjø. Herved
lykkedes det at reducereElvens Vandføring ved Gravfos
fra 1500.ti.150 Kubikfod. lanaldirektøren benyttedeTiden,
medensDammena,nbragtes,til at befare Vasdragetmellem
Tyrifjorden og Gravfos og opsatte 2de Vandmærker,et
strax ovenfor Dæmningenog et ved TyrifjordensUdleb
oppe ved Gaarden Fure for at finde Faldet paa denne
Strækning. Efterat de fornødneMaalingervare udførte,
Mødeved SaIMReutTaadte Kanaldirektøren
paa Stedet medendelLasteGravfostil
Behandlinghandleresamt Bergmester
Lammersog Soot for at behandle
Pofrisle::.
3 forskjellige der fremsatteForslag. Et Forslag var at
give Fossen et Fald af .omtrent 1/4 af Længdengjennem
en 20 Alen •bredRende det faste Fjeld, hvilket vilde
1847.
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kræve en U-dsprængning
af 400 Favne Fjeld og en Udgift
af Kr. 10000; et andet var at omgaaFossen med en 640
Fod lang Tømmerrendeog ved RendensIndtag at opføre
en Dam med Lændse,kalkulerettil at koste Kr. 7360, og
endelig et 3die ved Forbygning af Temmerflagningi Forbindelsemed lidtMineringi Fossen at give den den i førstnævnte Forslag nævnteSkraaning,beregnetat skulle koste
Kr. 3600. Den 23de Februar var Kanaldirektørenatter
samlet medTrælasthandlerne
i Drammen,hvor man bestemte
sig for det sidstnævnteForslag og sluttede Akkord medpivaVgjefns
Soot om dets Udførelsetilligemeden Forbygningaf Cappe-jiderfraz
lenhullet — en Kleft i Fjeldet under G-ravfossen.Disse 8"Arbeider
forbandtSoot sig til at udførei Imbet af 4 å 5
Uger og garanterededem i 10 Aar. Paa Modet blev det
derhos besluttet
for til enhver Tid at have Vasdrageti
sin Magt— at Soot skuldeanbringeen permanentBundstokAnbringelse
med tilhørendeKar lidt nedenforden provisoriskeDæmning:2sis
Vigerfossenesaaledes,at man undergunstige Omstændigheder med Lethed kunde afdæmmeElven (se forøvrigtKanaldirektørensReisejournal).
Den 22de Marts indmeldteSoot til Kanaldirektøren,at
han var færdigmed Undtagelse af Cappelenhullet,samt at
han havde opført en liden Dam i Gravfos udenforde foreslaaedeAnlæg og ligeledes opførten Dam samt bortmineret
et Skjær ved Vigerfossen. Nogen Besigtigelseaf disse Arbelder blev ikke foretaget a.f Kanaldirektøren,og efter en
senereAnsøgningfraLastehandlernehavdeArbeidetidethele
kostet Kr. 5751.37.
Den af Soot byggedeFlagning kundeikke bestaa, men 1853.
Ansønderslogesaf Tømmeret og gjorde dervedOndet værre. Soots
lEegødeLastehandlerne
ansaa det derfor fornødent at træffenye lægges.
Foranstaltninger,og da indgik atter den 24de Deeember
med Andragendetil Departementetom at erholdeKanal-Anotazteicie
direktørensAssistanee til nye Undersagelserog Udarbeidelse!yznsø2c11,;
1853.
af en ny Plan, hvorhosde anholdt om, at de dermedfor-l'::eebr.
bundneTJdgiftermaatte blive udrededeaf Statskassen.
Dette blev indrømmet, og den 9de Januax tildeltes 1854,
KanaldirektørenDepartementetsOrdre aaa Renseende.
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1854. Den 24de besaa han Gravfos og tilskrev s. •D. Direktionen for Lastehandlerneherom,idet han udtalte den ForKanaldirekterens Skriaf men ing, at Fossen ei vilde blive bekvem, forindender ud24deJanr.
1854. sprængtes en omtrent20 .Alen bred, lige Rende medjævnt
fordelt Falcl, et Arbeide,som iberegnetErstatningerog andre OmkostningervedVandetsAfdæmningvilde koste 12 å
16000 Kr. Han foreslogderhos dersomman vilde anat der snarest berammedeset
vende en saa stor Sum
Mode ved Fossen for nærmereat bestemmeRendensDimensioner og Retning, samt til den Hensigt da at lade Vandet
afdæmmeog Klippernei Fossen rense for Svul og Sne.
Et saadantMøde afholdtes den 14de Yebruar,og beMede ved
der flere Variationer af Renden. Paa Kanalhandledes
(I14radvefoFsedbern.
1854.
direktørensOpfordringvar der fremmødt nogle Entreprenører, der kunde ville paatage sig Arbeidet,_efter at de
havde havt Anledningtil, medensVandet var afstængt,at
iagttage Forholdene. En Del Maalinger bleve derhosudførte og støttet til dem Omkostningerneved Udførelsenaf
en 120 Fod lang, i Bunden 25 Fod bred Rende med et
Fald af omtrent1/4af Længdenog et Kubikindholdaf omtrent 575 Kubikfavneberegnet at skulle koste Kr. 18400
(se KanaldirektørensIndberetningaf 19de Februar).
Beslutning
Paa en den 17deFebruari DrammenafholdtGeneralom Gravfossens iorsamlingaf Lastehandlerne
blev Udførelsenaf denneRende
Flødbargierelse, Kon- besluttet.
traheringaf
Arbeideti
Af de fremmødteEntreprenørerhavde Ingenierleitnant
Generalforsamlingd. Heyerdahl gjort et Anbud,og, efter senere at have overvæ17deFebr.
1854. ret en Generalforsamlingaf Lastehandlerneden 21de Februar, blev han tilslaaetArbeidetsUdførelse for Kr. 20000.
Han satte det strax igangog indberettedei førsteHalvdel af April, at han var færdigdermed. Forudende omakkorderedeArbeiderblev enlOdde nedenforCappelenhullet
tillige bortsprængt. I Skrivelse af 13deApril (kfr. Skr. af
Kontraktenfor opfyldt
6te April) erklæredeKanaldirektøren
uden at have foretaget nogen endelig Besigtigelse,men i
Henhold til EntreprenørensForsikringer om, at nogle ved
en den 6te foretagenBesigtigelse paapegedeMangler vare
rettede. Lastehandlenie'fandt sig imidlertidikke tilfreds-
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stillede med denne Erklæring og udbadsig en endelig Be- 1854.
sigtigelse af Kanaldirektøren. Efterat Vandet paany var
afslaaet af Elven, samledesKanaldirektørenmed Trælastdirektionenog Entreprenørenved Gravfos; man fandt da,
at Skraaningen var rykket længer frem end foreslaaet,at
den udskudteSten ei var udlagt efter Bestemmelsen,og at
øverste Del af Renden ei havde den foreskrevneBredde.
Arbeidetblev derforikke modtaget,hvorimoddet blev paalagt Entrettrenørenden paafølgendeVaar at fuldføred3t, i
hvilken Hensigt Kr. 4000 indeholdtesaf den ham tilkommendeAkkordsum(kfr. lidskrift af DrammensLastehandfor Møde den 2den Mai).
leres Forhandlingsprotokol
\ Forindende resterendeArbeiderpaabegyndtes,foreslog 1855.
Direktionen for Trælasthandlerneunder 31te Januar for193fttigelse
Kanaldirektøren,at Gravfossen burde paany besigtiges og og Gargaevloesn.
samtidigoverveies, om det efter den Erfaring, man i det
forløbneAar havde havt, kunde ansees unødvendigtat udføre noget af de efter den oprindeligePlan manglende
Arbeider. Direktionen havde derhos anseet det fornødent
den store Skade,
at lade Noget foretage
som Trælasten led i den nedenforGravfos værendeVasevje, og opfordredeKanaldirektørentil ogsaa at inspicere
dette Sted.
I Forening med Tømmerdirektionenog Entreprenøren
besigtigede Kanaldirektøren den 11te April Gravfossen.
Man fandt da, at den udmineredeSten var borte, at Rencleni Fjeldet var udvidet og Skraaningenderved defigureret; fremdelesat DammensBagnmringtildels var ødelagt,
at størreStene af den laa nedoverLobet og at Flagningen
paa Dammen hist og her havde givet sig. Man bestemte
sig for at reparereDammenog sprængenogle Pynter nederst paa hoire Bred for LastehandlernesRegning; men
forøvrigt,da Fledningenidetheletagethavde været tilfredsstillende det forle!bneAar, at modtageArbeidet som afslutKr. 800 af Akkordsummen,og mod
tet. mod at aftr~
at Entreprenerenbetalte Halvdelenaf Omkotningerneved
den ,clenGang stedftmdneAfdæmningog afstod sint. Redskaber.
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Flagningen paaDammenblev i det forgangne.Aar eglelagt af. Flemmen, og paa Grund heraf var efter Trælast14terø" handlernes
AnmodningKanaldirektørenatter den 10deMarts
ved Gratfos
den 10de
for.—
marts
1856. ved Gravfos samlet med Lastehandlerdirektioaen,
at bese Fossen
efter at Vandet var ,afstængt fra Elven
og bestemme,hvad der burdeforetages. Det blev her bestemt at gjenopbyggeDammen fra Grundenaf. Samtidig
Besigtigelso besaa manGjethusfossen,paa hvis Damet Spand var.knækaf
GjEithusfos. ket og endel af Flagningenbortrevet,hvilke Manglerbesluttédesreparerede.
1861.
I Fjeldet under Dammenved Gravfos havde der danVdel
e ers net sig en Sprække, som var af den Beskalfenhed,at den
Rapport af
11te April lod befrygte Dammens Nedstyrten. Paa Trælasthandler1861 orn
Gravfos. direktionensAnmodning(27de Novbr. 1860) lod i den
ledningKanaldirektørenLeitnant Vedeler besigtige Forholdene paa Stedet, om hvilke 'hani en Rapportaf 1lte April
meddelte, at han selv paa Grundaf Vandets Stigen ikke
havde kunnet iagttage dem, men at en Del af Dammenpaa
det øverste Stup i Gravfossen efter paa Stedet meddelte
Oplysningerstod aldeles uden Fodfæste, idet Fjeldet var
gledet ud under den, samt at den øvrige Del af Dammen.
ikke var at stole paa, da Forboltningernevare upaalidelige
i det porese og raadneFjeld. VedelerhavdetilraadetTemmerdirektionenat kjøbe den. ved Fossen liggende,Melle
for — i TilfældeDammenskulde gaa ud — at slippe Forpligtelsentil senere at gjenopføreden og undgaaErstatning
for Afsavn af Driftsvand.
Under Opførelsenaf EmbretsfosTræsliberihavdeFled1873.
Vogts Ind- ningsinspektørenhenledetTømmerdirektionens
Opmærksomberetning af
15de Febr. hed paa den skadeligeIndflydelse, som dette Anlæg kunde
1873 om
Flødnings- have paaVandstandsforholdene
i Elven og dervedpaaFlødforholdene
ved Em- ningen.
I
den
Anledning
anmodedeTemmerdirektionen
bretsfos.
Kanaldirektørenom at afgive sin Betænkning i Sagen.
Det blev derefter overdragetIngeniørVogt paa Stede,tnærmere at undersøgeForholdene, hvorom han den 15de Februarafgav en Indberetning.
Senere den lste Mai indleb der fra Sagferer Thilesen
paa A. Gregersens Vegne en Anmodningtil Kanalffirek1856.

r
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tøren om at udtale sig om, hvorvidt der fra Flødningens 1873.
Side kunde være Noget til Hinder for, at der ogsaa paa
GregersensSide af Fossen udmineredesen Rende af Heifie
og Bredde som den paaTræsliberietsSide anlagte,eller om
Træsliberiets Udmineringhavde forrykketVandforholdene
til Skade for Gregersen.
I Skrivelse af 19de Mai til Tømmerdirektionen
afgavu.arneanisculzkKanaldirektørensin Betænkning. Han oplyste deri, at El- t=krinng
vens raindsteVandføringkunde anslaaes til 3 å 4000 Ku- biZfogif
bikfod i Sekundet,og at Træsliberietefter Opgivendefra In- 1873.
geniørenved sammederaf skulde benytte de 390. Tænkte
man sig nu, at der ogsaa paa Fossens anden Side benyttedes en lignende Vandmasse til industrielle Øiemed, saa
vilcle den i Fosseleiet gaaende Vandmasse forringes med
1/4 v5, og hvilkenIndfiydelsedette kunde have paaTommerets NedilødninggjennemFossen, var det ikke godt at
have nogen Formeningom paa Forhaand. Den vilde væsentlig være afhængigaf de Vanskeligheder,somFlødningen
allerede dengang vare underkastede,og dem-havdeKanaldirektørevikke havt Anledningtil at iagttage. Han antog
dog, at deu Sænkningaf VandstandenovenforEmbretsfos,
som vilde blive en Følge af Afiebet gjennemden nye Indtagsaabning,ikke vilde medførenogenvæsentligForrykning
af Flødningsforholdenegjennem Gromle i Embretsfossen
eller Vasevjen. Med Hensyn til Vasevjen, saa var det
navnlig ved midlere og høiere Vandstande,at Tømmerfiødningender i nogenvæsentligMon opholdtes,og underdisse
Vandstande antog han ikke, at den gjennemBrugsrenden.
paa venstre Bred af EmbretsfossenafiøbendeVandmasse
vilde have nogenmærkbarIndflydelse. Endelig udtaltehan
sig om den under Spreengningsarbeiderne
til Træsliberiet
Elven udkastedeSten, at den sandsynligvisved førstkommendeFlom vilde rives afsted og oplæggesi nedenforliggende Evjer og Kulper, uden at det kunde paa Forhaand
siges, om den-kundeblive oplagtpaa Steder,hvor den vilde
blive hinderligfor Flødningen.
Som Svar paa SagførerThilesensJlenvendelseudtalte
Kanaldirektørenunder 24de Mai, at han af Mangelpaa
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Kjendskabtil ForholdeneingenErklæringkundegive, men
bemærkede,at man først.efter nogle Aars Flodning vilde
kanne faa Erfaring bm den Indflydelse, det vilde have
paa Tømmerfiedningen
under lave Fledningsvandstande,at
en Del af Vandmassenborttages fra Flodningslobeti Embretsfos.
Anker mod
Af endel Grundeierelangs Storelven,Sogndalse/venog
den PermanenteBund-Tyrifiordenvar der reist Anker mod den af Soot i 1849 i
stoki Viger2:ell:Lme:n;
VigersundselvenanbragteDamsvil med tvende Kar, idet
af TnyriOor.
de
formente at de virkede dæmmendepaa Vandstanden
dens Flomvandstand.Tyrifjorden. Paa deres Vegne androgC. RS,tteragerunder
10deAprilDepartementetom at det inden kommendeVaarflom vilde lade Forholdene undersøgeog tillige lade undersøge, om nogenUdgravning af Elveleiet paa nævnte Sted
kunde tænkes udført for dervedat skaffe Vandet raskere
Afiøb. Andragendetvar bl. A. ledsaget af en Erklæring
af 4deMal 1872 fraFlødningsinspektøren,
KapteinSeip, angaaendede faktiskeForholdeved de omhandlede
Dæmningsindretningersamt af en i Strid med sammeaf HalvorNielsen Klemestadog Halvor Jensen Afroen under14de April
1872 afgiven Erklæring. Departementetmeddelteden 18de
s. M.Kanaldirektørende fornødneOrdresi saa Henseende.
Den konstitueredeKanaldirektørVogt var i den Anledning i Slutningen af April , paa Stedet, men kunde
ifølge Skrivelse af 9de Juni ikke nærmere faa undersøgt
Forholdet med Damsvillen paa Grund af for hei Vandstand. I Anledning af Spørgsmaaletom et raskere Aflob eller Sænkning af Vandstandeni Tyrif,jordenlod han
i Juni Maaned IngeniørHalvorsen udføreNivellen3entaf
Vandstandenfra Tyrifjordentil ired forbi den saakaldte
SootsDam saavel i denSdaværendeHeide som underFlommen,i
. det indeværendeAar og i 1860 (se HalvorsensRapport af 2den Jull).
I Slutningenaf Februarvar Kanaldirektørenpaa Ste1875.
det og foretogde fornødneMaalinger for at afiæggeDammen paa et Kart og give et Profil af den.
1873-

,

tf
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Kanaldirektørenhavde opsat SpørgsmaaletsBesvarelse 1875.
ensBei Paavente af en størreFlom. Denne indtraf først i 1879,Ktøarnaldirekog et Længdenivellementblev da optagetligesomman og-tIgtkir
28c:31underFlommeni 1877havde optagetet saadant. Den 29deB1u8
Juli afgav han derefter sin Betænkningi Sagen,og oplysteke4 videri, at Dammeni alt Væsentligt var saaledes,som Flød-ge,f),go9Fe
ningsinspektøreni sin Skrivelseaf 4deMai 1872havdebe- stUneinusg.
skrevet den. De tvendekun 3 å 4 Fod brede og høieKar
med de til Fjeldet boltedeBundstokke,der ikke engang
dannedenogenDam, men kun vare at betragte som Støtte
mærkbar
for en saadan, kunde ikke have nogensomhelst
ere,som
m
aameget
s
Indflydelsepaa TyrifjordensFlomheide,
de ikke enganglaa i det trangeste Profil, der fandtesved
den strax ovenforDammenfremstikkendeOdde. SaaVel
det den 1ste Juli 1873som det den17deJuni 1877optagne
viste, at Dammenlaa midt i Faldet,:og
Længdenivellement
at Opdæmningenskede ved den 200 Fod ovenforliggende
Odde. Det sammeForhold viste sig ogsaaved det under
den ualmindeligtheie Flom i indeværendeAar foretagne
Nivellement,saa det dermedmaatte være godtgjort,at de
omhandledeKar og GrundstokkeingensomhelstIndflydelse
havde paa TyrifjordensFlomheide. MedHensyntil Spørgsmaalet om vedUdgravningat sænkeTyrifjordensFlomvandstand, troedeKanaldirektørenpaa SagensdaværendeStandpunkt ikke at burde tage det under nærmereog udtemmendeBehandling. Han bemærkedekun derom,at Vigerfossenfra Tyrifjordentil Bergsjøblot havdeet Fald i Lavog at dette
aftagendei hoi Flom til
vand af
Fald var fordelt paa en Strækning af 1000m.,der i sin
hele Længdemaatte gjennemgravesfor mærkbartat virke
paa TyrifjordensFlomheide. Rendenmaattedesudengives
stot Breddeog Dybde for at virke paa den over 2000m.8
store Flomvandmasse,og for at Gravningerneikke skulde
blive altfor storeog Tyrifjordensover 13000Hektarer store
maatteLavOverfiadetabe formegetaf sinReguleringsevne,
vandet sænkesligesaamegeteller mere end Flommen. En
saadan Forandring af TyrifjordenshydrografiskeForhold
vilde virke paa de i Fjorden faldende,allerede før temme.
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og antagelig blive
og den bemødt medProtest baadefra Temmerfledningens
staaendeDampskibsfartsSide. En Behandling af Spergsmaalet om TyrifjordensSænkning vilde kræve vidtleftige
Undersegelser, og forinden saadannefor offentligRegning
kundeiværksættes, butde der foreligge en fyldig forelebig
Udredning af, hvilke Pordele derved skulde opnaaes, og
hvilke Midler man var forberedt paa dertil at skaffetilveie. Han anbefaledederforat remittereRytteragerhans
Forestilling med den Besked, at -denikke gav Anledning
til nogen yderligereForanstaltningfra det OffentligesSide.
Efter Modtagelsenaf denne Erklæring oversendteDepartementetunder27de August en Gjenpartaf sammemed
Sagens øvrige Dokumenter-til Asitet, idet det bemærkede,
at det ikke tandt Grund til for Tiden at anstille nærmere
UndersøgelserangaaendeSpergsmaaletomTyrifjordensSænkning.

1179. lig opgrundede,Elve,Storelvenog Sogn
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Sagens

.

administrative

Behandling.

Fra.Lands PræstegjeldsKommunebestyrelseindilobtil 1846.
Departementet en Ansøgning med Bilage om, at en Kom-Andragende
de.rmission af sagkyndigeMænd maatte blive nedsat for at "sløgueise
anstille Undersøgelser om Muligheden af at sætte Randsfjordeni Forbindelsemed Tyrifjorden og denne eller dens
Arm Holsfjordenmed Drammen enten ved en Kanal eller
ved en Jernbane, samt om at der maatte blive anstillet
Beregning over de hertil medgaaendesOmkostningersærskilt for de imellem de nævnte Indseer og Drammenliggende Trakter.
En forelebig Undersegelse af Forholdeneblev bestemt, 1847.
og efterat Kanaldirektørenved Skrivelse af 24de Marts
havde sat sig i Forbindelsemed Lands Kommunebestyrelse
for at erholde nødvendigeOplysninger og ved Meddelelser
fra denne og NorderhaugsKommunebestyrelseaf 12te og
27de April var tilsikret Assistance, befor han i de første
Dage af Mai den egentlige Randselv mellem Henefos og
Randsfjordenunder en usædvanliglav Vandstandog afgav
under 8de Mai en Rapport, hvori han gav en kort Beskri- rie;j10%
velse af Elven mellemGaardenLundstad og Randsfiorden,
LaNarit1:17
og anførte de Arbeider, der vilde blive at udførefor at omerV:187*

--
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1847. farbargjøreElven for 4'/2 å 5 Fod dybtgaaendeFartoier.
Han foreslogAnbringelseaf 18 Faldsluser, hvilket Tal muligens ved speciellereUndersogelserkuude reducerestil. 14
og bemærkede,at en saadan speciellereUndersøgelseneppe
vilde lønne sig hvis man ikke skulde kunne paaregne
en Sum af Kr. 600000 til Farbargjørelseaf den nævnte
Strækning.
KanaldirekSenere i Juli Maaned befor Kanaldirektorenledsaget
tørens Kon- •
tinuations- af daværendeLøitnant GramsomKjendtmandunder hoiere
rapport af
28de Juni Vandstand baade Randselvenog Elven mellemTyrifjorden
1847.
og Hougstmdog indgav den 28deJuni Kontinuationsrapport
for den hele StrækningsVedkommende. Skjont Forholdene
i Randselvenved den•hoiereVandstandforekomham ugunstigere,end han under den forrigebefaring havde faaet Incltryk af, antog han dog, at dens Farbargjørelsevilde kunne
udføresfordenopgivneSum. HvadOmkostningerne
af StrækningenmellemTyrifjordenogHonefosvilde gaa op til, derom
kunde han efter en kun underhoi VandstandforetagenBesigtigelse af Forholdeneikke have nogenFormening,ligesom
han ogsaa forst, efterat de fornodneNivellementsvare udførte, kunde udtale sig omStrækningenmellemHolsfjorden
og Drammen,om denne Vei, der ogsaa var gunstig for en
Jernbane, kunde vælges. Derimod antog hau, at Farbargjørelse til Drammenvilde mindst koste en Kr. 1600000.
Den 1ste Juli gav Departementetham Ordre til at
Undersegizegieenr:
lade foretage en Opnivelleringaf StrækningenmellemHoltsdalen.
fjorden og Drammen. Under 9de December indberettede
han til Departementet,efter løselig at have befaret Terrainet, at det paa Forhaandmaatte antages, at den Bakke,
der adskillerHolsfjordenfra Lierelven, vilde fordre altfor
store Omkostninger,om den skulde gjennemgraves,hvorfor
det blev nødvendigt yderligere at undersøge, om der paa
Heiden af den kunde skaffes et tilstrækkeligtReservoir for
at bestige den med en Kanal, og videre om, hvad en Farbargjørelse af Lierelven kunde koste. Med Hensyn til
Sporgsmaaletomen Landkommunikation
ad denneVei (Jernbane eller Chauss), saa syntes ingen synderligVanskeligeheder at frembydesig.
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Uagtet Behandlingen af Farbargjørelsesprojektetvar 1850.
til
opført paa KanaldirektørensReisel'orslagbaade for Aarene Ordre
videre
Undersø
1848 og 49, blev dogi disseAar Intet foretaget saa Hen- gelse.
seende. Da han i 1850 igjen foreslogUndersegelsernefortsat, bestemteDepartementet,at Undersøgelsernei Lierdalen
skuldebortfaldesomnærmestvedkommende
Veivæsenet,hvorimod det forøvrigtbifaldtForslaget. Kanaldirektørenbefor
atter i OktoberMaanedStrækningen mellem Randsfjorden
og Tyrifjorden ledsaget af Assistenten, Ingeniorløitnatt
Thams, hvem han instrueredemed Hensyn til en Del Maalinger, som denne udførte.
Den fra andreKanalarbeiderbekjendteFlødningsinspek- 1851 .
tør E. Soot traadte ogsaa her frem med sine Projekter,SootsPr1
jekter.
da Sagen paa Grundaf densDimensionertrak i Langdrag.M ØC1Cpa
M,Iiserh.lu8n5
Paa egen Bekostningforetog han en Undersøgelseaf Dram-jclene
menselvenop til Kongssagenei Modum, en Strækning af
omtrent 3 Mile, og opstillede et Overslag over Omkostningerne ved en Farbargjørelse af denne Strækning for
mindreFartøier paa Kr. 66000. For at vinde Deltagere
til Udførelsenaf dette Arbeidelod han indbydetil en Samling paa Mæhlumi Modum den 31te Januar, hvortil flere
af OmegnensIndvaanere indfandt sig, og hvorunderhan
fremlagdedette Overslag og Plan. De Medende erkjendte
Hensigtsmæssighedenog Gavnlighedenaf et saadant Kanalanlæg saavel for DrammensBy som for de tilgrændsende
Landdistrikter,men fandt, at Anlægget burde fortsættes
til Randsfjorden.
I et Formandskabsmødepaa Modum den 25de Marts Modumi
foredrogOrdførerenfor Forsamlingen en Indberetningom 4c()ab
aanih,
hint Mode paa Mæhlumog de af Soot uda:rbeidede
Forslag.adeerre
Formandskabetfølte sig tiltalt heraf og var enigt i, at An- 2grineari
1851.
lægget burde søges fortsat til Randsfjorden,og fremsatte
Ønske om en FortsættelsegjennemVestfoselvenop i Fiskumog Ekern-Vandene. Efter paa Modet fattet Beslutningindgav det Andragendetil Kongdnom, at de fornødneUndersøgelser i saa Henseende maatte blive udførtpaa Statskassens Bekostningved Kanaldirektøreni Forening med Soot.
I Anledning af dette Andragende,der den 8de April expe-
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1851. pederedes• fraAmtet, forlangteDepartementetden 16des. M.

KanaldirektørensErklæring.
i Skrivelse af 19de s. M. oplyste denne•da, .at
Strækningen mellemRandsfjordenog Tyrifjordenallerede
det foregaaendeAar var underkastet en forelebigUndersøgelse, og at en lignende Undersøgelse af Strækningen
mellem Tyrifjordenog Drammen efter approperetForslag
skulde foretages det indeværendeAar. Han antog, at mer
detailleredeUndersøgelserikke burdeforetages for detFørste; men at mani Henholdtil Ansøgningenburdeudstrække
de forelebigeUndersøgelsertil Fiskumvandetog Vasdraget
fra samme,men fandtdet unødigt, at Soot deltog i dem.
Undersøgelserneaf Hovedvasdragetbleve fortsatte af
Thams i Oktober og NovemberMaaned, hvorom han den

analdirekrens Skri-

velse af
kle Aril
1851.p

1852. 6te Februar 1852 indsendte Rapport, ledsaget af et Kart
over Elven i 2 Plader, Længdeprofil af Randselvers øverste
ar Del, 9 Krokier af Fossen og andre Hindringer samt 3 Prorel).-truaf
e1852om
ap

rhams's

filer paa 6 Blade Rudepapir. Rapporten indeholderfuld
Beskrivelse af Randselven.
ndersøgelPaa sit Reiseforslagopførte Kanaldirektorenen Fortsernebestemmes sættelse af UndersøgelsernemellemTyrifjordenog Drammen
ridereudstrakt. og foreslog at udstrækkedemtil Bielvene til Fiskumvandet,
Sonerenog Krøderen,hvilket Forslag blev bifaldt.
Fra 22deApril til 9de Mai varKanaldirektøreni Forening med Fourer Taubøll beskjæftiget med Underskge1ser
af VasdragetmellemTyrifjordenog Drammen,hvilke Undersøgelsersenerefortsattesaf Taubø11. Senerefra2dentl 30te
Juni fortsattehanUndersøgelserneopoverVestfoselvensamt
befor Storelven, Aadalselven,Snarums-og Hallingdalselven.
Vandmærkerbleve opsatte og observeredeved Vigersunds
Bro ovenforGjethusfos,nedenforGravfos, ovenforEmbretsfos ved AamodtBro, ved Heftehængsletog Kværkhængslet,
oven- og nedenforHellefos, ved HougsundsBro og ovenog nedenforVestfossen.
Randselven.

•

1853.
Efterat Taubøll i Februar Maaned havde afaluttet Un:analdirek-

3rensgene-dersøgelserne, og daværendeImitnant Gram udarbeideten
relleFor- ,
lag af 21deaetailleret Beskrivelse af Vasdraget med dets Bivasdrage
April1853
DgGrams ned til Udlobet af Tyrifjorden væsentlig med Hensyn til
Beskr. af
Vasdraget.
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Tommerflodningen(Kopi i Kanalvæsenets Arkiv), afgav 1853.
Kanaldirektorenunder 21de April en Rapportmed et generelt Forslag og Overslag til Kanalisering af Drammens
Hovedvasdragtil Randsfjordensamt af BivasdrageneVestfoselven fra Fiskumvand til Dramselven, Bægnaelven fra
til Dramselven og Hallingdalselven fra Næs til
Kroderen. Omkostningerneberegnede ban idethele til
Kr. 2,684,000. Efter en Beskrivelse af Vasdraget i sin
Helhed og de fornødneArbeider fremsatte han sin Formening om de forskjelligeArbeiders Værd som Kommunikationsmidler, idet han antog, at flere af dem under
daværende Forhold ialfald vilde stille sig for kostbarei
Forhold til den Nytte, de vilde medfore. Han udtalte, at
Honefossen unægteligdannedeidetmindste'forRandsfjordens
og SpirillensDalforer et Centralpunkt,som,naar det-blev sat
i bedre Forbindelse med Havet, forenede alle Betingelser
for en blomstrendeHandels- og Fabrikstad, o som derfor
kunde betragtes som Udgangspunktetfor Kommunikationerne til disse tvende Dalforer. Farbargjørelsenmellem
Randsfjordenog Honefos ansaa han for kostbari Forhold
til Nytten, ligeledes den nedre Del af. Bægnaelvenmellem
Heen og Ilønefos. Elvestykket mellem Tyrifjorden og
Honefossen antog han under enhver Omstændighedburde
forbedres, selv om ikke Tyrifjorden sattes i Forbindelse
med Havet, da T.Jdgiftenherved kun var anslaaet til Kr.
12000, og da den existerende, ikke ubetydeligeFærsel der
vilde ikke blot lettes, men tiltage ok afgive fuld Beskjæftigelse for et Dampskibi fast Rute, naar Veiene ovenfor
Honefos forbedredes. Med Hensyn til Hovedvasdragets
KanaliseringmellemTyrifjordenog Drammen, der var anslaaet til Kr. 1,019,200, antog han, at den allerede under daværende Forhold vilde vise sig denne Sum værd.
Da Kommunikationsliniernefra Randsflorden,Spirillen og
Kroderen koneentreredesig i Tyrifiorden,og selve denne
Indso var omgivt af frugtbareog veldyrkedeDistrikter,
var Transportmassenbetydelig. Alene Tommertransporten
efter de
vilde i den Grad lettes og forbedres, at den
meddelte Opgaverover de daværendeUdgifter og Tab ved.
-

-
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den — skulde kunne mere end dække de aarlige Udgifter
ved Kanaliseringen. Skulde man imidlertid ikke i den
nærmesteFremtid kunne opdriveen saa stor Kapital, son
udfordredeshertil, saa burde man til en Begyndelsegjøre
Farvandet seilbart til Aamodtbrofor en Sum af Kr. 22440(}
og anbringe den nederste Lændse for Tømmeret mellem
Devigfos og Embretsfos,da den betydeligeTrafik fra og til
de store Værker og Brug paa Modumog Eker maatte antages ikke blot at dækkeOmkostningerne,men ogsaa at
forrente Kapitalen. Endog ved at farbargjøreVasdraget til under Søiefos for Kr. 92400 vilde meget være
vundet for Transportenfra og til disse Værker og Brug,
men for Tømmertrafikkens
Vedkommendevilde det neppe
lønne sig.
At kanalisere Snarumselvenfra Krøderen til Dramselven vilde paa Grundaf det betydeligeFald og den ringe
Transportmasseneppevære hensigtsmæssigt,hvorimod der
kunde være Grundtil at forbedreVasdragetnoget ovenfor
Krøderentil Næs i Hallingdal.
Af Mangel paa tilstrækkeligeData kunde Kanaldirektøren ikke udtale nogen bestemt Formeningom, hvorvidt
en Farbargjørelse af Vestfoselven mellemFiskumvand ogDramselvenkunde lønne sig; han antog dog, at det ialfald
maatte betale sig at farbargjøreElven nedenforVestfossen.
Denne KanaldirektørensRapportm. m. blev af DeparNedssetZ:itaefitementet gjennemBuskerudsAmt tilstillet DrammensKommunebestyrelsetil snai.estmuligBehandlingfor endnusamme
ing afaF
siaretoraf Aar at kunne foreiægges Amtsformandskabet.Ved For21deApril
18,53. mandskabetsBeslutning af 9de Juni nedsattes en Komite
bestaaende af I. Borch,I. Fuglesang, I. F. Thorne, Joh.
I. Schwartz og N. Bache, til at afgive Betænkningderoverinden 14 Dage, men da Komiteen fandt ikke paa saa kort
Tid at kunne skjænkeen Sag af Vigtighed og Omfangsom
denne saa nedaztigog grundigPrøvelse, som den tiltrængte
og fortjente, tilbagesendte den Rapportenmed Anmodning
om at faa den til fornyet Behandling efter at være fore.lagt Amtsformandskabet,
hvilket ogsaa ved Formandskabets
Skrivelse fandt Sted.
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Efterat have overværet et Møde i Komiteen den 5te 1854.
September, hvor ønskeligheden af sterre Sluser end foreslaaet var bleven fremholdt, og hvor man ønskede Opgave
over de paaregneligeUdgifter til Reparationerog Administration sanit Drift ved det færdigtkanaliseredeVasdrag,
tilstillede Kanaldirektørenden under8de Septemberde fornødne Oplysningerherom. Ved at forøge Slusens Bredde
fra 20 til 25 Fod vilde Farbargjørelsenaf Strækningen
mellemTyrifjordenog Hougsund foreges med Kr. 143400
og altsaa koste med et rundt Tal Kr. 1160000, de aarlige Reparations-og Vedligeholdelsesudgifteranslog han til
Kr. 15480 og Administrations-og Driftsomkostningertil
Kr. 14000.
Paa Grund af Tharnes Død og Borchs Afreise til
Storthingetblev ProkuratorFalsen og KjøbmandJuell ved
Formandskabsbeslutning
af 10deAprilindvalgte i deresSted
som Medlemmeraf Komiteen.
Paa Grund af den fuldkomneForandring af alle for 1855.
Tømmerfledningen
hidtil bestaaendeForhold, der vilde blive
en nødvendigFølge af VasdragetsKanalisering, fandt Kamiteen det fornødenti Forbindelsemed Kanaldirektørenat
kommepaa det Rene med Valget af det Sted, hvor en ny
Opflaadningsindretning
for den fra Hallingdal og Snarum
kommendeLast maatte blive at henlægge. I denAnledning
blev der af Taubøll optaget et Kart i 1/1000
med Lodninger
over Elven ved Kamperud nedenforGravfos, ligesom der
paa Grund af KomiteensBemærkningertil enkelte af de
af KanaldirektørenforeslaaedeAnlæg blev foretaget de fornedneMaalingerfor at kunne omgaaHellefos ved en Kanal
fra VindelborgSagbrug bag Hougsund til Elven nedenfor
Exercerpladsen.
Den 13de Marts 1856 afgav endelig Komiteensin Be- 856.
tænkningi Sagen (denneBetænkninger trykt). Der havde
inden Komiteen været nogen Tvivl om Maaden, hvorpaamaafrtis3t5:
en forbedretKommunikationrettestburdesøges tilveiebragt,
enten ved Kanal eller ved Jernbane. Men trods de mange
Fordele, denne havde for hin, blev dog Komiteenstaaeude
ved enKanalforbindelse,da den var mere skikket til Trans-
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1866. port, af Gjenstande,hvis Volum og tildels mindreVærdi

* hindredederes Transportpaa Jernbane, og da den var billigere. Efterat have anstillet Transportberegninger,udviklet hvilke Dele af Vasdragetburde kanaliseres,og forøvrigt
udtalt sig om Sagen indstillededen:
Farbargjørelsenaf Dramselven fra Drammen til Tyrifjorden,som den for Tiden formentligene overkommelige og under de forhaandenværende
Omstændigheder
hensigtsmæssigsteForbedringi Kommunikationsmidlerne
mellemDrammenog dens Oplaud, samt at denne Foranstaltning søges fremmet paa den i det Foranførte
antydedeMaade;
Oprensningaf Elven og Anlæg af Trækveie paa hensigtsmæssigeSteder mellemTyrifjordenog Henefos og
mellem Stavlandsstøenog Spirillen at foretages for
Regning af Kanalanlægget,om det ei•allerede maatte
være skeet, inden herom for Kanalens Vedkommende
kan blive Spergsmaal;
fortsat Forbedring af Veien over Snarum, Oprensning
af HallingdalselvenogAnlæg af Trækvei paa hensigtsmæssige Steder mellemGulsvig og Næs; og
41. at Formandskabetindgaar til Hans Majestæt Kongen
med Andragendeom, at naadigstPropositionmaa blive
forelagt førstafholilendes
Storthing om en ny Hovedveis
Oparbeidelsefra Honefos til Spirillens nordligeEnde
eller i ethvert Fald i Strækningen mellemHenefos og
Stavlandstøen.
Paa KomiteensAnmodning havde dens Medlemmer
Bache, juell og Schwartz afgivet en særskilt Erklæring
angaaende en med TrælasthandelensInteresse stemmende
Ordning af Teramerdriftenefter den paatænkteKanalisation af Dramselvenog Maaden, hvorpaa den maatte finde
Sted. Denne Erklæring blev ligeledes under 13de Marts
tisstillet Formandskabet(den er trykt).
I Præmisserne til sin Indstilling havde KomiteenogJernbane
gjennem
Lierdalen. saa behandlet det tidligere af Kanaldirektørenpaa Sagens
Xomiteens
Kontinna- første Stadiumreiste Spørgsmaalom Anlægget af en Jerntionserkkering,
bane opoverLierdalentil Svangstranden,men forkastet den,
,

— 107

da den hverken vilde fyldestgjøreBehovet for en lettet 1858.
Kommunikationmellem Drammen og dens omliggendeDistrikt og Oplandeller give nogenlundetilstrækkeligtUdbytte.
Under Sagens Behandlingi Formandskabsmededen 25de
April afgav I. Elieson imidlertid et Votum til Fordel for
dette Anlæg og foreslog, at Formandskabetskulde indgaa
med underdanigstAnsøgning om,at det maatte blive undersegt, .om en Jernbanelod sig anlæggefra Svangstrandgjen-nem Sylling- og Lierdalen til Drammen, hvad den i saa
Fald vilde koste, og hvorledesden kunde antages at ville
svare Regning. I IAnledning heraf afgav Komiteenunder
3die Mai en Kontinuationserklæring,
hvori den, efterat have
imedegaaetEliesons Votum og nærmerebegrundetsin Anskuelse ved Kalkuler, udtalte den Formening,at det ikke
vilde være til Gavn for Drammenog Opland,om dette vigtige Kommunikationsanliggende
henskjødes i en ubestemt
Fremtid, og at de af den foreslaaedeForfeiningertil sammes Fremme burdeiværksættessnarest muligt.
Af flere af Oplandsbygdernevar Komite opnævnt, be- Opleendinstaaende af Gregersen,Fougner og Gram, for at samleAk- gernstexotier i Kanalforetagendetog idethele søge dette fremmet.

Saavidt det kan sluttes, har der formodentligallerede Mødepaa
dengang været et almindeligtønske om, at der blev an-Sunii8v5?71.den
stillet Undersøgelse af, hvorledes et Jernbaneanlægalter-nativt vilde stille sig ligeoverforKanalprojektet
; thi i et
paa SundvoldensammenkaldtModetil Forberedelseaf Aktietegning i Kanalprbjektet,hvor Kanaldirektørenvar tilstede for at assistere med Oplysningerom Jernbane, blev
ingen Beslutning fattet angaaendeUdstedelseaf Aktieindbydelse, da man vilde afvente Resultaterne af en Undersøgelse med Hensyn til et Jernbaneanlæg.
Under Sagens fortsatte Behandlingog den voxende In- 1858
teresse for en Jernbane blev Jernbanedirektørenbeordrettil Jernhaneefter en forelobig Befaring at give et generelt Forslag c'1(1).1e'k!(ltartri
med Overslag til en saadan mellem Drammen og Rands- jaergraei.fjorden, ligesom der ogsaa reistes Spwrgsmaalom paa den ne851"8!al
Maade at sætte Drammens Oplandi direkte forbindelse
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med Kristiania. Den 31te Mai afgav Jernbanedirektøren
et Forslag med Overslagtil Jernbane fra Randsfjordentil
Drammen,kalkuleretat skulle kosteKr. 4284000,og senere
under 24de og 26de Juni udtalte han sig efter Departementets Anmodningangaaendeen Sidelinie fra denne Bane
til Stavlancisstøeni Aadalen saavelsom om en Forandring
i Hovedlinien saaledes, at den kom til at lægges om Heen
og dervedSidelinienundgaaes. Efter DepartementetsOrdre
af 2den Juni udtalteJernbanedirektørensig endvidere angaaende Mulighedenaf for en rimeligBekostning at istandbringe en tjenlig Jernbaneforbindelseenten fra Randsfjorden om Honefos til Kristiania eller fra Honefos som Udgangspunkt om,HadelandsVasbund til samme Sted eller
endelig fra et Punkt ved den sydlige Del af Randsfjorden
gjennemHakedalentil Kristiania. Jernbanedirektørenfandt
imidlertid disse Alternativlinierlangt ugunstigere end Linien fra Randsfiordentil Drammen.
OplandsI Oplandsbygdernesyntes Interessen imidlertidfremkomiteen
fordrerKa- deles at være stærkestfor denoprindeligeKanaliseringsplan.
nalprojektet mer de- Den af dem opnævnteKomite indgik derfori Mai Maaned
tailleret
oplyst. med underdanigstAndragende om at faa de Oplysninger
fuldstændiggjorte,der maatte fornødiges for at bedømme
KanalensHensigtsmæssighedligesaa fuldstændigtsom de te
Jernbaneprojekter,og det saa betimeligt, at Sagen kunde
forelæggesførstkommendeStorthing. Under 18de Mai beordredei Henholdhertil DepartementetKanaldirektørenti/
at fuldstændiggjørede tidligere udførte Undersøgelser snarest muligt og derefter indsendePlan med Omkostningsoverslag for en Kanaliseringi
Fods Bredde og 6 Fods
Dybde af VasdragetmellemDrammenog IndsøerneKrederen, Spirillen og Randsfjorden.
1858.

Ved Ordre af 28de Mai sattes IngenierleitnantVedeler
Vedelers
1ReaxiPePgeteLf.
som Leder af disse Undersøgelser,der fortsattes udover
nly?reom.
ffn Aaret indtil de i Begyndelsenaf Decembermaatte afbrydes
dersøgelser.
paa Grund af Veirforholdene. Den 16de December afgav
Vedeler en Hovedrapport,som under 20de s. M. tilstilledes
Departementet.
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Støttet til de udførteUndersøgelserkunde Kanaldirek- 1859.
tøren allerededen 28deJanuar forelobigopstille et detail-Kta=lidsirt
leret Overslag, hvorefterOmkostningernestillede sig saa_otvaenzegdeaf
28de Janr.
ledes:
1859.
for Hovedvasdragetfra Drammentil Tyrifjorden
Kr. 1,676,000
for Storelven mellem Tyrifjorden og
«
33,400
Honefos
0. for Randselven fra Henefos til Rands« 728,000
fjorden
996,000
for Snarumselven
« 678,400
for Bægnaelven
tilsammenaltsaa Kr. 4,111,800
Dette Overslag,ledsagetaf en kort Beskrivelse af de
foreslaaedeArbeider, er ligesomogsaa de det foregaaende
Aar af JernbanedirektørenafgivueBetænkningerangaaende
de forskjelligeJernbaneprojektertrykte. Overslageter baseret.paa 96 Fod lange, 24 Foci brede og 51/2Fod dybgaaende Fartøier for HovedvasdragetsVedkommendeog
kun paa 4 Fods Dybgaaendemed sammeBreddeogLængde
Vedkommende.
for Randselvens,StorelvensogSnarumselvens
RentabiliPaa Foranledning af en i sin Tid til Forberedelseaf tetsberegdet Drammenske Vasdrags Kanalisation af endel Grund- ning.
eiere udvalgt Komite beordredeDepartementetden 23de
April Kanaldirektøren til, at udarbeide et Overslag over
for devigtigsteVarer,navnsamtligeTransportomkostninger
lig Trælast, samtBeregningoverRentabilitetensærskilt for
hvert af de forskjelligeKanaliseringsanlæg.Kanaldirektøren afgav den 26des. M. en saadan Beregning, der senere blev trykt som Anhang til BuskerudsAmtsformandlod paa en
skabs Forhandlinger. Rentabiliteteberegningen
Indtægt:
af rund Last
skaaren Last
andet Gods og Persouer

Kr. 140,985
« 26,950
« 43,708
Kr. 211,643
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Udgift:
5 pet. Renter af den halve AnlægskapitalKr. 2,060,000
Kr. 102,8(»
Administrationog Opsyn
« 60,000
Reparation
48,00(}
Kr. 210,800
Behandlingenaf Kommunikationsspørgsmaalet
nærmede
sig nu mer og mer sin Løsning, og Interessen for en Jernbane blev mer almindelig. Sporgsmaaletom Valget mellem
Jernbaneog Kanaliseringaf Vasdragetdiskuteredesi Aviser, og kan navnlig fremhæveset Indlæg i Sagen til Fordel
for Kanaliseringen af ForstmesterMeydelli Morgenbladet
No. 46 og47 med Tilsvar til Fordel forJernbaneni samme
Blads No. 55, 120, 124 og 129.,
Paa Foranledningaf DrammensForniandskabudarbeidede StadshauptmandI. Schwartzunder8de Januar en Beregning over den sandsynligeIndtægt og Udgift ved en
Jernbanetil Randsfjordenmed Sidelinietil Heen paa Fundament af en ved FormandskabetsForanstaltningiværksat
Optællingaf Færslen til og fra Drammen,hvilken Beregning senere blev gjennemgaaetaf Dr. 0. J. Broch. Sagen
kom derefterunder Behandlingaf de forskjelligeKommunebestyrelserog Amtsformandskabet
, hvorunderJernbaneprojektet mer og mer vandt Stemningfor sig.

Imidlertid bleve Detailundersegelsernefor Kanaliseringen fortsatte og fuldferte.
Disse bleve senere bearbeidedeog et detailleret For1860.
Vedelers slag med Overslag udarbeidetunderVedelers Ledelse og af
d
d
l?O'Il
aejetileham afgivet den 5te Mai, ledsaget af Detailkarteri 1/2000.
Farbargjørelse af 5te og 1/6000
samt Krokier i 1/200:I0
og 1/50000
efter Opmaalingens,
Mai 1860.
Karter over det hele Vasdrag, Længdeprofileraf Vandstandsforholdeneog Tverprofileraf Dramselven, Snarumselven, Aadalselven,Storelvenog Randselvenmed nærmeste
Omgivelser. Efter dette Forslag skulde Omkostningerne
stille sig saaledes:
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1. for Randselven mellemRandAorden og Sammenlebet 1860..
med Aadalselvenfor 4 Fod dybgaaendeFartøier
Kr. 1,094,592
for VasdragetmellemSpirillenogRandselven (Aadalselven)for4 Fod dybgaaende
Fartøier
«. 725,544
for Storelven fra Sammenlebetaf ovennævnte Elve til Tyrifjordenfor 4 Fod
dybgaaendeFartøier
33,400
for Vasdraget mellem Tyrifjorden og
Drammenfor 5 Fod dybgaaendeFartøier
1,737,368
for Snarumselvenmellem Kroderen og
-Dramselvenfor 4 Fod dybgaaendeFartøier
« 1,165,276

Kr. 4,756,180
Dette Forslag blev den 18de Mai af Kanaldirektøren
oversendtDepartementetmed samtlige Bilage.
Ved Storthingsbeslutningaf 1lte Juni 1863 vedtoges 1863.
Bevilgning af Kr. 2,320,000 til en Lokomotivjernbanefra stortkings-f,
Drammen langs Dramselven og Tyrifjorden over Hønefoszei%ahrvi;aarr-.
til Randsfjorden,i detVæsentligeoverensstemmendemed det bgfealm.
af Jernbanedirektørenunder 31teMai 1858 afgivneForslag,
med Sidelinie til Heen ved Bægnaelven.
Som Følge af denne Beslutning bortfaldtSpergsmaalet
om en Kanalisering af Hovedvasdraget, hvorimoddet for
enkelte af BivasdragenesVedkommendefremdeleshar været
behandletog tildels ledet til deres Farbargjørelse(seherom
de særskilte Afsnit).

Forslag.

KanaldfrektoriRøyemsgenerelle Forlag af 21de April 1853
til Kanaliseringaf DrammensHovedvasdragtil
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Randsfjorden,samt af Bivasdragene,Vestfoselven, Bægnaelvenog Hallingdalselven.
KanaldirekterRøyems Overslag af 28de Januar 1859 over
Omkostningerneved en Kanaliseringaf Dramselven, Storelven, Randselven,Snarnmselvenog
Bægnaelven.
Leitnant VedelersForslag af 5te Mai 1860 til Kanalisering
af disse Elve.

for Teim-

Vestfoselven.

Reglement

merflødningen

og Plan til Farbargjørelse.

Indhold.
Side,

Sagens Forberedelseog administrative Behandling

I

Klage over Fledningen — 1857
Mode den 25de September 1860 aug. Flødningsreglement

115

Kongelig

116
116

Resolution

Andragende

116

af 12te Oktober 1861 ang. Reglement

om Undersøgelse for Farbargjørelse

Vedelers Forslag til Farbargjørelse
Kanaldirektørens
Betænkning
lers Forslag

af 30te Deeember 1862

af 27de Januar

1.5

116

1863 til Vede117

Ingenierkommissionens

117

Opmuddring

118

Betænkning af 4de Februar 1863
af en Rende ned til Vestfossens Jernbanestation

Kanaldirektørens

Erklæring af 4de Marts 1872 efter
Vogt indhentede Oplysninger

Forslag

de af
118
119

IV i.
Vestfoselven. Reglement for Tømmerfledningog Plan til
Farbargjørelse.

Sagens

Forberedelse

og

administrative

Behandling,

De Hindringer,59111 Færselen paaVestfoselven led ved 1857.
Klage over
Tømmerfledningen,
foranledigede,at der indgaves Klage til Flødningen.
Amtet herover med Henstillen til det at sørge for Ulempernes Afhjælpelse. I den AnledninghenvendteAmtet sig
under 25de September til Departementetmed Anmodning
omKanaldirektørensAssistance til at faa udarbeidetet Flødningsreglementfor Elven, hvortil denne under 30te s. M.
meddeltesOrdre.
Da KanalvæsenetsArkiv intet indeholder denne Sag 1860.
vedkommendefra Aaret 1857 til 1860, er den formodentlig
underAfventen af Resultaterneaf de da paagaaendeUndersogelser angaaendeFarbargjørelsenaf det DrammenskeVasdrag bleven opsa.
Den 19de Juni oversendteAmtet til Kanaldirektøren
et Andragendefra Eierne af EidsfosJernværk om, at Ulemperne ved TømmerilaadernesOpbevaringi Elven maatte
blive afhjulpne,i hvilken AnledningKanaldirektørenunder
8de Juli beordredeLøitnant Vedeler til at træde sammen
-med--enDel af Amtmanden-opnævnte
Mænd-for at udaTbekle
et Forslag til Fledningsreglementfor Vestfoselven.
8*
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1860.

Den 25deSeptembersammentraadte
Vedeler med Eieren
af Eidsfbs, Bestyreren af Vestfossens Sagbrugog flere an1860 ang. dre Brug samt Interessenternei DampskibetOskar og eneFledningsreglement- des med dem om et Forslag til Reglementsbestemmelser,
hvilket han den 29de s. M. tilstillede Kanaldirektørenog
Amtet. Paa dettesAnmodningaf 2denOktobergav Kanaldirektøren den fite s. M. sine Bemærkningertil Forslaget,
hvorefter det blev oversendtDepartementettil Approbation.

Møde
den
25de
Septbr.

1861.

Ved kongelig Resolution af 12te Oktober blev derefter
Reglementet approberet.

1861 ang.
Reglement.

Fra et Interessentskab for Dampskibsfartpaa Ekern
Andragende
omUnd er- „
søgelse for ug Fiskumvandet var der gjennem Amtet indkommettil
Farbargjørelse. Departementetet Andragmideom ved det OffentligesForanstaltningat faa anstilletUndersegelserfor Farbargjørelse
af Nestedelven ogVestfoselvenmellemVestfossenog Dramselven og faa beregnetOmkostningerneved en saadan Farbargjørelse. I Skrivelse af 30te SeptemberhenstilledeDepartementet til Brigaden at lade Undersøgelserneudføre,
hvorefterKanaldirektøren,efter under24deOktoberat have
givet nogle Oplysninger med Hensyn til Undersøgelserne,
meddeltesde fornødneOrdresaf 4de November.
Undersøgelserne,der væsentlig bestode i Nivellement
og Oplodningaf Elven, bleve derefter paabegyndteaf Ingeniør Brinchmann i Midten af November og afsluttede i
Slutningenaf December (se BrinchmannsRapport af 10de
„
Januar 1862).
Den
22deJanuar
meddelteKanaldirektørenAssistenten,
1862.
Vedelers Fourer Taubell Ordre til at optage Kart over Elvene og
Forslag til
Farbargje30te gav ham i saa HenseendeskriftligeInstruktioner. Hermed
relse af
Doebr.
B62.var Taubell-færdigi Slutningenaf Februar, og; eqerat Kart
og Profiler vare udarbeidede,lod Kanaldirektøren,ifølge
Skrivelse af 30te April, LeitnantVedeler udarbeideet Forslag til Farbargjørelse.
Dette Forslag afgav denne den 30te December. Forslaget gik ud paa at tilveiebringeved Elvens mindstesupponerede Tandføring under Sommermaanederne41/2 Fods

— 117 —
Dybde i -eff Seilrende , der med det lorhaandenværende 1862.
Fald jævnt fordelt, maatte indskrænkestil en Bundbredde
af 22 Fod med Skraaninger doz:erede3 paa 2 samt forsynes med Medepladse.
Den 27de Januar oversendteKanaldirektørenForsla- 1863.
get til Ingenierbrigaden,idet han fremholdtdet Beklageliged'lrektiZiens
at man i et Tilfældesomdette, hvor det var af storVig-BeniZng
janr.
tighed at kjende Vandføringen,ikke havde Observationer,
men maatte støtte sig til Suppositioner. Den saaledesan- Forslag.
tagne Vandmassefor laveste seilbartVand (4.5 Fod) betingede under det givneFald en Bundbreddei Renden,der var
temmeligknap; men ved en Formindskelseaf Faldet at
kunne udvideden, vilde bidragetil Rendens hurtigere Opgrundingog foranledigemegenForstyrrelse, da det overflødige Fald maatte koncentreresøverst ved Vestfossens
Brygger og Pakhuse. Den fundne Bundbredde(22 Fod)
paa Renden maatte tilnød ansees tilsttrækkelig,naar man
der skulde pasaf Tommerfiaaderne,
ved Sammenlægningen
sere Elven, benyttededet korte Temmertil Tverliggereog
derved kunde indskrænkeFlaadernesBredde til 16 Fod,
hvorvedman fik 6 Fods Spillerum. Med enkelte uvæsentligere Bemærkningertiltraadte han Forslaget og ansaa
Overslagetfor tilstrækkeligt, men gjorde opmærksompaa,
at man maatte være forberedtpaa, at der senere væsentlig
efter FlommensAfieb vilde krævesMuddringpaa sine Steder til RendensVedligeholdelse.
Be-knomnmir3
Brigaden indhentedetillige Ingeniørkommissionens
tænkning, der, afgiven den 4de Februar, gik ud paa i alt tmniettrf a
Væsentligtat tiltræde KanaldirektørensBemærkningermed 4d?1863.
Tilfeiende, at man — forsaavidt der maatte blive Spergsmaal om Bidrag af det Offentligetil denneFarbargjerelse
burde være opmærksompaa, hvorvidt en Omlægning
HovedveimellemFiskumvandet
af den forhaandenværende
og Hougsund muligens paa en tildels mere fyldestgjørende
Maade vilde kunne tilfredsstille det Behov for en forbedretKommunikation,der var anfert somMotiv for denne
navnlig i. Tilfælde, at den projekte_og_dret,
-Farbargj-ørelse,
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1863. rede Jernbane mellemDrammen og Randsfjordenkom til
Udførelse.
Under Tiltrædelse af Kanaldirektørensog KommissionensBetænkningeroversendteBrigadenForslaget med samtlige Bilage til Departementetden 7de Februar.
1872.
Efterat Jernbaneanlæggetfra Hougsundtil Kongsberg
Opmud- var paabegyndt,lod Eierne af Eidsfos Jernværk Anlæggets
dring af en
trydeet}i2
Bestyrer, KapteinErichsen,udarbeidePlan for Opmuddring
a snerjo
etrna-- af en Rende i Elven ned til Vestfossens Jernbanestation,
tion.
og fremsendte gjennemAmtet en Forestilling til Departementet om at faa denne Plan realiseret. Under 2den Fedirektens
arie bruarforlangte detteKanaldirektørensErklæring, som blev
afgiven den 4de Marts efter de af Ingeniør Vogt paa
1872 efter Stedet indhentedeOplysninger. Med enkelte Modifikatiode af Vegt
indhentedener bifaldtKanaldirektøren
Planen og bemærkedemed HenOplysninger. syn til Arbeidets Berettigelsetil Statsunderstøttelse,at der
gaves Grunde, om ei de aller stærkeste, for, at dette Arbeide havde almen Interesse.
Under 18de Marts oversendteIndredelyertementet
KanaldirektørensErklæring med Bilage til BuskerudsAmt.
Departementet anfører, at det ikke finder det tilstrækkeligt godtgjort, at Foretagendet har den almeneInteresse,
at et Tilskud fra KanalvæsenetsSide vil være berettiget.
Ønsker i denne Anledning nærmere Oplysninger, ligesom
det i Tilfælde maatte blive en Betingelse for Kanalvæsenets Bistand, at der stilles Garantiaf vedkommendeKommune for, at ethvert af ArbeidetfiydendeErstatningskav
blev det Offentlige uvedkommende. Kanalvæsenets Tilskud, anfører Departementet,vil derhos blive begrændset
til Halvdelen af Overslagssummen— Kr. 600
saaledes, at det i Tilfælde ingen Forpligtelse overtagertil Arbeidets Fuldførelse om Overslagssummenviser sig utilstrækkelig.
Sagen er senere ikke indkommentil Departementet.
•
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Forsiag.
Leitnant Vedelers Forslag af 30te December1862 til Farbargjerelseaf Vestfos- og Nestedelven med
KanaldirektørThams'sBetænkningderover
af 27de Januar 1863.
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IV j.
Sænkningaf Hillestad-og Vigevandenesamt af Rennebergeller Vatsaaselven.
- I.
Sagens

Forberedelse

1. Hillestad-

og

administrative

Behandling.

og Vigevandene.

LokalbeI den østre Del hf Hofs Præstegjeldligger efter hver- ekrwelse.
andre 3de mindreSøer, Hillestad-, Vige- og Bergs-Vandene,
med Afleb gjennemEgervandetog Vestfoselven til Drammens Vasdrag. DeresNedslagsdistrikterindskrænkesig til
de nærmesteOmgivelser, og ere Vandene forbandne med
korte Elvestrækninger, over hvilke der paa Broer er ført
rodelagte Veie. Det væsentligste Tilløb til Hillestadvand
er Rønneberg-eller Sundbyelv, som kommerfra den nordlige Del af Vivestad Annex og efter paa et Stykke at
gaa næsten parallelt med Vandet, falder ud i dettes nordligste Ende. Elven mellem Hillestad- og Vigevand kaldes Nednæselven, og den mellem Vige- og BergsvandKopstadelven. Nødnæselvenhar kun ganske ubetydeligtFald
underLavvand, men tiltager dette i Flom. Kopstadelven
har et trangt og grundt Elveleie. Fra den nordvestre
Ende af Bergsvand gaar Aflebet fra:Faldet forbi Eidsfos Jernværk ned til Ekernvandet,og dannerher et med en
Brugsdam forsynet Fald, der afgiver Drivkraft for Jern-veaket.
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I Vasdraget ned til Ekernvand flødes aarlig omtrent
1500 Tylter Tømmer.
Hillestad- og Vigevandeneligge omtrenti sammeNiveau, medensBergsvandi Flomtid ligger omtrent10.5Fod
lavere end Vigevand.
Fordelte paa Syd-og østsiden af .Hillestadvandet,videre paa begge Bredderaf Nødnæselvensamt endeliglangs.
Kopstadelvenlaa der ca. 1000Maal god Jord, som i Flom
sattes under Vand og saa.ledesikke kunde underkastesregelmæssigDyrkning.
Eierne af .disseLandstrækningerforenede sig om at
1855.
Wiels For- lade AgronomT. Wiel undersøgeAnledningentil og Forlag til
Sstenkning delen ved at befri demfor Oversvommelser,
hvorefterWiel
af 20de
Septbr. 1855. afgav et Sænkningsforslagmed Omkostningsoverslag
paa.
Kr. 2200 dat. 20deSeptember,og hvorefterder skuldeindvindes 1067Maal Jord, hvis Værdiforogelsekunde ansættes til Kr. 20 å 40000. I et Mode ved Kopstadfoss. D.
blev dette Forslag taget under Forhandlingaf de Intereserde, og besluttedede at indgaa paaForslaget underForudsætning af, at Staten bidrog den halve Sum samt, at
Amtet vilde overtage Bygningen og Vedligeholdelsenaf
Broen over den ny projekteredeKanal, hvorpaaLensmand
Harboe paatog sig at sege Sagen viderefremmet.
1856.
Ved SagførerBorch blev under 21deMai et imderdaA
ar2irdMiei
nigst Andragendeom naadigst Tilladelsetil ArbeidetsUd1856
oni
u
nførelse
og om et offentligtBidrag af Kr. 1100indgivettil
dersøgelse
Is3Eei1iriU
Amtet, som med Anbefalingoversendtedet til Departemenning. tet den 2den Juni, idet det lovede at forelæggeSporgsmaalet om Broen paa det kommendeAmtsformandskabsmede. Paa dette blev det vedtaget at overtageBroen,mod
at Veiinspektøreneller en anden kyndigMand fandt Planen betryggendemedHensyn til Hensigtsmæssighed
ogVarighed, hvorom Amtet underrettedeDepartementeti Skrivelse af 26de Juni.
Ka nalDepartementetoversendteunder 12te August Sagentil
direktørens
Bettenkning KanaldirektørensBetænkning,hvortil denne under 7deSepaf12te
Aug. 1850. tember bemærkede,at Wiels Forslag ikke indeholdtnogen
Wiels Forslag.
Motiver eller Oplysningerom Vandstandsforholde,
•Vand-
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lnasser, Terrainhaider,de nye Afiebs Størrelser og Fald 1856.
-m. m., saa det var umuligt at bedømme,
hvorvidtHensigten
vilde opnaaes ved de foreslaaedeArbeider. Ei heller gav
(let nødvendigeOplysningertil at bedømmeOverslagetsTil;strækkelighed,hvoromhan havde Grundtil at nære Tvivi.
Ilan antog derfor, at den ansøgte Tilladelse ei burdemed-deles, forinden et nyt motiveret Forslag var blevet ud.arbeidet.
Efter i Henhold til disse Oplysninger at være negtet 1860.
Tilladelse indgave Landeierne ved SagførerBoreh undernnida?
10de Mal fornyet Andragende til Departementetom vedd8e6°1.
:gmelLsent:
Statens Ingeniererat faa anstillet de fornødneUndersøgelserv;i2:1og i Tilfælde udarbeidetPlan med Omkostningsoverslag.
Efter DepartementetsOrdre af 8de August 1861 lod 1862.
Kanaldirektøreni Begyndelsen af Marts Ingeniør Lassen
-paabegyndeUndersøgelser, men da Aarstiden var til Hinder, maatte han dengang indskrænkedem til at anbringe
og besørge Observationeraf Vandmærkerved Nednæsbroen
og Kopstadfosbroenog overlade en derboendeMand til
Vaaren efter Isløsningen at anbringe lignende Mærkeri
Vigevand og Bergsvand. Først senere i Juni og Juli
Maaned kunne Terrainundersøgelserneforetages og fuldendes.
Lassen udarbeidedederpaa et Forslag til UdgravningFLasisens.
og Udminering af en Rende i Kopstadelven, tilstrækkelig en SzAlt(!I
ning.
dyb og bred til at afføre Flomvandet med 3V2å 4 Fod
mindre Opstuvningi de to øvre Seer end hidtil. De dertil
fornødneArbeider bestode væsentlig i Fordybning og Udvidelse af Nødnæselven mellem Hillestad- og Vigevandet,
Korrektion af Sundbyelven ved dennes Udlob i Hillestad-4
vandet for at forhindreOpgrundingaf NednæselvensUdlob
og endelig Opbygning af to Broer, hvoraf den ene over
Kopstadelven. Omkostningerneved en saadan Regulering
vare beregnede til Kr. 89600, hvis der forlangtes4 Fods
Sænkning af heieste Flom i Vigevandet, eller Kr. 62000,
hvis man indskrænkedesig til kun at sænke almindelig
Flomiigesaameget, hvorved Inditydelsenpaa høieste Flom
var supponerettil henimod31/2Fod, og hvorved den DF
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1862. af det oversvømmedeTerrain,som laa mellembeggeVande
eller de saakaldteSundby-og Nednæsmyrernetop vilde befries for Oversvømmelseved almindeligFlom. I Hillestad-.
vandet var Sænkningeni begge .Tilfælde forudsat at blive
ca. 0.75 Fod mindre paa Grund af det Fald, der maatte
beholdesi Nødnæselven.
- I Overslagetvar intetHensyn taget til mulige Skadeserstatningereller Expropriationer,foranledigedeved Arbeidet, og de indvindendesStrækningervare hverken afnivellerede eller boniterde.
KanaldirekDen lste Juni oversendteKanaldirektørendette Fortørens Betcenkning smg til Ingenierbrigaden,idet han bemærkede,at Omkostover La1ssens For- ningerne vel vilde stille sig imod enhver større Sænkning
alag af lete
Juni 1862. end4 Fod, og at saafremtnogen mindreend den foreslaaede
31/2Fods Sænkningskulde ønskes beregnet, saa vilde han
paa Forlangende gjøre det. Imidlertid vilde man ikke
kunne gjøre nogen SammenstillingmellemGevinatog Tab
yed forskjelligeSænkninger,da der ikke forelaa nogen Bonitering og Maalingaf det indvindendesLand. Han manglede de fornødne Vandstandsobservationer
for at paavise
SænkningensIndflydelsenedenfor,men motiveredenærmere
sin Antagelse af, at denneikke vilde medførenogen mærkbar skadelig Forandringi Vandaflobet. Forøvrigttiltraadte
han i det VæsentligeForslaget.
Dette blev dereftertilstillet Ingeniørkommissionen,
som
under 8de Juni udtalte, at der neppe kunde blive Spergsmaal om Udførelsen af det foreliggendeProjekt, uden forsaavidt Værdiforøgelsenmaatte blive betydeligtstørre end
oprindeligantaget, eller muligensen mindreSænkningved
Undersøgelseri denneRetning kunde give et heldigereForhold mellem Omkostningog Gevinst.
Forslaget med Kanaldirektørensog Ingeniørkommissionens Skrivelser blev under 21de August 1863 oversendt
Jarlsbergs og Laurvigs Amt, for at de interesseredeJordbrugerekunde gjøres bekjendtmed samme..
Sagen er senere ikke indkommettil Departementet.
•
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2. Renneberg-

-

eller Vatsaaselven.

Den oven omtalte Renneberg- eller Sundbyelv eller 1879.
Vatsaaselven udspringer nordligsti Vivestad Annex, gaar
omtrent9 Kilometers Længde ret mod Nord, gjør derpaa
efterat have optaget Lianelven en skarp Beining mod Øst
og falder omtrent3 KilometernedenfordettePunkt i Hillestadvand. I den øversteDel af denneElv findes efter hveraidre fraSyd modNOrdfølgendeSeer: Bergsvand,Ekenæsvand og Grennæsvand,foruden nogle mindreTjærn. Paa
Strækningenfra disse Vande og til HillestadvandførerVasdraget Navn af Rennebergelv. Omkring og ovenfor diss6
Seer samt omkring de Løker, der forbindesamme,ligger
betydelige lave Strækninger, der under Flom stadig oversvømmes og under almindeligtSommervandere saa bløde,
at de ere uskikkede til Dyrkning, ligesom fiere til disse
stedendeStrækningerikke fuldt kunne udnyttespaa Grnnd
af, at de ikke tilfredsstillendekunne afgreftes.
jxrdnedre
For at sege disse Forholde forbedredeforenede 25 Ac:ndri
Jordeiere sig om et Andragendeaf Januar Maaned,hvori søgeher:
de anholdtKanaldirektørenom for offentligRegning at faa
anstillet de fornødne Undersøgelser med Hensyn til en
Sænkningaf Vandstandeni Elven fra Dokkehullet til nordre Del af Vivestad Annex. Andragendetvar ledsaget af
Hoffs FormandskabsAnbefaling af 28de Januar. Efterat
Departementetvar bleven tilstillet Andragendetmed Skrivelse fra Kanaldirekterenaf 21de Februar, og efterat det
havde indhentet Amtets Udtalelse desangaaendeaf 19de
Marts, beordrede det under4de April Kanaldirektørentil
at lade Undersøgelseranstille.
Paa et Mede af Landeierne den 12te Oktober paa Dannelse
asfenItnstr-GaardenLoftsberg i Vatsaas besluttedes at danne en Forening til Sænkning af Vatsaas Vasdrag og udvalgtes en
Bestyrelse for•denne.
Terrainundersøgelserne
bleve derefterforetagneaf Leitnant Nysom i Oktober Maaned, og bstode de væsentlig i
Optagelsen a-Kåtekarter over-Elvew saa– langt medenfor
det sidste Tjærn, som nødvendigt for de paaregneligeAr-
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1879. beider, samt •af et Ktitekart over, og Boringer i det saakaldte
Dokkehul.
Den 19de Januar afgav han Indberetning med Forslag
1880.
og Omkostningsoverslagtil en Sænkning af almindeligFlom
Nysoms
Forslag af
m
Som
19de Janr. med i 8 tn- og almindelig Sommervandstand 2.5
1880.
Vandforing antog han 3 ni.3 i Sekundet eller efter Sænkningen 4.4 m.3 og nævnte følgende tvende alternative Maader, hvorpaa den kunde gjennemføres:
Oprensning af Elven i tilstrækkelig Dybde.
Gjennemgravningaf den af Elven selv dannedeHalve og
dens Ledelse ud gjennem den Forsænkning i Terrainet,
der netop paa den korteste Afstand fører fra Dokketjærn til Rønnebergelven, det saakaldte Dokkehul.
Det første Alternativ kunde han imidlertid ikke tilraade, da Rønnebergelven optager en mindre Bielv, Lianelven, der er stærkt materialførende og saaledes let vilde
udsætte ethvert Reguleringsarbeide for ødelæggelse. Han
anbefalede derfor det andet som det, der ubetinget maatte
vælges, og antog, at de forskjellige Løker saavelsom Elven
ovenfor Bergsvand ved Selvgravniug vilde udvide sit Profil, naar Vandstanden sænkedes i Dokketjærn, og naar de
befriedes for de mange Vandplanter, hvormed de vare bevoxede. Til Skadeslosholdelse for Brugene nedenfor ved
Rønnebergelven foreslog han derhos anbragt en bevægelig
Dam i Dokkehullet, hvormed det skulde tilstedes Brugseierne at disponere over Vandet ovenfor fra 1m. over den
nye almindelige Sommervandstand. Omkostningerne derved
beregnede han til Kr. 35000 og udtalte sig angaaende evrige til en saadan Sænkning knyttede Interesser. Saaledes
bemærkede han, at Brugseierne ved den bevægelige Dam
vilde faa en væsentlig forbedret Vandtilførsel, og Vatsaasvasdragets Værdi som Reservoir for Brugene blive betydeligt forhøiet. Den Foregelse af Flomvandmassen, som efter
Reguleringen maatte afføres,antog han ikke kunde forvolde
nogen Skade eller Ulempe. Flødningen i Vatsaaselven vilde
gaa lettere, naar Lekerne bleve regulerede, fik større Vanddybde og befriedes for Vandplanter og Flydetorv. Flødningen i Lianvasdraget vilde derimod til enkelte Tider kunne
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komme til at lide, men da det her kun dreiede sig om 1880:
Flødning af nogle Hundrede Tylter Tømmer, og Ulempen
ikke indtræder hvert Aar, saa burde denne Omstændighed
ikke stilles hindrende iveien for den nyttige og frugtbringendeSænkning, saamegetmeresom det muligens lod sig gjøre
ved Forheielse af de bestaaende eller Anlæg af. nye Slippedammeat skaffe en saa stor Foregelse af Damvandet, at Fledningen i Lianelven kunde gaa uafhængigaf Vatsaasvasdraget.
For ikke at spærre Temmertilgangen til den nedenfor Dokketjærn liggende RønnebergDampsag, maatte der fra Dokketjærn og ned til den graves en Rende af 1m. Bundbredde og 0.5 m. Dybde under reguleret Vand. Endelig
maatte en Dæmning lægges over det gamle Elveleie ovenfor Lianelvens Udleb deri for at hindre Vandet fra Lianelven i at gaa op til Dokkehullet. Til -Slutning bemærkede Nysom, at Arealet af de oversvommedeog vandsyge
Strækninger ikke var opmaalt, men af Amtet opgivet til
2 å 3000 Maal, hvis Værdiforøgelse ved Sænkningen efter
de Interesseredes Opgivende kunde anslaaes til 60 å 70 Kr.
pr. Maal.
Dette Forslag tiltraadte Kanaldirektøren og sendte det Kanaldirekunder 7de Februar til Departementet, idet han bemær-taankjnBgea.f
7de Febr.
kede, at det kun kunde afgjøres ved et kvligt Skjøn, om 1880over
Nysoms
og i hvilken Grad de forskjellige Interesser berørtes af Forslag.
de foreslaaede Arbeider; men gik man ud fra den af Amtet angivne Jordvinding og den af Jordeierne selv antagne Værdiforegelse, maatte Fordelen være saa overveiende,
at der maatte være fuld Grund til at tillade Arbeidets
Udførelse. Kanaldirektøren fandt det derhos bedst, om
de interesserede ,Tordeiere kunde komme til en mindelig
Overenskomst med de forskjellige vigtigere berørte Interesser ; men kunde dette ikke opnaaes, maatte Erstatningen
bestemmes ved lovligt Skjøn, og saafremt Jordeierne efter
dette fastholdt at ville lade Arbeidet udføre
antagelig
med Bidrag og Laan af offentlige Midler
vilde det
være tidsnok detailleret at opmaale og bonitere de ind_vindendes Jordstrækninger for ligeligt at kunne fordeleUdgifterne.
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1880.

Efterat Departementetmed Skrivelse af 1lte Februar
havde oversendtSagen til Amtet, og de Interesseredederefter havde gjort sig bekjendtmed Forslaget, indgav disse
°M
Stata
under lste Mai trende Andragender,gaaende ud paa Tilaf
bidrag
is
lstemai
ladelse
til Sænkningens Udførelse, paa Erholdelse af et
so.
Laan af Myrdyrkningsfondet
, stort Kr. 21000, og paa
Tilstaaelse af et Statsbidrag, stort Kr. 14000, samt fri
Ingeniørhjælp. Disse Andragender vare ledsagede af Erklæring fra Brugseierne ved Rønnebergelven,der under
Paastand om, at de vilde blive skadelidendeved Sænkningsarbeidet,forlangte Landeierne paalagte at stille Garanti forErstatning, inden Tilladelse meddeltes,samt af en
Erklæring fra de Flødningsberettigedei Lianelven, Grenset Bæk og Rønnebergelven,der gave en Del Oplysninger
om Flødningen.
Under 23de Juli oversendte Amtet disse Andragender med Sagens øvrige Dokumentertil Departementetog
ttnbefalede,at det Terrain, som agtedes tørlagt, foranstaltedes opmaalt og boniteret ved en af Statens Landbrugsingeniører,forindenendelig Bestemmelsefattedes, om
Tilladelse til Sænkningen burde meddeles og Laan bevilges.
I Anledning af denne Amtets Udtalelse æskedes
LandbrugsdirektørensErklæring, og i Skrivelse af 9de
Septemberanbefalede ogsaa han den foreslaaede Opmaaling og Bonitering, men henstillede til Departementetat
lade Kanaldirektørenbesørge Opmaalingenudført, hvilket
denne under 13de Oktober lovede at gjøre det paafelgende Aar.
Terrainetblev opmaalti NovemberMaaned1881.
1881.

Andragende
om Seenkningens Udførelse og
"

Forslag.
AgronomWiels Forslag af 20de September1855 til Sænkning af Hillestad- og Vigevandene tilligemed KanaldirektørensBetænkning derover
af 12te August 1856.
Ingeniør N. Lassens Forslag af 1862 til sammeSænkning.
Leitnant H. Nysoms Forslag af 19deJanuar 1880 til Sænkning af Flomvandstandeni Vatsaas Vasdrag fra Dokkehullet til nordre Del af
Vivestad Annex.
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IV k.
Fledbargjerelse af Simoa samt Sænkning af Soneren
og af Flomvandstandenovenfor Hougsfos samt ovenfor
Fosfossen.
I.
Sagens

Forberedelse

og administrative

Behandling.

Simoakommerfra den omtrent1 Mil lange og i Mid- Lokalbeskrivelse
del omtrent 1/8Mil brede Indsø Sonereni Sigdal,hvis vigtigste Tilleb er Eggedalselven,der har en Længdeaf noget
over 3 Mil og udspringerpaa GrændsenmodHallingdalen.
Sirnoahar sit Udlobfra Sonereneller egentligfra en mindre Fjord af denne,Kraakefjorden,gjennemPræstefostæt
ved Sigdals Kirke, har en Længde af omtrent2 Mile og
flere mindreFosse'forudende tvendebetydeligeFald,Hougsfos ved ModumsBlaafarveværkog Kongsfos lige ved Udlobet i Dramselvenstrax ovenforAamodtBro.
GjennemSimoaflodedesder Begyndelsenaf 50aarene
3 å 4000 Tylter aarligenfra Eggedal,Sigdal og en Del af
Modum. De største Hindringerfor denne Flodningvar de
før nævute betydeligeFosse, Hougsfos og Kongsfos,hvor
Lasten ei kunde slippespaa selveFossene,monmaatte skydes forbi i Render mod en Afgift af Kr. _1.60 pr. Tylt
ved Hougsfos og Kr. 0.80 ved Kongsfos. Foruden denne
betydeligeAfgift forsinkedesogsaa Tømmeretmeget ved '
Paaslipningenpaa Reriderne,og Flornmeneaflob derfOri
førend Tømmeretlcomned, saa at større eller mindre Partier i længere Tid bleve overliggendei Vasdraget
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og .bedærvedes,idet Elvens Vandføringtil andre Tider var
for knap til at føre Tømmeret frem gjennemFossene uden
at berøve de ved sammeliggende Brug sit Driftsvand.
Hougsfos havde i et bredt,meget uregelmæssigtog næsten utildængeligt Leie et rald af 123 Fod. Den var bebygget med en Dam og drev forskjelligeIndretninger tilhørendeModumsBlaafarveværk; paa dens høire Bred var
anlagt en Tømmerrende,
hvis Indtags Bund Iaa 3.66 Fod under Damkretenog omtrent3 Fod underlaveste Vandstand.
Kongsfos dannes af en bred Fjeldryg, i hvis nederste
Del der paa en Længdeaf næsten400 Fod og i omtrentparallel Retning med det øvre Elveleie har dannetsig et dybt
30 å 40 Fod bredt og temmeligregelmæssigtLeie med et
svagt Fald, medensLeiet øverst i det egentlige Fald er
bredt og uregelmæssigt. Under almindeligelave Vandstande
var Faldet i Kongsfos 55 Fod, medensdet i Flom blev betydeligt mindre, idet Vandet ovenfor Fossen da steg kun
5 Fod, medensdet nedenfori Dramselvenkunde stige indtil 26 Fod.
Præstefos, der ved laveste Vand har 9.5 Fods Fald,
dannes ved en smal Fjeldryg, hvis høieste Linie ligger fra
3 Fod over til 1 Fod under laveste Vandstand. Denne
Vandstand ligger omtrent 1.2 Fod under almindeligSommervandstandog 4 Fod under almindeligFlom, medens den
laa 5.4 Fod underFlommeni 1853.
For at faa disse for Tømmerdriftenmislige Forholde
Skoveiernes
Andragend
af 30te e forbedredeindgave Skoveierne et Andragendeaf 30te NoNonivUe85r-3vember
1853

til Departementet,ledsaget åf DrammensTom""selrnnødnifor merdirektionsAnbefaling af 24de Decembers. A., om at
faa anstillet forelebigeUndersøgelserIredKanaldirektøren
og afgivet ForsIag til de Foranstaltninger,som.burdetræffes til ManglernesAfhjælpelse.
Med DepartementetsSamtykke besaa Kanaldirektøren
1854.
Lokaliteternei Slutningen af Marts, ledsaget af Assistenten, Fourer Taubøll,hvem han instrueredemed Hensyn til
de fornedneMaalingerog Detailleundersøgelser.
*
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Den 8deJuni afgavKanaldirektørenet Forslag,ledsaget 1854.
af 3 Karter og et Profil til de Arbeider, som burde udføres for at lette FlødningengjennemSimoa. Dette For- FAMtf
slag gik ud paa en Regulering af Hougsfos og KongsfosMidetruftrrsaaledes, at Tømmeretkunde slippes paa selve Fossen, samt FgelVsitt.
paa Anbringelse af en Slippedamfor Sonerenved Præste- telse.
fos for at blive uafhængigaf Flomtiderne,men istand til at
slippeTømmeretpaa de reguleredeFosse uden at berøve de
ved Fossene opførteBrug det nødvendigeDriftsvand. Ved
Hougsfos var det foreslaaetat danne en 20 Fod bredRende
med nogenledes jævnt fordelt Fald ved Mineringog Indslutninger. De hertil fornødneArbeider,som han beregnede
til en Omkostningaf •Kr. 12000, vare nærmerebeskrevne
og belyste ved Planer og Profiler. I Hougsfos var foreslaaet Udmineringaf en 20 Fod bred Rende gjennemden
smalere Fjeldryg, der dannededet egentlige Fald, saaledes
som nærmerevist paa de medfølgendePlaner og Proftler,
og beregnet til at koste Kr. 6400.
For i Soneren at kunne holde og slippe tilstrækkeligt
Fledningsvand uden at hæve Vandstandenhøiere end til
almindeligSommervandstandskulde de to vestligste Leb i
Præstefossen paa 20 og 15 Fods Bredde udminerestil en
Dybde af mindst 11/2Fod under laveste Vand og den vestligste Del af det større Midtskjærbortmineres,saaledes at
der fra et paa Kartet nærmere angivet Punkt kunde indrettes 3 Leb med 12 Fods Bredde til en Dybde af 21/2
Fod under laveste Vand. Mellem disse Leb skulde der
opføres stenfyldte Tømmerkarmed en Breddeaf mindst4
Fod til en Hoide af 1 Fod over almindelig Sommervandstand og over disse Kar strækkesDambjælker,saaledes at
Lebene kunne•lukkes med dertil indrettede Naale. De
tvende østlige Alleb gjennemFossen skulde derhos lukkes
ved faste Damme,hvis øversteKant blev at lægge i Hoiden
af almindeligtSommervand. Omkostningerneherved beregnede Kanaldirektørentil Kr. 2000, altsaa ved alle tre Arbeidsstedertilsammentil Kr. 20400. Han anførtetil Slutning, at Rendeafgiften for det i Gjennemsnit om Aaret fiadede Temmerkvantum,3500 Tylter, udgjordeKr. 8400, der
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1854. •svarede til en Sapital, af Kr. 210000. Uden at tage Hensyn
til Tabet, der fulgte af. Tømmerets kortere eller. kengere
Henliggen i Vasdraget, vilde Skoveiernealtsaa vinde betyved de forelaaedeForanstaltninger,medensdisse ikke
vilde medføreSkade for Nogen, naar undtages,at Moduras
BlaafarVeværkvilde tabe en Indtægt af. sin Tømmerrende,
som oprindeligvel havde været betragtet som simpel Godtgjørelse for de medRenden forbundneOmkostninger.
1855.
Efterat Forslagetvar bleven tilsendt de i Foretagendet
KommuneInteresserede,
og efterat Grundeiernehavde erklæret sig
styrelsens
Aon11--We derom,indkom-der til DepartementetAndragendefra Komdelse til Re- munebestyrelserne
i Sigdals og Eggedals Sogne samt Simsreguleringsar beide rnes fjerdingefii Modumom, Henholdtil Lov ,af 31teMai 1848
Udførelse.
at meddeles naadigstTiliadelse til at lade foretage de i
KanaldirektørensForslag ombandledeReguleringsarbeider.
Andragendetvar ledsaget af en paa GrundeiernesVegne af
ProkuratorSelmerforfattet Modforestilling.
I Anledningaf denne anmodedeDepartementetunder1ste
OktoberKanaldirektørenom, efter i fornødentFald paany
at have undersøgtStedsforholdene,at afgive sin Erklæring.
RanaldirekI Skrivelse af 9de OktoberforklaredeKanaldirektøren
tørens Erkleering af nærmereHensigtenmed de foreslaaedeArbeider, og hvor9de Oktbr.
1855.
ledes Forholdeneefter disses Udførelseomtrentvilde danne
sig uden specielt at imødegaade i den nævnte Forestilling
fremsattePaastandeom hans Ubekjendtskabtil Forholdene
og om ArbeidernesUhensigtsmæssighed. Han oplyste, at
Hovedhindringernefor Flødningeni Simoa vareVandmangel
udenforde almindeligeFlomgangesamtde 2de store,for Tørameret næsten impassableFosse. Vandmangeienskulde,afhjælpes ved Dammen paa Præstefos, hvorved man sattes
istand til af det Soneren opsparede overilødigeVand at
frembrige flere kunstige Flomgange paa bekvemmeTider.
At dette maatte blive til Fordel for Flødningenvar ubestrideligt,saamegetmere somFlommenunderde bestaaende
-Forholdsom oftest var afiøbet, forend•Tømmeretfra,Eggedal kom til Præstefossen. Dammen var nødvendigfor at
kunne benytte de foreslaaedenye Elveleier i Fossene uden
, at berøveBrugenedenfornødneVandmasse,af hvilkenGrund
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hovèdsageligogsaa Damlobenevare saaledesudminerede,at 1855..
SonerensBassin kunde sænkes omtrent2 Fod, saaledesat
man fik næsten 250 Mill. Kubikfod forøgetVandmassetil
Disposition. 'Det var derfor en Selvfølge,at der maatte
sættes Bestemmelserfor Benyttelsenaf denne Dam, saaledes at ikke Brugsdriftenled men da baadeBrugseiernes
og SkoveiernesInteresser,her faldt sammen, saa kunde
Istandbringelsenaf en Overenskomstikke blive nogenVanskelighed. Kanaldirektørenimedegikdei Forestilligengjorte
Indvendinger mod de som Følge af Arbeiderneforandrede
•Flodningsforholdsamt mod AnlæggenesHensigtsmæssighed
og Stabilitet.
Hvad der har hindret denne Sags Fremmei fiereAar, 1863.
kan ikke erfares af KanalvæsenetsArkiv. Der var
Jakobsens
lertid bragt et nyt Spørgsmaali Forbiridelsemed den, idet Mresig:..f
sliessizzg
Landeierne omkringSoneren og Kraakefjordenhavde formaaetAgronomJakobsen til at udarbeideet Forslag til vedoagfitnde:enrngeeu.en
dor
amMineringi Præstefos at "faasænket disse Seer, og støttet
Tiåleartl.s
e
til dette Forslag af 14deJanuar, ledsagetaf Kart og Profiler, søgte de Departementetom Tilladelse til at udføre
Sænkningensamt om Bidrag hertil af detOffenflige. Gjennem IngeniørbrigadenmodtogKanaldirektørenen Skrivelse
fra Departementetaf 24de Februar, hvori han anmodedes
om at afgive sin Betænkningom det af den aftraadte KanaldirektørudarbeidedeForslag og Overslag. Han afgav Kanaldirekden Anledning under Ste Marts en Erklæring, hvori han Itge.erWig%
billigedeGrundtanken for Forslaget, men vovede ikke at 5263maanrgts.
udtale sig med nogenBestemthedom detsDetailleraf Man- l'eotrssiD9Isdr(t
Flødningel paa Lokalkjendskab. Imidlertid paapegedehan enkelte gens Lettelse.
Ting, som det var Rimelighedfor burdeforandres.
Efterat have modtagetdenne Erklæring og det ovennævnte Andragendefra Landeierneom SonerenogKraakefjord oversendteDepartementetdemunder 31teMarts gjennem•Ingenierbrigadentil Kanaldirektørenmed Anmodning
om at anstille de fornødneUndersøgelserog udtale sig om,
hvorvidtbegge de omhandledeArbeiderhvert for sig kunde
lade sig ridføre—eftår
de mpektiveForslag,uden at der opstod nogen Kollisjon mellemde forskjelligeInteresser.
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1863.
IndenSanaldirektørenendnu havde anstillet nogenUn
Hanaldirekdersøgelsei
Marken,bemærkedehan i en Skrivelse af 17de
tørens
foreløbige
Betænkning
af April, at de omhandledetvende Forslag i den Form, de
Fe2over forelaa, stode i absolutStrid med hinanden, men at deres
Stenknisngbegge Øiemedkunde opnaaes ved at foretage en Del Forforslagets
Forholdtilandringer. Det var nemlig den ualmindeligheie Flom,
Fledbargjørelsesder var skadeligstfor Landeierne,og da denne ikke uden
forslaget.
overordentligeOmkostningerkunde sænkes ned til under
den af Jakobsen fbreslaaedeHeide, saa vilde det ikke være
til nogen Skade, at lægge Sommervandet1 Fod høiere end
af Jakobsen foreslaaet. Derved vilde Flødningen kunne
disponereover Soen i en Heide af 4 Fod, og dette maatte
være tilstrækkeligtsom Stemvand,idet Forskjellenderimellem og de i Forslaget af 8de Juni 1854 opstillede3.77 Fod
omtrent vilde ækvivalere, hvad Seerne efter Sænkningen
vilde tabe i Areal. SkuldeLandeierne ville modsættesig
Opførelsenaf en Stemdamfor den øvre Ende af den minerendesRende og negte FlodningenTilladelse til at holde
Sommervandet1 Fad høiereend af Jakobsen foreslaaetsamt
fordreGodtgjørelsederfor,saa vildeSagen hensigtsmæssigst
kunne ordnes saaledes,at Flødningenmod at erholdedisse
RettighederudvidedeRendenf. Ex. 10 Fod, hvorvedbaade
de store og skadeligeFlommeend yderligerebleve sænkede,
og hvorvedFlødningen vandt de Fordele, at mere Vand
pludselig kunde slippes paa Elven, og at Tømmeretikke
saa let satte sig fast i Renden. Sanaldirektøren ytrede
dernæst,at skjøntdet vilde være til Fordel saiivel forLandeierne som for Flødningen,om Arbeidernei Præstefos udfortes samtidigog i Fællesskab, saa kunde han dog ikke
anbefale, at Sænkningsforslagethenstod til Flødningsforslaget var endelig løst, da der var flere Omstændigheder,som
gjorde Fledbargjørelsentvivlsom, og hvis Betydning han
først kunde bedømmeefterat have befaretElven. Mod det
foreliggendeSænkningsforslaghavde han ingen væsentlige
Indvendingerat gjøre, og ansaa han det derforrettest, at
det fremmedesuafhængigtaf Fledningsforslaget.
K 1 p,af
Ved kongelig Resolution•af 6te Juni blev derefterbe4
1863
ang. ebV111
sonerens
Stenkning.
.
b
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«At der meddeles et under 19de Januar sidstleden dannet
Interessentskab af Jordbrugere i Sigdals Præstegjeld, Buskeruds
Amt, Tilladelse i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaende
Sænkning og Udtapning af Indsøer m. V. til at foretage en Sænkning af Vandstanden i Indsøerne Soneren og Kraakefjorden i
nævnte Præstegjeld overensstemmende med det af Agronom i
Statens Tjeneste, Jakobsen, under 14de s. M. afgivne Forslag,
samt at der af de til Fremme af Myrdyrknings- og Udtapningsforetagender bevilgede Midler tilstaaes Interessentskabet et Beløb
af Kr. 1200 som Bidrag til dette Arbeides Udførelse».

1863.

I Slutningenaf Mai befor KanaldirektørenSimoaelvenKanaldirekog afgav derefter under 28de Mai •s. M. sin endelige Er klitereZgEari
klæring angaaende den afgaaede KanaldirektorsFledbar- iss a3itd.
derelsesforslag. Efter deri at have gjort •nogleBemærk-FA:idabgart-ii
gjørelse.
ninger til de foreslaaedeArbeiderfremholdthan en Vanske
lighed ved det hele Forslag, som det ei var lykkes ham at
finde Midler til at overvinde uden ved at foreslaaen glennemgribendeForandringi den hele Plan. Denne laa yed
de foreslaaedeDamme for Rendernei Fossene, der skulde
staa lukkede ved lav Vandstandog aabne under Flom, idet
nemlig disse DammesAabning var umulig, om den ikke
skede i rette Tid, og DammenesBredde var for stor til
at de kunde modstaaVandtrykketi Flom, medmindrede
evre Dambjælkergaves uhaandterligeDimensionereller anbragtes paa Bukke ved RendernesSider. Manevreringen
af Dammene krævede derhos et stadigt Opsyn. For at
undgaa disse Vanskeligheder foreslog Kanaldirekteren at
RendensBredde i Hougsfos og Kongsfos til 6
1,ndskrænke
Fod øverst og 5 Fod længere nede, hvor Faldet blev stærkere, idet disse da vilde kræve mindreVand, om end Fledningen gik langsommere,samt at vente med at byggeDammen i Præstefos, indtil man havde faaet Erfaring for, at
Tømmeret ei kunde drives ned fra Soneren paa et -Aar,
idet denne Fos antagelig af Hensyn til SonerensSænkning
vilde blive udmineretog saaledesbedrefiedbari lavt Vand.
Denne sidsteErklæringbehandledesaf Ingenierkommis-Ingenigsionen;hvis Betætkning derom blev afgive.nden 6te Juni.
Xommisgionen_var efter de eif Kmaldirekteren meddelte
OplYsningerenig i at anbefaleden vsentlige ModifikationFlecibj:
gjørelsesforslaget.
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1863. P Forslaget, at Breddenaf Rendernei Kongs- og Hougsfossene indskrænkedestil 6 5 'Fod, skjønt det vistnok ikke
kunde medføre saa fuldstændig Lettelse for Flødningen,
som i det oprindeligeForslag tilsigtet, men paa den anden
Side vilde Vandforbrugettil sammevæsentlig formindskes,
saa man sandsynligvis vilde kunne undværeReguleringsdammenvedPræstefos og undgaadeUleilighederfor nedenfor liggende Jordeiendommeog Brug m. m., som Benyttelsen af denneDam vilde medføre,tilligemedOmkostningerne
ved et fast Tilsyn medDammen. Rimeligvis vildeAfvisningsdammeni Kongsfos blive overfledigog Anlægget i det Elele
betydeligt billigere. Kommissionen anbefalede Forslaget
omarbeideti denne Retning og undlod derfor at gaa nærmere ind paa dets Detailler, men gjorde opmærksompaa,
at de saaledes foreslaaedeFledningsrendervilde blive af
sammeBeskaffenhedsom de hidtil benyttedeprivate Render, hvorfor det i flere Henseenderformentlig skulde være
detønskeligste, om der maatte kunne træffes en beggeParter tjenlig Overenskomst om fortsat Benyttelse af disse.
Endelig gjorde Kommissionenopmærksompaa, at efter senere Oplysninger udgjordedet aarlige Middelkvantumaf
Flødningstemmerkun ca. 1800 Tylter eller omtrentHalvdelen af, hvad man var gaaet ud fra ved Udarbeidelsenaf
det oprindeligeForslag.
Ovenfor Hougsfos og op henimod G-aardenKolsrud
1864.
Stenkning ligger langs Simoa den saakaldteSolumsmo, som oftere er
af vandetFlomved
sohuns-uasat ior Oversvemmelse. Allerede 1858 havde Amtets
moen. Ve- vennspektørunder 12te SeptembersammeAar efter Flomdelers F oralag af 3die men givet Indberetning til Amtet om Oversvømmelseaf
Novbr. 1858.
Moen og delvis ødelæggelse af Veien over den med Anmodningom at gjøre Departementetbekjendtmed de Ulei
som man her var udsat for, og til hvis Forebyggelse det var nødvendigt,at det Offentligetraadte stettende til. Med Amtets Skrivelse af 22de September1858
modtog,Departementet denne Indberetning og anmodede
under 24de s. M. Kanaldirektørenom at anstille de fornedne Undersøgelser og derefterafgive Forslag med Overslag til de Forbygningsarbeidereller Reguleringsarbeider,'
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som maatte udkræves. Disse Undersøgelserbleve over- 1864.
dragne Leitnant Vedeler, som under 3die November1858
afgav Indberetning med det forlangteForslag m. v., ledsaget af et Kôtekart medProfiler over den øversteBøining
af Simoaved nordre Ende af Solumsmoen. Efter en kort
Beskrivelseaf Lokaliteternemeddeltehan deri,at almindelige Flommenaaede op til enHeide af 10Fod over laveste
Høstvand, medens de ualmindeligtstore Flommei Aarene
1752, 1798,1822 og 1858,der vare afmærkedepaa en lodret Fjeldvæginærheden, havde steget i.espektivetil 16.42,
18.00,18.70og 18.80Fod derover. Elvekanten langs Solumsmoenlaa ialmindelighedmellem 11 og 13 Fod over
laveste Høstvand, saa Moenaltsaa i de større Flommeled
betydeligt af Oversvømmelse,idet Vandet stod heit over
den og gik med stærk Strøm derover. Elvebreddenvar
derimod langs venstre Bred intetsteds underskaaret eller
i Brud, men kuns afskuret i de større Heider. Den der
gaaendeLandevei var derfor ikke truet med Udskjæring,
og der var heller ingen Fare for, at Elven skulde tage sig
noget nyt Leb over Solumsmoen.Men vilde man alligevel
sikre sig herimod, saa foreslog han for Veiens Vedkommendeat forlæggeden til et heiere liggendeTerrain og for
MoensVedkommendeat lægge en florari Jorddam langs
venstre Bred ved Elvens øverste Beining fra Hængslekleven indtil Heiden ved Storebraaten, en Foranstalning,
, da
hvormedman ikke vilde forebyggeOversvemmelsen
Bagvandet vilde stige op fra den nedenforliggendeElvestrækning,men kun Strøm over Moen.
DenneIndberetningblev af Kanaldirektørenunder 6te
Novembertilstillet Departementet.
I 1864indsendteAgronomJakobsenunder 10deApril Jacobs ens
en Forestillingtil Departementetom, at der maatte blive ° eLan
anstilletUndersøgelserom, hvorvidtder vedUdmineringogF:firdienoingt
en forandretDæmningsmaadei den saakaldteHougsfosved 6264A=ll
ModumsBlaafarveværk kunde tilveiebringesen Sænkningunrave:Øgeoi:
af VandstandenovenforFossen og indtil Gaarden Kolsrud
saaledes,at de tilstedendeMarker kunde befries for Oversvemmelseaf de aarlige Flomme. Under 6te s. M. havde
10
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1864. ligeledes forskjellige i samme Sænkning interesserede Landeiere indsendt en lignende Forestilling direkte til Departementet. I Anledning heraf forlangte dette under 24de August Kanaldirektørens Erklæring.
Den 29de September afgav han denne og udtalte, at
Kanaldirektørens Erklaaring af det godt lod sig gjøre at forandre Dammen paa Hougsfos
29de Septbr,
1864 aug. saaledes, at Flomvandstanden sænkedes uden derved at be- Solumsmoen.
reve Brugene det fornødne Driftsvand. En saadan Forandring af Dammen vilde ikke virke længer op end til
Præstefos, og da der paa denne Strækning ikke findes noget
Bassin, der kunde tjene som Regulator for Flommene, saa
vilde FlomvandmassennedenforHougsfos ikke blive forøget.
Gav man derfor Vandaflobetgjennem Hougsfos en for dens
nærmeste Omgivelser og for Tømmerfledningen uskadelig
Retning og Form, hvilket lod sig gjøre, saa vilde Sænkningen af Dammen paa Hongsfos ikke have nogen skadelig
Indflydelse paa de nedenfor liggende Dele af Elven. Paa
Strækningen mellem Hougsfos og Præstefos derimod kunde
Sænkningen have flere skadelige Forandringer tilfølge,
hvorom han først efter speciellere Undersegelser kunde udtale sig.
I Skrivelse af 27de Juni bemyndigedeDepartementet
1865.
Ordre til ham til at anstille disse videre fornedne Undersøgelser og
øgsenrdveresdSeo1-U
afgive Forslag. med Omkostningsoverslag til de Arbeider,
lumsmoen.
som maatte blive at udføre for at opnaa den attraaede
Sænkning.
Riis's ForEfter Kanaldirektørens Ordre anstillede Ingeniør Riis
slag af 7de
Novbr. 1865disse
Undersøgelser og afgav under 7de November Indbetil Sænk- rung af
retning med Forslag og Overslag til de Arbeider, som vare
Flom ved
Solums- nødvendige for ovenfor Hougsfos at sænke en Flom paa
moen.
9100 Kubikfod 4 Fod. Denne Vandmasse kom han til ved
at beregne Afløbet gjennem Broprofilet paa Hougsfos Bro
for nærmere angivne Flomvandstande ovenfor og nedenfor
samme og fandt den rimelig, eftersom den svarede til det
Afleb, som man paa de Kanter ialmindelighed regnede paa,
at Nedslagsdistrikterne afgave. Og Størrelsen af Sænkningen, 4 å 5 Fod, antog han var den Heide, hvortil den
naturlige Flomvandstand var hævet ved de i Kongsfos an-
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bragteAnlæg. Forslaget gik ud paa at fiytte en Dam, der 1865.
stod paa venstre Bred, at forlængeGrunddammen,fordybe
det venstreBrolebvedSprængning,ombyggeBroen,afbryde
heire Brokar og afsprængeSkjæretunder sammenedtil Lavvand. Omkostningernehervedberegnedehan til Kr. 6800.
Ved under 20deNovemberat oversendedette ForslagKanaldirekttøærnezsiliBne
til Departementet ledsagedeKanaldirektøren det med en
længereBetænkning. Han antog, at den største Del af de Noa.kr°,c.11865
4 Fod, hvortil Sænkningenvar forelaaet, vildenaa op til
Solumsmoen,da Elven havde store Flomprofilerog lidet
Fald, ligesom ogsaa denne Sænkning vilde afhjælpe de
føleligsteUlemper, da Sterstedelenaf Moenlaa omtrent 3
å 4 Fod lavere end heieste Flom. En større Sænkning
vilde kunne opnaaes enten ved at sænke Grunddammen
eller ved en bevægeligDam; men begge Dele fraraadede
han, den første fordi den var kostbar og vildemedføre
mangeUlemperfor Brugene,•og den anden fordi en bevægelig Dam var vanskelig at faa saa tæt, at ikke en Del
Vand spildtes til Unytte i den Tid, da det var af Vigtighed for Brugene at kunne disponereenhver DraabeVand,
samt fordi den krævede et fast Opsyn og større Vedligeholdelsesomkostninger.Den foreslaaedePlan gjordeingen
Forandring i Afiebet ved laveste Vand og heller ikke i
Bassinets Størrelse, medens disse Forholde kun ved de
høiereVandstandeforandredes,dog uden at Brugenepraktisk talt kunde sigesat lide nogenSkade. Det foreslaaede
Afiebsprofilnærmedesig derhosmuligstdet naturligeProfil, der existerede før Fossen blev bebygget. Man kunde
saaledesikke herfirahentenogenbilligeeller vægtigeGrunde
til at fraraadeForetagendet. Kanaldirrektørenfandt heller
ikke nogen Betænkelighederaf Vægt i Hensynet til de
Følger, som Sænkningenkunde have ovenforFossen. Den
Foregelse af Strømhastigheden
i Flom, som derved vilde
bevirkes,var forholdsvisliden, saa der ikke var Grund til
Frygt for Elvebrud paa de overalt af Jord bestaaende
Bredder, ligesom Tømmerfledningen
paa Lændserneikke
vilde skades, hvorimodTømmeretsGang_i Elven kun vilde
vinde.
10*
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Med Hensyn tiL hvorledes man skulde finde et Opgjør
med dem, som ingen videre Interesse havde af Sænkningen,
men som muligens kunde paastaa at lide Skade derved, saa
var det paa Sagens daværende Standpunkt, da man endnu
ikke kjendte Omfanget af dens Virkninger, umuligt ud- tømmende at udtale sig. Han paapegede derfor kun kortelig, at for LændsernesVedkommendekunde man forstærke
dem, og for de Jordeieres Vedkommende, der ikke vandt
større Strækninger fioihfri, kunde man fritage dem for nogen Udgift for,, hvad de vandt, og betragte dette som
Vederlag for Resiko med Elvebrud.
Endelig bemærkede Kanaldirektøren i Anledning af
Overslagssummen, at den burde forhøies til Kr. 8000 uden
at medregne, hvad et Skjøn muligens kunde finde sig beføiet til at tilkjende Blaafarveværket, Lændseeierne eller
enkelte Jordeiendomme.
Den 16de April afgav Ingeniørkommissionen sin Be1866.
tænkning
i Sagen. Den erklærede sig enig i, at der efter
Ingeniørkonmen
mr- foreliggende Oplysninger sandsynligvis kun kunde være
trenknin:af
16de April opørgsmaal om at sænke høieste Vand 4 Fod ved at udvide Flomprofilerne ovenfor Fossestupet som i Forslaget
nmen.
omhandlet. Med Hensyn til Omkostningsoverslagetbemærkede den, at der kun var opført Kr. 3200 for Overbygningen til den nye Bro, der var supponeret 100 Fod lang
med 95 Fods frit Spand. Den ældre Bro havde ca. 65 Fods
Spand, og der var saaledes Spergsmaal om en forholdsvis
betydelig Foregelse af Spændet. VedkommendeVeivæsen
vilde derved paaføres fremtidig Vedligeholdelse af en kostbarere Brokonsiruktion og med Føie kunne forlange den
nye Bro udført med alt rimeligt Hensyn til muligst Varighed. Kommissionenantog derfor, at Omkostningsoverslaget
yderligere maatte forheies sandsynligvismindst med Kr. 2000
mere end af Kanaldirektøren foreslaaet. Den fandt ingen
Grund for vedkommendeJord- og Lændseeiere til at modsætte sig en rimeligOverenskomst til den foreslaaedeSænknings Fremme f. Ex. paa det i Kanaldirektørens Erklæring antydede Grundlag, men fandt det endnu usikkert, om
de foreslaaede 4 Fods Sænkning nede ved Hougsfos i Virke-
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ligheden vilde fremme de Interesser, der havde fremkaldt 1866.
Spergsmaalet. Solumsmoenligger nemlig 1 Mil ovenfor
Hougsfos, og der forelaa ikke tilstrækkeligeData, til at
man deraf kunde slutte sig til, hvormegetaf Sænkningen
der sandsynligvisvilde gaa tabt ved Uregelmæssigheder
i
Elvelebet paa en saa langStrækning,og i hvilkenUdstrækning den resterendeeffektiveSænkningaf Flomvandstanden
deroppei Virkelighedenvilde blive af Værdi for vedkommendeJordbrug.
Efterat Flødbargjørelsesforslaget
havdApasserettil vi- 1867.
Kongl. Redere Behandlingmellemde Interesseredeog Autoriteterne,solution
af
2bc%Maar:.s
blev det ved kongeligResolutionaf 23deMarts bestemt:
«At det i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaende gLiøredibsaersi
Sænkning af Indseer, Regulering af Fosse og Strømme m. V. forslaget.
tillades Sigdals Præstegjelds Kommune at foretage endel
Lettelse af Flødningen i Simoa sigtende Arbeider i det Væsentlige overensstemmende med den dertil af den forrige Kanaldirektør den 8de Juli 1854 afgivne Plan, saaledes som samme af
den nuværende Kanaldirektør i Betænkning af 28de Mai 1863
er foreslaaet modificeret».

Da denneTilladelsevar meddeltog SkoveierneskuldeSkoveiernes
Foroligummaed
realiserePlan6n,indgikModumsBlaafarveværksaadantFor- Bl!alemd
vtteafi
lig med dem,at hine skuldefrafalde U-dmineringen
af Fossen, mod at dette nedsatteAfgiften for Benyttelsenaf dets
Tømmerrendetil det Halve af, hvad den tidligerehavde
været. Et lignendeForlig søgte Skoveierneistandbragt
med Eieren af Tømmerrendeni Kongsfos, men dette. var
ikke at opnaa; tvertom protesterede dennesaavel imodet Protest fra
saadant somimodReguleringsplanensGrjennemførelse
alene Lenreganfaof
for KongsfossensVedkommende,idet han formente,at den
kun delviseGjenneraførels.eaf Planen, somefter Overens- sen.
komstenmed Blaafarveværketvilde findeSted, maatte affieereden.
I Anledningheraf indhentedeSkoveiernesSagførerKa- 1868.
naldirektørensErklæring,--inden
Expropriationsforretning
paa-KanaldirekIt&e=gE:fstævntes. I denneErklæring, dateret 30te Marts, udtalte31)46Maangrt.s
Kanaldirektøren,at der mellem Rendernei Hougsfos og Protesten.
Kongsfos ikke__v_a_r
nogenRapport og at de foreslaaede
Arbeider i Præstefos, Hougsfos og Kongsfosikke hang

— 150 —
1888. •saaledessammen, at Udførelsen af det ene betingede Udførelsen af det andet.

1878.

Efterat have indhentet Samtykke (dateret 28deJanuar)
fra samtligb Eiere og Brugere af de G-rundemellem Gaardene Talløs og Albjærk, der støde til Simoa ovenfor Soneren, indgav Eieren af en Anpart af Gaarden Eggedal ved
Lensmand Berger et underdanigst Andragende af 25de November om at faa sænke Vandstanden ovenfor Fosfossen
for derved at forebygge hyppige Oversvømmelseraf Flommene. Sagen blev af Fogd‘m sendt Sigdals Kommunebestyrelse til Erklæring og i et Møde den 30te December
anbefalet af denne.
Andragendet blev derefter forelagt DrammensTømmerdirektion, som i Mede den 3die Marts udtalte, at den intet
havde at indvende mod, at der gaves Tilladelse til at udføre Arbeidet efter den for Flødningsinspektøren paaviste
Plan, medens den forbeholdt sig i Tilfælde af en Forandring i denne, at Flødningsinspektøren Maatte tilkaldes, og
hans Formening om Elvelebets Oprensning for Tømmerfiedningen blive befulgt.
Saaledes forberedt oversendte Amtet den 27de Marts
Andragendet med sin Anbefaling til Departementet, der
under 2den April forlangte Kanaldirektørens Udtalelse derover.
I sidste Halvdel af Juni var Kanaldirektøren paa Stedet og efter hans Indberetning af 30te Juni dannes Fosfossen ved en langstrakt Flaagrund af Fjeld. Faldet var
kun 6 å 8 Fod og blev mindre ved Flom. En kun ubetydelig Sænkning af Flomvandstanden ovenfor vilde antagelig
koste Tusinder af Species, hvorfor Ansøgeren efter Konferance med ham ønskede, at Sagen skulde blive beroende,
indtil han havde faaet En til at foretage den fornødne Opmaaling af FosSen, for at derefter Plan og Overslag kunde
udarbeides ved Kanalvæsenet.

Andragende
af
Novbr. 125de878
om Ssenkning af
Vandstanden ovenfor
Fosfossen.

1879.

Kanaldirektørens Erklæring af
30te Juni
1879 ang.
Fwfossen.
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Forslag

med

deri senere

foretagne

Forandringer.

KanaldirektørRøyemsForslag af 8de Juli 1864til Simoas
Flødbargjørelsefra SonerenognedforbiKongsfos med Kontinuationserklæringaf 9de Oktober 1855.
Leitnant VedelersFurslag af 3die November1858til Inddæmningerved Solumsmoen.
AgronomJakobsensForslag af 14deJanuar 1863 til Regulering af Vandstandeni Soneren. Tilladt
udført ved kongl.Resolutionaf 6teJuni 1863.
KanaldirektørThams'sForslag af 28deMai 1863til Modifikationer i Røyems ovennævnteForslag af
8de Juni 1854.
Efter dette Forslag er Flødbargjørelsen
tilladt udfort ved kongeligResolutionaf 23de
Marts 1867, men paa Grund af senere indgaaedeOverenskomsteromBenyttelseaf Tommerrenden ved Hougsfos er det ikke i sin
Helhed realiseret.
Ingeniør Riis's Forslag af 7deNovember1865til Sænkning
at FlomvandstandenovenforHougsfos langs
SolumsslettentilligemedKanaldirektørensBetænkningover sammeaf 20deNovember1865.

Hole-Elven.

Sprængning

af et Fjeldrev.

Hole-Elven. Sprængningaf et Fjeldrev.
Lokalbe.Holeelven er en liden Bielv til Simoa, som falder ud i skrirelse.
i
forskjellige
om
Afsnittet
under
Soneren. Som anført
Simoa udførte Arbeider blev Sonerens Vandstand reguleret
efter et af Agronom Jakobsen affattet Forslag af 14de Januar 1863. Forinden denne Regulering, hvorved Sonerens
lave Vandstande bleve sænkede i J ordbrugets Interesse, var
realiseret, kunde man til enhver Tid ro opover Holeelven
fra Soneren til Gaarden Hole. Efter Reguleringen kunde
man ikke komme længere opover Elven end til et Stykke
nedenfbr Hole, cla her -et Fjeldrev strakte sig tvers over
Elven og gjorde, at ikke blot Vanddybden blev for liden
for Baadene, men at der dannede sig et Fald, som foranledigede, at et tidligere ved Gaardene Hole og Albjerk
drevet Fiske blev tilintetgjort ved de lave Vandstande.
øllebrug, til hvilket det
Gaarden Hole havde derhos et 111
var af Vigtighed at kunne komme op ad Vandveien til enhver Tid.
For at faa rettet paa disse Forholde havde Eierne af 1867.
G-aardeneHole og Albjerk andraget om naadigst TilladelseAndrfnde
°Ibel.til at bortminere den omhandlede Fjeldnabbe. Amtet ind- ringtmjneenhentede i den Anledning de forskjellige heri interesserede Fjeldnabbe.
Gaardeieres Betænkning, hvori der Mev protesteret mod
det paatænkte Arbeide, idet de paastode, at deres Fiske
_derved vilde lide, og _atElveredderne vilde blive udsatte
for Brud.
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Med Skrivelsefra Amtet af 26deJanuar fremkomAndragendet, ledsagetaf de nævnte Betænkninger,til Departementet, som under 4de Februar udbad sig Kanaldirektørens Erklæringi Sagen.
KanaldirekEfter personligenat have undersegtForholdene paa
tørens Erkkering af Stedet bemærkede
Kanaldirektøreni Skrivelseaf 19deJuni,
19de Juni
1867.
at der ikke var nogenFare at befrygte for Bredderneved
en Cdgravning,tvertomvilde Strømmenformindskes,naar
Udmineringenskedei en hensigtsmæssigRetning som nærmere angivetpaa et medfølgendeRids, og den stærke Beining„som var, vilde dervedblive noget mindre. MedHensyn til Fisket antog Kanaldirektøren,at de øvre Fiskerier
vilde vinde derved,at Fisken efter Udsprængningenkunde
passere Revet ogsaa ved lav Vandstand,om den indtraf i
Fisketiden, medensde nedre vilde tabe forsaavidt,som de
ei netop fik saa god Anledningtil at fange den Fisk, der
foretrak at gaa op over Revet. Det juridiskeSporgsmaal
herommaatte det blive ParternesSag at afgjøre,og da det
her kun var-Tale om et Arbeide, der saavidt skjønnedes,
uden at røre eller beskadigeandreInteresser,kun tilsigtede
at retablere de ældreForholdesaavel forFiskeri somBaadfart, saa kunde den ved Arbeidet forvoldteVærdiforlæggelse ikke kommei BetragtningvedAfgjørelsenaf Spørgsmaalet, om Sprængningstilladelsepaa de af Loven foreskrevneVilkaar kan gives. Da desudenBaadfartenmaatte
siges at have nogenBetydning, om der end kunde disputeres omStørrelsen,saa syntes det billigst,at Vedkommende
tillodesat foretageden ansegteSprængning.
th.
Kg1. H.
Ved Hans KongeligeHøihedPrinsregentensResolution
Prinsregentens Iteso- af 24de Juli blev det derpaabestemt:
lution af
24de Juni
1867.

«At det i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaende
Indsøers Sænkning m. V. naadigst tillades Eierne af Gaardene
Hole og Albjerk i Sigdals Præstegjeld, Buskeruds Amt, at bortminere en Odde eller et Fjeldrev i Holeelven overensstemmende
med den i deres underdanigste Ansøgning af 27de Novbr. f. A.
angivne Plan, dog saaledes, at den i Kanaldirektørens Erklæring af 19de Juni d. A. angivne Retning for Mineringen i det
Væsentlige befølges».

Samle-

og
Sognas

Delelændse
Udløb.

for

IV

111.

Samle- og Delelændsefor SognasUdlob.

I.
Sagens

Forberedelse

og

administrative

Behandling.

Fledningeni Sognaforegaar ved de saakaldte «Bret- 1874.
ninger», idet Lasten i større Partier ad Gangen sslippes
nedoverVasdraget, naar man har opsamlettilstrækkeligt
Flødningsvandbag de ovenfori VasdragetliggendeDamme
til at føre det ned. For at standseTømmeretved Elvens
Udleb og hindre det fra at gaa ud i Tyrifjordenvar det
saakaldteBjerkehængsleder spændtover Elven. Her blev
Tømmeretstængt i Løsgrimerog saaledesført ned ad Fjorden til Vasdraget nedenfor. Først nede ved Stenberghængsletved HougsundsorteredesLasten.
Skoveierneagtede imidlertid selv at forædlesin Last sAk:draig=
og til den Hensigt at opføre en Dampsagi Nærheden af jauf
Pic81,t4
Elvens Udleb. Dette nødvendiggjordeen Adskillen af so.niginaemr:
denneLast fra den, der tilhørte DrammensTrælasthandog som skuldeføres videre over Fjorden. Skoveierne
nedsatteen Komitefor at træffede nødvendigeForanstaltninger hertil, og under 1.6deJuni androgden ved Sagferer
Holmboeom, at der maatte blive tilstaaet den gratis Assistance til Undersøgelseog til Udarbeidelseaf Plan for et
paatænkt Delings- og_Afstikningshæwle. Da Amtet under 4de August havde oversendtAndragendetmed sin An-
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befalingtil Departementet,beordrededette Kanaldirektøren
under 13de s. M. til at imødekommesamme.
I Slutningen af Septemberbesaa Kanaldirektøreni
Følge med Leitnant .NysomStedet, hvorefter denne foretog de videre Undersøgelserog Maalinger.
1875.
Resultatet af disse meddelteNysomi en Indberetning
F128sioamg
safaf 18deJanuar, Jedsagetaf et Kart i 1/4000!nedLodnings18de75
Janr. profiler over Elven fra Tyriljorden til Sørgefos. Denne
18til
Delelændse. Strækning af Elven udgjørenLængdeaf omtrent6400Fod
og har gjennemsnitligen Bredde af 200 Fod. Faldet er
jævnt fordelt og ku4 ubetydeligt,saa Strømhastighedener
jævn og svag. Paa Kartet angav Nysomden Plads, som
han ansaa for heldigstforLændseanlægget,saalangtovenfor
Bjetkehængslet,at der mellembegge kunde rummesca.3000
Tylter Tømmerog ovenfordet projekteredeSamle-ogDelehængsleindtil Sørgefos10å.12000Tylter. At dømmeefter
Forholdene, som de hidtil havde været, skulde der paa
denne Maadeblive rigeligPlads, da Elven i Regelenikke
laa 61.dt med Tømmerlænger end fra Bjerkehængsletog
op til det Sted, hvor han tænkte sig det nye Hængsleanbragt, og aldrig længerend op til Jernbanebroen. Nedenfor den projekteredeLændselaa Dampsagen. Han foreslog
derfor Elven delt saaledesved en Delelændsei to Dele, at
Skoveierlastenfik 1/3langs dens heire og Drammenslasten
2/3 langs dens venstreBred, eller saaledes,at der nedenfor
den nye Lændse kunde rummes 1000 Tylter Skoveierlast
og 2000 Tylter Drammenslast. Til den Hensigt maatte
der omtrent i Stremstregen anordnes et dobbelt Udstik
paa SamlelændSen.Samlelændsentænkte han sig støttet
mod Dopper af 3 Pæle og Delelændsenkun mod enkelte
Pæle. En Pæl af Doppernei Samlelændsenskulderække
op i Heide med Flommeni 1860d. e. 11 å 12 Fod over
almindeligVandstand, medensalle øvrigePæle skuldenaa
kun 2 Fod over almindeligFlom eller 5 å 6 Fod over almindeligVandstand. Endeligforesloghan paa 2 å 3 Steder
i Lændsen at anordneRoaabninger. Et saadant Lændsearrangementberegnedehan at skulle koste Kr. 8400. Endelig fraraadedehan at søgeSagen arrangeret paa en af
1874.
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SkdveierneantydetMaade,nemlig ved ai gjenneingraveden- 1875.
smale Tange mellem Sogna og Tyrifjorden over Eiendbmmen Karlsrud for ad den Vei at fore Drammenslastenud
Tyrifjorden, baade fordi det Vildemedforeen Gravning.
paa ca. 400 Kubikfavne, og fordi der maatte anbringesen
Lændse nedenforGjennemgravningenpaa et Sted, der laar
ubeskyttet og aabent modFjorden og saaledes lidet skikket
til at ordne Lasten i Losgrimer.
Ved under 25de Januar at oversende denne NysomsKanaldirekaf
IndberetningmedForslag til DepartementetbemærkedeKa-tteenrrnsing
j
naldirektøren,at der forSkoveierneikke stod andet tilbage25118e57
saafremt de dertil kunde skaffe sig lovlig Zssliagnis.
at gjøre, end
Adgang at anlægge den af dem ansøgte Samle-og Delelændse, saaledes som af Nysom foreslaaet og optage sit
Tommerpaa hoire ElvebrednedenforSamlelændsen.
Forøvrigt fandt han det usikkert, om TommeretsOptrækning paa SkoveiernesSide kunde foregaa saa hurtigt,
at Udstikningenaf Tommeret kunde ske ligesaa jævnt og
hurtigt som tidligere ved Bjerkehængslet. Og da Lastehandlerne med Rimelighed maatte kunne fordre, at ikke
Flodningen af deres Tommerjævnlig forsinkedeseller afbrødes,var det vistnok tvivlsomt, om et Lændseanlægsom
det foreslaaedevar tilraadeligt,og omikkeSkoveierneheller
burde søge om muligt at blive enige med Lastehandlerne
om, at TømmeretsSortering skulde foregaa ved Bjerkehængslet,hvorfra Skoveierneda maatte tage sit Tømmeri
Bommeind til et eller andet Sted paa Tyrifjorden,for derfra videre at kunne disponereover samme.
Forslaget med KanaldirektørensBetænkning oversendtes gjennemDepartementetfor det Indre til BuskerudsAmt
den.27de Januar 1875.
Efterat en Dampsag, tilhorendeAndreas Oppen, var 1876.
opfort i 1875 ved Elvens østre Arm omtrent3000 Alen fra gl'ena."1§%
Bjerkehængslet, og efterat man forgjæves havde segt ategaennheaenrd.
enes med Flødningsvæsenet om en begge Parter tilfreds-sedl,n11,T8
stillende Omordningaf Lændseforholdene,lod-Sagens Eier. 8ipnif,Tds.
i 1876 _paa—egenHaand_
anbringe P.T1Bom L Flven_ovenfor
Bjerkehængslet,stottet til nedrammede
Dopper,for fra den
11
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1876. at kunne udskilleTømmeretta Sagen og slippe Reeten ned
til Bjerkekengslet. Som Følge heraf kom en Del af Kjøbmandslastenførst saa sent til Bjerkehængslet,at den øvrige
allerede var gaaet paa Tyrifjorden, saa hin først senere
paaSommerenkunneføres videre. Sageierenblev paaGrund
heraf tiltalt for Overtrædelseaf Lov af 26de August 1854
§ 3 og ved alle Retter ilagt en Mulkt af 120 Kr. (seRetstidende 1878 Side 401).

Forslag.
Loitnant Nysoms Forslag af 18deJanuar1875 til et Samleog DelehængsleovenforBjerkehængslet.

Storelvens

Farbargjørelse.

11*

ndhold.
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Som .det vil sees under Afsnittet om DrammensVas- 1854.
‹lragsFarbargjørelsehavdeKanaldirektøreni sit under21de
April 1853 afgivne generelleForslag udtalt sig for en Farbargjørelseaf Storelven mellem Tyrifjordenog Hønefos og
beregnet Omkostningerneved en saadan til Kr. 12000.
MedensForhandlingerneom hint Farbargjørelsesprojekt
stod
paa i de forskjelligeKommuner sendte Jørgen Rytterager,
(ler alleredehavde sat et Dampskib igang paa Tyrifjorden,
under 23de December en Skrivelse til Henefos Formandskab, hvori han søgte at vække dets Interesse for uafhængigt af den øvrige Farbargjørelseat tage sig af Storelvens
Farbargjørelse som en Sag af stor Vigtighed for Henefos.
Senere den 22de Februar tilbed han for at paaskynde .1855.
Bagen at aabne en regelmæssigFart med Dampskibetog zøzfosd.
en Jagt •paaHenefos, saasnart Elven var •bleven farbar-jkab
Hønefos Formandskabtog sig ogsaa af den og lod ialve;
ved sin Magistrat indgive Ansøgning til Regjeringen om reis
at faa Storelven til Tyrifjorden farbargjortfor offentlig
Regning.
Imidlertidudgik der paa DepartementetsForanlednifig
gjennem_Amtet_Opfordringtil samtlige Kommunertil at
afgive sine Erklæringerom de i KanaldirektørensRapport
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af 21de April 1853 nævnte Arbeider i Storelven, Aadalselven og Hallingdalselven.
Flere KomI Formandskabsmødeden 29de November erklærede
muners Beslutninger Honefos Kommunebestyrelsesig enstemmigfor at bidrage
om Bidrag
til
Farbar-Kr. 2400 til Storlven mod et offentligtLaan paa 12 Aars
gjørelsen.
Afbetaling. Norderhovs,Haugs og Lundes Kommunebestyrelse vedtog ifølge OrdførerensSkrivelse til Fogden af
22de Oktober at give et passende Tilskud dertil, Holes
.Repræsentantskabligeledes ifIge Skrivelse af 5te November at bidrageKr. 1200, og senere lovede ogsaa fiere af
de ovenforliggende,kun mere indirekteinteresseredeKommunerat assistere med Bidrag.
Ordretil
Efterat saaledesde forskjelligeKommunersErklæringer
Undersøgelser af 8de vare indhentede, sendte Amtet dem under 14de Januar til
April 1856.
Departementet,idet det anbefalede at give Kommunerne
Tilsagn om Laan af offentligeMidler paa 40 Aars Afbetaling, da det. antog,atBidrageneda vilde indflyderigeligere.
Ved at oversende Amtets Forestilling med Birage under
8de April til KanaldirektørenbeordredeDepartementetham
til at anstille de fornedneUndersøgelsersamt derefterud.arbeide fuldstændig Plan og Omkostningsoverslagfor en
Farbargjørelse af Storelven for Dampskibs- og almindeliK
Baadfart.
IngeniørerneBlix og Lassen bleve derefteri August
Maanedoverdragneat anstille disse Undersøgelser.
1857.
Fra fiere Hqld indlobderAnmodningertil KanaldirekKanai-tøren
direkterens om at virke for, at Arbeidet i Storelven snarest muFor; "ei g ligt maatte blive paabegyndt. I den Anledning henvendte
0Jma
nkn.1:1507.
han sig under 27de Januar, inden Tindersøgelserneendnu
big E evil g. vare fuldferte og bearbeidede,til Departementetmed en
ning.
Forestilling, hvori han anbefalede, at der i Lebet af kommende Februar, Marts og April Maanederstilledes Kr. 4 å.
6000 til Dispositionfor at paabegyndeOprensningeri Faalefos. Han anferte derhoskortelig de Arbeider, som vilde
blive at udføre, og fremholdtNødvendighedenaf at udføre
Arbeidet saaledes,at det øverste Lag af tildels meget store
Stene borttoges om Vaarenved laveste Vandstand,for at
Stremhurtighedenved Flom kunde virke paa det underlig1855.

.
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gende finere Jordsmon. Ved allerede under den forhaan- 1857,
denværendeVinter at sættes istand til at udføreden største Del af detteArbeide vilde man vinde et helt Aat. De-partementetsavnede imidlertidMidler, hvoraf det omhand-lede Belob kunde blive at udrede,og meddeltederforunder
6te Februar Kanaldirektøren,at det ikke saa sig istand til
at træffenogen Forfeining i den antydedeRetning. Direktøren henvendtesig desuagtet paanyttil Departementetunder 14de Februar med Anmodning om inden 14 Dage at
stille Kr. 2000 til Disposition for Arbeidet, da han ansaa
det af megen Vigtighed, at dette paabegyndtesden indeværendeVaar baade for derved at fremskynde det hele
Arbeide og for at vinde Erfaringermed Hensyn til Overslaget, om hvad man kunde paaregne, at Strømmenselv
vilde bortføre, og med Hensyn til, hvorvidt et DampskibDep.tetbekunde passere det løse Tømmeri Elven. Efter disse Oplys-KngaMrktil
ninger underrettedeDepartementetham under 17deFebruarptøttAreZ
lteriebeWr.
om, at det vilde bevirke den mindreSum Kr. 2000 anvist.
Arbeidet blev derpaa paabegyndti Midten•af Marts 1857.
underLedelse af IngeniørLassen, og da den bevilgedeSum
var anvendt, medensVeir og Vandforholdeneendnu tillode
at fortsætte Arbeidet, anviste Departementetunder 23de
April paa,KanaldirektørensAnmodningaf 21de s. M. yderligere Kr. 1200 til dets Fortsættelse. De tidligere i 1856
udførteMaalinger og Undersøgelseri Storelven bleve samtidig med Arbeidet fortsatte af Lassen fra Kværnbergsund
op til Honefos og fra Helgeland ned til Elvens Udlob
Tyrifjorden. Undersegelserne og forelobigtogsaa Oprensningen blev afsluttet i Begyndelsenaf Mai. Den 16des. M.RaLassew
afgav Lassen en HovedrapportomArbeidet,hvilkenKanal- ieWmtaal
naldirektørenunder 25de s. M. oversendtebepartementet. 1857.
KanaldirekEfterat Lassen i Midten af Novemberhavde undersøgttszegn:f
Virkningen af de om Vaaren udførteArbeider og underDeeb.r.to1r85
7
iste December herom havde afgivet Rapport,afgav Kanaldirektøren den 20de December et detailleret Forslag til egulvelleirinifr.
Storelvens Regulering i sin Helhed med Beskrivelse og
Overslag, lydendepaa Kr. 31700,_samtledsaget af Profiler
og Karter i
•

.
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1858.,

Som tidligere omtalt led den oprindelige.Kalkule over
Omkostningerneved Reguléringenkun paaKr. 12000. Paa
Grundlag heraf var det, at de nærmestinteresseredeOplandsbygderhavde fattet,Beslutning om sine BidragAilArbeidet med det Halve eller ca. Kr. 6000 under Forudsætning af, at et lignendeBidrag tilskjedes af de til Oprensninger i Elvedrag bevilgedeMidler (HenefosKr. 2400, Norderhov Kr. 2400, Hole Kr. 1200 og Aadalen Kr. 327.40),
Da det nu efter de detailleredeUndersegelserviste sig, at
Omkostningernevilde overstige det dobbelteBeleb, indgave
de nævnte Bygder med Skrivelse fra Amtet af 13de FeKonunubruar et Andragende om, at Arbeidet maatte blive udfert
aens Endragendeaf lor offentlig Regning alene mod det lovede Bidrag fra
lre Foelnalr.
D.s.
tkterne,
ri
eller in subsidiumom,at deKr. 12000,som unStatstilskuddet. aerdennævnteForudsætningvilde være tilveiebragte,maatte
tillades anvendte saalangttilstrække kunde. I Anledning
heraf udbad Departementetsig under 16de.Marts KanaldirekterensBetænkningom,hvorvidten saadan delvisIværksættelse af projekteredeArbeiderkunde ansees tilraadelig.
Kanaldirek-Kanaldirekterenanbefaledeunder 19de s. M. det af Komtørens Erklæringaf muneb
estyrelsernefremsattesubsidiæreAndragende,idet han
19deMarts
1858. antog, at man, naar Arbeidet udfortes sukcessivt i Lebet
af 2 Aar, paa det nærmeste vilde kuune faa udført de
ved Faalefos og BuesundforeslaaedeArbeider for eu Sum
af Kr. 12000, saaledesat Skibsfarten om.end ikke den
fulde paaregnedeDybde vilde kunne opnaaes dog vilde
lettes betydeligt.
Ved kongelig Resolution af 15de Septemberblev det
Kongl. Re151eaf af
solution
derpaabestemt:
«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa BudaSnpgt.bBre.vi18581gning af
kasgettet opferte Midler bevilges udredet, for i Forening med
Stats
sen.
et i samme Øiemed af Kjebstaden Hønefos's samt Holes,
Norderhovs og Aadalens Præstegjeldes Kommuner bevilget
lignende Bidrag at anvendes til Udførelsen, saavidt tilstrække kan, af de af Kanaldirektøren under 20de December 1857 foreslaaede Arbeider, sigtende til Farbargjørelse af
Storelven paa Ringerike fra Henefossen til Tyrifjorden, et
Beløb af Kr. 6347.40, herunder indbefattet - en Sum af
omtrent Kr. 2000, som af bemeldtO Midler allerede er anvendt til en Del Forsegsarbeider i Faalefos.
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At der under Forndstetning af, at yderligere Tilskud til 1858.
dette Foretagende vorder tilvelebragt fra de i sammeinteresserede Distrikter, af de nævnte Midler tillades udredet
et dertil svarende Beleb, dog saaledes, at det Offentliges
Bidrag I det Hele ikke overstiger Halvdelen af den i
Kanaldirektørens Forslag kalkulerede Overslagssum Kr.
31600.
At der endvidere af samme Midler og i samme Øiemed
tillades forskudt et Beleb af Kr. 2400, der bliver at dække
ved terminvis Indbetaling af det af Kjøbstaden Henefos's
Kommune bevilgede Bidrag overensstemmendemed den af
Formænd og Repræsentantersammesteds under 29de November 1855 og 5te Mal d. A. fattedeBeslutning, hvilken
Beslutning i Henhold til Lov augaaende Formandskaberi
Kjebstæderneaf 14de Januar 1837 dens § 40, approberes.
At Departementetfor det Indre bersyndiges til at treeffe
de til ovennævnteArbeidersUdførelse fornødneForanstaltninger».

-

Efter Forslag fra Kanaldirektorenaf 2denNovember
bifaldtDepartementetunder4des. M.,at Arbeidet paabegyndtes med Faalefos i Lobet af Vinteren, saasnart Vandstanden tillod det, samt at det bestyredesaf Itigenior Lassen.
I Begyndelsen af Februar blev Arbeidet derefterop- 1859.
taget og fortsat til ud i Mai Maaned, men paa Grundaf Lassens
streng Kulde maatte cht jævnlig afbrydes, saa det ikke RAntatf
"
naaede saa langt frem, som tænkt. Lassen har under18de 1859
Mai afgivet Rapportom Arbeidets Gang.
Under 1Sde Mai 1857 havdeEieren af Ekeli ved Faa-Irs Ekelis
lefos, Lars KristoffersenLie, ved Sagforer.Holmboe ind- unrabeeritZi.
sendt en Forestilling, hvori han reserveredesig -Erstatning
for de mulip Elvebrud,som maatte blive en Folge af Arbeidet.
Efter forgjæves Forsog paa mindelig Overenskomst
blev Taxtforretitingafholdt den 23de November,og den af
Arbeidet benyttede Sten værdsat ti/ Kr. 100; men da Lars
Lie fandt sig utilfreds hermedog begjæredeOvertaxt, blev
saadan berammettil Afholdelsenæstfølgende14de April.
Elvelgned
Den 65e August indmeidte den samme Lars Lie til ved
Bk
Kanaldirektøren,at en ovenfor Faalefos anbragt Stendæmg—havde—foranlediget—Brud—paa—Bredderne__af
liana Eiendom Ekeli, og efter en Indberetningfra OpsynsmandFrog
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14159. af 29deAugust var nævlitøBrud Fiaaen Odde strax neden-

for •benteldteStendatl,' og havde-det i den senerø Tid udvidet sig til en Dengde af omtrent60 Fød.
Til Reguleringsarbeidetvar der vedUdgangen af dette
Aars Arbeidsperiodeidethele anvendt siden dets Begyndelse
i 1857 Kr. 8902.67, der væsentlig vare benyttedetil Farbargjørelseaf Faalefos. Men hverken var denne endnu
fuldfærdig eller andreHindringer for Færslen ryddedeaf
Veien, saa Dampskibetfremdeles var hindret i at gaa helt
op. For under den kommendeArbeidsperiodeom muligt
at faa gjort Faalefos farbar, og . da de resterendeMidler
af Bevilgningen neppevilde række hertil, henvendteKanaldirektørensig under 15de Novembertil Departementetmed
Forespergsel om, hvor stor Sum der kunde paaregnesudbetalt indtil Udgangenaf April. I Skrivelse af 5te Deeember meddeltedette da, at BuskerudsAmtsformandskabved
Li2aegruadf.
Amt. Beslutning af 23de Juli havde bevilget Kr. 1600 til Arbeidet, saaledes at det Offentligei Henhold til Resolutionen
ogsaa maatte fOrøgesit Tilskud ved den samme Sum, samt
at Departementetvar villigt til at staa Forskud for de
øvrige tegnede Bidrag, der først efterhaandenskulde afbetales, hvorved der kundestilles Kr. 8192.10 til Disposition.
I Marts Maanedblev Arbeidet gjenoptaget under Le1860
delse af Ingeniør Blix, da Lassen paa Grund af svækket
Helbred ikke kunde overtage den. Der indtraf imidlertid
for Arbeidetmeget ugunstigeVeirforholde,sa.aledes at der
kun blev forholdsvislidet udført. Det paa GaardenEkeli
Braddet Opstaaede oven omtalte Brud, der ved nærmereEftersyn
vedEkeli.
viste sig betydeligere end antaget, og hvoraf Blix under
Overtaxt13de April sendte et Rids, blev forbygget. OvertaxtforvedEkeli.
retning til Bestemmelseaf den Lars Lie tilkommendeGodtgjørelse for Stenen i Elveleiet blev afholdt den 14de April
og Godtgjørelsenderunderfastsat til Kr. 120.
OplodninUdpaa Høsten blev_Blix beordrettil at undersøgeElgeraf Elvenog ven, og ifølge hansRapportaf 29deNovemberhavdeAarets
Blix'sRaploeFloni havt en gavnlig Indflydelse paa de fleste af de an12Z
rv
lagte Rendelob,medensden derimodpaa flere Steder havde
fremkaldttildels betydeligeElvebrud.
-
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Den 25de Mai indsendteKanaldirektørenen Forestil- 1860;

ung til Departementet,hvori han oplyste,at der tiltrængtestKoarenzroek:

yderligere.Kr. 11200 foruden,hvad der havdes i Behold af stineinfhja7
Bevilgningen, for at kunne fuldførede Arbeider,der vare idernag%
absolut nødvendige til Elvens Farbargjørelse fra Kværnbergsundtil Tyrifjorden, og for ikke at forfeile Hensigten
med, hvad der var udført. Med dette Tilskud vilde endnu
ikke den Sum være naaet, hvortil han i 1857 havde kalkuleret Omkostningerneved StorelvensRegulering,men, hvad
der herpaa resterede, vilde formentligsenere blive nødvendigt til SeilrendernesFuldstændiggjørelse.
I Anledning heraf tilskrev Departementetunder 2den
Juni Buskeruds Amt en Anmodningom at henstille til de
interesseredeKommuner,hvorvidt de maatte være villige til
yderligereat tilskyde det halve Belob eller Kr. 5600 mod,
at det Offentligei Henholdtil Resolution af 15de September 1858 tilskjød den anden Halvpart. Men under 29de
OktoberindberettedeAmtmandentil Departementet,at Kommunernehavde erklæretsig uvilligetil at ydevidereTilskud.
I Januar Maaned gjenoptoges Arbeidet, men da de 1861.
resterendeMidler vare for faa til at fuldføre de Arbeider,x:rn"erksom vare nødvendige for at kunne overladeAnlægget til 1131;;Fgor7.en kommendeFlom, henvendteKanaldirektørensig under 18.2t8rai:.
12te Februar paany med en Forestilling i den Anledning
til Departementet for at formaadet til yderligereat stille skud.
Kr. 1600 til Disposition,idet han opstilledeet Omkostningsoverslag over de i'esterendeArbeider, og fremholdtNødvendighedenaf at faa dem udførte,da det var sandsynligt,
at flere af dem, der alleredevare færdige, underden kommendeFlom ellers vilde ødelægges. Han gjordeopmærksom paa, at de vilde gjøre det muligt at kommetil Kværnbergsundetmed et Dampskib om end ikke ved de laveste
Vandstande. Ved under 14de Februar at meddeie'Amtet
en Afskrift af denne Forestilling og henvise til den kongelige Resolution af 15de•September1859 Post 2 anmodede
Departementet det om at bevirke den halve Sum bidraget
af de interesserede_Kommuner.Af disse negtedealle undtagen Honefos's at udredeflere Penge til Arbeidet,medens
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1801. denne fattede,Bealutningom yderligere at udrhdeden hele
af det forlangte Tilskud med
800, der ved
beetYrelses
kongelig
Resolution
af
20de
April
blev,forskudtaf
dat-Of:
Reffilutigng
onl Bidrag. fentlige.
Blik's RapUnder 16de•Mai afgav Blix en Hovedrapportom de
Ni'artg`j:
om Vinteren og •Vaarenudførte Arbeider, der havde været
Ang. 1861.
udstrakte til udenforFaalefos. Han oplyste deri, at ved
Vandets Stigen var Isen paa Elven gaaet løs og havde under sin Gang nedoveri betydelig Udstrækningødelagt flere
af de opførteFaskinværker, men at disse strax bleve udbedrede. Han kjorde derhos opmærksompaa Nødvendigheden af, at det paalagdesFledningsvæsenet at iagttage
den største Forsigtighedunder Fledningen for ikke at beskadigeVærkerne,i hvilken AnledningKanaldirektørenunder 25de Mai tilskrev Flødningsinspektøren.Ikke destomindrehavde Tømmeret bundet sig paa enkelte af Værkerne og foranlediget dels Beskadigelse af dem og dels,
at Elven havde oparbeidet sig ny Rende, hvorom Blix
efter nærmereUndersøgelse afgav en Rapport den 26de
August.
OplodninTil Istandsættelse af de ramponeredeVærker og til
ge af El- muaaringsarbeideri Elven blev i SommerensImb Resten
vrenog
RapPurtaf 5te af de bevilgedeMidler opbrugt. Kanaldirektørenlod ud
Deebr.1861.
paa Høsten Elvelobet oplodde, men efter en Rapport fra
Blix af 5te Decemberviste det sig derefter,at der tiltrængtes endnuen 100KubikfavnesMuddringi Faalefos foruden
en Del andre Arbeider.
KanaldirekPaa Henefos havde der dannet sig et Interessentskab
tørens Opfordringaf tu Anskaffelse af et Dampskibi Haab om, at Elven den
12te Deebr.
1861tn paafølgendeSommer skulde blive farbarop til Kværnbergyderligere
Tilskud. sundet,menda nu efter den sidstnævnteRapportdette ikke
uden yderligereArbeider, der var kalkuleret til at koste
Kr. 4000, var at vente, henvendteKanaldirektørensig under 12te December til Interessentskabetmed Opfordring
til at gjøre Udvei til at skaffe Kr. 2000 for af det Offentlige at kunne erholdeet tilsvarendeBelob, saa Dampskibsfarten kunde aabnes til Kvænbergsundetden kommende
Vaar.
itRzneit,Halvpart
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En kortfattet Fremstilling af Arbeidenes Gang siden 1881..
deres Paabegyndelsehar Blix leveret under 19de Deeember,Beijx.'sppti
tilligemed en Oversigt over deres Kostende, der beleb sig Deajb,1911:61.
til Kr. 18522.38.
Med Skrivelse af 8de Februar fra Fogden paa Ringe- 1862.
riget modtogKanaldirektørenUnderretningom, at der i 13)Ldrajiiefri:
Drammen var subskriberet Kr. 1200 til Fortsættelse af
Arbeidet. Herom tilskrev Kanaldirektørenunder13des. M.
Indredepartementetog meddeltedet, at hanuopholdeligvilde
sætte Arbeiderneigang igjen, da dette var af stor Vigtighed. Han gjorde derhos opmærksompaa,at Restarbeiderne
vare kalkuleredetil Kr. 4000,menat han,da der endnu kun
havdes Kr. 2400, vilde opsætte Arbeideti Slæpa nedenfor
Faalefos, indtil det hele Belab var tilveiebragt.
Ifølge en Skrivelse fra Blix af 16de Februar havde
denne-konfereretmed Formandenfor Dampskibsinteressent-,
skabet, men faaet dennesUdtalelse for,at Interessentskabet
ikke saa sig istand til at tilveiebringe fiere Penge og derfor vilde finde sig i ikke at passere Slæpa medDampskibet
ved de laveste Vandstande.
Paa KanaldirektørensForanledning oploddedeBlix El- Nye Oplodvelobene
ved nedre Del af Faalefos og forbi Slæpa for at BlteVekapkommeefter Virkningen af de trufne Anlæg, samt under-Tertra.f23.
søgte disses Tilstand nærmere. Under 26de Februar meddelte han Rapport herom med Beskrivelse, samt paaviste,
hvad der videre burde gjøres, og opstilledeftere alternative
Forslag til videre Arbeidermed Omkostningsoverslag.
Ved under 13de Marts at oversendedenne Rapporttil Kanaldirektørens trd
IngenierbrigadenudtalteKanaldirektørensig omForholdenej=sieraf,
ved Arbeidet og dets Stilling, fremholdtAarsagernetil, at 13die86arts
1.
Faalefos var bleven kostbarereend oprincleligforeslaaet,og
foreslog at de resterendeMidier benyttedestil:
1. at gjøre Faalefos fuldstændigfærdigefter nye antagne
BestemmelsermedHensyntil Vandstandsforholdene,
hvil. ket efter Blix's AlternativforslagNo. 1 var beregnet
at skulle koste Kr. 2080.
2 at RegWeringeni Slæpa ikke skulde aabegyndes, forinden den nødvendigeSum hertil var tilveiebragt.
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3. at de nedenforværendegrundereElvestrækffinger,13uesund, DamholdtogElvemundingensamt Elven inelleni
Orslund og Monsrudoploddedesog Forslag udarbeidedes, saavidt fornødigedestil disses FarbargjøreIse.
k IonigenierPaa BrigadensForanledning afgav Ingeniørkommisnenåirsttsionen under 21deMarts sin Erklæring,hvori den tiltraadte
Ma
t
6 KanaldirekterensForslag og udtalte, at der burdetræffes'
ringrft:f128ld2e.
Foranstaltningertil at forebyggedenBeskadigehe paaVærkerne,somTømmerilødningen
forvoldte,samt videre,at intet
yderligereReguleringsarbeideburdepaabegyndesi Storelven,
forindennye og fuldstændigereUndersøgelservare foretagne
og derpaagrundedeForslag udarbeidede. Den 25de s. M.
sendteBrigadenKommissionens
Erklæringtil Departementek
idet den i det Væsentligehenholdtsig til sammeog tilføiede,
at Overskridelsenaf det oprindeligkalkuleredeBeleb væsentlig maatte tilskrives den Maade,hvorpaaMidlerneefter
haanden vare tilveiebragte,idet hyppigereAfbrydelserog
tipd2Vt Forsinkelserdervedvare forvoldte. I Henhold hertil mednaldirektørens For-. delte Departementetunder 29de Marts, at det bifaldt For;1,i:ts
af slaget.
Arbeidets
Efter det blev altsaa en Del videre Arbeiderudførte
forelebige
Afslutning. og afsluttededei April Maaned,til hvilken Til der idethele
var bleven anvendtKr. 21037.83. Der var saaledesiden
af den hele Bevilgning kun Kr. 56.97 forudenMaterial-og
Redskabsbeholdningen,der var kalkulerettil en Værdi af
Kr. 1841.60.
10):1..m
Under 14de April beordredeDepartementetKanaldirekUndersøgel-tøren til at lade anstilleUndersøgelserover de Forandringer
sernedenfor,
Faalefos af 1 Elveleiet i StorelvennedenforFaalefos, der i den senere
14deApril
1862. Tid skulle være indtrufne, samt derefter indsendeForslag
og Overslag over de fornødneArbeidertil Elvens Farbargjørelse paa denne Strækning. Det paalagdesi den Anledning Ingeniør Blix at foretage Undersøgelserne. Men paa
Grund af stigende Vand og for at afvente FlommensVirkBlix'sHo- ninger bleve de udsatte til senere; imidlertidafgav Blix
vedrapport
af
en af Karter ledsaget nærmere detailleret Beskrivelse af
Arbeidets Gang og Stilling gjennem de forskjellige Aar
lige fra dets Begyndelse, dateret 10de Mai. Han paaviste
1882.
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deri, hvilken uheldig Indflydelse paa Omkostningerneden 1802.
Maade,hvorpaaMidlerne havde været tilveiebragte, havde
havt, samt fremholdtNødvendighedenaf en foraadretFled:
ningsmaade.
Det paa Ilønefos stiftedeDampskibsselskab— det saakaldte Drammen-Ringerikske— havde om Vaaren sat et
nyt Dampskibi Fart paa Tyrifjordenog Storelven, men
udoverSommeren,da Vandet blev lavt, stødte det i Elven
paa mange Hindringer, saa Farten kun meget uregelmæssigt kunde vedligeholdesder. I den Anledning indleb der
under 2den og 17de Juli Opfordringerfra Fogden til Kanaldirektøren om at lade de gjenliggendeMaterialierefter
Arbeidet sælge for at erholdeMidlertil at rette paa Forholdene, og senere under 26de September fra Dampskibsdirektionen om at lade foranstalteyderligereOprensning,
da Dampskibet siden Begyndelsen af August ikke havde
kunnet passere Faalefos og Slæpa.
I OktoberMaaned bleve derefterde paabudneUnder-Blix,8 Rap_
søgelseri Storelven foretagne af Blix, der under 8de No-mtbrafiZe,
vemberafgav Indberetningtilligemedet Korrektionsnivellement af Vandmærkerneved Vigersund,Overmandssundog
Kværnbergsund,.
samt Beskrivelse af den Skade, som vare
paaførtede udførteAnlæg af Temmerflødningen.
Senere den 14de November afgav han 2de alternativeBlix's ForForslag med Overslag til videre Arbeideri Storelven forivl:%arf.11%
at en regelmæssigDampskibsfartskuldekunnevedligeholdes.tÅlrbveiiddeerre.
Det første Alternativ, der gik ud paa en noget fuldstændigere Regulering af Faalefos, Slæpa og Buesund, medens
Elven ved Damholt og Elvemundingenantoges tilstrækkelig dyb for 4 Fod dybgaaendeFartøier, var kalkulerettil
Kr. 24292, og det andet Alternativ, der gik ud paa at afventeflereFlommesIndvirkningpaa de alleredeoparbeidede
Render i Faalefos, og saaledes der saavelsom i Slæpa
indskrænke Arbeiderne til det mindst mulige, samt paa
Intet at foretage i Buesundet, hvor Dampskibenetil Ned
kunne passere i lavt Sommervand, var kalkuleret til
Kr. 12073.50.
12

— 178
1163.

Den 21de Januar indsendte Kanaldirektøren dette
Forslag til Ingenhirbrigaden,ledsaget af ain Bettenkaing.
tvenkniJng
afIdet han henviste til de medfølgende'Karter,,gjorde han
21de anr.
im1863til
ix's For- opmerksom paa, at Forholdene ved Damholdt væsentlig
slag. vare de samme som tidligere•og de ubetydelige Forandringerialfald til Forbedring; imidlertid vare de dog ikke
tilstrækkelige til at et 4 Fod dybgaaende Fartei kunde
komme frem ved den antagnelaveste seilbare Vandstand.
Ved Buesund var selve Seilrenden væsentlig uforandret,
medens den derværendeØre og Rendens dybeste Kolker vare blevne noget grundere. I det om Høsten 1862
indtrufne ualmindeligtlave Vand havde Dampskibet den
hele Tid kunnet gaa op til Buesund og kun under de
aller laveste Vandstande været nødt til at standse nedenfor. Kanaldirektørenfandt det derfor forelobig unødvendigt at foretage nogen Arbeiderpaa disse Steder. De Forandringer,somKarterneviste at være foregaaedevedSlæpa,
idet det venstre Leb havde betydeligt udvidet sig noget
anderledes end paaregnet, og endelig den Omstændighed,
at Slæpa var farbarved lavere Vandstandeend Faalefos,
opfordredeefter KanaldirektørensMening til for det Første ei at gjøre Noget ved Slæpa, forinden Faalefos var
bleven god, og det var afgjort,at Elven ikke vilde fordybe
sig af sig selv. Faalefos derimod var fremdelesden største Hindring, skjønt der efter Kartet at dømmefandtes en
Rende med tilstrækkelig Dybde, men denne Rende var
stærkt kroget, medensHastigheden var stor, saaledes at
Farten især nedover var besværlig og farlig. Kanaldirektøren anbefalede derefterBlix's 2det Alternativ, men
antog, at om det skulde blive vanskeligt at tilveiebringe
den hertil fornødneSum, man da yderligere kundemdskrænke disse til Kr. 9200 ved at undladeAnbringelsenaf
nogle af de til Slæpa foreslaaedeVærker.
Efter Opfordringfra Direktionen for DamskibsselskaDampskibsstiseueå.s
bet meddelte Kanaldirektørenunder 21de Januar denne
ReguleringssagensStilling medOpgave over, hvad der yderligere tiltrængtes for at forbedreForholdeneog opfordrede
den til at søge tilveiebragtHalvparten af de til Faalefos
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fornedneMidler eller Kr. 1400 Haab om, at Regjeringen 181M1.
vilde være vfilig til at bidragedenandenHalvpart Direktionen var strax villig til at tilskyde den opgivne Sum under Forudsætning af et lignendeBidrag af det Offentlige
og meddelteunder.20de Februar sin Beslutning i saa Henseende til Amtet med Henstillen til det at,bevirke Resten
bevilget af det Offentlige og det samledeBelob stillet til
KanaldirektørensDisposition,for at Arbeidetsnarest muligt
kunde paabegyndes. Amtet anbefaledeSageni Skrivelse af
25de s. M. for Departementet,og efterat IngenierbrigadenOrdre til
-havde erklæret sig for det forlangteTilskud, beordredeDe- Arbeidets
GjenoptapartementetArbeidet i Faalefos sat igang.
Det paabegyndtes den 1lte Marts og indstilledespaa
Grundaf Høivand den 12te Mai, inden endnu Muddringen
var fuldført. Under Vandets Stigen var en større Del
ovenfor opsamletTømmer gaaet løs og havde under Nedfarten bragt det ene Mudderapparat
med sit Tilbeher i Uorden til megen Forstyrrelse for Arbeidets Fremme. Ved
Afslutningenvar sidenArbeidetsBegyndelsei 1857 anvendt
Kr. 23008.93 og havdes i Behold Kr. 901.28. Den 21deBlix's RapMai afgax Blix en Hovedrappørtover Arbeidet, ledsagetVatiais26r.e
af Kart og Profiler, hvilkenRapportunder 23de s. M. blev
oversendtIngenierbrigaden.
Under Farten om Sommerenviste det sig, at Dampskibet kunde passere Faalefos, men at Rendeni Slæpa var
for grund, og efter Indberetning fra Dampskibsselskabet
skulde der have oplagt sig endel Sand og Grus Renden.
I Slutningen af August bleve Forholdene undersøgte af bBelrin8inIngdfå.
Blix, som under7deSeptemberafgav enIndberetningherom. 7deurbr.
Den 8de OktoberindsendteKanaldirektørenen Forestfiing K
Departementet,hvori han henviste til sit Forslag af 21de orefri
Januar, der gik ud paa først at oprenseSlæpa, efteratohurs.i.63.
0.
Faalefos var færdig, og henstillede til Departementetat
sege bevilget Kr. 3280 dertil, idet han antog, at Dampskibsselskabetvilde bidrageKr. 800, og at StatensTilskud
senere vilde kunne reduceres med Kr. 960 ved Salg af
Redskaberog Materialier. Omkostningerneved Arbeiderne
i Slæpa vare idethele beregnedetil omtrentKr. 4800, men
12*
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naarhele denne Sum ikke forlangtes, saa laa det L at der
af de til Arbeider ved Damholt bestemteMidler allerede
var udbetait Kr. 720 for endnu ikke levemde Materialier,
søm maatte kunne benyttesiSlæpa, da der neppevilde
blive Tale om at foretageNoget vedDamholt. Kanaldirekteren.troede ikke, at der kunde paaregnesyderligereBidrag
fra Kommunernenu, efterat de havde anstrengt sig med at
bidragetil JernbaneanlæggetmellemDrammen og Randsfjorden,men fandt det billigt, at Distrikternefik realiseret
en regelmæssigDampskibsfarthelt op til Ilenefos, saameget
mere som Jernbanenførst om 6 Aar vilde naa derhen.
Den 10de s. M. sendte Kanaldirektørenen Afskrift af
denneForestilling til Direktionenfor Dampskibetmed Opfordring til samme om enten selv eller formaaHonefos
Kommunetil at bidrage det i Forestillingennævnte Beløb
Kr. 800.
Dsacus2tifbts- Dampskibsdirektionen
vedtog at bidrage paa Betingelse
vedtager af, at Værdienaf nogle af den selv udførte Arbeideri Elyderligere
Bidrag. ven skulde kommetil Afdrag paa dens Bidrag, forsaavidt
de befandtes at falde ind under den for Elverensningen
lagte Plan, og dens Meddelelse herom blev af Amtet oversendtDepartementetden 28deOktOber,ledsaget af F ogdens
Anbefaling.
I Anledning af denne yderligereBevilgning til Stor1864..
Dep.tetselven indgik Departementetunder 13de Januar med ForeIndstilling
a 13de drag til Regjeringen, hvori det anførte,at det mindsteBeJanr.
1864
ang. yder- løb, som med Nytte kunde anvendespaa Slæpa, var med
en rund Sum Kr. 4800. Til Dækningderaf havdes endel
Tømmertil Værdi Kr. 720, der oprindelig var bestilt til
Arbeiderpaa et andetPunkt i Elven,hvor det antoges ikke
at ville tiltrænges,videreen Redskabsbekoldningværdsattil
Kr. 960 og endelig et yderligerevedtagetTilskud fraDampskibsinteressentskabet,stort Kr. 800, hvilket ifølge Resolution af 15de September 1858 berettigede til at anvende
andre Kr. 800 af KanalvæsenetsMidler, altsaa tilsammen
Kr. 3280. Der var forelobigSpørgsmaalom yderligereat
tilveiebringeet Beleb af Kr. 1520.
fga

,
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Ved kongelig Resolutionaf 30te Januar blev detteBe- 18114.
leb tilladt udredet af de til Oprensningaf Elvedragm. V.
ilit;41San;.
paa Budgettet opførteMidler udenforhvad der i Medhold3c
af Bestennnelseni kongelig Resolution af I5de September Sidrag.
1858 Post 2 kunde anvendestil videre.Oprensningsarbeider
i Storelven.
Under.21de Januar beordredeKanaldirektørenIngeniørArbeiderne
Riis til at paabegyndeArbeideti Slæpa og Faalefos. Faa- g4E7P.lefos blev færdig og havde da idethele kostet Kr. 23589.65.
Slæpa derimodkunde paa Grundaf streng Kulde og tidlig
Vaar ikke gjøres færdig. Paa den var bleven anvendtKr.
3016.74, saa der med Tillæg af de fraFaalefosbevilgningen
tiloversblevneKr. 320.50 og med Fradrag af Kr. 200, der
antoges som Værdienaf det af Dampskibsinteressentskabet
Riis's Rapselv udførte Arbeide, havdes i Behold Kr. 1862.96. Ind-port
af 30te
Mai 1864.
beretningom Arbeidethar Riis afgivet den 30te Mai.
Den 25de Juli optogesiden Muddringeni Slæpa under
Ingeniør Lassens Ledelse og fuldendtesi Oktober, medens
Opførelsenaf de projekteredePæleværkerblev udsat. Ifølge
hans Rapportaf 19deOktobervar der af Bevilgningenforbragt Kr. 3393.03.
I Midten af Marts blev endelig den sidste Del af Ar- 1865
beidernei Slæpa, nemlig Anbringelsenaf Pæle- og Faskin-Arbeidernes
dammenover Lebet mellemØren og venstre Bred anbragt.r2;I:L;sDen 9deMai afgavLassenHovedrapportmedRegnskabover =r9Pcie
det hele Arbeide i Slæpa, der havde kostet Kr. 3788.48. Mai1865.
Ved under 18de s. M. at oversendedenne Rapporttil De-. Kanaldirektørens
partementet indberettedeKanaldirektøren,at Arbeiderne beretningaf
18deMai
Storelven vare fuldførte. De brugbareRedskabervarereali- 1865.
serede,men for,Kr. 159.07 mindre end paaregnet,saaledes
at der var Kr. 492.67 igjen paa Bevilgningen, hvoraf en
Del muligens "vilde trænges til Reparationerpaa Pæleværkerne.
Efterat Arbeiderne vare •afsluttede indkom der fiere Elvebrud
Klager over, at de havde forvoldtElvebrud. •Disse vare: :Fgatidt,
1. fra J. Gudsødegaardenaf 24deOktober 1865 ved Sag- leli,
•

3,3
33

•

,Z

3

,

•

af 9de Novembers. A. havde udtalt sig, m_detteBrud
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og efter forgjævesat have søgt miridelig-Overenskomst
listandbragtnegtede Departementetunder 7de Febrear
1867 at udrededen forlangteErstatning. Som Følge
heraf anlagde GudsødegaardenSag modDeplartementet,
under hvilken der den 20de April,1871 afholdtesOverskjønsforretning,ved hvilken Mændeneerklærede,at
de i Aarenes Leb stedfundneUdrasningerpaa Pladsen
Paaleftis Grund.ikke kande tilskrives de af Kanalvæsenet foretagneArbeider. Ved StiftsoverrettensDom
af 12te Fébruar 1872 frifandtes den kongelige norske
RegjeringsDepartementfor det Indre for Hovedappellantens, Johannes Gndsødegaardens,Tiltale.
vedSlæpa,FærdensEiendom,hvilketBrudi Henhold til
DepartementetsOrdreaf 24deMarts1866 blev dækket.
paa Ekeli, for hvilket Brud Eieren under.19de Marts
1859 forlangteErstatning. I Henhold til Lassens og
KanaldirektørensErklæringeraf respektive27de April
og lste Mai negtede Departementetunder10deAugust
at udbetaleden forlangteErstatning.
-4. Under 28de Januar 1879 henvendteEieren af Gaarden
Hverven sig til Fogden medAnmodningom hansMedvirken til at faa Kanalvæsenet til snarest at istandsætte nogle af de ældre Værker ved Pladsen Slæpa,
der vare blevne gjennembrudteaf Elven, som saaledes
skar sig et nyt Lø13. Kanaldirektøren,til hvem Fogden under 29de s. M. henstillede at foretage det Fornedne, tilskrev denne under 2den Februar, at det Offentlige kun havde ydet Bidrag til Arbeidernei Storelven uden at paatage sig nogen Forpligtelse til at
holde Arbeidernevedlige, saaledes at de Interesserede
paa sædvanligMaade maatte indsende Ansøgning til
Departementet,saafremtde ønskededet Offentliges Bistand til Reparationen. Da denne Reparation formodentlig kun var en Ubetydelighedog strax burde udføres, fandt han det hensigtsmæssigst,om de i Dæmningens Vedligeholdelseinteresserede,f. Ex. Dampskibsselskabet, lod Skaden reparereog senere indsendteAnsøgning om Refusion af Udgifterne.
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Eierea af Hverven lod i Henhold hertil Værkerm ItrAL
istandsætte og indsendteunder28de April gjennemAmtet
et Andragendeom Refusion af Kr. 188 for havte Udgifter,
i hvilken AnledningDepartementetden 14deSeptemberforlangte KanaldirektørensErklæring. Denne lod Imitnant
Nysom besigtige Bruddet og Værkerne saavelsomTilstanden i Faalefos idethele, hvorom han den 9de Decemberafgav Indberetning. Den 11te s. M. afgav Kanaklirektøren
sin Erklæring, hvori han fremholdt,at Hensigten med den
sin Tid udførte Forbygning ved Slæpa var at forhindre
Elvebrud der og vedRaserud,og benegtedeat det 'opstaaede
Brud kunde være fremkaldtved dem. Derimodantog han,
at Udskjæringenvar bevirket ved Ansamlingaf Iis, som
havde stuvet Vandet op og bragt det til at søge Leb gjennem Slæpastrandensforholdsvis løse Jordsmon, og saadan
Iisstuvning kunde have indtruffet,om ingenForpælinghavde
været anbragt,saaledes at Ulempen maatte betragtes som
en naturlig Følge af EiendommensBeliggenhedved en Elv.
Efterat al Dampskibsfartpaa Elven var indstillet siden
JernbanensAabning, var der ingen Interesse i Forbygningernes Vedligeholdelse,hvorforbaadeHenefosFormandskab
ogAmtsformandskabet
havde erklæret sig uvillig til at tage
nogen Del i de omhandledeReparationsudgifter.Kanaldirektøren fandt derfor ingen Grund til at imedekomme
Andragendet, saameget mindre som man derved kunde
komme til at paadragesig Forpligtelsensaavel til at vedligeholde samtligeForbygningsarbeideri Storelven som til
at svare for de sammestedsi FremtidenopstaaendeInemper, hvilken Forpligtelse kunde komme til at føre langt
videre end den foreliggendeforholdsvisubelydellgeSag.
I Henhold hertil anmodedeDepartementetunder 12te 1879.
Marts Amtet om at meddeleEieren af Hverven, at det
ikke kunde anbefaleden ansøgte Erstatning udredetaf det
Offentlige.
Under 21de Marts oversendteAmtet til Departementet
en med Fogdens Paategning af 19de s. M. forsynet Skrivelse fra Eieren, hvori han meddelte,at han ansaa sig berettiget til at gjøre en Aabning paa det gjorte Afstæng-'
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1879. ningsværk for at lede Stremstetningenmere bort fra Elve-

bredden. I Anledningheraf udbadDepartementetsig under
26de s, M. KanaidirekterensUdtaleise. Som Svar herpaa
bemærkededenne under 29de s. M., at han ikke antog,
at dette barde give Anledningtii nogen Foranstaltning fra
DepartementetsSide. At optage og- om man senere
skulde enske det
gjensætte en Aabning i Dammen vilde
nemlig være forbundenmed liden Udgift og Besvær, og
kunde, ikke skjennes at virke til Skade for nogen anden
end ninligensEierenselv, idet hans nedenforliggendeStrand
kunde blive udsat for lidt stærkem Paagang i Flomtid.
Kanaldirektørenantog forevrigt ikke, at den omtalteAabning vilde formindskeAngrebet paa Bruddet ved Slæpa,
men da Meningerneherom kunne være delte, fandt han
under de angive Omstændighederliden Grund for det Offentlige til at ltegge Hindringeriveien, selv om det dertil
skulde ansees berettiget.

Porstag

med deri sehere

foretagne

Forandringer.

Kanaldirekter Reyems Forslag af 20de December 1857,
lydende paa Kr. 31600.
IngenierBlix's af KanaldirektørThamsunder13deApril1862
anbefaledeForslag af 26de Februar s. A.
Ingenier.Blix's af KanaldirekterThams under 21deJanuar
1863 anbefaledeForslag af 14de November 186.2.
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Expropriationer,

111.
og Overenskomster.

1) Skjensforr
etninger til Bestemmelse
afErstatnia.g
til Eieren af Gaarden Ekeli,
Lars
Lie, for den af Stranden langs hams Eiendom
tagne Sten:
Underskjønden 23de November1859, der satteErstatningen til Kr. 100.
Overskjonden 14de April 1860, der satte Erstatningen
til Kr. 120.
2) Erklæring

fra Johannes Gudsodegaarden
af lOde Marts 1859:

Paa Foranstaltningfra CivilingeniorLassen afgiver jeg
Undertegnedeherved den Erklæring, at jeg i Betragtning
af detAbkoennyttige
ved Foretagendetog af Ubetydeligheden
af den Skade, jeg dervedkan lide, giver Hr. Lassen som
Bestyrer af Arbeidet i Storelven fuldRet til paa min Eieji
domlangs Elven at foretage de Gravninger,Forbygninger
og andre Dispositioner,der til ArbeidetsUdforelse ere nødvendige,uden at jeg derforvil kræve eller endog kan anse
mig berettiget til at kræve nogen Erstatning enten derfor
eller for afstaaet Grund, benyttet Sten eller andet deslige,
hvorimodjeg forbeholdermig min lovlige Ret til Erstatniug
for Tilfælde, at det i Fremtiden skulde vise sig, at min
Eiendomved de trufne Forfoininger bliver udsat for Elvebrudog deraf flydendeSkade.
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,Arbekkets

Kostende.
Indtagt.
Kr. k

Udgift.
Kr.
-

Priv'ate Bidrag:
Henefos Kommunebevilget i
1855
2400
Norderhovs Kommune
bevilget i 1861
800
3200.00
NorderhovsKommune bevilget i 1855
2400.00
Hole Kommunebevilgeti 1855 1200.00
i «
347.40.
Aadalens Do.
«
Amtsformandskabetved Besl
af 23de Juli 1859
1600.00
Bidrag tegnet i Drammen
1862
1200.00
Drammen-Ringeriges Dampskibsselskabbidrageti 1863
1400
12. Do. Do. i 1866 . . 800
2200.00
.

12147.40
Offentligt
Tilskud:
Departementetforelebigbevil1200.00
get 23de April 1857
Bevilget ved kg1. Resolution
af 15de November 1858 et
de private Bidrag tilsvarende Beleb . ... . .. . . . . . 12147.40
Bevilget ved kg1. Resolution
af 30te Januar 1864 til
1520.00
Slæpa
•

14867.40
Ifelge Ingenier Riis's Rapport af 30te
Mai 1864 er der udbetalttil Faalefos
23589.65
Transport 27014.80 23589.65
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Indtægt.
Kr.

Udgift.
Kr.

Transport 27014.80 23589.65
Ifølge IngeniørLassensRapport af 9de
3788.48
Mai 1865 er der udbetalttil Slæpa..
Ifølge sammesRapporteraf 16deMai og
15de December1866 er benyttet til
Reparationaf Pæleværketved Gaar64.33
den Hverven
Indkommet ved Salg af Redskabertil
800.00
Oprensningsarbeideti Aadalen
Indkommet ved Salg af Materialierog
56.00
Redskaberforøvrigt
428.34
Igjen af Bevilgningen
27870.80 27870.80

TV

Reglement

•

for Flødningen

Storhængslet

i Storelven

forbi
neden-
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Da Dampskibsfartvar sat igang paa Tyrifjorden,var 1856.
det bl. A. ogsaa af Vigtighed at kunne udstrækkedenne
til beggeEndepunkter, Honefos og Vigersund. Hønefos
ligger ved Sammenlabetaf Aadalselven og Randselven,
hvilket samlet kaldes Storelven, og en Mils Vei ovenfor dennes Udlob i Tyrifjorden. Ved Gaarden Hverven
dannerElven et lidet Fossefaldeller en Stryg, kaldet Faalefos,som ikke altid kunde passeres. NedenfordenneFos'
og omtrenten 3000Alen ovenforElvens Udløbi Tyrifjorden har Flødningsvæsenetet at sine starre Hængsler,Storhængslet, hvorfra alt fra Valders,Hadelandog Land kommendeTømmeroptages.forat grimes,inden det transporteres
videre over Tyrifjorden. I den Skikkelse, dette Hængslet
tidligerevar, afbrød det oftere al anden Færsel paa Elven. Ved at indrette dette anderledesog ved at regulere
Faalefosvilde Baad- ogDampskibsfartenkunne udstrækkes
til Sværnbergsundetlige under Honefos. Som det af Afsnittet amReguleringaf Storelvenvil sees, blev der i 1856
vakt Motion om og senere ogsaa uelferten Oprensningi
Faalefos, hvorefter denne kunde befares. Det gjaldt nu
ogsaaat rydde den andenHindringat Veien.
Paa Elvestykket mellemTyrifjordenog Vigersundsamledesotte de ovenfrakommendeTømmergrimerog gik løse
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mien nogen Ledelse nedoverElven til stor Gene for anden
Færsel især Dampskibsfarten,der ofte havde vanskeligt
for at bestaa.
Andragende
For at faa rettet paa disse uheldigeForhold •og faa
fra DampaklbseierneFledningen til at lempe sig efter anden Færsel, indgav Diom Ordning
af Fledningefor- rektionen for Dampskibet Sigurd Syr et Andragende om
holdene. naadigstBestemmelseangaaendeOrdning af den paa Storelven fra Ihnefossen eller ialfaid fra Buesundtil dens Urdløb i Tyrifjordenog paa TyrifjordensUdløb gjennemDramselven ved VigersundstedfindendeTemmerfiedning,saaledes
at Baad- og SkibsPartuhindret deraf kunde foregaa i bemeldte Vasdrag. Dette Andragendeblev med Skrivelse af
21deApril af Amtet oversendttil Departementet,som under
28de s. M. udbad sig KanaldirektørensBètænkning om,
hvilke Bestemmelser, der kunde ansees hensigtsmæssigeog
fornødnei nævnte øiemed.
KanalDen 6te Mai afgavKanaldirektørensaadanBetænkning,
d
B(i)rtekn%rir
æ
n hvori han fremholdtNødvendighedenaf at fiytte Hængslet
af 6te
1856. ovenforKværnbergsundet,
naar Storelven ved Oprensningi
Faalefos var gjortseilbardidop,og at indskrænkeBommenes
Størrelse. Da imidlertid en Flytning af Hængslet først
kunde foregaa den paafølgendeVinter, burde man indtil
Videre kun paalæggeLastehandlerneved nærmereangivne
Arrangementsat holde en passendeGjennemfartaaben for
Dampskibet, naar det kom til de i Ruten bestemte Tider,
og forbyde dem at have nogen les Grime eller Bom i Elven nedenforHængslet til de sammeTider. Med Hensyn
til Elvestykket mellemTyrifjordenog Vigersundmaatte det
være tilstrækkeligtat paabyde, at der ikke maatte findes
nogen løs Grime paa denne Strækning til de Tider, Dampskibet skulde passereefter forudbekjendtgjorte
Rute. Efter
Trammer-at Trælasthandlerdirektionen
var givet Anledningtil at gjøre
direktionene Er- sig bekjendt med KanaldirektørensBetænkning,erklærede
klæring.
den det for umuligt ved de af Kanaldirektørenforeslaaede
Foranstaltningerat kunne forpligte sig til at holde Passagen aaben til de bestemte Tider og foreslogderfor en Bestemmelse, hvorvedForpligtelsen gjordes aIhængigaf, om
Tommermængdengjorde den mulig. Direktionen udtalte
1856.
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sig derhosmod en senere Flytning af Hængslet længer op, 1856da det vilde medføre større Omkostningerfor Flødningen.
Den 12te Juni blev Sagen af Amtet igjen med denneErklæring tilbagesendtDepartementet, som den 18de s. M.
forlangteKanaldirektørensfornyedeBetænkning. Den 21delaenrean1d8bgc:s. M. paastodhan fremdelesTilstrækkelighedenaf de af hamk21Teinjui
foreslaaedeArrangementsved Hængslet og fandt en Bestem- 1856
melse, der gjorde Passagen afhængig af, hvorvidt Tommermængden gjorde den mulig, ganske unyttig for et Dampskib i regulærRute. Med Hensyn til Trælastdirektionens
Mening om den endeligeOrdningaf Forholdene,naarFaalefos var bleven oprenset, saa maatte han være enig i, at
Flodningen derved vilde fordyres; men da han formedelst
Elvestykkets Længde og mange Boiningerikke turde foreslaa hverkenen Deling af Tiden eller af Elven, kunde han
ikke paapegenoget bedreMiddel til at sikre en nogenredes
uhindret Fart paa Elven op til Honefos. Hverken Seilfartoier, Hjul- eller Skruedampskibekunne arbeidesig op mod
en stærk Strom gjennem et med Tommer opfyldt, kroget
Elveleie, hvorimodde af ham foreslaaedesmaa Bomme,forsynecle med tilstrækkeligt Mandskab og Redskab, stedse
vilde kunne vige Dybfaarenfor Skibene.
Departementetforanledigedei Henhold hertil folgendeKgl.Ren.af
22deSeptbr.
Reglementudfærdigetsommidlertidigtgjældende,approberet 1856for
midlertidigt
ved kongelig Resolutionaf 22de September1856:
Reglement.
,

§ 1.

Til de Tider, Dampskib i fast og forud bekjendtgjort Rute
skal passere Elvestykket mellem Tyrifjorden og Storhængslet,
maa der ikke findes nogen løs Tømmergrime paa denne Strækning, og skal der aabnes Dampskibet fri Vei forbi de Grimer,
der ligge under Irending og forbi Hængslet.
§ 2.
Til de Tider, Dampskib efter forud
passere Elvestykket mellem Tyrifjorden
ikke findes nogen løs Grime paa denne
.oplagte Grimer maa være forsvarligen
renden.

bekjendtgjort Rute skal
og Vigersund, maa der
Strækning, og de der
fortelede - udenfor Elve-

Hængsleeierne efterkom imidlertid disse Paabud saa 1857.
ufuldstændigt, at Dampskibet den hele Sommer igjennem
13
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ikke kunde gaa høiere op end til Averøen. Dampskibets
Eier sagsøgte dem derformedKrav paaErstatningog efter
Forlig fandt de sig i at erstatte ham Kr. 800.
Men formodentlighavde Flodningsvæsenet fremdeles
1858.
Made ved undladtat træffetilstrækkelige
Foranstaltningerved Hængs,
„
Storhtengslet den25de.tet lor at holde Rende aaben, da der den 25de September
Se
ta g.1
e8158se.
Vepdtbr
afholdteset Mode vedStorhængsletmellemFlødningsinspek»f Arrangements. tøren, Dampskibseierenog endel Lændseeiere,hvilket Mode
Kanaldirektørenogsaa overvar,for at afhandledeForanstaltninger, som burde træffes ved Fledningen, for at Dampskibet kunde passere. Paa dette Møde blev det efter Forslag af Hængsleiernevedtaget følgendeArrangements:
Den daværendePæling af Storhængsletfortsættesmed
Duc d'Albersom de nuværendei 40 Fods Afstand fra
•Land op til Peerstjærnet,hvorhosdog Kanaldirektøren
erklærte, at nogen Bestemmelse om disses indbyrdes
Afstand var ham uvedkommende.
Fra øvre Oddeaf Peerstjærneteller høiere op udpæles
en løs Afviserlændse saaledes, at intet Tømmer kan
passere det ovenbeskrevne40 Fod brede Løb for
Baadfart.
En Skjærm lignendeden daværende,men lettere konstrueret og kun bordklædt til 3 Fod fra Grundenanbringes i 40 Fods Afstand fra nuværende, og Mellemrummetopmuddresindtil 4 Fods Dybde undtageni en
passendeAfstand fra begge Skjærmesaaledes, at disse
ikke undergraves.
Naar disse Arbeidertil Vinteren udføres, er det KanaldirektørensFormening,støttet paa de Erklæringer,som
de tilstedeværendeHængslefolkafgave, at nogen Flytning af Landhængsletikke behoves,men omFremtiden
viser Nødvendighedenaf Udvidelse,er Kanaldirektøren
tilbøielig til at antage en Gjennemskjæringaf Lændsen for mere anbefalelsesværdii.
Naar Arbeidettil Vaaren er fuldført, og H. Fougner
underretter Kanaldirektøren,vil han søge at afgive
Møde for at besigtige Arbeidets Udførelse, og naar
1857.
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dette da befindes overensstemmende
med det Ovenan- 1858.
førte, har Dampskibets•
Eier erklæret sig tilfreds, saaledes at Hængslet Eiere for Eftertiden er fri for
Ansvar.
Paa Forlangendeafgav derhosKanaldirektørenunderK.ana1direktørens
Er.
klæring af
27de Septemberfølgende skriftlige, noget modificeredeEr-27deSeptbr.
1858 ang.
klæring i Sagen:
StorStorhængsletforlængesopadElven medDue d'Alber og htengslet.
Lændsearmeaf tilstrækkeligStyrke til strax nedenfor
Peerstjærnet, saaledesat ingen Due d'Albe maa staa
nærmere.end40 Fod fra venstre(østre)Bred ved laveste Sommervand.
Fra et Punkt i venstre (østre)Bred i passeligAfstand
ovenforPeerstjærnet anbringes en Afviserlændseud i
Elven, saaledes at intet Tømmerkan kommeind mellem den nævnte Forlængningog østre Bred og saaledes, at der efter Elvens Retning bliver mindst 100
Fod mellemdet øverstePunkt af den faste Lændse og
det neclerstePunkt af Afviserlændsen.
Bredden af Lebet øst om den opsatte Skjærm skal
mindst være 40 Fod og i en Bredde af mindst 24
Fod efter Midten have en Dybde af 5 Fad under almincleligtlaveste Vand.
Formodentligfor at foreereHængsleeiernetil at paa- 1859.
skyndeSagen havde Eieren af Dampskibetunder 21deJa- Dampskibsnuar indgivetretsligKlage mod dem,men under16deMartsAergeenosg
fforhg med
indgikkeset Forlig, hvorvedHængsleeiernevedtogeat ud- limngsleeierne.
føre og vedligeholdede fornødneArbeider til Elvens Farbargjørelsefor Dampskibsfartenefter KanaldirektørensBestemmelseaf 27de September1858.
Efterat de oven •nævnte Forandringer vare foretagneKanaldirekmed Hængslet,bleve de besigtigedeaf Kanaldirektøren,og tret:iningl-f
afgav han deromIndberetning til Departementetden 8de 1preI4Çg65t9e.
April samt under 6te s..M. til Hængsleeierneog Eieren af
DampskibetErklæring om, at han havde fundet det ITdførte i enhver Henseende overensstemmende
med de opstillede Regler,saaledesat Eieren af Dampskibetintet Krav
for Eftertidenhavde paa Hængsleeiernei den Retning.
13*
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Imidlertid viste sig ud paa Sommeren,at Dampskibet

Klage fra
Dampskibs-dog ikke kunde passere, og da dets Eier ved i den Anledeieren. ning at henvendesig til Hængsleeiernekun blev medt med

Kanaldirektørenssidste Erklæringaf 6te April, henvendte
han sig til denne med Klage. Kanaldirektørenundersøgte
Slutningen af November Forholdene, og da han fandt
Klagen berettiget,idet den forbiHængslet udgravedeRende
var for grund, sendte han under25de Novemberen Forestilling til Hængsleeierne, hvori han piotesterede mod en
saadan Fortolkningaf hans Erklæringsom, at det dengang
udforte Arbeide for alle Tider skulde være tilstrækkeligt
uden Hensyn til, hvorledesForholdenesenere vilde gestalte
sig. Det var ved kongelig Resolutionaf 22de September
1856 paalagt StorhængsletsEiere at holde fri Vei forbi
Hængslet for Dampskibet, og under Forhandlingerneden
25de September1858 angaaendede Foranstaltninger,som i
den Hensigt burdetræffes, blev netop berørtUsikkerheden
af, hvorvidtde vilde vise sig tilstrækkelige. Det var under
Forudsætningaf, at de trufne Foranstaltningervilde holde
sig i den foreskrevneStand, at de bleve realiserede; thi i
modsat Fald vilde Resolutionenei være opfyldt, hvorfor
Kanaldirektøreni saa Henseende fandt det ufornødentat
tage nogetForbeholdi sin Erklæringaf 6te April, saameget
mere som 2de af Hængsleeiernepaa de Øvriges Vegne paa
Thinge havde til Overfiodunderskreveten saadafiForpligtelse. Paa det OffentligesVegne paabed derforKanaldirektøren Hængsleeierneat sørgefor, at Renden fik og beholdt
den bestemteDybde af 5 Fod under laveste Vand i mindst
28 Fods Bredde, samt for at Afviserlændsen ei laa saa
dybt, at Tømmer kunde gaa over samme. Ved Fougner
erklæredeHængsleeiernesig derefter under 27de December
villige til at efterkommePaabudet.
Under 24de April inberettede Hængsleeierne, at de
1860.
havde ladet udgrave den paabudneRende forbi Hængslet
1 /2 Fod under den foreskrevneRende; men ikke destomindre kunde Dampskibet saagodtsom den hele Sommerikke
komme frem. Efter en Indberetningfra Kanaldirektøren
af 27de Oktoberskal dette have havt sin .Grundi at Af•

,
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viserhængsletovenforblev bortrevetaf Flommen,og dels i, 1860.
at Renden nedenfor havde tiløret sig. DampskibetsEier
beklagede sig for Kanaldirektørenherover i Skrivelse afskibseieren.
19de September og søgte hans Bistand. til at faa tilholdt
Hængsleeierne at efterkommesine Forpligtelser. Kanaldirektøren meddelte derefter under 29de Oktober et nyt
Paabud om at drage Omsorgfor, at Dampskibet enhver
Tid kunde passere Hængslet, og meddelte'Amtet samtidig
en Afskrift af dette sit Paabud,idet han anmodededet om
at søge Rendens Vedligeholdelse bevirket ved tvingende
Midler, saa at Dampskibettil enhver Aarstid kundepassere Hængslet.
Da Storelvens Reguleringventedes fuldbragt det paa- 1861.
følgende Aar, og et Interessentskab havde dannet sig i
Henefos til Anskaffelseaf et Dampskibi regelmæssigFart
paa Kværnbergsundet,henvendteKomiteenfor detteInteressentskabsig under 3dieJuli til Kanaldirektørenmed en Anmodningom at bevirke Hængsleeiernetilholdt at. gjøre den
forbi Hængslet paabudneRende i ordentligStand.
I den Anledningtraadte Kanaldirektørenden 8de Ok- Mødeden
1li
tober sammeni et Mode med Dampskibskomiteen,Eieren 22iber
Kaittedirekaf DampskibetSigurd Syr og Repræsentanterfor Hængsleeierne,hvoridisse forbandtsig til at efterkommede tidligere
Bestemmelseraf 27de September1858, saaledes at Renden
gjennemHængslekskulde have mindst40 Fods Breddeog
5 Fods Dybde under laveste Sommervand,hvorhos Renden
i dens nederste Del skulde lempes efter de naturligeForhold hen i denRetning, hvor Dybdenvar lettest at erholde,
samt i dette Strog renses for gamle Pæle, Tømmerkar
etc., og at denne Passage skulde være farbar inden 1ste
Juli 1862.
Efter Paalæg fra Kanaldirektørenlod Hængsleeierne 1862.
omVaarenforetageOpmuddring
af en Rende forbiHængslet.
Den 13de September indmeldteDirektionenfor Damp- 1864.
skibet til Kanaldirektøren, at dette siden de første Dage Klagefra
af August havde været hindret i at passere StorhængsletDaZPrnskei.bspaa Grundaf for lav Vandstandi Renden, og anmodede
Kanaldirektørenom, at formaaHængsleeiernetil at træffe
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1864. de fornedneForanstaltningertil at forebyggeRendens gjentagne Tilering, saa Farten paa Storelven kunde foregaa
uhindret det paafølgendeAar, da man kunne vente de
«vrige Hindringerfjernede.
KanaldireltI den Anledning tilskrev Kanaldirekterenunder 22de
tørveenlsseSakfriDecember Hængsleeierne og foreslog dem for at undgaa
22de Deobr.
1864 til Opmuddring
af RendenforbiHængslet, at arrangeresig saaHiengsleelerne.
ledes, at Seilrendenved Hjælp af lave llue d'Alber ogLedelændser førtes tvers igjennem Hængslepladsen
, naar lav
Vandstandindtraadte,idet derstedsvar tilstrækkeligDybde,
medensman under høiereVandstande lod Seilrenden som
før gaa udenomHængslet,saalængedervarVanddybdenok.
I Skrivelse af 29de Decembernegtede Hængsleeierne
at indgaa paa detteArrangement,udtalte at de.Hindringer,
som Hængslet havde forvoldt Dampskibsfarten,kun vare
ubetydelige, og lovede at drage Omsorg for a't holde den
oprindeligeRende med tilstrækkelig
1865.
Efterat Kanaldirektørenunder3dieJanuar havde sendt
Dampskibsdirektionen
dette Svar til Erklæring,modtoghan
fra denne Opfordringaf 30te s. M. til at bevirke det Offentliges Mellemkomstfor at faa Forholdetordnet.
Opmaaling
Kanaldirektørengav da under3die Februar Ingeniør
og Lodninger ved Lassen Ordre til at tage Kroki med Lodningeraf Elven
Ihengslepladsen. ved Hængslet, og den 22de s. M. indsendte denne et
Lassenssaadant med tilhørende Proffier og foreslog en Flytning
Forslag af
2286de
Febr.
1.5. af Lændsen, som han beregnede at. ville koste omtrent
Kr. 3200.
Den 4de Marts tilskrev en af HængsleeierneKanaldirektøren,at det af ham foreslaaedeArrangementmedAnbringelse af Seilrende tvers igjennemHængslet under de
lave Vandstande var uudførligt, da Tømmeret der, hvor
Renden skulde anbringes,bundsætterog saaledes vilde rive
bort alle der anbragteDopper. Han foreslog derimodat
flytte Lændsen 30 å 40 Fod ind i Hængslerummet,da man.
dervedvilde vinde tilstrækkeligVanddybdefor Dampskibet.
Men en saadan Forandring vilde ikke kunne udføresdet
itideværendeAar, hvorforhan foreslog,at den udsattes til
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det paafelgende,6g at man imidlertidved Muddringsegte 1865.
Rende farbar.
at holdeden forhaandenværende
Under 9de Marts sendte KanaldirekterenLassensForslag med Kroki til Lændseeiernetil Erklæring, idet han
anbefalededet somden billigsteMaade at kommefra Sagen paa og somlidet generendefor Temmertrafikken.
Senere har intet denne Sag vedkommendepasseretKanalvæsenet, formodentligpaa Grund af Dampskibsfartens
Opher, efterat de i Storelven foretagneArbeider viste sig
utilfredsstillende.
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Efter en Beskrivelse af Furer Taubøll, der foretog 1854.
LokalbeLodningerog Undersegelse af Elven, September1854, var skrivelse.
dengang Forholdenefølgende:
Fra PladsenOrslundpaaStorelvens venstre Bred strax
nedenforFaalefos til GaardenAverøen paa heire Bred danner Elven Serpentiner, der tilsammen have en Længde af
31000 Fod. De konkave Bredder stode i Regelen i Brud,
medensElven lagde op Material paa de konvexe. I den
øvre Del indtil Fredenshavnstrax nedenforBuesundbestod
Elvebunden paa faa Undtagelser nær af stærk G-rus,og
Bruddenevare her mindre betydelige. NedenforFredenshavn lige til Averøen bestod baade Bunden og Bredderne
af løs Sand, og vare Bruddene paa denne Del af Elven af
større Betydenhed.
Det første Brud ovenfra fandtes paa heire Bred ovenfor Pladsen Orslund. Breddenvar ovenfor Bruddethei og
steil (Heldingen omtrent 1 : 11/2), men var stærkt bevoxet
med Barskov. Bruddet havde en Længde af omtrent600
Fod ned til øverste Dalsbæk og var øverst omtrent165
Fod heit over Vandstanden,men aftog ned imod Bækken
til 36 Fod med en Helding af 1 : 1. Jordsmonneter sandblandet Leer, og Dybden i Elven ved BruddetsBegyndelse
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1854.

40 Fod ud fra Stranden9.5 Fod, paa Midten 20 Fod og
aftager igjen ned imodBækken til 8 Fod paa en der liggende Grusbanke.
Fra øversteDalsbæktil omtr.ent600 Fod ovenforPladsen Sadelmageren,en Længde af omtrent 4200 Fod, var
heire Bred paa det Nærmestehel, da kun paa enkelte Sted
der de nærmest ved Elven staaende-Træers Rødder vare
undervaskede. Paa denneLængdevarieredeBreddensHeide
mellem 24 å 36 Fod med Helding 3 : 4. Jordsmonnetvar
sandblandetLeer. Terrainet indenfor udyrket og tæt bevoxet med Barskov lige ned til Bredden.
Paa tlere Steder var den nederste Strand bevoxet med
Older og Barskov, men ovenfor samme stod den blottet,
som om det nederstevar skredet ud, hvilket maatte være
skeet for længereTid siden, da der ingen Oldere saaes
oppe paa Moen.
Det andetBrud i heireBred begyndteomtrent600 Fod
ovenfor Husene paa Pladsen Sadelmagerenog havde en
Længde af omtrent1600 Fod. Det var i den øverste Del
heit
omtrent113 Fod — med en Helding som 1 : 1.4,
men baade Hoiden og Heldingen aftog strax, og var 450
Fod nedenforBruddetsBegyndelseHeiden 30 Fod og Hel' dingen 3 : 4. Paa et lidet Stykke øverst var dog næsten
hele Strækningenbevoxet medSkov. Voldsomstvar Bruddet strax oven- og nedenforden lille Slugt nedenforHuset.
Jordsmonneti øvre Del af Bruddetvar løs Sand og nedenfor sandblandetLeer. Den sidst anførte Hoide og Helding
vedblev, indtil Bruddetstandsede. Terrainet indenfor var
paa et kort Stykke dyrket.
Fra dette Brud og lige ned til Kjærnoset nedenfor
Buesund,en Længdeaf omtrent9000 Fod, kunde ei siges
at være Brud i heire Bred. Paa de første 1500 Fod af
denne Længde var Breddens Heide i Middel 24 Fod og
B.eldingen3 : 5. Terrainetindenforvar udyrketog stærkt
bevoxet med Skov. Herfra aftog Heiden, og var den 900
Fod nedenfor 6.5 Fod og tabte sig fremdeles ned imod
Hængslehougen,hvor Hoiden kun var 4 Fod over Vandstanden. Det nærmestElven liggende Terrain paa denne
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Længde af omtrent3700 Fod var dyrket eller benyttedes 1854.
som naturlig Eng, men var udsat for Oversvømmelsei
Flomtider. Bredden var bevoxet med Birk- og Vidieskov,
Hængslehougen— en rundagtig Haug lige ovenfor Buesunds Færgested — var paa Skraaningernebevoxet med
Barskov, men dyrket ovenpaaPlateauet og skulde efter
Sigende engang i Tiden have været sammenhængende
med
den noget nedenforpaa venstre Bred liggendeHaug. Fra
Færgestedet til Kjærnosetvar Bredden lav og fordetmeste
bevoxet med Løvskov. Terrainetindenfor,som overalt bestod af Sand, var dyrket eller benyttedessom naturlig Eng
og var udsat for Oversvømmelseunder Flom.
Den hidtil beskrevneDel af hoire Bred tilhørte NorderhovsPræstegaard.
Paa venstre Bred fandtes intet Brud af nogen Betydenhed før omtrent 650 Fod ovenfor Pladsen Kulbunden.
Fra Pladsen Orslund til Pladsen Monserud er Gaarden
Tregstads Eiendom paa en Længde efter Strandenaf omtrent 1700 Fod. Pladsene nedreMonserud,Slæpa og Raserud tilhører GaardenHverven, hvis Eiendom gaar ned til
Gjærdetlige overfor Pladsen Sandsæter. Breddenvar mdtil omtrent360 Fod ovenfor dette Gjærde lav, 6 å 8 Fod
over Vandstanden,undtagen paa et kort Stykke ligefor
Pladsen Raserud,hvorHeiden er 13 Fod, men aftager iden
ned imod Grønbakken(Hvervenhaugen)til 4 å 5 Fod. Paa
hele denne Længde af omtrent9000 Fod var Bredden bevoxet med Lev- ellerBarskov, og Terrainetindenfordyrket
eller benyttes som naturlig Eng. Hvervenhaugen var hei
og havde nederst i ElvebreddenFjeld i Dagen, hvilket og
fandtes nedenforGjærdetmellemHvervenhaugenog Præstehagen (NorderhovsPræstegaardsHavnegang). Mellem disse
var Breddeni Regelen steil, men dog overalt bevoxet indtil
Præstegaardsgrændsen,hvor den gik over i Brud.
Det førsteBrudTaa den venstraBred begyndte-omtrent
650 Fod ovenfor Pladsen Kulbunden paa Præstegaardens
Grund. Det var i Regelen besat med udgledenSkov, men
syntes at være volasomt. Jordsmonnetvar Sand,og Heiden
var øverst 27 Fod, men aftog nedimodGjærdetved Bæk-
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1854. ken ovenfor Husene paa Kulbunden til 10 Fod, Dette
Gjærde delte mellemPræstegaardenog Gudsgaarden,hvis
Elendom gik ned til Juerens Udlob. Terrainet indenfor
var dyrket indtil 480 Fod nedenfor Bækken. Høiden aftog nedover til NuerensUdleb, hvor detteBrud kunde siges
at standse, til 4 å 5 Fod ogStrandenstod med en Helding
af omtrent 1 : 1.5. Der fandtes ingen betydelig Dybde
foran dette Brud, og strax udenforvar Grus i Bunden.
Mellem Nuerens Udlob og Lahaugen var Breddeni
Regelen hel og dertil meget lav undtagen under Fredenshavn.
Ligeoverforog nedenforBuesundsFærgested var hoire
Bred beskadigetnedadtil Odden.
Strax nedenforTredenshavn beier Elven næsten retvinklet tilheire og bred som Følge deraf stærkt paa den
venstre, lave Bred lige til Pladsen Næssjan, medens den
lagde op paa heire Bred. Længdenaf dette Brud fra øyre
Side af Lahaug var omtrent3000 Fod, Terrainetbestod af
Sand og havde en Heide af 10 å 8 Fod over Vandstanden
med en Helding 1 : 1. Dybderne vare ikke pludseligtiltagende — 40 Fod ud fra Strandeni Reglen 16 å 18 Fod.
Bruddet saa voldsomtud. Markenindenforvar dyrketfra
MyrennedenforLahaug til Gjærdet nedenforog derfra til
Delet mellem nordreog søndreFrog udyrket, men stod der
paa denne Del af Bruddetnogen Skov. Ved PladsenNæssjan bøier Elven skarpt tilvenstre, og stansede da Bruddet
paa venstre Bred, men begyndteligeoverforpaa heire Bred
omtrent500 Fod nedenforOset af Buesundtjærneti PræstegaardensUdmark og nedoverpaa PladseneMælingstea,Mæling, Kallebraaten,Gomserudog Lille-Hængslet,en Længde
af omtrent5700 Fod.
Den øverste Del af dette "BrudpaaPræstegaardensUdmark, en Længde efter Stranden af omtrent 1560 Fod,
havdeen Helding 1 : 1.4 ogHeide af over100 Fod. Bygdeveien fra Norderhovs Kirke til Tyristranden havde paa
dette Sted fiere Gange været udbrudt og maatte omlægges
i 1853. Den øvrige Del af Bruddet laa i en Længde af
1640 Fod efter Stranden paa Gulbrand Frogs Eiendom,
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dernæst i en Længde af 1150Fod paa søndreFrog, 200 1853.
Fod paa KaIbraaten, 910 paa Gomserudog 240 paa en
GulbrandFrog tilhørendeEiendom.
Jordsmonnetvar fin Sand, og Mælen stod paa nogle
Steder aldeles lodret eller med en Helding af 1 : 1 og
Heide overst af 38 Fod. Høiden aftog strax og var fra
Mælingstoanedover til Lille-Hængslet8 å 10 Fod. Dybderne vare størst foran den øvre Del af Bruddet— 100 å
å 140 Fod ud fra Stranden 20 å 30 Fod.
Ved PladsenLille-Hængsletbøier Elven•atter skarpt
tilhoire og var begyndt at bryde paa venstre samt lægge
op paa hoire Bred.
Venstre Bred var fra Pladsen Næssjan til Pladsen
Bækken i en Længdeaf omtrent4180 Fod hel og bevoxet
med Løvs.kov; den var kun 6 å 8 Fod hei og oversvommedesi Flom. Der skal saaledesi Flom kunne roes med
Nad ret over Tangen fra Haakenstadtil Bækken.
Fra PladsenBækken var Brud paa venstre Bred lige
til det Sted, hvor Temmerhængsletbegyndte,i en Længde
af omtrent5000 Fod, hvoraf de overste 1710Fod var paa
GaardenMoe,Resten, 3290Fod, paa HelgelandsEiendom,
som langs Elven gaar lige ned til Domholt. Fra Bækken
var Bruddetpaa de første 760Fod bevoxetmedSkov, hvis
Rødderfor største Delen vare undervaskede. Hoiden paa
dette Stykke var 12 å 16 Fod og Heldingen4 : 5. Derpaa
var Breddenaldelesubeskyttetligetil Tjærnosetved Pladsen
Tjærneti enLængdeomtrent3200Fod. Hoidenvar 12 å,16
Fod og Heldingen3 : 5 med Undtagelseaf et kort Stykke
ved Pladsen Sloga, hvor der fandtes Myr i Bredden, over
hvilken der havde lagt sig Sand, og hvor Hoiden var 7 å
8 Fod,der stod temmeligsteile. Terrainet indenforvar for
størstedelendyrket lige til Tjærnet. Nedenforsammeblev
Terrainet lavere, var udyrket og bevoxetmedLøvskov.
Paa det -Sted,hvorTømmerhængsletbegyndte-paa-venstre Bred, beier Elven til venstre i næsten ret Vinkel, og
der havde paa den modsattehoire Bred fra de øverste af
de der opførte2de temrede og stenfyldteKar dannet sig
Brud.
.

— 208
Det øverste Kar var 115 Fod langt og 10 Fod bredt
med Tværvæggepaa hver 10 Fod og stenfyldteMellemrum.
Det andet Kar var bygget paa sammeMaade, men kun 80
Fod langt. Begge disse Kar vare opførte i den Hensigt
at hindre Elven i at skjære sig ind i Synderen samt for at
sætte Strømmenover paa venstre Bred, for om muligt at
faa bortjaget noget af den der oplagte Sandbanke, som
gjorde den nedre Lændsearm(Landhængslet)ubrugbarved
de lavere Vandstande. De opfyldte imidlertidneppenogen
af disse Bestemmelser,den sidste ialfald slet ikke.
Fra Pladsen Lille-Hængslettil det øverste af de ovenfor nævnte Kar var heire Bred hel og tilhørte Gulbrand
Frog, Engebret Gomserudog Even Kalbraaten. Strandkanten var bevoxet med Løvskov og Græstorv, 8 å 9
Fod hei.
Nedenfor og bagenforKarrenevar haire Bred i Brud
lige til SynderensUdlobi en Længdeaf omtrent1150Fod.
NedenforKarrene var langs Stranden nedrammeten Rad
dobbeltePæle med omtrent60 Fods Mellemrum,og nede
ved SynderensUdløb var Stranden paa en Længdeaf 200
Fod dækket medBarskov og Sten, der var lagt uden nogen
Orden. Terrainet indenfor var dyrket og tilhørte Anders
Odden. Heiden var 6 å 8 Fod og Heldingen 1 : 1 samt
paa nogle Steder lodret. Dybden strax nedenforKarrene
var 40 Fod, udenforStranden20 Fod og 140 Fod udenfor
den 31 Fod.
Nedenfor Synderens Udleb var fremdeles Brud paa
heire Bred paa en Længde af omtrent 1450 Fod. Den
øverste Del paa en Længde af 475 Fod tilhørte Gulbrand
Frog og Resten GaardenAverøen. BreddensHoide varierede inellem 6 og 10 Fod, og Heldingen var fordetmeste 1 : 1 uden nogen pludselig tiltagende Dybde foran
Bruddet.
Nedenfor Husene paa Averøen var høire Bred hel
og ligeledes venstre Bred ligefra TømmerhængsletsBegyndelse.
Andragende
For at faa standset disse Brud androge samtlige de
om UnderSøgelser. af dem berørte Eiere et fællesAndragendeaf lste Januar
1854.
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om, at Departementetvilde lade Kanaldirektørenundersøge 1852.
dem og derefter meddeleUnderretning om deres hensigstMæssigsteForbygning. Den 18deJanuar gav derefter DepartementetKanaldirektøren Ordre til at anstille Undersøgelsenog afgive Forslag med Omkostningsoverslag
til de
fornedneArbeider.
Han besigtigedeselv Stedet og lod Assistenten, Furer Optagelse
faanairnt:.
Taubøll,optageKarter ogLodninger,hvormeddennei September Maanedblev færdig. Da samtligeMaterialierførst
senere kunde blive bearbeidede,medensdet var ønskeligt,
at det voldsomsteElvebrud paa GaardenMo og Helgeland
alleredeunder den forestaaendeVinter kunde forbygges,
indsendteKanaldirektørenden 2den Decemberet ForslagIroerkstrgenj
KanalmedOverslagtil Forbygningaf Elvebruddetpaa Storelvens
venstre Bred mellemBækketjærnog Tjærnet i Hole Præ-MiRierorr'stegjeldpaa Ringeriket. Efter en Beskrivelseaf BruddetblIrgundu:aaaf
foreslog KanaldirektørenAnbringelseaf 14 Buner i 30011:111;e1°and_
FodsAfstand fra hinandenlangsBruddet,saaledessom han
nærmere havde angivet paa et Sagen medfølgendeKart,
samt muligensAfstikning, Beklædningog Beplantning af
Bruddet mellemBunerne. For at afspærreFlomvandetfra
at tage sig nyt Løb foreslog han derhos at opføreen omtrent 4 Fod hei Dam af Pakværk over Myrdragetved
Sløgaog beregnedeUdgiftentil den hele fuldstændigeForbygningtil Kr. 6900.
Forslaget blev af Departementetden 13des. M. gjennem BuskerudsAmt tilstillet Ansøgerne; men s'enerehar
det Offentligeikke havt nogenBefatningmed denne Sag.
Selv Forslag til Bebyggelseaf de øvrigeBrud har ikke
været afgivet. Hvorvidt Eieren af Mo og Helland have
ladet nogenForbygningudføre, er ubekjendt. Kanaldirektøren har senere den 3die Juli 1858 paa Anmodningoversendt demForslaget med Kart og Profiler.
Konferer forøvrigt denne Sag med Afsnittet om StorelvensRegulering.
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Forslag.

NanaldirekterRelyemsForlag af 2den December1854 til
Forbygning af ElvebruddetmellemBakkeTjærnog Tjærnet.
•
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Fladningsreglementfor nedre Del af Randsfjorden og
avre Del af Randselvensamt Flytning af Randsfjordens
lernbanestation.

Sagens

administrative

Behandling.

Efterat Bestyrelsen af Drammen-Randsfjord-Jernbanen 1868.
under 22de Januar 1867 havde afgivet en Forestilling angaaende Jernbanens Endepunkt ved Randsfjorden,til hvilken
Sagferer Breien under 28de Mai s. A. havde indleveret en
Modforestilling til Departementet, og efterat der ved et
Mede paa Kokkestuen s. A. var forhandlet med en Del
tilkaldte Mænd angaaende Valget af Endestation, afgav
Jernbanebestyrelsen under 31te Juli 1867 sit endelige Forslag til saadan, hvorefter det ved kongelig Resolution af 19de
Kg1.Res. af
Oktbr,
1868 ang.
19de Oktober 1868 bestemtes:
Jern baneat lægge Jernveiens nordlige Endestation ved eller i Nærheden sit3aetitognge:

•

af Pladsen Kyterud ved Randselvens Udleb af Randsfjorden,
at anlægge Sidelinier fra Endestationen til Trælasttomter
ved og ovenfor Neklebytangen til Elven under Gaarden
-nedre Bergers Grund og til Bergertjærnet, paa hvilke Steder den fornødne Grund bliver at erhverve ,
i Forbindelse med den fornedne Muddring at anbringe Pælerader, der for Jernbanens Regning blive at vedligeholde,
til Gjennemfart for Dampskibe til Jernbanes Brygger, og
at opføre for Anlæggets Regning en Veibro over Randselven.

hed
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1868.

Under 25deMai foreslogimidlertidJernbanebestyrelsen,

Jernbane- at den under No. 3 omhandledeForanstaltning,forsaavidt
bestyrelsan3.5
den gik ud paa Anbringelseaf Pælerader,skulde stilles

26fitojomneo;
Bero, og at der istedet herfor til Beskyttelse for Dampi nesoin-skibsfartensegtes istandbragtreglementariskeBestemmelser
tionen.
for Temmerfiedningen
i det omhandledeStreg af Fjorden
og Elven..
SamtidiganholdtBestyrelsen om, at den underNo.
anførte Muddringmaatteblive iværksat ved Kanalvæsenets
Foranstaltning.
Under.16de Juli anmodedeDepartementetKanaldirektøren om at afgive Betænkning angaaendeUdfærdigelseaf
et Fledningsreglementsom omhandlet.
KanaldirekDen 8deSeptemberoversendteKanaldirektørenet efter
tørenoversenderUd- KonferancemedStadshauptmand
SchwartzudarbeidetUdkast
kast til
Flødnings- til Flødningsreglementog motiverede dette nærmere. Som
reglement
den 8de øverste Graandsefor denStrækning,der skulde underkastes
Septbr.1868.
reglementariskeBestemmelser,satte han en Linie, trukken
fra Nøklebytangen, da det efter Sigende kun var nedenfor
denne,at TømmerethavdespærretPassagen,og som nederste
Grændse50 Alen nedenforJernbanensSidespor paa nedre
Berger G-aard. Uagtet Elven var farbar for Baade og andre Fartøier længere end til Bergertjærn, saa der kunde
være Spergsmaal om at sætte Grændsen ved Bergerfos,
valgte han dog hinGrændse,da der i den første Tid neppe
vilde blive Spergsmaal om Baadtrafiktil Bergertjærnet,og
da man saa lidet som muligtburdegeneremedReglementer.
M'edHensyn til Seilrende saa burdeen saadan arrangeres
saaledes,at den stadig stod aaben til TrafikensAfbenyttelse
efter nærmere bestemteRegler, da der foruden det med
JernbanetrainetkorresponderendeDampskibmaattetænkes.
andre saavel Damperesom Baade, der vilde søge hell til
Jernbanen. En saadanRende vilde desudenantageligvære
til Fordel for Trælasten, idet en stor Del af de nederste
Skoveiendommeved Randsfjordenmed Fordel vi.ldekunne
gjennemden fløde sinLast til JernbanensLadepladse. Rendens Bredde ansatte han for Hjulbaadetil 60 Fod.
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Departementetlod de i Sagen InteresseredesBetænk- 1868.
ninger om Udkastet indhente,og af disse havde DrammensmeTrenreke2in
Trælasthandlerdirektionefter Forslag fra Flødningsinspektøren, Kaptein Seip, udtalt sig for en Beskyttelseaf Seil- omiZikarenden i en Bredde af 50 Fod ved Anbringelseaf Pæledopper og Lændsearme,som den betingelsesviserklærede
sig villig til at istandbringe. Efter mundtligKonferance
med Kanaldirektørenhavde Departementetogsaatilkjendegivet Tømmerdirektionen,at det agtede at foreslaaen paatalt Modifikationi Udkastets § I. Endvidere var der af
Flødningsinspektørenfremsat Fordring paa, at Broen over
Elven skulde forsvares af et tilstrækkeligtPersonale,samt
paa, at alle Grimer uanseet deres BestemmelseskuldeophuggesStok for Stok.
DepartementetremitteredeSagen ledsaget af de saa- 1869.
ledes erhvervedeBetænkningerunder 22de Mai til Kanaltørens fornyedeErklæring.
I Skrivelseaf 24deMai bemærkededennemed Hensyn
direktørens
til de forlangtePæledopperog Lændser,at da der her kollideredetvende Interesser(Seilfartenog Temmerfiedningen),
1869
ang.
Udkastet.
saa burde man ikke, for at skifte Ret mellemdem ved et
Reglement unødig hindre den ene eller anden Part fra at
indrette sig paa hensigtsmæssigsteog billigsteMaademed
Opnaaelsenaf Hovedøiemedet.Derfor havde han i Reglementsudkastetkun givet Bestemmelseom, at Seilfarten
reserveres en med Hensyn til•Dimensionerog Beliggenhed
limiteret Rende, samt Bestemmelseom den fælles Brug
deraf. Det maatte da bliveTømmereiernes
Sag og Ret selv
at vælgede Midler, der satte demistand til at efterkomme
den. Kanaldirektørenhavde vistnok ikke som saadanne
tænkt sig andet end Dopperog Lændser, men fandt det
dog ikke rigtigt at fastslaa dem i Reglementet,da der ogsaa kunde tænkes andre Midler f. Ex. en Henlæggelseaf
Annammelsentil Elvens Udlob i Fjorden, der formentlig
vilde gjøre Lændser unedige. Dernæstvilde det have sine
Vanskelighederat definere Lændseanlæggeti Reglementet
saaledes,at i TilfældeDepartementetkunde være udenAnsvar. Kanaldirektørenvar derfor principaliterfor,at Regle-

mentet ikke skulde indeholdenogen
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BestemmelseomLændser og Dopper; men skulde man ville indtage en saadan
Bestemmelse, saa ansaa han det hensigtsmæssigstat mdtage den som en særskildt§, hvori det hed, at Trælastdirektionen kan anlægge et med Dopper og Forbindelser
forsvarligtLændseanlæglangs denafmærkedeRende. Vilde
man derimod absolut paabydeen saadan Foranstaltningog
sætte «skal anlægge»,saa ansaa han det rigtigst at placere
den i Slutningenaf § 1. Med Hensyn til den forlangte
Indskrænkningaf RendensBredde til 50 Fod bemærkede
han, at Skruebaadekunde neie sig med Rendebreddeaf 40
Fod, men 60 Fod vilde forsaavidt være hensigtsmæssig,
som den Last, der skulde optagesved Jernbanen,da lettere
kunde føres ned i Grimer. Imidlertid var dette Spergsmaal ikke af større Betydenhed,end at han vilde gaa med
paa den forlangteIndskrænkningtil 50 Fod.
I Anledning af Forlangendet om tilstrækkeligtPersonale til BroensForsvar bemærkedehan, at man ikke kunde
give reglementariskeBestemmelser til Fordel for en Bro,
der var bygget i den senere Tid og paa et Sted, hvorTømmertrafikendreves som for.
Endelig udtalte han sig angaaende det af Amtet og
Flødningsinspektørenopstillede Forlangende om, at hver
Grimestokskulde hugges les, at dette var et Forlangende
saa strengt, at han havde havt Betænkelighedved at opstille det. Naar imidlertidVedkommendeselv havde fremsat det, saa havde han selvfølgelig Intet derimod. Men
naar det forlangtes, at alle Grimer uanseet deres Besteminelse skulde ophuggesStok forStok, saa maatte man have
overseet, at Jernbanenhav.delagt et kostbartSidesporned
til Bergertjærnet,formentligi denHensigt her at opmuntre
saavel til Bjælkehugst samt Anlæg af -Sagbrug. Det var
derfor af Vigtighed,at det herhen,til Bearbeidelsebestemte
Tømmer kunde passere i Grimer ned til Bergertjærnet,
hvilket han havde havt for Øie ved første Sætning i § 4,
som han derfor anssa hensigtsmæssigsaavel for Jernbanen
som for Flodningensamt uskadeligfor Seilfarten.
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Ved kongeligResolutionaf 8de September blev der- 1889.
efter det i Slutningen af dette Afsnit indtagneReglementbcelk.epsibarr
approberet. Tiden, fra hvilken det skulde sættes i Kraft, 186gLinanegt;t.
blev senere at bestemme,da der maatte gives FledningsbestyrelsenAdgang til at træffe saadanneForanstaltninger,
somden maatte findefornednefor at holdedet omhandlede
Dampskibslobaabent.
Efter Forslag fra Kanaldirektørenaf 24de September
blev denne Tid ifolgeDepartementetsSkrivelse af 5te Oktober1869fastsat til «første aabneVandeVaaren 1870,dog
ikke før lste April».
De Foranstaltninger til SeilrendensBeskyttelse, som 1877.
man havde tænkt sig iværksatte af Flødningsbestyrelsen,Kollision
mel
og
vare kun trufne ved SeilrendensnedersteDel, medensden-Fllødninemg
Feersel.
nes Beliggenhedenforøvrigtkun var afmærketved enkelte
af Jernbanen udlagte Mærkeri Som Følge heraf var det
oftere vanskeligtat efterkommeReglementetsBestemmelser,
og der indtraf saaledes gjentagneKollisionermellemFlødning og Færsel. Angaaende disse Forhold har LeitnantBettenkning
Nysoms
af 13de
Nysomi en Betænkning af 13de November 1878 bl. A. Novbr.
1877.
meddeltfølgendeIndberetning:
«Tømmeretkommeri G-rimer,fremslæbtaf Dampskib,
over Randsfjordenfor LeverandørensRegningog overtages
vedRandselvensBegyndelseefter at væreannammetog mærket af Fællesilødningsforeningen.Inden Annammelsenkan
foregaa, landlæggesGrimernelangs RandsfjordensBredder,
paa Vestsidenlige fra Nordbytangen,langs Nøklebytangen
ogned gjennemElven til henimodJernbanestationen,og paa
østre og søndreSide af Elven til henimodden Bæk, der
kommerfra Hermanstjærnet og videre til en Grændsefuru.
Mellem de to sidstnævnteStederkan RadelandsGlasværk
oplæggesin Ved, efterat Pladsen har været benyttet af
Flødningen,medensGlasværketeierEneret til Oplag af Ved
fra Furuen og videre ned til Dampskibsbryggen
i Kokkestuvigen, nordenfor hvilkenFledningen igjen har Ret til
at forteie sine Grimer».
«Grimerneindeholdeialmindelighed•fra1000°til 1500
Tylter Tømmer og forteies fordetmestekun --vedet enkelt
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1877. Taug, hvorved de have let for at slænge frem og tilbage
efter Vind- og Strømforholdene,og deresBeliggenhed bliver
usikker og ustø. Til disse Hovedgrimer førtes derhos ofte
ganske løst mindre Bomme, hvorved Forholdene i saa Henseende yderligere forværredes».
«Naar Tømmeret skal annammes, mærkes og flødes videre, føres Grimerne ned til Elven, saa langt; at Strømmen
kan gribe Tømmeret, og fortøies der til de for dette Brug
nedrammede Pæle. Efterhvert som Tømmeret her er annammet, stikkes det løst paa Dampskibsrenden og overtages
af Fællesfiødningen».
«Den paa Elven stedfindendeSkibsfart bestaar, foruden
af de i fast Rute gaaende Dampskibe, i Lastetrafik dels
med Dampskibe dels med Seilskibe, idet der tilføres-Jernbanestationen en Del skaaren Last, og fra samme foregaar
en ikke ubetydelig Godstrafik nordover».
«De i Flødningsreglementet indeholdte Bestemmelser
overholdes ikke altid og kunne vanskelig til enhver Tid
overholdes, selv om ikke Skjedesløshed eller Uforsigtighed
er tilstede, og Frslen kan derved generes paa to Maader,
enten ved at Grimerne slænge ind i Seilrendem øvre Del
eller ved at Lostømmeret samler sig op i dens nedre afpælede Del»,
Amtets
Følgen af disseForholde var naturligvis ideligeKlager,
Forestilling
,
af 14de Og 1 Anledning deraf indgik Kristians Amt med en ForeAaP41.
Pir
8i71:7stilling til Depa:rtementet af 14de April om, hvorvidt det
lægsbestemmelser.ikke maatte være hensigtsmæssigt at -give Flødningsreglementet saadanne Tillægsbestemmelser,at Opnaaelsen af det
dermed tilsigtede Øiemed bedre kunde sikres og Paatale
kunde gjøres gjældende mod rette Vedkommende.
Da der imidlertid ogsaa var reist Spergsmaal om en
1878.
$pfargsmaal
Flytning
af Randsfjordens Jernbanestation, hvormed denne
0113 Flytning af Sag stod i nær Forbindelse, lod Departementet den en Tid
Jernbanestationen. henligge og sendte den først under 4de Juni til Kanaldirektørens Erklæring.
I denne Anledning besigtigede Kanaldirektøren selv
Stedet og lod Leitnant Nysom anstille en Del Maalinger
og nærmere studere Forholdene paa Stedet.
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Nysom afgav derefter sin ovennævnteBetænkningaf 1878.
13deNovember,ledsaget af et Kart, hvori han fremholdtBZ8nok=g
følgende tvende Midler til at forebyggeKollisionermellemNoayi14.78.
Færsel og Flødning:
En fuldstændigere
Afpælingaf Dampskibsløbet,saaledes
som paa et Kart angivet fra RendensIndleb til omtrent det Punkt, hvorDanipskibetsvingerind til Jernbanestationen,for dervedat hindreRingbommenefra at
lægge sig tvers overLebet og aldelesstængePassagen.
Et Tillæg til Flødningsreglementet,hvorvedbestemtes
fra 1/2Time — før DampskibenesAnen vis Tid
komst og Afgang, hvori al Annammelseskuldeophøre
ogTiden anvendestil at befri den pedreDel af Dampskibslobetfor Tømmer. Ligeledes burde gives Regler
for RingbommenesFortoining, saaledes at denneblev
mere betryggendeend nu, f. Ex. saaledes,at man paalagde Flødningen at fortøie demmed mindst2 Landtauge, fæstedetil Ringbommenemed en indbyrdesAfstand af mindst af dennesOmkreds,samt at Dampskibet ikke maatte slippedisse, forindenman var sikker paa, at Forteiningenpaa det bestemtePunkt kunde
iværksættes.
Omkostningerneved en Afpælingaf Dampskibslebet
beregnedehan til omtrentKr. 1000.
Den 15deNovemberafgav Kanaldirektørensin Erklæ-Kanaldirekring angaaendeTillægtil Reglementsbestemmelserne,
ledsaget af NysomsBetænkning. Efter under Henvisning
denne at have paavist Anledningentil en betryggendeAn-zniheingesibiz.
bringelse og Løsning af Grimerne samt Slipning af Tommeret anbefaledehan at indtagei Reglementeten Bestemmelse om, at Paastikning af Tømmer til Dampskibslebet
burde standse mindst 1/2Time før Dampskibi fast Rute
skulde passere. Reglementetburde derhos indeholdeudtrykkelig Bestemmelseom, at ingen Grime maatte fortøies nedenfor nedre Ende af Dampskibsrendens
Afpæling,
da der havde indsnegetsig denMisbrug,at saadanneGrimer
undertidenhenlagdesog fortøiedesovenforBroen til Hinder
baadefor Dampskibsfartenog Flødningen. Derimodfandt
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1878. Kanaldirektørendet hverkenhensigtsmæssigteller nødven-

vendigt at optage i Reglementet nogen Bestemmelseom, i
hvilke MængderTømmergrimernekunne henlæggespaa de
forskjelligeSteder, idet man kun behøvedeat indtage en
almindeligBestemmelse om, at Dampskibe, der nedslæbe
Grimer,ikke maatte forladedisse, forindende vare sikkert
fortøiede, saaledes at de ikke vare til Hinder for Dampskibsfartentil og fraKokkestuvigen,samt om at hver Grime
maatte forteies forsvarligt med mindst 2 Fæstighedermed
en indbyrdesAfstand af over 1/4 af GrimensOmkreds, da
man ved at anbringeLandtaugene nærmere til hinanden
kun for en Del vilde afhjælpedenUlempe, som er en Følge
af GrimensBefæstigelsepaa et enestePunkt, at den ligger
og slænger frem og tilbage med Strøm og Vind, samt da
en saadanBestemmelseogsaa vilde rammede udenpaaLandgrimernefæstede mindreGrimer og gjøre disse uskadelige.
som af Nysom anført — nødvenEndelig ansaa han det
digt at afpæle den øvre Ende af Rendenog gav tilslut et
Udkast til Flodningsbestemmelser.
Konimissionsbe. Foranlediget dertil ved en Forestilling til Storthinget,
s tlegnksn.=.
gaaende ud paa at fremholde Uhensigtsmæssighedenved
nens Flyt- Beliggenhedenaf RandsfjordensStation og Nødvendigheden
Ding.
af at faa den flyttet over paa den andenSide af Elven, anmodede Storthingeti 1876 Regjeringen om at tage dette
FlytningssporgsmaalundernærmereOverveielse. Departementet formaaedei den Anledning den fungerendeAmtmand samt SorenskriverNorum og StorthingsmandP. Horgen til at afgive en Betænkning. I dennevar i Anledning
af Spergsmaaletom StationensFlytning til Kokkestuvigen
eller Thorbjørnsrudanført, at de stærke Indvendinger,der
vare reiste mod et Stationsanlægpaa dette Sted af Hensyn
til Forbindelsenmed Fjordfærselen,som paastodes her at
ville blive udsat for forskjelligeHindringerog Vanskeligheder, maatte vække saa megen Tvivl om Hensigtsmæssigheden af dette Valg, at der ikke kunde udtales noget Bestemt meclHensyn til dette Spergsmaaluden efter en Sagkyndigs selvstændigeIagttagelse af Forholdenetil forskjel•
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lige Tider, fornemmelig under den Del af Aaret, da Flød- 1878.
ningen foregik.
I den Anledning oversendte Departementet Sagen under
8de August til Kanaldirektøren og anmodedeham om at anstille de fornødne Iagttagelser og Undersøgelser af Forholdene samt derefter udtale sig om Sagen og i Tilfælde ledsage den med Forklaring om de Arbeider, som der muligens
maatte blive Spergsmaal om at iværksætte til Lettelse af
Trafiken paa Fjorden, og om de Udgifter, som hertil maatte
-kunne paaregnes.
Kanaldirektøren lod Løitnant Nysom nærmere under-Nysoms
søge de lokale Forholde, og denne afgav under 16deNovem-Zele4arf.
ber en Indberetning. Idet han med Hensyn til de væsent-Mane
ligste Ulemper ved den bestaaende Station henviste til denvseiKlibDsker%)
Åreovennævnte Kommissionsbetænkning, paapegede han noget
tadteino:
nærmere de Mangler, som heftede ved Dampskibsfartensnmeeilosg
nes FlytForbindelse med Stationen. Indseilingen til denne maatte ning.
nemlig foregaa gjennem en trang, krum og grund, opmudret Rende i den øverste Del af Elven, der lige ved Dampskibshavnen endte i en Kurve af ca. 300 Fods Radius.
Styringsforholdene i denn..)Rende var meget vanskelige, da
den var saa smal, at Dampskibets Baug i den stærkeste
Krumning næsten berørte den ene Rendekant,medensAgterenden berørte den anden, naar Dampskibet skulde sno sig
igjennem. Indsvingningen til selve Havnen fordrede derhos
den yderste Grad af Neiagtighed. Under heiere Vandstande,
da Strømmen her var stærk, stod Dampskibet i Fare for
at drive ned paa Broen, saasnart en Feiltagelse i Manøvreringen fandt Sted, idet man da udsatte sig for ikke at
træffe det meget trange Indløb til Havnen. En saadan
Feiltagelse kunde let hænde, da Farten her maatte være
liden og Afdriften under foranderlige Stromforholde ikke
altid var saa let at beregne. Forat forebygge den omtalte
Fare •havde man intet andet Middel end at sætte Dampskibet paa Grund. Under lave Vandstandevar Dybden
neppe 6 Fod eller saa liden, at Dampskibenendsattes for
at faa sin Propel ituslaaet ved den mindsteHindringf. Ex.
en sunken Temmerstoki Renden, som selv har en stadig
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1878. Tendens til at gro igjen. I Blæst og Mørke forheiedesna-

turligvis disseVanskelighederend yderligere,og det hændte
under saadanneForholdeikke sjelden, at Dampskibenesattes paa Grund,hvorforde, naar Veirforholdenevare altfor
ugunstige standsede ved Kokkestuvigen. Naar man, som
paatænkt,anskaffedestørre og mere tidsmæssigeDampskibe
til Farten paa Randsfjorden,vilde disse Ulemper træde
endnu skarpere frem. Han paapegedederhosDampskibsfartens Kollisionermed Flodningen,saaledes som beskrevet
i hans ovenstaaendeBetænkningaf 13de November,og antog, at man selv med en fuldstændigereAfpæling af Renden og Indførelse af strengereReglementsbestemmelser
dog
neppe nogensindefuldstændigvilde undgaadisseKollisioner.
Paa Grund af Dampskibshavnens
Sneverhedvar heller ikke
Kollisioner mellemDampskibeneindbyrdesat undgaa. Nysom gik derpaaover til at behandlede 3 Alternativerfor
en Flytning af Stationen, til Nordbytangen,til Stensens
Dampsag med Sidespor til Nøklebytangen eller til Kokkestuvigen paa Elvens Østside, og beskrev de Vanskeligheder
eller Fordele som hvert af dem bed Dampskibstrafiken.
KanaldirekLedsaget af denneNysoms Indberetning afgav Kanalt1oreinsEark
ng f dir'ektørenunder 10de November sin Erklæring. Han udWd
187e8
Naonvgb.r.
talte sig deri postvis saavel om det bestaaendeArrangement
Stationens
Flytning. som om Flytning til forskjellige foreslaaedeSteder, nemlig til:
Nordbytangen,paa Vestsiden af Fjorden, 1/4Mil ovenfor..Randsfjords
Vasbund. Strandenvar langgrund,saa
den paaregneligeHavn blev af lidenUdstrækning,dertil daarligtbeskyttetmod nordligeog nordestligeVinde,
derimodlet Anledningtil Anlæg af Brygge og Adgang
til tilstrækkeligeOplagstomter. Naar imidlertidtages
Hensyn til, at de over Randsfjordenførte Grimermaa
oplægges langs Tangen, saa en Kollision med Flødningen ikke var til at undgaa, samt til at Nordbytangen laa afsides og uden ordentligLandeveisforbindelse,
kunde denikke medRimelighedvælgessomEndestation.
Neklebytangen havde omtrentde sammeUlempersom
Nordbytangen,saa den heller ikke kunde anbefales,
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ligesaalidt som Opmuddringaf en Havn ved dens ydre 1878:
Ende med Sidesporfra den forhaandenværende
Station.
3. a) Den bestaaende Jernbanestation. Under Henvisning til, hvad der af Nysom og Amtet under 12te
April 1878 var anført om Færslen her, bemærkede
han, at de Ulemper, hvormed denne her maatte
være forbunden,vilde tiltage med TrafikensUdvikling. Tunge og voluminøseVarers Opbringelsetil
Stationenvar derhosbesværlig, saa det saavel paa
Grundderaf som paa Grund af MangelpaaOplagsplads neppe kunde svare Regning at føre did fra
Randsfjordenkommendeskaaren Last. Kanaldirektøren antog derhos, at naar den i hansBetænkning
af 15de November foreslaaede Afpæling af Renden og Tillægsbestemmelser
til Fledningsreglementet
bleve iværksatte, saa vilde man have gjort, hvad
gjøres kunde til ForholdenesForbedring.
b) Kokkestuvigen,en rummelig,ren og fra 20-50 Fod
dyb Bugt, beskyttet mod alle Vinde, og saaledes af
Naturen dannet til en ypperlig Havn med sikkert
og let Indleb til og Udlob fra Dampskibsbryggen.
Ved Thorbjørnsrudtangengik Dybet lige ind til
søndre Bred, hvor der var god Anledningtil Anbringelse af Kaier af tilstrækkeligLængde,medens
der bagenfor var rummeligPlads til Oplagstomter
og Stationsarrangement.Den Ret, Flødningenhavde
til paa søndreSide af Thorbjørnsrudtangen
at landlægge Grimer, var af underordnetBetydning og
maatte i Tilfælde exproprieres,saa Færslen kunde
gaa frit og uhindret i den nordreDel af Kokkestuvigen, medens Flødningen og Glasværket som
hidtil beholdt den søndre Del til Landlægaf Tommergrimer og Oplag af Ved. Heller ikke Isforholdene ved RandsfjordensVasbund skulde efter
indhentede Oplysninger kunne afskrække fra at
vælge Kokkestuvigen til Endestation for Randsfjordbanen,hvortil den i alle andreHenseendersaa
fortrinligt egnede sig. Det maatte derforvæsentlig
•

15
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1878.

blive et af økonomiskeHensyn betingetTidssporgsmaal, naar EndestationensFlytning derhenskulde
findeSted. Efter en saadanFlytning vilde der ved
Stationaf Trælastkun blive
den forhaandenværende
tilført Jernbanenden skaarneLast fra de oven- og
nedenforsammeliggende Dampsage, medensal fra
Randsfjordenkommendesaavel skaaren Last som
Rundlast, der ønskedes fort paa Jernbanen, selvfølgelig vilde søge hen til Kokkestuvigen.
4. Slovigen ved GaardenBjellum,ea. 1/4Mil ovenforRandsfjordens Vasbund,har en rummeligog go'dHavn; men
Kanaldirektørenfandt det unødigt nærmereat undersøge Forholdene der, da Amtets m. FLs Skrivelse af
12te April 1878 havde bragt den paa Bane kun for
det Tilfælde, at en Flytning til Kokkestuvigen ikke
maatte findes hensigtsmæssig.
1879.
Forinden Departementettraf videre Foranstaltning
til at faa Tillægsbestemmelsernetil Flødningsreglementet
satte i Kraft, remitterededet samtlige denne Sag vedkommende Dokumenter til Kanaldirektørenmed Forespørgsel
om, hvorhvidt han ansaa den foreslaaedeAfpæling af Rendens øvre Del nødvendigfor at kunne saavidt muligt holde
Farvandet frit for Tommerved JernbanetrainenesAnkomst
og Afgang, samt hvorvidt den vilde paaføre den fremtidige
Flødning væsentlig IJleilighed. Departementetgik nemlig
ud fra, at Anbringelsen af den fornødne længere Pælerad
maatte paalæggesFlødningensVedkommende,og at Paabud
heromtil denEnde i Tilfælde burdeindtages i Reglementet.
I Gjensvar herpaabemærkedeKanaldirektøren,at det
Kanaldirektørens Ermaatte ansees baadebilligt og fornødent, at en saadan Afkla3ring
an
af RendenpaalagdesFlødningensVedkommende,og
sgk.ibDsreamn-p-pæling
dens Flytat denneBestemmelseantageligburde sættes først blandtde
ning.
foreslaaedeTillægsbestemmelser. Han ansaa denne Maade
som den eneste, hvorpaa man kunde forebygge, at de ved
Rendens øvre Ende liggende Tømmergrimerdreve sammen
og hindredePassagen. Dog fandt han det unedigt at anbringe nogen Lændsearmlangs Pælene, da den Grimerne
omgivendeLæk vilde hindre Tømmeretfra at trænge ind i
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Renden, og da en saadanLændsearmdesudenvilde genere 1879.
Flødningen og være til Hinder for paa hvilketsomhelstSted
at stikke Tømmertil Renden. Afpælingenkunde'saa langt
fra være til Uleilighed for Flødningen, tvertom vilde den
bidragetil, at GrimernemedSikkerhedkunde henlæggesog
forteies paa sit Sted uden Fare for at drive sammenog
hindreDampskibsfarten. Mod Pælenes Anbringelse kunde
antageligingen Grundeierreise nogen begrundetIndvending.
Efter Modtagelsen heraf sendte DepartementetSagen
til Amtet til Indhentelse af DrammensTrælastdirektions
Erklæring som den eneste Fledningsbestyrelse, med hvem
dette Anliggende kunde forhandles.
Paa en Generalforsamlingden 14de Mai udtalte Træ- Lastehandlasthandlerne sig for den foreslaaedeForandringi Regle- 1:re%ejf?r?mentet og erklærede sig villige til at overtage en Femte-Al[1124%
A anuri
part af Omkostningerneved den derunderindbefattede
pæling af Dampskibsrenden,
idet de forudsatte,at de øvrige
4 Femteparterburdetilveiebringesaf Eierne af Overbotningslasten, Eierne af Landtemmeret,Eierne af Lomsdalslasten
og Landlægseierne,der antoges at være lige interesseredei
AfpælingensIstandbringelsesomDrammensTrælasthandlere.
Ved under 24de Mai at remittereSagen med Trælast- Amtets
lernes Erklæring i denneRetning til Departementetbemær-aMeeriirai
kede Amtet, at der i Reglementet tiltrængtes en bestemtreLam%Paavisning af, hvem der var denAnsvarlige ligeoverforden tet.
foreslaaedeAfpæling, i hvilken Henseende det fandt det
i Tillægsbestemmelserneforeslaaede Udtryk «Fledningens
Vedkommende»utilfredsstillende. Det antog, at Drammens
Trælastdirektionburde gjøres ansvarlig for Opfyldelsenaf
det paatænkteBud, da der ingen anden Korporationfandtes, som havde med Flødningenat skaffe paa den omhandlede Strækning. Efter de af Trælasthandlernemeddelte
Oplysningerantog Departementetdette imidlertidfor tvivlsomt og anmodedederforKanaldirektørenom gjennemvedkommendeFledningsinspektørat forhandle med VedkommendeangaaendeFordelingenaf denDel af Omkostningerne
ved den foreslaaedeAfpælingsAnbringelse,som Drammens
Trælastdirektionikke vilde overtage.
15*
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Undet 21de Juli oversendteKanaldirektørenSagen til
DrammensTrælastdirektionmed Anmodningom at formaa
Flødningsinspektøren,Kaptein Seip, til at søge Overenskomst istandbragt om tidredelseaf Udgifterneved Anbringelsen og Vedligeholdelsenaf de til Indskjærmningaf DampskibsrendenforeslaaedePæle.
LandttegsFlødningsinspektørenpaatog sig detteHverv, men hans
eiernesProtest mod Underhandlingermed Vedkommendestrandede paa en beAfraelingog
De ltagelse stemt Protest fra Landlægseierneved Hadelands Vasbund
Omkostningerne. saavel--modPælingen i og for sig som mod at deltage i
Omkostningernederved.
1880.
Trods fortsatte Forhandlingervedbleve de sin Protest,
og da Flodningsinspektørenunder14deFebruar gav KanaldirektørenUnderretningmed Løfte om fortsatteUnderhandlinger, ansaa denne dog Udsigterne til en Overenskomst
saa smaa, at man ikke i Paavente deraf burdeudsætte med
at udfærdige de fornødne Tillægsbestemmelsertil Reglementet. Han underrettedederfor under 17de Februar Departementetherom og anbefalede, at man, saafremt der
skulde indtages noget Paalæg om Afpælingblandt Tillægsbestemmelserne,gjorde samme gjældendemod «Leverandererne» som en mere præcis Betegnélse end «Flødningens
Vedkommende»,og altsaa lod Bestemmelsenlyde omtrent
saaledes:
«Det paalæggesLeverandørerneaf det til Randselvens
MundingfremflødedeTømmerat fortsætteDampskibslebets
Afpælingop til de Koste, der angive Rendens Munding,
ved Nedramning paa begge RendensSider af solide Pæle
med 50
femti — Vods indbyrdesAfstand og senere at
holde den hele Afpæling i forsvarligStand.
For Overholdelseaf denne Bestemmelseer en for Alle
og Alle for en ansvarlig».
Da imidlertidLovligheden af et saadant Paalæg muligens kunde bestrides, og det i ethvert Fald vilde være
vanskeligt at faa det gjennemførtmodLeverandørernesPro• test paa en rimelig og retfærdigMaade, saa antog Kanaldirektørendet efter Omstændighedernerettest ikke at mdtage noget saadant Paalæg blandt Tillægsbestemmelserne
i
1879.
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Haab om, at disse Pæle alligevel vilde blive-nedslaaede, 1880.
naar Erfaring yderligere havde vist, at de vare nødvendige for at kunne opfyldeReglementetsBestemmelserog
undgaa Bøder. UlemperneTed den bestaaendeufuldstændige Afpæling vare nemlig i det Hele taget ikke saa betydelige og hyppigt indtræffende,at der ikke skulde kunne
gives lidt Tid, for at denneSide af Sagen om muligt.kunde
ordne sig af sig selv og tvangfrit, medens Hovedsagenvar
•
at faa istand de oprindeligtforeslaaedeTillægsbestemmelser,
hvoromalle vare enige.
Res. af
Ved kongelig Resolution af 17de April blev det der-Kgl.
17de April
1880 ant%_
efter bestemt:
At vedlagte Udkast til Tillægsbestemmelser til det ved jeilmhenigier.
kongelig Resolution af 8de September 1869 approberede Reglement for Flødningen i den nederste Del af Randsfjorden og en
Del af Randselven i Henhold til Lov, indeholdende Bestemmelser angaaende Flødnings- og Flodrensningsvæsenet af 26de* August 1854 § 7 naadigst approberes som gjældende fra den Tid,
som af Departementet for det Indre bestemmes, indtil Videre ».

I Skrivelse af 27de Apfil meddelteDepartementet,at
det havde fastsat Terminen for ReglementetsIkrafttræden
til 15de Mai 1880.

Reglementer.

Reglementfor Flødningeni den nedersteDel af Randsfjorden
og en Del af Randselven,approberetved kongeligResolution
af 8de September1869 og i Henholdtil DepartementetsBestemmelsesat i Kraft fra Vaaren 1870:
Fra den Tid, der af Departementetfor det Indre bestemmes, skulle følgende Regler være gjældendefor Flødningen paa Strækningenfra en Linie mellemNøklebytangen
og Thorbjørnsrudtangentil 50 Alen nedenforDrammens—
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Randsfjord-Jernbanens
Sidespor til Elven paa nedre Bergers Grund:
Til de Tider, da Dampskibeti fast og offentlig bekjendtgjortRute skal passere fra eller til Jernbanestationen
ved Kyterud, paaliggerdet Enhver, der i Vasdragetfleder
eller fremførerTømmer, at holde et efter Foranstaltning
af Jernbanedirektionenmed Mærkerbetegnet 50 Fod bredt
Leb for Dampskibet frit for Temmer, Udebliversaadant
Dampskibover den Tid, da det kan korresponderemed tilsvarendeJernbanetrain,skal det skaffesFremkomsttil Jernbanestationenuden længere Ophold end 1/2 Time. Dampskib, der ikke gaar i fast Rute, saavelsomBaade skulle
ligeledes uden længere Ophold end 1/2Time skaffesFremkomst til og fra Jernbanestationenog Sidesporetpaa Bergers Grund.
Grimerne maa enten ledes med tilstrækkeligtMandskab ned forbi JernbanensBro eller ogsaa ophuggesoven- •
for, saaledes at alle Stokke skilles fra hinanden.
Overtrædelseraf disse BestemmelserstraffesifølgeLov,
indeholdendeBestemmelserom Flødnings-og Flodrensningsvæsenet af 26de August 1854 § 7 med Bøder, og med
Behandlingen af Sager angaaende saadanneOvertrædelser
forholdesefter Forskrifternei sammeLovs § 3.
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til ovenstaaendeReglement,approberet
Tillægsbestemmelser
ved kongeligResolutionaf 17deApril 1880 somgjældende
indtil Videre og i Henholdtil DepartementetsBestemmelse
satte i Kraft fra 1Me Mai 1880:
Al Paastikning af Tommer til Dampskibslobetskal
Time før den i Ruterne
standse mindst 1/2 - en halv
fastsatte Tid for DampskibenesAnkomst til eller Afgang
fra Randsfjord Station. Er Dampskibetpaa nedgaaende
forsinket,skalPaastikningenstandse,naar det passererNøklebytangenpaa Veientil Kokkestuvigen.
Nedenfor nedre Ende af Afpælingenfor Dampskibsrenden maa ingen Grimeforteies.
Dampskibe,der nedslæbe Grimer, maa ikke forlade
disse, forinden de sikkert kunne forteies saaledes, at de
ikke ere til Hinder for Dampskibsfartentil og fra Kokkestuvigen. Hver Grime fortøies forsvarligt med mindst
2 Fæstighedermed en indbyrdesAfstand af over 114 - en
Fjerdedel— af GrimensOmkreds.

Regulering

af Vandstanden

i Vigga-

elven og Indsøen Jahren.

IV r.
Reguleringaf Vandstandeni Viggaelvenog IndseenJahren.

I.
Sagens

Forberedelse

og_administrative

Behandling.

Fra nogle mindre Vande paa Vandskillet mellemHake- Lokalbeskrivelse
dalen og Viggadalen i Jævnakers Præstegjeld gaar Viggaelven mod Nord gjennem Lunder Annex og Grans Præstegjeld, hvor den passerer Indseen Jahren og falder ved Rokenvigen ud i Randsfjorden. Elvens Længde er omtrent 2-Y4
Mil, og ved Blilid Bro, hvorpaa den gamle Hadelandske
Hovedvei passerer Elven, 1/4å 1/3Mil nedenfor dens Udspring, er den kommetned i selve Dalforet. Herfra ned til
Halvorsbraatebroen, hvor den nye Hadelandsvei krydser Vasdraget, passerer Elven gjennem de saakaldte Haakenstadmyrer eller Tvetemyrer. Fra Halvorsbraaten lober den
med stærkere Fald gjennem et stenigt Lele ned til Sagstuen, hvor den over et 40 Fod heit Fald sænker sig ned
til de nedenfor liggende Baastadmyrer, der srække sig ned
til Skydsskiftet Volla. Herfra lober•Elven videre gjennem
tildels myrlændte Jorder ned til Flættadam, hvor den paa
omtrent 1500 Fods Længde danner de tre Fosse, Flættafos,
Kraggerudfos og Herlandsfos, med tilsammen omtrent 30
Fods Faldhoide. Efterat have passeret Herlandsfossen gaar
Elven gjennem tildels dyrkede, tildels myrlændte Marker
over den omtrent 13 Fod hoie Hvalsfos ned til de store
Hofsmyrer, lober gjennemHofstjærn og falder efter at have
passeret under de begge Hofsbroer ved Vasenden ud i
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Jahren. Denne Ses største Længde er omtrent11600 Fod
og dens Bredde fra 1000 til 3000 Fod. Fra Jahrens nordre Ende gaar Elven paa de første ca. 5000 Fod med et
ganske ubetydeligtFald gjennemdels dyrkededels dyrkbare
Jorder, derefter med et stærkereFald gjennemet stenigt,
dels ogsaa af Fjeld bestaaendeLeie ned til Anfosdammen,
hvoroverden danner et omtrent14 Fod heit Fald. 3/8Mil
længer nede falderElven i Randsfjordenog fører herNavn
dels af Mjønvaldselvendels.af Ougedalselven. Som det af
denne korteBeskrivelsefremgaar,dannerViggadalenmellern
Blilid Bro og Jahren 4 bestemt udprægedeAfsatser, der
adskillCsved Faldene ved Sagstuen, Flætta, Kraggerud ogHerlandsfossenesamt Hvalsfossen. Paa den øverste Terrasse ligger Haakensstadmyrene,paa den næstøversteBaastadmyrene, og paa den nederste Hofsmyrene omtrent i
Heide med Jahrens Heivanclstand. Paa den nederste Terrasse er Dalen trangere og Elvebreddernebrattere. De
tre nævnteMyrer,der saaledes for en storDel danneViggadalens Bund, bestaa, navnlig Haakenstad-og Hofsmyrene,
øverst af et Lag Torv, derunderLer samt her .og der
Skjælsand.
Ved Elven ligger flere Brug, og mellemBlilidbro og
Anfossen var disse følgende:
A. ovenforJahren:
ved Sagstuen, en Stampetilhørendeet derværende
Farveri,
ved Flættafos, en Molle og en Sag,
ved Kraggerudfos,en Melle,
ved Herlandsfos,en Sag og en Molle,
ved Hvalsfos, en Sag og tre Meller.
B. nedenforJahren til Anfos:
en Stampe,
en Mølle med Grynkværn, den saakaldte hæstekværn,
en Smedie, en Mølle, en Maltkværnog en Stampe.
Over Flætta-, Herlands-, og Hvalsfossene var bygget
Brugsdamme,medens Dammen over Kraggerudfos tildels
bortrevesunder Flommeni 1860.

•
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Ved SandbakkenopfangedesunderLavvandden største
Del af Vandmassenved i Elveleiet opførte Grunddamme
samt ved et paa heire Bred anlagt Sidedige,hvorfra Vanclet gjennemRender førtes ned til forskjelligeBrug.
Elven ved Blilid Bro ligger omtrent 209 Fod heiere
end Jahren, og denne igjen omtrent 21.5 Fod over Elven
ovenforAnfosdam.
VasdragetssamledeNedslagsdistriktudgjør1.4169Kvadratmil og deraf paa Strækningen:
0.1371El Mil
til Faldet ved Sagstuen
0.3694
- Flættafos
0.6520
Iahrens søndreEnde
9.9686 —
Sandbakken
OvenforJahren skal Elven aldrig være benyttet til
ogkun undertidenkan der blive flødetlidt
Temmerfledning,
Tømmerover Jahren. Fordetmestekjøres Tommeretovenfra Viggadalenpaa Vinterføre til de nedenfor liggende
Sagbrug.
I Elvestrækningenmellem Blilidbro og Ilofsmyrene
ligesomogsaa fra Jahren til Brugeneved Sandbakkenskal
Fiskeriet, især i den forstnævnteStrækning være ganske
ubetydeligt,medens der i Jahren og i Elven fra Jahren
lidt op i Hofsmyreneskal være et ret godt Fiske.
Ønsket om at kunne indvindede betydeligeMyrstræk- 1864.
ndmende
ninger til regelmæssigDyrkning bragte en Del Gaardbru-A
%guelrisdere
gere i Gran og Jævnager til sammenat audrageDepartementet om,at der maatte blive anstillet de fornødneUndersøgelserangaaendeen Sænkningaf Jahren og en Regulering af Viggaelven.
I Skrivelse af 15de August paalagde Departementet
Kanaldirektøren at lade Forholdene undersøgepaa Stedet
og derefter udarbeideForslag meclOmkostningsoverlagtil
SænkningensUdførelse,idet det meddelte,at Udgifterne
ved Undersøgelsenskulde afholdes af det til Fremme af
bestemteFond.
Myrdyrknings-og Udtapningsforetagender
Efterat Kanaldirektørenførst selv havde befaretElven, 1865.
beordredehan under 12te Juni IngeniørVogt til at anstille
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de videre Undersøgelserforelobig nærmest som en Rekognosering.
1868.
Den 16de September afgav Vogt en Indberetningmed
Fov°1:t:
af Forslag og Overslag til Sænkning af Jahren, ledsaget af
16.aersser1br.
3 Karter og Profilerm. m. Han gav deri den ovenfor
Stenkning
indtagne
Beskrivelse af Vasdraget noget mer detailleret,
og Regulering.
og under Antagelse af følgendeVandmasser som Afiøb
Sekundet fra hver KvadratmilunderalmindeligFlom:
for StrækningenmellemBlilid Bro og Sagstuen
1200 J Fod
mellemSagstuen og Jahrens søndreEnde 1000
nedenforJahren
900 —
saaledes at ElvensVandføringpaa disseStrækningerskulde
være respektive 300, 650 og 900 Kubikfod, fremsatte han
et generelt Forslag til SænkningsarbeidermedOmkostningsoverslag saaledes:
Sænkning af almindelig Flomvandstandi Viggaelven
gjennemHaakenstadmyrene,hvis Overfiadeligger meget nær i Heide med denne Flomvandstand,foresloges
tilveiebragtved en saadanKorrektionaf Elven i større
Længde, at hele densLængde overMyrene reduceredes
fra 12300 Fod til 9800 Fod, og at de 42 Fods Fald
paa denneStrækningpaa det nærmestekom til at korresponderemed HaakenstadmyrensLængdeprofil. Han
foreslog den almindeligeFlom sænket 2 Fod, der vilde
kræve en TJdgravningaf 2307 Kubikfavne og en Udgift af 8800 Kroner. En saadanRegulering antoges
ikke at kunne have nogen mærkbarskadelig Indfiydelse paa nedenforliggendeHerligheder,og efterStatsagronomJakobsensOpgave skulde der paa den Maade
indvindes5 å 700 Maal extra god Myr.
Sænkning af almindelig Flomvandstandi Viggaelven
gjennemBaastadmyrenforeslogesligeledes tilveiebragt
ved en saadan delvis Korrektion af Elven, at dens
Længde over Myren reduceredestil 7000 Fod og dens
Fald af 13.95 Fod fordelies nogenlundeefter Myrens
Helding. Ved en mindreSænkningend 2 Fod antog
Vogt, at lidet vilde være vundet, men da en 2 Fods
1865.

•
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Sænkningvilde koste Kr. 10280, og da der efterStats- 1868.
agronomensOpgave kun skulde indvindes 100 Maal
Jord, antogVogt, at Sænkningenher ikke vilde lønne
sig ; forøvrigt vilde den liden eller ingen Indflydelse
have paa Vandstandsforholdene
nedenfor.
3. Sænkningaf almindeligFlomvandstandgjennemHofsmyren,i Jahrenog Elven nedenforsammeforeslogesrealiseretved en Korrektionaf Elven over Myren samtved
Sænkning af Jahrens Afiøb og betydeligeGravninger
i Elven nedenfor. De lavere liggendePartier af Hofsmyrenela,a nemlig 1 å 2 Fod under almindeligFlomvandstandi Jahren, og Vogt ansaa det derfornødvendigt at sænke denne Vandstand3 å 4 Fod eller ned
til Heiden af lavt Sommervand. Til den Ende maatte
der i Elven nedenforJahren fra ilvamstadbro til lidt
ovenforPræstekværnsbroeni en Længde af 6000 Fod
medet Fald i almindeligFlom af mellem8 og 9 Fod foretages betydeligeGravninger,saaledesat Faldet reduceredes til 5 Fod paa denMaadefordelt,at der paa de øverste 5000 Fod blev kun 3 og paa de andre 1000 Fod 2
Fods Fald. Denne Gravningi Forbindelse med Korrektion af Elven over Myren og en delvis Ombygning
af Hvamstadbrovar beregnet at skullekosteKr. 39760,
hvortil kom, at det 8 Fod høie Fald ved Præstekværnen derved blev reducerettil kun et Par Fod. Denne
Kværn saavelsomden ovenfor liggende Stampemaatte
derforsløifes, medens ingen af de nedenforliggende
Brug kunne antages at ville lide nogenmærkbarSkade
ved Sænkningen. Vistnok vilde den svække Jahrena
regulerendeVirkning noget, men efter de meddelteOplysninger af lokalkjendteFolk, saa skulde Vasdraget
alligevelafgive tilstrækkeligt—Brugsvand,
ng- dwLaw
vandet tillige blev sænket, var Forskjellenmellemde
bestaaende og de paatænkteForholdi saa Henseende
betydelig. Statsagronomenhavde beregnet det Areal.
som her vilde indvindes, til 4 å 500 Maal, men dette
stod ikke i noget rimeligt Forholdtil Omkostningerne.
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1868.

Som Resultat af Undersøgelsernefremgik efter Vogts

Kanaklirek-Formeningsaaledes, at en Regulering af Viggaelvenkun
tøren oversender vilde
Vogtsorlønne sig for HaakenstadmyrenesVedkommende.
F
slag den
Den
12te Oktober oversendte Kanaldirektøren dette
12te Oktbr.
1868 Forslag til Departementet,idet han
alt Væsentligt til-

traadte det.
Noget Andragendetil de foreslaaedeArbeidersUdførelse er senere ikke indkommet.

Forslag.

IngeniørVogtsForslagtil SænkningogReguleringaf Viggaelvenog Jahren.

rv

Flødningsreglement
dalselv

med Bielvene

for LomSannungs-

og Løgnaelv.
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IV s.
Fledningsreglementfor LomdalselvmedBielveneSannungsog Legnaelv.
Sagens

administrative

Beha.ndling.

Loka1bePaa Vestsiden af Randsfjordengaar et Vasdrag fra skrivelse.
den nordre Ende af søndreLands Præstegjeldi sydligRetning ned i Lomsjøen og derfra videre mod sydost under
Navn af Lomdalselvenned i Randsfjordenved Lomdalen.
Dette Vasdrag fører gjennem rige Skovtrakter og benyttes
til Fremflødningaf Aavirket fra dem.
n om
Paa en Generalforsamlingi Elveforeningenden 4de enm
1eiragr
November1874 blev det overdragetForeningensBestyrelsedeU1dsaer-t
ablfore
lødningsi Forening med Sagferer Eid at udarbeide et Flødnings-Fireglement
Novbr.
reglementfor Vasdraget og søge det stadfæstetved konge-4de1874.
lig«Approbation.
Efter med Amtets Skrivelseaf 7de Juni 1875at have 1875.
modtaget et saadant Udkast til Approbation,og efter at
Kanaldirektøren-under 14de Septembers. A. havde anbefalet saadan, saafremt Departementetfandt de for Mulkternes Bestemmelseog Inddrivelse opstilledeRegler overensstemmendemed Loven,blev Udkastet — efterat der paa
Foranledningaf bepartementet i FledningsforeningensGeneralforsamlingden 8de November 1875 var vedtageten
Forandring i Udkastets § 14 og 15 med disse Forandringer approberetved kongeligResolutionaf 10deFebruar
1876,der er saalydende

16*
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1876.
«At Approbation1 Henhold til Lov indeholdendeBestemKg1.Res. af melser om Flodnings- og Flodrensningsvæsenetaf 26de August
10de Febr.
1854 § 5 meddelespaa de under 4de November1874 og 8de
1876.
November 1875 vedtagne Regler for en Forening til Fællesflødningaf Trælast 1 Lomdals-,Sannungs:og Løgnaelv i søndre
Lands Thinglag, Kristians Amt».

t.

Farbargjørelse

af Hallingdalselven.

I ndh

old.
Side.

249
Andragende omUndersøgelse for Elvens Farbargjørelse til Næs 249
Vedelers Forslag til Farbargjørelse ved Strømkanaler — 1857 250
Ordre til TJndersøgelsefor Farbargjørelse til Aavestrud 15de•
April 1862
250
Flødningsreglement
250
Kanaldirektørens Betænkning af 9de April 1863 ang. Farbargjørelse til Aavestrud
251
Ingenierkommissionens Betænkning af 18de April 1863 ang.
Kanaldirektørens Forslag
253
Dampskibsselskabets Andragende af 10de Juli 1862 om Oprensning i Brudebergstrygen
253
Schwartz's Andragende om Undersøgelser for Farbargjørelse
til Næs
1867
253
Kanaldirektørens Udtalelser ang. Farbargjørelse til Næs af
8de Januar 1868
254
Departementets Ordre af 13de Januar 1868 til Undersøgelse
af Hindringer i Krøderen
255
Lassens Forslag af 31te Marts 1868 fil Farbargjørelse af
Krøderen
255
Kanaldirektørens Betænkning af 9de Mai 1868 til Lassens
Forslag
256
IngenierkommissionensBetænkning af 2den November 1868 256
Lassens Forslag 'af 10de September 1868 til Farbargjørelse
mellem Gulsvig og Aavestrud
•
256
Kanaldirektørens Betænkning af 20de Januar 1869 ang. Lassens Forslag og Nødvendigheden af videre Undersøgelser 257
Kanaldirektørens Skrivelse af 30te Septbr. 1869 ang. Flødningsreglement for Krøderens øvre Ende
258

i. Sagens administrative Behandling

-

248
Side,

Departementets Ordre til med Farbargjørelsenkombinerede
259
m. m
"Veiundersøgelser
KanaldirektørensBetænkning af 18de December 1871 ang
260
DampskibsfartensLettelse paa Krøderen
Storthingsbeslutning af 6te Mai og kgl. Resolution af 23de
261
Juni 1872
Beslutning om Iværksættelseaf foreslaaedeArbeider i Krø261
• derens nedre Ende
Undersøgelsr i Krøderensøvre Ende, Vogts Forslag af 18de
262
August 1872
KanaldirektørensBetænkning af 12te December 1872 over
263
Vogts Forslag
264
Bemyndigelse-til ForsogsarbeidernedenforTuvestriben
Vogts Rapport af 8de September 1873 over Arbeider i Krø264
derens uedre Ende
Halvorsens Rapportaf 20de Oktober 1873 over Gravningen
264
nedenforTuvestriben
KanaldirektørensForslag af 22de Oktober 1878 til videre
264
Arbeider nedeuforTuvestriben
Betænkning overKanaldirekt.Forslag 264Ingeniørkommissionens
Departementets Bemyndigelseaf 9de December1873 til Ar•265
beidernei Krøderensøvre Ende
KanaldirektørensBetænkning af llte December 1873 ang.
265
et Broanlæg
Arbeidernes Afslutning. KanaldirektøreusIndberetning af
265
26de Mai 1875
Fiske
266
Erstatningskrav for
266
KanaldirektørensBetænkningaf 29de August 1879
266Tilering af Renden nedenforTuvestriben
Direktionen for DampskibetKrøderensForestilling om yder267
ligere OPmuddring— 1880
KanaldirektørensSkrivelse af Sde Decb.r 1880 ang. Damp267
baadsdirektionensForestilling
267
Sloifning af Skinnas Hængsle — 1881
268
. Forslag med deri senere foretagne Forandringer
269
Arbeidets Kostende

IV

t.

Farbargjørelse af Hallingdalselven.

I.
Sagens

administrative

Behandling.

UnderAfsnittet om DrammensVasdragsFarbargjørelse
er omhandlet,hvad der har været forberedtmed Hensyn
til en Farbargjørelseaf Hallingdalselven,indtilKanaldirekteren under 21de April 1853 efter genereIUndersøgelseafgav sin Rapportmed forelobigtOmkostningsoverslag.
UnderBehandlingenaf Kanalisationsspørgsmaalet
inden 1856.
ndragende
Kommunernefremkom der saagodtsomfra alle DrammensAaenui
tne
dji;
OplandsbygderAndragendetil Departementetom yderligere
Undersøgelser af de forskjelligeBivasdrag, saaledes ogsaa bargjørelse
til Nees.
fra Hallingdalenom en detailleretUndersøgelseaf HallingdalselvenfraNæs Kirke til densUdleb i Krederen. Kanaldirektøren havde nemlig i sin ovennævnteRapport udtalt
sig med, at der kunde være Grundtil at forbedredenne
Del af Vasdraget, medens det neppe kunde blive hensigtsmæssigt at kanalisere SnarumselvennedenforKrøderenpaa
Grundaf dens betydelige Fald og af den forholdsvisringe
Transportmasse.
Under 8de April beordredeDepartementeti Anledning
heraf Kanaldirektørentil at anstille nærmereUndersøgelser
om, hvorvidt en Farbargjørelse for Dampskibsfartkunde
ansees udførbar eller hensigtsmæssig,forsaavidt han ikke
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allerede ved de tidligere anstillede Undersøgelser maatte
være kommentil et bestemtmodsatResultat.
I Midten af SeptemberMaaned lod Kanaldirektøren
UndersøgelsernepaabegyndeunderLedelse af Leitnant Vedeler med Assistance af IngeniørerneBlix og Lassen. De
afsluttedes forelebig i Marken henimodSlutningen af Oktober.
1857.
Vedeler uclarbeidedeet Forslag til Farbargjørelseved
Vedelers
Hjælp
af Stremkanaler,kalkulerettil 189084Kr.s Kostende
til
Forslag
Fairsbea
- men Kanaldirektørenfandt det ugjørligtpaa den Maadeat
„
St=lista,•
farbargjøreElven; han ansaa Anlæg af Sluser nødvendig
hertil, men da- man paa Forhaandmaatte antage Omkostningernederved for altfor uforholdsmæssige,
blev Sagen indtil Videre opgiven.
1862.
Under 15de April paabed DepartementetIngenierbrib)rnadr:rst.n_
gaden at lade Kanalvæsenet iværksætteUndersøgelser til
gelse for
Farbargjørelse for Dampskibsfartaf Hallingdalselven fra
FarbargjeAraeviessetrtuild.
GUlsvigtil Aavestrudi Forbindelsemed de tidligere i 1856
foretagneUndersøgelser og derefterat afgive Forslag med
Overslag.
Sergent Hoel foretogi den Anledning om Høsten den
fornødneDetaillemaalingi Gulsvigstrømmeneog var senere
beskjæftigetmed at sammenstilleog optegne de i Marken
udførteMaalinger.
FledningsFra Amtet indlobder paaForanledningaf Direktionen
reglement.
forDampskibettil Departementeten Skrivelseaf 7de August
med Anmodning om Istandbringelseaf et Fledningsreglement forKrøderenog en Del af Hallingdalselven,i hvilken
AnledningDepartementetunder21de s. M. gjennemIngenierbrigadenbegjæredeBetænkningafgiven af denIngenier,
der i Henhold til dets Ordre af 15de April havde at
anstille Undersegelsernemed Hensyn til Elvens Farbargjørelse.
Efterat have iagttaget Forholdene paa Stedet bemær1863.
kede Kanaldirektøreni Skrivelse af 25deJuni til Ingeniørbrigaden,at der var 4 Steder, hvor Dampskibsfartenkolliderede med Flødningen, nemlig 1) ved Gulsvig Lændse,
2) Noresundeller Elven mellem øvre og nedre Krøderen,
1856.
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3) Skinnæs Lændse og 4) Sundvolden. For GulsvigsLænd- 1863.
ses Vedkommendefandt han ingenGrund til at istandbringe
noget Reglement, saalænge Gulsvigstrømmenikke var far-bargjort,heller ikke forNoresundetsVedkommende,da Uleilighederneder vare faa, og Dampskibetdesudenselv havde
overtagetFlødningenderigjennemog ned til SkinnæsLændse.
ønskede man alligevel Reglement, saa burde det indeholde
Bestemmelse om ei at slippe Tømmertil de Tider, Dampskibet efter betimeligaverteret Rute .passeredeSundet, og
et Forbud mod ved lavere Vandstandat fortøie Flaader i
Elven eller ogsaa kun en almindeligBestemmelse om, at
Floderne skulde være pligtige til at holde Seilrendenaaben
til de Tider, Dampskibetpasserede. For SkinnæsLændses
VedkommendeburdeReglementetkun indeholdeen Bestemmelse om, at der anbringes en tilstrækkelig bred Aabning
paa mindst 15 Fods Bredde i Lændsenog endelig for Sundvoldens Vedkommende,at Tømmerei maa slippes paa Elven 2 Timer før Dampskibetefter Rute skal passere.
Den 9de April afgav Kanaldirektørenen BetænkningKanaldltangaaendeen saadanFarbargjørelseaf Gulsvigstrømmene,at ta3nr1rninf
9de April
1863ang.
det paaKrøderengaaendeDampskib,der stak 3.3 å 3.5 Fod Farbargjøt
dybt og havde en Hurtighedaf 81/2Knob eller ea. 13 Fod Arelsave
set.11
ud.
Sekundet, kunde passere dem. Dette kunde nemlig ikke
gaa længer end til G-ulsvig, hvor Gulsvigstrømmenebegyndte. Ovenfor dem laa Fladsjø, saa Dampskibet, under
Forudsætning af at den havde tilstrækkelig Dybde, vilde
kunne forlænge sin Rute til Skydsskiftet Aavestrud eller
omtrent1'14Mil længer op, dersomStrommenebleve farbargjorte. De Vanskeligheder,som man paa Forhaand
kunde se vare forbundnemed deres Farbargjørelse,havde
gjort, at Kanaldirektørenpaa Sagens daværendeStandpunkt
ikke havde ladet udstrækkeUndersøgelserneopoveri Fladsjø. Kanaldirektørenoplyste, at Faldet i Stronimeneunder
laveste seilbart Vand i Krøderen, under almindeligog under storFlom var 1/1072,
medens det underFlommen i 1860
havde været 1/600,saa at der var Mulighedfor, at Dampbaadenkunde gaa op i middelsFlomme,men derimodikke
i meget store, saameget mere som Elvens Profiler da bleve
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saa ujævne, at Faldet ikke vilde kunne fordelesig jævnt,
men samle sig paa enkelte Punkter. Af Strømmenetiltrængte kunMathisstrygenog Brudebergstrygenen Korrektion, og for den Førstes Vedkommendevilde denne kun
bestaa i Optagningaf nogle Stene, medensden for denAndens Vedkommendederimodvilde blive baadevanskelig og
kostbar. I denne var nemlig Faldet ved den Vandstand,
som fandt Sted under Undersøgelsen,og som kun var ubetydeligt høiere end laveste seilbart Vand, 1/500,der med
Fods Dybde gav en Hastighed af ca. 9 Fod. Denne Hastighed vilde Dampskibetvistnok kunne passere, saameget
mere som den var den theoretiskberegnede,der i Virkeligmindre; men den vilde forøges med
heden kanske var
voxende Vand, og dertil kom, at Seilrendenvilde ligge i
en stærk Krumning, samt at man i Regelen vilde generes
af Tømmer. Kanaldirektørengav en Plan til en fuldstændig Korrektionaf Gulsvigstrømmeneved .Hjælpaf en muddret Rende med 40 Fods Bundbreddeog Parallelværker,
dels af StenjeWer dels af Fletværk, og beregnedeOmkostningerneved den til Kr. 39700. Da han imidlertidselv antog, at en saadanKorrektionikke vilde afgive nogen bekvem
og sikker Seifrende,havde han til Sammenligningberegnet
Omkostningerneved at omgaa Brudebergstrygenmed en
Sluse og Kanal til Kr. 24000, hvorved den samlede Farbargjørelse vilde koste omtrent Kr. 56000. Til Slutning
bemærkedehan, at man sandsynligvispaa Grund af Forholdeneovenfor og nedenforei vildekunnegjøreStrømmene
farbare ved alle Vandstande, men indskrænkesig til at
gjøre Brudebergstrygenfarbar ved middels Sommervand.
I saa Tilfælde behøvede man ei at muddresaa meget og
vilde da indskrænke Omkostningernetil Kr. 11200. Og
dette antog han for at være det eneste,som burde forsøges
udført, og det kun underNavn af Forsøg, da Passagen selv
med det heldigsteUdfald vilde blive ubekvem. Den skarpe
Kurve og den store Stromhastighed,der i Flom laa Dampskibets Hurtighedsaa nær, vilde ikke kunne undgaaesmed
rimelige Omkostninger,og hvis en mindrejævn Fordeling
af Faldet skulde fremkomme
, saa vilde Dampbaadenei
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kunne kommeop. Fra den Side var Sagen derfor ikke 1863.
tiltrækkende, men Arbeidet var af megen Interesse for
KanalvæsenetsPersonale som overmaadeinstruktivt. Han
anbefalede derfor, at det Offentligebidrog2/3.Dele af de
11200 Kr., dersom Distrikterne eller Dampskibsselskabet
vilde bidrageResten.
IngenierrUnder 18deApril erklæredeIngeniørkommissionen,
at konmenmsiszo
den fandt saalidenSandsynlighedtilstedefor,at sidstnævntetr8nike
ninpgrf
il
Arbeideskuldemedførenaget reelt Udbyttefor en Farbarxla,n6a3a1Lgjørelse, at den i saa Henseendeikke kundetiltræde For-tørelorslaget. Af de tvende andre Alternativermaatte den foretrække
det med Sluse i Brudebergstrygen. Da der imidlertid ikke havdesde fornødneData for Detailleforslagtil
dette Sluseanlægog UndersøgelserneforNærværendeheller
ikke havde været udstrakte til Fladsjø, hvis Korrektion
stod i nødvendigForbindelsemedFarbargjørelsen,og da der
endeligendnu savnedestilstrækkeligesammenlignende
Vandstandsobservationerfor denneElvestrækning,maatte Kommissionenanbefale, at Undersøgelsernei nævnteRetninger
fortsattes, saafremtder maatte knytte sig tilsvarendestore
Interesser til denneFarbargjørelse.
Efterat være gjort bekjendt med disseFremstillingerDampskibsaf Sagen androgDirektionenfor Dampskibetpaa KrøderenAtirkaagebn%
under 10deJuli hosKanaldirektørenom,at den af ham fore-g63 0( 1:1jg
slaaedemindreOprensningi Brudebergstrygen,
til 11200Kr.s 13eruns2::
Kostendemaatte blive udført. Den 15des. M. oversendte 8trygen.
KanaldirektørenForslaget til Departementetmed den Bemærkning,at han næredegrundet Haab om, at dette Forsøgsarbeideialfald under midlereVandstande vilde gjøre
Elven op til Fladsjø nogenlundepassabelforDampskibe,til
utvivlsomtGavn for de søndreBygder i Næs Præstegjeld.
Departementethar formodentligaf Hensyntil IngeniørkommissionensUdtalelserikke villet indgaaherpaa.
SomDirektørforDrammen—Randsfjord-Jernbanen
havde 1867,
StadshauptmandSchwartzi en Forestillingtil DepartementetAo
Sehwarts's
nd git
edne
dre
af 3dieAugustandragetomForberedelseaf forskjelligeForanstaltningertil det Øiemedat fuldstændiggjøreogi videstesgrei:aerrgif:-r
reitstil
Omfangnyttiggjøre det nævnte Jernbaneanlæg,deriblandt
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1867. Anlæg af Sidebaner til Kongsbergog Krederensamt Farbargjørelse for Dampskib af Hallingdalselven fra Gulsvig
til Næs.
I den .Anledning beordredeDepartementetunder 4de
SeptemberKanaldirektørentil at supplerede i omhandlede
Elvestrækning tidligere anstillede Undersøgelser,saaledes
at der kunde erholdeset paa de daværendeForholdi Vasdraget bygget Forslag med Omkostningsoverslagtil sammes
— omfornødigedes—
Farbargjørelsefor Dampskib,bc3regnet
paa Anvendelse af Sluseværker.
Den 19deSeptembergav KanaldirektørenOrdre til Ingeniør Lassen at iværksætte og lede de fornødneUndersogelser,som han medAssistanceaf IngenierDircksogFourer
Taubøll fortsatte til henimodSlutningenaf NovemberMaaned, da de paa Grundaf Aarstidenmaatte afbrydes.
1868.
Lassen indgav heromen Rapport, hvoraf det fremgik,
rek-at endnu kun den nedre Del af Elven var bleven underKanaldiUdtørene
Vaeiltemagr:
; segt Under Bearbeidelsenaf de indsamlede Materialier
Næresaeftilde
var Kanaldirektørenbleven opmærksompaa Forholdenei
Janr.1868.,trøderen, der tidligerevare ham ubekjendte,og han fandt
det derfor rigtigt allerede ved Oversendelsenaf Lassens
Rapport til Departementetunder 8de Januar forelobig at
udtale sin Mening om Kanalisationsprojektet.Han bemærkede, at der i flere Aar havde gaaet et DampskibpaaKrøderen og stiftet megenNytte, specielt ved at det slemmeste
Veistykke mellemHallingdal og Ringeriget undgikkes om
Sommeren,nemlig de mange og bratteBakkermellemSorteberg og Gulsvig. I meget lavt Vand, der gjerne indtræder
om Høsten, da Varetransportener betydelig,kunde imidlertid Dampskibet ikke gaa paa Grund af Bankerne •strax
ovenfor Noresundog i Elven omtrentret ud for Krydsherred Kirke. Undersøgelsenaf disse Steder laa udenforden
ham givne Ordre, hvorfor han i saa Henseende afventede
DepartementetsnærmereBestemmelse. Mellem Kroderen
ogNæs kundeHallingdalselventil Nød roes,og dette havde
formodentligfremkaldtØnsket om at faa den farbargjort
for Dampskib. Men dette var en ikke simpelSag. Skjønt
Faldet i Elven, 65 Fod, ikke var betydeligtog sandsynlig-
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vis vilde kunne overvindes med 5 Sluser, saa var Terrainet 1868.
idethele saa ugunstigt, at Omkostningerne maatte blive be-tydelige,uden at der alligevel opnaaedes nogen bekvemSeilfart. Dertil kom de mange og overordentlig viltre Bække
og Smaaelve, som førte Masser og Grus og Sten af stort
Kaliber med sig. De vilde sandsynligvis foranledige store
Vedligeholdelsesudgifterog udsætte det hele Anlæg for under en stor Flom at tilstoppes. Især var dette Tilfælde
med den øvre Del mellem Næs og Aavestrud, saa Kanaldirektøren antog, at der aldrig burde blive Tale om at
farbargjøre den lbr Dampskib. Paa den nedre Del mellem
Gulsvig og Aavestrud vare Forholdene meget bedre, skjønt
de ogsaa her vilde foranledige store Omkostninger, der
gjorde, at man burde tage under Overveielse, om Farbargjørelsen burde Omfattelaveste Vand eller kun indskrænkes
til middels Sommervand. Kanaldirektøren antog, at der
burde udarbeides Planer for begge disse Tilfælder, for at
man derefter bedre skulde kunne bedømme, hvorvidt der
kunde blive Tale om en Kanalisation af den øvre Del mellem Næs og Aavestrud. Han forudsaa dog, at Omkostningerne vilde vise sig saa betydelige,at han agtede at udsætte
med Undersøgelserne af den øvre Strækning, saafremt ikke
anderledes blev befalet, indtil Resultatet af Undersøgelserne
i den nedre Strækning kunde stilles klart frem.
I Anledning af denne Fremstilling bestemte Departe- Dep.tets
mentet under 13deJanuar, at Undersøgelserne ogsaa skulde jaredj:a_qfar
omfatte de paapegedeHindringer for Dampskibsfarteni Krø- igess :deren, og lod Kanaldirektøren Ingeniør Lassen udføre dem
i Slutningen af Februar Maaned (se dennesRapport af 7de deren.
Marts).
Den 31te Marts afgav Lassen et Forslag til Farbar- Lassens
31?tresile,r9t.sf
gjørelse af Krøderen ved laveste Høstvand for 4 Fod dyb-186
gaaende Fartøier fra dens søndie til dens nordre Ende bar gjerelse
(Vasbotten—Gulsvig),ledsaget af Krokier og Profiler. For- fere
slaget gik ud paa en liden Forandring ved Skinnæshængslet,
Fjærnelse af Græsset paa Skinnæsgrunden ved Hjælp af
en Harv, der oplagt ved en Bøie skulde kunne trækkes af
Dampskibet, naar det paafordredes, Udmuddring af en 30
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Fod bred Rende ved Olbergret ned forKrydsherredKirke,
ligeledes ved Noregrundensamt af en 40 Fod bred.Rende
ved Langeros forbi Hængslet, indesluttet paa begge Sider
af Parallelværker,og endelig Anbringelsen af en Dam i
Tuvestribenfor at bringeen Del af laveste Vintervandtil
at gaa igjennemLangeros. Omkostningerneved disse Är
beidervare beregnedetil Kr. 16764.
KanaldirekDette Forslag oversendte Kanaldirektørenunder 9dè
tørens Betlenkningaf Mai til Departementet,idet han gjorde nogleBemærkninger
9de Mai
1868over med Hensyn til den foreslaaedeRende ved Langeros, som
Lassens
Forslag. han ei fandt sikker, men derimodkostbar,uden at han dog
paa Sagens daværendeStandpunkt kunde fremsætte noget
andet Forslag. Han opstillede derhos som Alternativ at
bringe Landeveien fra Gulsvig med Bro over Langerostil
Tuveøen og derfra atter med Bro over Tuvestribentil et
tjenligt Punkt paa Stranden nedenforHængslet, hvor en
Dampskibsbryggekundeanlægges.
IngeniørDen 2den November afgav Ingeniørkommissionensin
kommissionens Be- Betænkningherover. Den fandtGrundtil at optageSpørgsttenkning
2ddeerno
'1;eory
jø;
rf maalet om dette sidste af KanaldirektørenopstilledeAlter1868. nativ, skjønt det paa Grundaf de tvendeBroer vilde stille
sig dyrere, men Hensynet til de Eventualiteter, som Seilrenden under derværendeForholde vanskelig kunde sikres
imod under Flom i Vasdraget, bevægede den til at foreslaa, at Sagen, forsaavidt dette Punkt angik, oversendtes
Veidirektøren til fornødenBehandling, forindenValg traffes med Hensyn til den tjenligste Maade, hvorpaaUlemperne for Dampskibsfartenkunde afhjælpes. Forøvrigt
havde KommissionenIntet at indvendemod Forslaget.
Lassens
Den 10de Septemberafgav Lassen ligeledes Forslag
Forslag af
10deSeptbr.med Overslag til Farbargjørelse af Hallingdalselven fra
1868 til Farbargjørelse Gulsvig til Aavestrud, ledsaget af en Mappemed 8 Kartmellem
GUlsvigog kopier, 6 Originalkarter,1 Mappe Kopier -af Opmaalingens
Aavestrud.
Karter af Elven fra Svenkebroi Næs til Sundvolclensamt
et Bind medProfiler. Efter dette Forslag var Længdenaf
denne Del af Elven 42630 Fod og Faldet paa samme9.7
Fod. Den var paa en Maade allerede farbar for Baade,
men Farten var yderst besværlig, da Strygene vare stride
1868.
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og grunde, saa Baadene maatte stikkes eller drages frem, 1868.
somoftest ved at Baadfolkene vadede udi Vandet ofte til
langt op paaLivet. OverFladsjø kunde man for det meste
ro, skjønt der ikke fandtes nogen sammenhængende
Dybfaare, idet Elven under Flom opkastedeBanker. Mellem
Aavestrudog Fladsjø, hvot;Elven var grund med enkelte
dybe Høler, bestod Bunden og Bredderne af fin Sand og
Sandler. Elvelobet var her udsat for stadige Forandringer
paa G-rundaf, at baade Hovedelven og Bielvene førte Material. Elvens Bredder stode paa længere Strækningerj
Brud. Dens Vandføring ved laveste Vand antog Lassen
efter de Maalinger, han ved en noget høiere Vandstand
havde foretaget, at være 1700 Kubikfodi Sekundet. De
Arbeider,hvorvedFarbargjørelsenforeslogesiværksat, vare
opstilledei 4 forskjeligeAlternativer,nemlig:
BaadrendegjennemTuvestribenog Strømkanalgjennem
Raapvigstrygen og videre til Aavestrud, beregnet at
koste Kr. 260880.
BaadrendegjennemLangerosog forresten som 1., beregnet at koste Kr. 272440.
BaadrendegjennemTuvestriben og Kanal med Sluse
gjennemRaapengørenog forrestensom 1., beregnet at
koste Kr. 303836.
BaadrendegjennemTuvestriben,Kanal med Sluse gjennem Raapengøren og Dam ved Brudebjerget for at
løfte Vandstandeni Kanalen,forrestensom No. 1., beregnet at koste Kr. 295440.
Af disse anbefaledeLassen som det heldigste No. 2.
Den 20de Januar oversendteKanaldirektørendetteFor- 1869.
slag til Departementat,idet han nærmerebegrundedeUnød-RanaldireknnY t f
vendighedenaf videre Undersøgelseri den øvre Del af El- t ,;sonik
1869
aan.'
ngr
ven, hvis Farbargjørelse ikke kunde ventes udført for en Lassens
Sum af Kr. 400000 og desuden syntes mindrenødvendig ZoVagavg
efter at en ny fiad Vei med storTransportevnevar bleven
egel
anlagt paa denneStrækning. MedHensyn til Forslaget var sreiedr.erKanaldirektørenikke enig i at•anbefaleAternativ No. 2,
men var mest tilbeielig til at anbefale Sluseanlæg. For:

17

— 258 —

øvrigt fandt han det hele Anlæg altfor kostbarti Forhold
til Trafiken og de Fordele, som det vilde yde denne. Han
tænkte sig Mulighedenaf en mereindskrænketPlan, dergik
ud paa at skaffeDampskibet op ad Elven i den længste
Tid af Heivandsperioden. SaafremtRaapengstribenvar farbar, saa vilde Dampskibetpaå Krøderen kunne gaa til
Aavestrud, indtilVandstandenvar gaaet ned til 3 Fod over
laveste Sommervand,eller i Reglen fra medioMai til ud
SeptemberMaaned,undertidenudiOktober; ofte kunde der
rigtignok indtræde lay Vandstandallerede i August. Anlagdes der i Raapengstribenen Strømkanal, saa vilde man
neppe kunne gjøre Regning paa at passere Elven i en Del
af Juni og Juli, og anlagdesen Sluse, vilde det.kun i enkelte Aar og da kun i faa Dage være umuligt at passere i Flomtider, der almindeligindtræfferi Slutningen af
Juni. I begge Tilfældevilde man kunne passerei længere
Tid om Vaaren og især om Høsten, nemlig sikkert Septemberog Oktoberog mulig lidt i November. Under enhver
Omstændighedvilde Forskjelleni Varigheden af den farbare Tid.være forholdsvisubetydeligmellemkun en af disse
4.nlæg og fuldstændigRegulering af hele Elven paa den
ene eller andenMaade,medensder var stor Forskjel i Omkostningerne. En StrømkanalgjennemRaapengstribenkunde
anslaaes til ca.Kr. 40000, Kanaldirektørenfandt derforen
saadan at være det mest rentableAnlæg, om man overhovedet vilde koste noget paa denne Strækning.
KanaldirekVed i anden Anledningunder30te September at medtø
ls tifri-dele Amtet nogle Oplysningerudtalte KanaldirektørentilvreeneeS
30te Septbr.
1869 ang. lige med Hensyn til DampskibsfartensLettelse i den øvre
Fledningsreglement Ende af KrederendenAnskuelse, atUlempernevedLændseforKrederens øvre forholdeneder væsentlig maatte kunne rettes paa ved et
Ende.
Reglement. Forholdeneder vare nemlig saaledes,at Dampskibet gik Langerosløbet,saalænge Dybden der var til-strækkelig, og ellers Tuvestriben, hvor Dybden ved lavt
Vand var tilstrækkelig, men i denne laa Lændsen, der
ikke aabnedes, for alt Tommer var passeret, saaledes at
Dampskibetofte maatte lægge til ud paa Fjorden til stor
Gene for Trafiken. Nu gik imidlertidTømmeretvæsentlig
1869.
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ved heit Vand, da Langeros kunde benyttes, og forholdsvis 1869.
ubetydeligi den Tid, da Dampskibet skulde passere Tuvestriben. Kanaldirektørenantog derfor, at Hængslet kunde
anordnes saaledes, at der anbragtesen Seilaabningi den
nedre Lændse og en Bom for den øvre. Man vilde da
kunne stoppe Tømmeret paa denne, saasnart Langeros ei
kunde benyttes som Seillob, idet Stremhastighedenda tillod dette, og derfra ei slippe mere Tømmerpaa den nedre
Lændse end som kunde oparbeidesi MellemtidenfraDampskibets Afgang til dets Ankomst og omvendt. Omkostningerne ved et saadant Arrangement vilde neppe overskride Kr. 800. Det derved forvoldteBryderi med Expedition af en mindreDel af Tømmeretvilde antageligikke
blive større, end at dette kunde paalægges sammetil Fordel for Seilfarten.
I Henhold til Kanaldirektørensog Ingeniøtkommis-g3.tett;
sionens ovenstaaendeUdtalelser lod DepartementetVeidirek- vrepaiii
tøren undersøge og afgive Betænkning over det antydede
Alternativ at føre Hovedveien fra Gulsvig til et Punkt1.1111.3eld'!if:r
længereude ved Stranden,hvor en Dampskibsbryggekunde
anlægges; ligesom det i Anledningaf KanaldirektørensBemærkningeri hans Skrivelse til Amtet af 30te September,
hvis Indhold var bleven meddeltDepartementet,henstillede
til Amtet at udtale sig om, hvorvidt Forfeiningeri den
antydede Retning antoges at burde seges gjennemførte,
hvorhos det i Tilfælde udbad sig Amtets Forslag til et
Fledningsreglement,ledsaget af FlødningsbestyrelsensErklæring.
Med Skrivelser af 22de November og 6te December
sendteAmtet Sagen tilbage til Departementetledsaget af en
Skrivelse fra Laane-ogByggekommissionenfor Drammen—
.Randsfjordjernbanens
Sideliniertil Kongsbergog Krøderen;
men forindenDepartementetforetogvidereved Sagen, anmodededet Kanaldirektørenom,efterat have gjort sig bekjendt
med disse Skrivelsers Indhold, at ndtale sig om, hvad han
ansaahensigtsmæssigstat foretage for at opnaa denvedAktietegningen til Drammen—Randsfjord-Jernbanen
forudsatte
Lettelse af Dampskibsfartenpaa Krøderen.
17*
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1871.
I den4nledning bemærkedeKanaldirektørenunder18de
tzint -Deeember,at af de i Forslaget til Oprensningsarbeider
for
tidypine:barf
Seilfarten paa Krøderennævnte Arbeider,nemlig:
Diasmnp 1. Forandringved Skinnæshængslet,
faitmsptt- Rensning af Skinnæsgrunden,
Krøderen. 3. Muddringved Olberg,
MuddringgjennemNoresund,
Reguleringaf Langeroslobet,
vare de fire første anbefalede saavel af ham som af Ingeniørkommissionen,hvorhos de vare af selvstændig Nytte
og ikke paa nogen Maadeknyttede til No 5. Af dem igjen
kunde No. 1 og 2 siges at have selvstændigNytte, medens
No. 3 og 4 høre saaledessammen,at lidet vilde være vundet, om kun et af dem udførtes. Ingen af disse fireArbeider burdederfor opsættes, dersomde fornedneMidler havdes disponible. Med Hensyn til No. 5 eller Langeros, saa
havde baadeKanaldirektørenog Ingeniørkommissionen
udtalt sig for,at de der foreslaaedeArbeidervilde være usikre
i sine Resultater; idet det antagelig vilde være vanskeligt
at holde den nedreDel af Langeros fri for Tiløring og det
var at forudse,at man sent eller tidligt vilde blive nødt til
at forlænge de der foreslaaedeVærker. Vedligeholdelsen
af Vandbygningsværkerhavde derhos i Regelen vist sig
vanskelig og kostbar, saa Kanaldirektørenvar kun lidet
stemt for noget Arbeidei Langeros, medmindrehan var
bleven overbevist om, at ingen anden Udvei fa.ndtes. Da
han senere var bleven bekjendtmed, at den af ham paapegede Udvei med Bro over Elven ved Gulsvig stødte paa
Vanskeligheder,var det, at han ved en Befaring af Aastedet var kommen paa den Tanke ved Reglement at søge
Sagen ordnet. Skjønt denne Udvei ogsaa efter Amtets
Skrivelservar forkastet, kunde Kanaldirektørendog ikke
ganske opgive den. Der stillede sig vistnokVanskeligheder
iveien derfor
navnlig det uopdorte Spergsmaal om
hvilkenGradman udenErstatningkundepaalæggeHængsleelerne Udgift ved Forandringaf sit Hængsle og Fledningen
ved forandretFlødningsmaade—, men han antog, at man
ved et nærmereStudium af Forholdenei det Hele vilde
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kunne finde en for begge Parter, Flødning og Seilfart, til- 1871.
fredastillendeLøsning. Han vilde derfor foreslaa,at man
lod de fire førstnævnteArbeiderpaabegyndeog ledes af en
Ingeniør, der samtidig under det længere Ophold kunde
samle alle Oplysningerom Flødningen og undersøgemulige
andre Udveie.
Ved Storthingsbeslutningaf 6te Mai 1871 bevilgedesStorthingsde af StatskassenpaakrævedeBeleb til Fuldførelseaf Side- abr6tuettal
banernefra Drammen—Randsfjord-Jernbanen
til Kongsberg11{1:of
kagfi*
juni
og Krøderen samt Kr. 16000 til de fornødneOprensnings-23cise.
arbeideri sidstnævnteIndse fra JernbanensEndepunkttil
Gulsvig i Flaa, hvilken Bevilgning ved kgl. Resol. af 23de
Juni s.A. blev tagentilfølge(kfr.Forhandlingerog Aktstykker
vedkommendede norskeJernbanerI. Drammen—RandsfjordJernbanenmed SidelinierPag. 49, 50, 68 og 70).
Efterat være gjort bekjendtmedKanaldirektørensoven- 1872.
staaendeBemærkningbestemteKommissionenforJernbanensBeslutning
raki
Sidelinier sig til at lade iværksættede nedreArbeider,i hvi1-øsænattleIse
ken Anledning Departementetunder 5te Januar paalagde
Kanaldirektørenat udføre deriiog samtidiglade anstille denKeårøedIgneic
af ham antydedeUndersøgelsermed Hensyn til Forbedring
af Passagen ved Gulsvig, alt for JernbanensRegning.
Arbeiderne bleve derefterpaabegyndtei Slutningenaf
Januar underLedelse af Ingeniør Vogt.
Som i Forslaget anført maatte en mindreForandring
foretages ved Skinnæshængslet,der tilhørte Nils Skinnæs
og E. H. Hervig, idet den vestligste Hængsledoppeskulde
fiyttes længer fra Land. Af Hensyn til Hængslet foretog
KanaldirektørendenForandringheri, at han lod den gamle
Doppe staa og anbragte en ny saa langt fra denne, at
Dampskibetunderde lavereVandstandekundepassere mellem dem. Paa Opfordringaf 16de Marts erholdthan under 4de April HængsleelernesSamtykke hertil paa Betingelse af, at Tømmerdirektionebingen Indvendinggjorde;
dennes Samtykke blev derforogsaa indhentetog paategnet
Eiernes Erklæring under Forbehold, at den nye Doppes
Anbringelse ikke vilde hindreDelingen af Tømmeretved
Skinnæs.
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Arbeidernei Kroderens nedre Ende dreves ud over
usnedrefsvVaaren, indtil de paa Grund af for høi Vandstandmidlerderensevre tp:-.
Ende,Vogte tug maatte indstilles i Slutningen af April. For deres
Y`)(1.(3
81aA
guga!Drift i dette Tidsrumhar Vogt under lste August afgivet
1872. Rapport. Samtidigmed Ledelsen af disse Arbeideranstillede han Underpgelserneved Kroderens øvre Ende og afgav under 13de August et Forslag med Omkostningsoverslag til de Foranstaltninger,som burde træffes der for at
muliggjøreDampskibsfartenop til Gulsvig. , Han oplyste
deri, at Tømmeretom Vaaren forst kom ned til Hængslet
ved Gulsvig, efterat Vandstandeni Krøderen havde naaet
en saadan Høide, at Langeros kunde befares af Dampskibet. Paa hin Aarstid hindredessaaledes aldrig Dampskibsfartenaf Tommerflodningen,
dette indtraf først ved de
lavere Hostvandstande. Han meddelte Opgave over,, til
hvilke Tider Tømmereti de senere Aar havde været annammetved Hængsleti Tuvestriben tilligemed en Forsikring fra Føreren af Dampskibet om, at Dampskibsfarten
da aldrig havde været generet af Fledningen. Paa Grund
af disse ForholdeforeslogVbgt, efterat have udtalt sig om
alle de øvrige tidligereopstilledeAlternativer, at man som
hidtil burde benytte Tuvestriben som Dampskibslebunder
hvere Høstvandstande,naar Langeros ikke længer kunde
befares; og efter de Oplysninger,
, han ved Konference
med Hængsleeieren,Temmerfloderneog Føreren af Dampskibet havde faaet, maatte man antage, at de tvende Interesser — Dampskibstartog Tommerflodning
— forholdsvis sjelden ville kollidere,da Tommereti Regelenvilde være
expederetfra G-ulsvigLændser,indenDampskibetpaaGrund
af lav Vandstandbehøvedeat passere Tuvestriben,og selv
om der paa denne Tid skulde være noget Tommerovenfor,
saa vilde dette udgjøreet saa lidet Kvantum,at man uden
store Foranstaltningertil enhver Tid skulde kunne sikre
DampskibetsHøstture gjennemTuvestriben. For nu paa
denne Maade at sikre begge de nævnte Interesser anbefalede Vogt et Reglementi Forbindelse med nogle mindre
Forandringeraf Lændserne.
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Foruden VanskelighedenligeoverforTommerfledningen1872.
havde Dampskibet,naar det skulde gaaTuvestriben,nedenfor denne.ennoget besværligPassage,idet det maatte styres
en megetskarp Bue forbi en der fremstikkendeOdde,en
Passage, som Føreren ansaa for en større Hindring end
KolliSionenmed Flødningen. For at overvindedenneVanskelighedforeslogVogt at grave et 30 Fod bredt Seilleb
gjennemOddentil sammeDybde somRendernei Krøderens
søndreEnde tilligemedenDelForanstaltningerfor at hindre
Temmerbommefra at lægge sig for RendensUdlebi Krederen samt om nødvendigten LændsemellemHængsletog
Rendensøvre Ende for at holde Tommeretborte fra den.
Paa Grand af, at Flødningensom nævnt kun var ubetydelig
i den Tid, Dampskibetmaatte paassereTuvestriben, ansaa
Vogt dog denne sidsteForanstaltningfor mindrenødvendig,
men antog,at al Vanskelighedvilde undgaaes, naar der i
Reglementetfastsattes, at Fledningen gjennemTuvestriben
skulde indstilles 1 å 11/2Time før DampskibetsAnkomst
til eller Afgang fra Gulsvig. Under Forudsætning af, at
den nødvendigeForandringved Hængslet paalaa Hængsleeieren, beregnedeVogt Omkostningerneved de øvrigeForanstaltningertil Kr. 3080.
KanalDen 12te DeeemberoversendteKanaldirektørendette Ve78,3k2rneinnag
Forslag til Departementet,idet han bemærkede,at han
det Væsentligevar enig medVogt i det af ham foreslaaedeDeactil.1.213872
TorrsItoggt.
Arrangementog i hans Betragtning af .de øvrigeAlternativer som utilraadelige,men at han dels af de meddelte
OplysningermedHensyntil Temmerfledningen
dels af, hvad
han senerederomhavde erfaret, var kommentil den Anskuelse,at Iteglementetfortiden maatte ansees som unedTendigt. Med Hensyn til RendengjennemOddennedenfor
Tuvestribennærede han nogen Frygt for,' at den kunde
tiløre sig, og foreslog derfor, at man forsøgsvisforelobig
grov den ud til laveste Vand og afventedeVirkningerneaf
en Flom, for derefter at bedømme,hvorvidt nogensaadan
Frygt maatte være begrundet. PassagengjennemElvelebet
var for besværligog vilde blive det endnumere, naar den
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ved Jernbanenfremkaldtestore Færsel nødvendiggjorde
-et
større Dampskib.
Bemyn-til
digelse
Under
31te DecemberbemyndigedeDepartementetKaieø-sars
;
naldirektorentil
at lade foretage de af ham foreslaaede
yoef,
denfor.
Forsøgsgravningeri
SeilrendennedenforTuvestribenfor at
vestriben
vinde Erfaring angaaendeFremgangsmaadenmed Hensyn
til de videre Forbedringeraf Seilladsenher.
1873.
DenneGravningblev derefter udført strax omVinteren
Vogts Rap- og beherigenafnivelleretaf Hensyntil desenereIagttagelser
port af 8de
6eptbr. 1873 (kfr.RapportfraIngeniorHalvorsen af 29deApril), ligesom
Arbeiderne
i Krøderens Arbeiderne i Krøderens nedre Ende fortsattes til ud i
nedre Ende.
Slutningenaf April. Vogt har under 8deSeptemberderom
a ljp r e
afgivet Rappartmed RegnskabsoversigtogHalvorsen Under
v3orok,tebrr.
20de OktoberRapportomForsøgsgravningeunedenforTuve
„GerZ,Z!
striben, hvorefteringenOpgrundingder havde vist sig efter
Flommen.
KanalI Anledningaf denne sidste Rapport indberettedeKadirektørens
Forslag af naldirektøren under 22de Oktober til Departementet,at
22de Oktbr.
1873 til vi- uagtet et enkelt Aars Erfaringikke gav tilstrækkeligSikdere Arbei
, ,
der ned-en- Kerneamed Hensyn til Bedommelsen,saa syntes dog det
for Tuvestriben gjorte Forsog at have godtgjort, at Seilrendens Tiloring
Bl. 111.
neppe vilde blive stor. I Henhold dertil, og da han antog,
at en forbedretPassage for Dampskibsfartenop til GulsviK
ikke vilde kunne opnaaespaa en billigere•Maade,sfa,aforeslog Kanaldirektoren,at de af Ingenior Vogt under 13de
August 1872 foreslaaedeArbeider nedenfor Tuvestriben
maatte komme til Udførelse, nemlig Udmudring af et 30
Fod bredt og 5 Fod underlavestefarbareVandstandliggendeSeillob samt Anbringelseaf 2de Hængsledopperog 6 Pæle.
Noget Reglementtroedehan efter de senereAars Erfaringer
ikke fortidenburdeudfærdiges.
IngeniørEfter med DepartementetsSkrivelse af 3die November
kommissinnens Be- at have modtaget dette den konstitnerede Kanaldirektor
ovttenkning
er Kanal- Vogts Forslag m. m. til Betænkning, erklæredeIngeniordirektørens
Forslag. kommissionensig enig i Forslaget og i , at man burdeaf-vente Erfaringerne efter disse Arbeiders Udforelse, inden
noget Reglementbestemtes.
1872.

Oo St

I:
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Departementetbemyndigedederefter under 9de Decem- 1873.
%tdei
gtse138e
ber Kanaldirektøren til at lade udføre de saaledes fore-Dmey
slaaedeArbeidertil Lettese af Seilladseni den oversteDela2:1,1 1
i Krøderenø
af Kroderen.
øvreEnde.
te nr
eanl
dis
wek..
I Anledning af et Broanlæg over Elven nedenforKa
KroderensJernbanestationanmodedeAmtsingenierenunder tVItg
10de DecemberKanaldirektørenom de Bemærkningen,hanaDnegebre
maatte have at gjøre til Arrangementetaf Broaabningerne, anlæg.
hvortil denne under 11te s. M. svarede, at de meddelte
Oplysningervare utilstrækkeligetil derpaa at begrundeen
Formening om den Indflydelse;som Broen vilde kunne
have paa Tommerflødningen.Han udtalte derfor kun, at
en Broaabningpaa 40 Fod som angivet kunde være tilstrækkelig, naar man med Sikkerhed og under alle Vandstande ved Ledelændserkunde føre Tømmeretpaa Broaabningen.
Arbeidernei den nedreEndeaf Kroderen.:afsluttedes
og 1874.
Muddring af Renden paa Odden nedenfor Tuvestribeni
den øvre Ende paabegyndtesog fortsattes til henimodSlutningenaf April, men gjenoptogesatter i OktoberMaaned.
Forst henimodMidten af Mai vare Arbeidernei øvre 1875.
Ende af Krøderenfærdigeog i Skrivelseaf 15deSeptember.Z)seluidteli=
foreslogKanaldirektøebfOrJernbanebestyrelsendenMaade,Et.rennaslti!e
hvorpaa de efter ArbeidetgjenværendeMaterialierog Red-laømtnivar
skaber burde realiseres, hvilket Forslag dennei Skrivelse 1175
af 17de s. M. vedtog.
Den 26deMai gav KanaldirektørenendeligIndberetning
til Departementetom, at de i Henholdtil dettes Ordrer af
5te Januar 1872 og 9de December1873 udførteArbeider
til Lettelse af Dampskibsfartenpaa Kroderen vare afsluttede, samt meddelte, at han efter Aftale med Føreren af
Dampskibetpaa Kroderenhavde udsat med at træffe Foranstaltninger til at sikre Dampskibsfartentil Gulsvigmod
Tommergang,indtil man fik nogenTids Erfaring.
Efterat alle Materialierog Redskabervare realiserede, 1876.
oversendteKanaldirektørendet endeligeOpgjør herfor til
Jernbanebestyrelsenden 23de September,idet han bemær-
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1876, kede, at alt Muddringsarbeidet
i Krederenvedkommendenu

var op- og afgjort.
I Skrivelse af 4de Marts fremkom0. & L. Nore med
£.rstatFordringtil
Kanaldirektørenpaa Erstatning for, at deres
ningskrav
LonraT-kree. Fiskeri var ødelagt ved Opmuddring
af Renden over Noretørens Be- grunden. Kanaldirektørenafviste imidlertid under 12te
tænkning
af 29de
A
S. M. Sagen som vedkommende
Drammen—Randsfjord-Jernug. 1879.
banens Sidelinier. Men efterat dennes Direktion havde
modtagetKlagen, oversendte den den under 2den April til
Behandlingaf Kanaldirektøren.
Efter nærmereKonference paa Stedet med Klagerne
afgav han den 29de August sin Betænkning. Han oplyste
deri de af Klagerne paapegedeGrunde for Muddringens
skadeligeIndflydelsepaaFisket, men fandt det meget tvivisomt, om nogen Skadeserstatningmed Rimelighed kunde
forlanges, hvorvel det ikke var godt at udtale nogen afgjørende Formening om, hvorvidtnogetFaktisk laa til Grund
for den fremholdteForklaring,eller om det Hele kun var
saadanneForestillinger, som man dannede sig for at forklare de Uregelmæssigheder,der ofte vare knyttede til Fiskeribedriften. I alle Fald syntes den paaklagede Skade
at være saa uvæsentlig og at staa i en saa indirekteForbindelsemed den udgravedeRende, at han ikke kunde tilraade, at offentlige Midler i denne•Anledning anvendtes,
hvorimoddet fik være Klagernes Sag, saafremt de virkelig
fortrøstedesig dertil, at søge sine Fordringerretsligt anerkjendte og Erstatningenbestemtved Skjøn.
I Skrivelse af 8de Januar indmeldteFøreren af Damp1880.
Tiløring af skibet paa Krøderen, at de oparbeidedeRender begyndte
Itenden nedenfor Tu- at tiløre sig.
Renden nedenforTuvestriben var saaledes
vestriben.
bleven 14 Tommergrundereend oprindelig,og af de andre
var den over Noregrundenværst. Dampskibsfartenhavde
man derfor værei nødt til at standse, inden Isen lagde sig,
til almindeligMisnøie. Føreren fremsatte i den Anledning
Tanken paa Anbringelseaf en Reguleringsdamfor Udlebet
af Krederen,for at man dermedskulde kunne hæve dennes
laveste Vandstande. Kanaldirektørenbemærkedeimidlertid
hertil under 14de s. M., at Opdæmningenaf et saa stort
1879.

som Krøderen vilde
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gribe
—1Tand
ind i saa mange Forhold
1880.

baadeved og nedenforVandet, at det fordredevidtleftige
Undersøgelserog Overveielser og maatte fremmestore Interesser for at kunne kommepaa Tale. Omkostningerne
yed en saadan Dam kunde derhospaa Forhaandikke sættes underKr. 20000, saa denne Udvei ikke burdebringes
i Forslag for at spare nogle TommersMuddringi de engang oparbeidedeRender.
Senere paa Aaret fremkomDirektionenfor DampskibetDibirrelZanpe!"
«Krøderen»(et senere anskaffet5 Fod dybtgaaendeDamp-sktteIreskib) med en Forestilling om for Statens og BuskerudsFoonaresyt!,'Illi
Amts Regning i Forening at faa Skinnæs-,Olberg-,Nore-og Gulsvig-Grundeneopmuddredetil 5 Fods Dybde under
laveste Vintervandstand. ForindenAmtet befordrededenne
Forestilling, indhentede det KanaldirektørensBetænkning
43gda fornemmelig om, hvorvidt der kundø blive Tale om
at forlæggeRenden ved Gulsvig til Grundeneved Elvens
vestre Leb, Langeros kaldet.
EfteratLøitnantNysom havde opstillet sammenlignende
Overslag over Omkostningerneved en Opmuddringaf samtlige
ældre Render og ved en Gjennemgravningaf ny
Rende gjennemLangeros samt Fordybning af 4e øvrige,
resp. til Kr. 4250 og Kr. 20000, bemærkedeKanaldirek-KanalsCMtøreni Skrivelse af 8deDeeember,at de sammeArgumenter,f:eje:bneraf
gl8t
der i sin Tid havde betinget Valget af Rende gjennema=didtxeFo• Tuvestriben fremfor gjennem Langeros, ikke havde tabt tionens
resti ll ing.
noget af sin Vægt. Det var derforingen Grund til nu at
gaa over til denne, saameget mere som Omkostningerne
vilde stille sig saa uforholdsmæssigtugunstigerenu,og som
en Rende gjennemLangeros vilde være stærkt udsat for
at opgrundes og de for sammeani3ragteIndskjærmninger
for at ødelægges.
I Henhold til KanaldirektørensIndberetning af .22de 1881.
Septemberer Hængslet ved Skinnæs sloifet, da Trælast- Slffning
direktionenefter forgjævesat have søgt Overenskomstmedalheng=es
Eieren kjebteStrandrettighedernenederst'i Krøderen umiddelbart ovenfor Broen og anlagde det saakaldte Glesne-
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hængsle, der paa Grundaf den Hurtighed, hvormedTommeret expederes fra samme, ikke byder nogen Hindring
for Dampbaadsfarten.

Forslag

med

deri senere

foretagne

Forandringer.

Af LeitnantVedeler er i 1857udarbeidetKarter,Pro-

filer og Overslagtil en Reguleringeller Farbargjørelseaf HallingdalselvenmellemNæs ogKrederen, beroendepaa Kanalkontoret,men officielt
er intet Forslag hertil afgivet, da Kanaldirektøren fandt dette Projekt urealisabelt.
KanaldirektørThams'sForslag af 9de April 1863til
Farbargjørelseaf Gulsvigstrømmene.
Ingeniør LassensForslag af 31teMarts 1868 til Farbargjørelseaf KrøderenmellemGulsvigog Sundyolden eller Jernbanens Endestation tilligemed
KanaldirektørThams's Bemærkningerdertil af
9de Mai 1868.
Ingeniør LassensForslag af 10deSeptember1868til
Farbargjørelse af Hallingdalselvenfra Gulsvigtil Aavestrud tilligemedKanaldirektør Thams'
Bemærkningerdertil af 20deJanuar 1869.
5) Ingeniør Vogts Forsleg af 13de August 1872 til Foranstaltninger,i den øvre Ende af Krøderenfor
at skaffe DampskibetAdkomst til Gulsvig tilligemed Kanaldirektør Thams's Betænkning af
12te December1872.
Af disseForslag er No. 3 delvisog No.5 helt udført.
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Arbeidets

Kostende.

Udgifterne, der ere bestridte af' Drammen—Randsfjord-JernKr. 14686.57
banens Sidelinier har været
Ifolge Kanaldirektorens •Skrivelse til Jernbanedirektoren afgaar derfra som mdkommet ved Salg af Materialier og Red«
skaber
194.07 •
Kr. 14492.50

Forbygning
gaarden

af Brud paa KapellanBjertnæs

i Krødsherred.

IV u.
Forbygning af Brud paa KapellangaardenBjertnæs i
Kradsherred.

Efter en Forestilling fra ChristianiaStiftsdirektionat
20de Juli 1875blevKanaldirektørenaf Kirkedepartementet
i Skrivelseaf 18deAugust s. A. anmodetom at undersøge
iLlenSkade,som Krøderenskuldehave foranledigetpaa KapellangaardenBjertnæs,hvorvidtder var Grund til at foranstalte Forbygningsarbeider,samt i TilfældeafgiveForslag
med Omkostningsoverslag
over dem.
Under 7de September1875 afgav Kanaldirektøren sin
Betænkning,hvori han foreslogat forbyggeBruddet ved et
Stenbelægog kalkuleredeArbeidetsKostendetil Kr. 960.
Departementethar under 14deSeptember1875meddelt
Stiftsdirektionen,at man af Oplysningsvæsenets
FondsMidler vilde anvendedet af KanaldirektørenkalkuleredeBeleb
til Arbeidet,hvortil i 1877 er anvist Kr. 200.

18

TV

Elvebrud

ved

v.

Hallingdalselven,

Lykja, Goptjærn og Sævre.

18*
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IV

y.

Elvebrud ved Hallingdalselven,Lykja, Goptjærnog Sævre.
I
Sagens

.

administrative

Behandling.

LokalbeFra Aavestrud og ned til Kroderen fandtes langs skrivelse.
Hallingdalselvenflere Elvebrud, hvoraf imidlertidmangei
1869vare standsedeog enkelteforholdsvislette at standse,
medensto af demtruede med at paaføre størreSkadersaavel paa privat sompaa offentligEiendom. Det eneaf disse
laa strax*ovenforFlaa Kirke paa Gaarden Lykjas Grund
og det andet ved Goptjærn.
Begge vare Grundbrudog strax ovenfor Lykjabruddet
laa der paa GaardenVoldsogViks GrundstørreFlombrud,
hvoraf det sidste for en stor Del var standset, saa der
ikke syntes at vare nogenFare for Kirken i dennærmeste
Fremtid. Derimodtruede Lykjabruddetmed at rive Hovedveien ud, idet den i 1869 kun laa 156 Fod fjernet fra
Bruddet, der var i rask Fremadskriden. Lykjabruddets
Hoide over almindeliglav Vandstandvar 36 Fod og den
største Dybde derunder i Reglen 8 Fod, men der, hvor
Grundbruddetstandsede,ligetil 18 Fod. Længdenvar omtrent 1300 Fod. Bruddet laa i dyrket Mark, og Grunden
bestodaf flnSandblandetmedLer. Vandstandsvariationerne
i Elven udenforBruddetvare megetbetydelige;i 1866var
saaledeshoiesteFlom 27 Fod overalmindeligtlavesteVand,
medensden almindeligeFlom er 15 Fod derover.
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• Det andet store og farlige Brud ved Goptjærntruede
ingen offentligEiendom. Det var 3600 Fod langt og noget
hpiere end Bruddetved Lykja, medensDybden underLavvand var mindre,kun undtagelsesvisover 4 Fod.
I et Forslag til Hallingdalselvens Farbardørelse af
1857 har LientenantVedeler omhandletdisse Brud og foreslaaet deres Forbygning.
1869.
Den 6te Marts oversendte Amtet en Skrivelse med
Aondragnednedr-e
mU
Bilage angaaendeElvebruddenemellemAavestrudogGulsvig,
sø
Lgyekjlsaerovged
ledsaget af Karter og Profiler, til Departementetmed AnGoptjærn,
modningom KanalvæsenetsErklæringderover. Ved Ordre
af 1lte s. M. paalagdes Kanaldirektørenat undersøge
Forholdeneog afgive sin Betænkning.
Den 16de SeptemberindberettedeAmtet til Kanaldirektøren,.at Bruddetved Goptjærnhavde udvidet sig betydeligt, hvorforman snarest ønskedehans Formening om,
hvad der burde foretages.
isclif3e.k.Under 26de s. M. afgav Kanaldirektørensin B etæ n krføarnea
tænknningaf
n i Sagen. Med Hensyn til Lykjabruddetbemærkede
26deSeptbr.
1869ang. han, at det utvivlsomtbedst beskyttedesved direkte Dækog
LyWa
aoptImrn. ning uden Elvekorrektion,og at man kunde forsvare kun
at dække det til Heiden af almindelig Flom, da store
Flomme kun sjeldenindtraf, og da nogen størreSkadeikke
kunde afstedkommes,naarkun Foden af et Brudvardækket.
Han foreslog at dække det under Lavvand, altsaa udenfor
Isens og Tømmerets,Virkningmed Faskinverk, bestaaende
af 3 Fods Synkvalser sammenbundnemed Staaltraad, og
over Lavvandet eller regnet 1 Fod under sammetil almindelig Flomheidemed Stenkast i Skraaning af 1 : 11/2. En
saadan Dækning beregnedehan til Kr. 3624 eller med Opsyn og Afstikningtil Kr. 4000. Da denne Sum imidlertid
var forholdsvis stor og en saadan Dækning fuldkraftig,
medensJorden bag sammevar af mindre Værdi og Forholdeneidethele trange, var han ikke utilbøieligtil at reducere baade Synkvalserneog Stendækningenmed 1/3 Del og
saaledes Omkostningernetil Kr. 2800. Med Hensyn til
fraraadedehan den her muligeBeskyttelse
Goptjærnbruddet
ved en Elvekorrektionog en DækningvedHjælp af.Buner,
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men tilraadedealene en Dækning med store Stene og Baz 1869..
som ved Lykja, og beregnededens KostendemedrundtTal
til Kr. 8000, som ved en Indskrænkningi Stenbelæggets
Tykkelse og i Længden,saaledesat manistedetforat dække
helt ned til Enden af Tretøren kun dækkedetil Midten af
samme, vilde kunnereducerestil Kr. 6000. Kanaldirektøren
bemærkedetil Slutning, at han Intet havde beregnet for
Opsyn og Bestyrelse, da det vilde afhænge af disses An.ordning,hvormegetde vilde andragetil. Han havde tænkt
sig som det billigste Arrangement,at Amtsingenierenlod
Arbeidet udføre ved sine Folk underhans Ledelse.
1871.
Efter at denne Erklæring var bleven tilstillet Atntet,tdgeerrh
a0,2•indledede dette Underhancllingermed de vedkommende
Grun deiere og Flaa Kommuneom Sagen. Man enedes da OtinntoistiD111, sammenmed Amts-Kommunen,at udrede Halvparten ningerne.
,af den af KanaldirektørenkalkuleredeSum til DækningsarbeidernesUdførelse og søge Departementetom at bidrage
den andenHalvpart af Elverensningsfondet,idet man forbeholdt sig Dækningenudførtefter den fuldstændigerePlan,
hvis Kostende for begge Bruds Vedkommendevar beregnet
til Kr. 12000.
GjennemAmtet fremkomAndragendeoMBidrag af det AndrEzttasde
bildragtil
Offentligetil Departementet,hvorefterdette,indendet afgav Goptjærn.
nogen Indstilling, først indhentede Ingenierkommissionens
ZErklæring angaaendedet Tekniske ved Sagen. Den blev Iknogme
-afgiven den 21de Novemberog gik ud paa i det Væsentlige
at bifalde Forslaget. Kommissionenhenledede Opmærksomhedenpaa Ønskelighedenaf at tilveiebringe Vegetation an4ir0n0pi Dækningen over Middelvandsheiden,og udtalte sig om
Usikkerhedenaf et Overslag for det Slags Arbeider, der i
hei G-radinflueredesaf flere Omstændigheder,medens de
her opførtePriser ikke syntes at være saa rummelige,at
de gave synderligt Spillerum for mindre gunstige Muligheder.
rjere;
Den 7de DecemberremitteredeDepartementetsamtlige
ga=r
Sagens Dokumentertil Amtet, idet det gjorde opmærksom11:41
paa, at det som udtalt i sin Skrivelse af 13de Juni havde
været Meningen,at det Bidrag, som det agtede at anbefale
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udredet af. Statskassen, skulde tilstaaes de interesserede
Grundeiere,hvoraf fulgte, at Arbeidet vilde blive at udføre
for disses Regning saaledes,at de selv maatte bære Resikoen, hvis de tilveiebragteMidler ikke strak til, og,
deromskuldeblive Sporgsmaal,ethvertAnsvarved Arbeidet,
og at det Offentlige eller Kanalvæsenetikke kom til at
staa i noget andet Forhold til Arbeidet end at udredeet
Pengebidragdertil.
1872.
Efterat de fornedneErklæringeri saa Henseende fra
Kg1.Resol.
Grundeierevare indhentede,faldt der underif 20deJan• de vedkommende
1872 Staang.ts20de Januar i Henholdtil DepartementetsIndstilling kon-bidrag.
gelig Resolutionfor:
«At de af de til Oprensningaf Elvedrag og Strømmem. V. paa Budgettet opførteMidler tilstaaes vedkommende
interesseredeGrundeieresom Bidrag til endel Forbygnings-arbeideri Hallingdalselvenpaa GaardeneLykja og Goptjærn
i Flaa Annex til Næs Præstegjæld,BudskerudsAmt, overensstemmendemed det af Kanaldirektørenunder 25de September 1869 afgivne Forslag efter det kostbareste Alter• nativ i sammeHalvdelen af de medgaaendeOmkostningerindtil et Belob af Kr. 6000, mod at Arbeidet besørgesudført ved Foranstaltningaf Amtets Veivæsen underKontrol
af det Offentlige.»
Ved under 29de Januar at kommunieereAmtet denneResolution,paalagdeDepartementetdet efter Arbeidets Afslutning at foranstalte de afgivne Arbeidsregnskaber,naarde vare beherigt reviderede,indsendte til Departementets
Gjennemsyn,samt at paalæggeArbeidsbestyrerenmed pas-sende Mellemrumat indsendeRapportover ArbeidetsGanK
til Kanaldirektøren.
maalingved agtede man strax om Vaaren at paabegynde,
Ny OpArbeidet
Goptjearn.og i den Anledning besaa Ingenier Vogt i Foremng mecl
AmtsingeniorenBruddene. De fandt ved da at sammenligne BruddenesTilstandmed de tidligere Karter, at Bruddet ved Lykja væsentlig var uforandret,medens Bruddet
ved G-optjærnsaavelsom de udenfor samme værende ørerhavde undergaaet ikke ubetydelige Forandringer,saa det
blev nødvendigt at foretage nye Maalinger og Kalkuler.
De fandt det derhosnødvendigtat udsætteArbeidettil det
1871.
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paafølgende Aar, da det var vanskeligt og kostbart paa 1872
Vintertidenat tilveiebringeSten, og da Arbeidsprisernedesuden vare heie. Herom indgave de resp. under 15de og
22de Marts Indberetningertil Kanaldirektøren. Denne bifaldt Arbeidets Udsættelse i Skrivelse af 23de Marts og
gav under s. D. DepartementetUnderretningherom.
Om Høsten bleve de forberedendeArbeiderpaabegyndte,Dzi2fts.
men efter at have foretagetde nye Opmaalingerog anstilletZr.bermnt-snye Beregningerpaa Grundlagaf de saa betydeligtforøgede
Arbeidspriser,indberettedeAmtsingeniørenunder 27de 0k-217r-tober til Kanaldirektøren,at han ikke saa sig istand til at "kning.
udføre Dækningsarbeiderneefter den antagne Plan for
mindreend Kr. 17776, hvorimodhan bragte en andenPlan
i Forslag, som han antog vilde kunne realiseresfor de bevligede Kr. 12000. Denne Plan gik ud paa at sleife Synkvalserne, som under derværendeForholdevilde blive meget
kostbare,og erstatte dem med Bar og Sten, samt paa at
gjøre Stendækningennoget tyndere.
Efter i Anledning heraf at have konfereret nærmeredi2%,1-ens
med Amtet og Amtsingenieren,erklærede.Kanaldirektøren
ngb.
ez°82.
i Skrivelse til Amtet af 3die November, at der fra hansvaeni
inioenjrargens
Side Intet var til Hinder for at lade Arbeidetudføre efter
den af AmtsingenierenfremsattePlan, idet han paa Grund
af de høie Priser, denne havde beregnet for Stenen, antog,
at han i Virkelighedenvilde blive istand til at udføreStendækningennoget tykkere, end han havde paaregnet. Han
henlededederhos Opmærksomheden
paa, at man over Lavvandet burde anvende Pil eller Vidie i størst mulige Udstrækningsom Underlag for Stenen for derved at befordre
Beplantningog saaledes Styrken af Dækningen.
Amtet indhentede alle Bidragsyderes undtagen Næs 1873.
Herredsstyrelses Samtykke til at befølge Amtsingeniørens
Plan, og Arbeidet blev derefter udført efter den. Inden
Vaarflommenvar det for største Delen færdigt, idet kun
den øvre Del af Dækningengjenstod. Rapportmed Regnskab herover blev afgivet den 28de Juli, og var der til da
medgaaetKr. 10648.03 af Bevilgningen.
-
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Paa-Vaartidenvar Arbeidet i sin Helhed fuldført for
aen kalkuleredeSum Kr. 12000, og afgav Amtsingenløren
under31te Juli Indberetningherom,ledsaget af RegnskabsAmtaing.a
Rappert af opgjør.
3'h 1874.
Den 31te OktoberindsendteOle GuttormsenGoptjærn
1878.
Foly.ming
en IndberetninggjennemAintet om, at Forbygningerneved
træer nvare gjennenibrudte,og at Flommenhavde
Goptjærnbruddet
neArii3t.
angrebetdem og Bakken bagenformed saadanVoldsomhed,
at det hele Forbygningsarbeidetruedesmed snarlig Ødelæggelse, dersomderikke blev truffenalvorligeForanstaltninger
derimod. Han anmodedederhosom KanalvæsenetsBistand
og Pengebidraghertil, idet han erklæredesig selv villig til
at gjøre Opoffrelser.
1879.
Under 14de FebruaroversendteAmtet denneIndberetKanaldirektørens ning til Kanaldirektørenmed Anmodningtil ham om at
Erklseringer af 15de unaersøgeForholdeneog meddeleGuttormsendenattraaede
Febr. 1872
Marts
1879 Veiledningsamt
og lste
afgive Erklæring om, hvilke Forfeininger
,
ang Gorl- aer burdepaakrævesfra det OffentligesSide. I Gjensvar
tjærn.
herpaaaf 15de s. M. tilraadedeKanaldirektørenAndrageren
at udføre de Arbeider,han agtede at foretage, til Vinteren
og udbad
paa sammeMaade somde ældreDækningsarbeider,
han sig med Hensyn til sin Erklæring om Sagen forøvrigt
Amtets Oplysning om, hvorvidt der var taget nogen Bestemmelseom, hvem Vedligeholdelsespligtenpaalaa, da den
kongl. Resolution af 20de Januar 1872 Intet indeholdt
herom. Efter at have modtagetAmtets nærinere Oplysninger af Iste Marts erklærede Kanaldirektørenunder
4de s. M., at det af Sagens Dokumenterfremgik, at ForbygningsarbeidernesVedligeholdelse maatte paahvile vedkommendeGrundeiere,og at disse ikke med nogen Rimelighed kunde vente yderligere Understøttelse af Stat eller,
Kommune,naar de viste Efterladenhedi denne sin Pligt
og derved Ligegyldighedfor Varetagelsenaf sine nærmeste
Interesser.
KanalI Slutningenaf Juni Maanedvar Kanaldirektørenved
direktørens
og i
ingdalselven for at besigtige Dækningsarbeiderneilajeldrtartsf Ha11
Forbygningerne
at
han,
anførte
M.
s.
30te
Rapportaf
sin
ang.
1879
Goptjtern.
vedGoptjærnstodegodtundtagenøverst hos OleGuttormsen,
1874,

Dækningsarbeidet ved
Goptjærn
fuldføres.
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som paastod,at Arbeidet paa hans Strand, hvor det slut- 1879.
tede, havde været mindresolid'udførtend nedenfor. Denne
havde i den sidste Vaar paafert adskillig Sten paa sin
Strands øvre Del, men Mellempartietvar udvasketog overråset af de ved Overvand nedskyllede Sandmasser. Ved
Lykja stode Forbygningernegodtog bleve passedeaf Eierne,
men nedenfornedre Ende hal;deElven i dette Aar begyndt
grave, hvorfor Eierne lovede at dække den paa samme
Maade som ovenfor. Paa den lige overfor liggendevenstre
Strandbredhavde Eierne selv paafert Sten og dækket de
der opstaaedemindreBrud.
Ved GaardenSævre havde der for længere Tid tilbage BL8ci3?.ed
været et Elvebrud,men som igjen var kommettilro og til- Sævre.
dels bevoxet med Ungskov. I Elven nedenfor samme laa
der en mindre Ør, imod hvilken der under 1880Aars Flom
dannede sig en Temmervase,som efterhaandenvoxede til
en betydelig Størrelse og dæmmedeVandet op. Strømmen
lededes derved med Voldsomhedmod Sævres Strand, og
-clettei Forbindelsemed Ansted af Tømmer fremkaldteet
pludseligt og meget voldsomt Brud med en gjenstaaende
lodret Væg, hvorfrader senere gik mindreRas.
I Skrivelse af 16deSeptemberanholdtAmtet omKanalvæsenets Bistand til at faa . Bruddet undersegt og afgivet
Forslag til dets Forbygning,og efterDepartementetsOrdre
af 24de s. M. lod KanaldirektørenLokalundersøgelser
ved Leitnant Nysom.
I Rapportaf lste Novemberhar Nysom givet et For- Fl:r3;81°„giusa
slag til Bruddets direkte Dækningmed Sten paa Underlag1stel%roovbr.
af Faskiner og Bar i Forbindelsemed Oprensningpaa en
ret ud for Bruddet liggende Ør, samt beregnet Omkostningerne derved til Kr. 4300.
Ved under 2den s. M. at oversende til Departementetdirktn«arle-n.
k
detteForslag,somhautiltraadte,bemærkedeKanaldirektørenasfliedne
at der, for at fremskyndeArbeidet,maatte være G-rundtilvembenr188°.
at tilstaa Bidrag af Elverensningsfondetmod Garanti for
DækningensVedligeholdelsesamt uden Forpligtelse for det
Offentligeligeoverformulige Erstatningskrav.
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1880.

Efter at Departementetmed Skrivelseaf 6te November
Forslaget og betydetdet Udsigten til
af Elverensningsfondet,og efter at
Amtet under 11te og 16de s. M. yderligerehavdeforhandlet
herom, meddelteDepartementetunder 24de s. M., at det,
var villigt til at anbefaleHalvdelen af de medgaaendeOmkostninger(saaledesogsaaaf inuligeOverskridelser)som Bidrag af Elverensningsfondet
; dogunderBetingelseaf, at Arbeiderneikke fikstørreOmfang,end Kanaldirektørenma,attebifalde. Forøvrigt vilde det finde det tilstrækkeligt, om
Eieren af Sævre overtog ethvert muligt Erstatningsansvar,
og om Amtmandenpaa Amtskommunens
VegnemedHensyn
til den fremtidigeVedligeholdelseerklæredesig fyldestgjort
ved den Ordning,som maatte kunne tilveiebringes i Overensstemmelsemed de af ham gjorte Antydningereller paa.
anden Maade. Endelig fralagdeDepartementetsig
ianledning af en fra Amtet fremkommenYtring — enhver
retslig Forpligtelse til paa det OffentligesVegne at yde
Bidrag.
1881.
I Henholdtil DepartementetsIndstillingaf 4de Januar
Kg1.Resol.
if 15desan. blev det ved Kongelig Resolutionaf 15de s. M. bestemt:
1881ang.
Bidragtil
1. At der af de til Oprensningaf Elvedrag m, V. beBrud ved
vilgede Midler naadigsttillades udredet Halvdelen af
Sævre.
de medgaaendeOmkostninger,anslaaedetil 4300 Kr.,
ved Udførelse af Forbygningsarbeidermod Elvebrud
paa Gaarden Sævre i Næs Præstegjæld,Hallingdals
Fogderi, Buskeruds Amt, overensstemmendemed det,
af Kanaldirektørenafgivne Forslag og under Betingelse af, at Arbeiderneikke gives større Omfang
end Kanaldirektørenbifalder.
2. At de ovennævnteForbygningsarbeider
blive at udføreunder KanalvæsenetsKontrol.
Dækningen blev derefter udført Vaaren 1881 under
Ledelse af Amtsingeniøren; alene den foreslaaedeGjennemgravning af Stenøren udenforBruddet maatte henstaa til
Taaren 1882.
3ruddetved
Under en Befaring af Hallingdalselvens nedre Del
Goptjærn.
fandt KanaldirektørenDækningenaf Bruddetved Goptjærn
paa dens øvre Del gjemembrudtog selve Bruddet her
meget livlig Fremadskriden.
newte-

mentets havde tilstilletAmtet
3krivelseaf
14deNovbr.et Detinget Bidrag
1880.
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IL
Forslag

med

deri senere

foretagne

Forandringer.

Leitnant Vedelers Forslag af 1857.
KanaldirektørThams'sForslag af 26de September1869.
AmtsingeniorStørens Forslag til Modifikationeri Thams's
Forslag af 27de Oktober1872, hvorefter Arbeidet er udført.
Leitnant Nysoms Forslag af 1ste November1880 til Dækning af Brud ved Sævre.

IIL
Arbeidets
I.

Kostende.

Bruddene ved Lykla og Goptjærn.

Indtægt:
iTilskudaf Statskassenifølge kongl.
Resol. af 20de Januar 1872 . Kr. 6000
Tilskud af Amtskommunen . . .
1200
«
Næs Herredskommune. <
800
« Grundeierne . .
4000
Kr. 12000.
Udgift:
Opsamlingaf Sten
Kr. 1464.83
Transportog Lægning af Sten .
« 4232.03
Lægning af Bar og Sten . . . . « 2664.27
Leverance og Kjørsel af Vidier og
1199.10
Bar . . . .
910.80
Afstikning og Greftningm. m. .
Diverse
« 135.60
Opsyn, Redskaberog Administration 1393.37
Kr. 12000.
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2. Bruddetved

Stevre.

Indtægt .
Kr. 4300.
Udgift:
Arbeidetvar ved Affattelsenherafikke færdigt,
. •.
men vil antageligmedgaa.
4300.

Arbeidets

Forhold

til Staten.

Arbeidet er udfortprivat med Tilskud af Statskassen,
og dets Vedligeholdelse saavelsom alt Ansvar paahviler
alene Grundeierne (cfr. Departementets Skrivelser af
13de Juni og 7de December1871, GrundeiernesErklæringer
og Kongl. Resol. af 2OdeJanuar 1872).

Sænkning

af Bratakervandet
Hovelfjorden.

eller

IV

w.

Sænkningaf Bratakervandet eller Hovelfjorden.
I.
Sagens

administrative

Behandling.

Efter en Indberetninwaf Ingenier Riis skal Brataker- 1864.
vandeti HolsAnnexengangunder en stor Flom have brudt
sig et nyt Aflobog gravet dette saa meget dybereend det
ældre,at større Vidderi Vandetsøvre Ende ved den deraf
følgendeSænkning af Vandstandenlagdes tørre i Lavvand
og for en Del ogsaai smaa Flomme, medensVanddybden
paa en anden større Strækning reduceredestil 0.5 å 3 Fod.
Det var et Ønske hos OpsidderneomkringVandet at Andragende
soemgellIzdreari.
faa denneSænkningyderligereudvidetved kunstigeMidler24derr.
ei
med 8 å 12Fod, og 7 af Opsidderneindgave derfor et Andragendetil Departementet,dateret 24de November,om i
den Anledningfor offentligRegningat faa anstillet Undersøgelser.
Efterat Amtsagronomens
Erklæringaf 21deJanuar var 1865.
indhentet,beordredeDepartementetunder16deMartsKanal- Amtsagrodirektøren til at gjøre sig bekjendt med ForholdenepaaEZim.aeAside
Joanrdri..eistsii
selve Stedet og, forsaavidtSænkningenantoges at kunne
udføresuden uforholdsmæssige
Udgifter, at lade udarbeideuenrdeartsygPlan ogOmkostningsoverslag
til Sænkningsforetagendets
Ud-Lrts 1865.
førelse, idet de hermedforbundneUdgifter skuldeudredes
19
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af Fondet til Fremme af Sænknings- og Myrdyrkningsforetagender.
mis'sForUtdersogelserne bleve overdragne Ingentør Riis, der
slag af 9de
,
Novbr. 1865. unuer 9de November indgav et Forslag med Omkostningsoverslag og ledsagetaf 2deKarter og Profiler. Han nævnte
deri, at Landeiernehavde onsket en saa betydeligSænkning
som8 å 12 Fod for dervedat kunne gjøre ogsaa de grunde,
under Vand liggen& Strækninger fri for Oversvømmelsei
Flomtid, men at de vilde være tilfredse med en ringere
Sænkningpaa 6 å 8 Fod, naar denne kunde opnaaes for en
rimelig Omkostning. De havde tænkt sig selv at kunne
offre Kr. 4000 paa Foretagendet og haabedepaa et tilsvarende Tilskud af det Offentlige. Terrainforholdenevare
imidlertidsaaledes, at man paa Forhaandmaatte anse den
forønskedestorreSænkningfor uoverkommeligog medHensyn til Omkostningernelidet svarende til de Fordele, der
vilde opnaaes. Riis fandt derimodat burdelægge til Grund
for sit Forslag en Sænkning af 6.5 å 7 Fod for hoieste
Flom og af 6 Fod for almindeligFlom og Lavvand. Han
baserede yderligere sine Beregninger paa Antagelsen af
9000 Kubikfod som Vandforingi høieste Flom (3.4 D Mil
Nedslagsdistrikt>< 2647 Kubikfodpr. 0 Mil) og 4300 for
almindeligFlom, hvilke Antagelser han fandt at kræve et
Elveprofilmed 46 Fods Bundbredde,Skraaningsanlæg2 :
og VioorelativtFald, naarBunden lagdes 6 Fod lavere end
den laveste Del af den daværendeElvebundi Oset. Omkostnh~
ved det hele Sænkningsarbeideanslog han til
Kr. 4600.
Idet Kanaldirektøreni det Væsentlige tiltraadte Forslaget, oversendte han det under 21de November til Departementet,som under 10de Februar 1866 oversendtedet
til Amtet.
Noget Andragende til Departementet er senere ikke
indkommet.
1865.
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II.
Forslag.

Ingenior Riis's Forslag af 9de November1865til en 6V2
å 7 Fods Sænkningaf Bratakervandet.
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Skjærm

for

Graabækhullet

Snarumselven.

i

Iv x.
Skjærm for Graabækhulleti Snarumselven.

I Nærheden af ModumsBad danner Snarumselven 1879.
Kaggefosog bøierumiddelbartundersammeaf tilhoirei en
næstenret Vinkel, medensder tilvenstregaar en Vig op—
det saakaldteGraabækhul mellemde bratte Fjeldvægge,
op i hvilken Strømmen satte en stærk Bagevje. Denne
trak en Masse Tommer til sig, holdt det tilbage i lange
Tider og malede det tildels istykker. I Anledning heraf
henvendteDrammensTrælasthandlerforening
sig til Departementet med Anmodningom KanalvæsenetsAssistance til
at faa rettet paa denneHindringfor Tømmerflodningen,
og
i Skrivelseaf 24de Juli beordredesKanaldirektøren til at
efterkommeAndragendet.
Efterat have iagttaget Forholdene paa Stedet afgav 1880.
Ingeniør Sætren under 12te Januar et af Kart, Tegninger
og Profiler ledsaget Forlag til Afstængningaf Graabækhullet ved en tømmerlaftet og stenfyldtSkjærm, der var
beregnetat skulle koste Kr. 6100.
Ved under 20de Januar at fremsendedette Forslag til
Departementetmed sin AnbefalingbemærkedeKanaldirektøren,at det muligensvilde vise sig nødvendigtat afminere
en paa heire Bred fremstikkendeFjeldodde, hvormed dog
burde udsættes til Erfaring havde vist Nødvendigheden
deraf, samt at Overslagetburde forhoiestil Kr. 8000,især
hvis man — som af Sætren paaregnet— maatte afdæmme
Krøderenunder SkjærmensOpførelse.
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1880.

Overensstemmende med Forslaget blev Skjærmen bygget af Temmerdirektionen Vaaren 1880, ligesom ogsaa den
ovenomtalte Odde blev bortsprængt, Alt for en Ubetydelighed mere end Overslagssummen, og efter en af Fledningsinspektør Grundt afgivenBetænkning angaaende Virkningen
af de udførte Arbeider, har denne været meget tilfredsstillende.
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I.
Sagens

administrative

Behandling.

Aadalselvenhar mellemHeen og Honefosen temmelig 1860.
LokalbevildKarakter og frembyderpaaGrund af dens flere betyde-skrivelse.
lige Fosse og Bagevjer (Heensfossene,2000Fod lange, 74
til 79Fod heie; Heensfossvarven,en storBagevjepaa heire
Bred nedenfor Heensfos øvre Svinefos,4 å 6 Fod hei;
nedre Svinefos, omtrent 20 Fod hei; og Hofsfossenemed
et samlet Fald af 83 å 86 Fod) mangeVanskelighederfor
Fledningen. Man havde derfor ligesiden30aarene efterhaandenstadig udbedretog forbyggetElven her i Hensigt
at forbedreFledningsforholdeneog anvendt store Summer
derpaa.
Flommen1860 ødelagdeden største Del af disse For- tiir2stogre:
bygninger, der hovedsageligbestod af Trædamme. Det
gjaldt imidlertidsnarest muligt igjen at faa Elven bragt i koMmission.
fledbarStand, og da der hertil udkrævedesbetydeligeBeløb, blev der af Skoveiernenedsat en Fosseforbygningskommissiontil at tage under Overveielse,hvorledesElven
burde forbygges. Denne Kommissionanholdt under 13de
Novemberhos Departementet,om at der for offentligRegning maatte tilstaaes den en teknisk kyndig Mand til
Hjælp og Veiledning. Dette blev den indrømmet"og under
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15cleNovember beordredesIngeniørBlix til at gaa Kommissionen tilhaande medNivellementsog Beregninger. Herom
har Blix under 29de s. M. afgivet Rapport.
1861.
Paa en i Viger Almuestue den 14de Januar af Skoveierne.afholdtGeneralforsamling
blev der udfærdigetog vedtaget Statuter forFosseforbygningsforeningen,
indbefattende
Regulativ for Afgift af Tømmeret.
1863.
Paa en Generalforsamlingden lste Juli blev der besluttet en Del Forandringeri Statuter og Afgifter.
Blvebrud
Efterat Forbygningskommissionen
havde foretagetforved KvEennbergtiternet. skjellige Arbeider i Elven og blandt Andet ved Sprængninger og Dammegivet den et andet Lob ved Hofsfos, var
der nedenforFossen ved Kværnbergtjærnetopstaaetet Elvebrud, som Grundeierentilskrev de foretagne Forandringer
og Forbygninger. Man næredederhosFrygt for, at Elvens
fortsatte .4.ngrebpaaBruddettilslut skulde kunne give den
et nyt Løb ned til Molvaldog medføremegen Ødelæggelse
af Gruncl. Grundeierenhenvendtesig i den Anledningtil
Amtet, og paa dettes Anmodning af 3die Septemberbeordrede Departementetunder 6te s. M. Kanaldirektørentil
at undersøgeElvebruddetog afgive Betænkningom, hvilke
Forfeiningeri denneAnledning maatte findes nødvendige,
samt om hvorvidt Bruddet kunde tilskriws de i Fossen
foretagneArbeider.
KanaldirekKanaldirektørenlod Ingeniør Lassen undersøgeFortørens Betamkning holdene paa Stedet, optage Kart og Profiler, hvoraf det
af 2
Oktbr. 18640de
v.e-fremgik,at Terrainet,hvorigjennemman frygtede et Gjenamd9
d t nembrud, laa 86 Fod høiere end høieste Vandstand ved
Molvald,saa enhver Frygt for et saadant var ugrundet.
Direktøren afgav derefterunder 20de Oktober en længere
motiveretBetænkningi Sagen, hvori han fremholdtdette
og udtalte som sin Formening, at Vandaarer og ikke de i
Hofsfos udførte Arbeiderhavde været den virksomsteAarsag til Bruddet, hvilket syntes at bekræftes derved, at der
alleredefør 1860, altsaa forinden der var foretaget nogen
Forandring ved Hofsfos, havde vist sig et mindreBrud
paa samme Sted. Derimod laa det udenfor al Tvivl, at
Arbeidernei Hofsfos vare den virksomsteAarsag til at en
1860.
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paa Kartet nærmerebetegnet Del af Terrainet var bleven 1884,
bortskyllet, og at Tilstandenvilde forværres,om der bortvaskedes mere af Kværnengen,idetBagevjen da vilde blive
virksom ogsaa langs BruddetsFod. Det var saaledes ei
nødvendigt at træffenogen Foranstaltningfor at sikre sig
mod at Elven tog et nyt Imb, men vel, dersomman vilde
sikre sig mod et nyt Brud paa Kværnengen. Kanaldirektøren fandt under Sagens daværendeStilling ingen Opfordring til at fremsætte noget Forslag med Overslag, men
bemærkedekun, at det billigste Middel rimeligvis vilde
blive Anbringelse af en .Damtil heieste Vand nederstved
det nye Imb, en Dam, som underForudsætning•af, at Bunden ei var forandret og bestod af fast Fjeld, vilde koste
omtrentKr. 4800. Manvilde imidlertidikke kunne komme
til noget sikkert Resultat med Hensyn til BundensBeskaffenhed, forindenman om Vinteren fik afspærretdet benyttede Elveleie.
Til Lettelse for Flødningen agtede Kommissionenat 1889.
foretage en Udminering i nedre SvineYosi Nærheden af Minering
i
Heens Jernbanestation. Til Hjælp ved Opmaalingog Be- Svinefos.
regning af den fornødneMinering androg Kommissionen
under 21de Oktoberom at faa afgivet paa det Offentliges
Bekostningen .afKanalvæsenetsIngeniører. Ved at remittere Andragendet til Amtet modtog Departementetdettes
og FogdensErklæringeraf respektive 24de og 22deNovember, hvori det oplystes, at Elven mellem Heen og Honefos
var af den Beskaffenhed, at Lasten paa denne Strækning
led saa stor Skade, at dens Pris til ikke ringe Tab for
Skoveierenvilde blive stillet lavere.
Departementet beordrede derefter under 10de Januar 1870.
Kanaldirektørentil at lade anstille de attraaede Under-9edre=1Ordre
til
søgelser m. V. Disse bleve overdragneIngeniør Vogt, og
efterat have fuldendt dem tilstillede han Kommissionenun- Svine".
der 21de Januar et Forslag medKroki og Profilertil For- vogts
bedringaf TemmerflodningengjennemSvinefos. Dette For- 2'1<)di:ign,f
slag gik ud paa at udminereFossen saaledes, at der i en 1870.
Bredde af omtrent50 Fod skulde dannes en Dybrende,som
Tømmeretunder Flødningen skulde følge, og, hvis nogle
.
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Aars Erfaringer skulde vise Nødvendighedenaf yderligere
Forbedringer,da at opføre en Varedamenten ovenfor Fossen eller øverst paa Heensfos. Det hele var beregnet at
skulle koste Kr. 4040.
Arbeider i
I Henholdtil detteForslag blev Udsprængningerm. m.
svinefos.
om Vaaren foretagne af Forbygningskommissionentil en
Udgift af Kr. 1228.88; men man havde ikke ryddet Mineringspladsen for al den udsprængteSten i Ilaab om, at
Flommenskulde føre den med sig. Stenene var imidlertid
for store til at vige for Flommen,og de laa derfor til stor
Ulempe for Flødningenog foranledigede,at Tømmeretved
lave Vandstandebandt sig nederst i Fossen.
Andragende
Man troede det nødvendigtyderligereat forbedreForom Kanalvsesenets holdene her og desuden at træffe Foranstaltningertil at
Assistanee.
lette Flødningen paa andre Steder i denne Elvestrækning
væsentlig i Heensfossene. Kommissionen indgav derfor
paany Andragendegjennem Amtet om videre Assistance
af Kanalvæsenet. Efter med Amtets Skrivelse af 3die
Oktober at have inodtaget dette paalagdeDepartementet
Kanaldirektørenunder 8de s. M. at anstille de fornødne
Undersøgelsertil Forbedringaf Tømmerflødningen
i Aadalselven mellemHeen og Honefos.
Vogts
I Forening med IngeniørVogt foretogKanaldirektøren
b
6etr:tDnienegbra.f
derefteren Befaring af Elvestrækningen,om hvilken Vogt
1870 om
Forholdene den 6te December afgav en Indberetningmed Beskrivelse
iElven med
Forslag. af Heensfossen,Heenssvarven,øvre og nedreSvinefe'ssamt
Hofsfossene,ledsaget af en Kopi af Kartet over Heensfossvarven af 1858 samt 2de Tegningeraf Dammeved Svinefossene. Han paapegede derhos de Arbeider, som burde
iværksættesundtagenfor HofsfossenesVedkommende,hvor
Vandstanden ikke tillod ham at gjøre de fornødneUndersøgelser, og opstilledeet omtrentligtOmkostningsoverslag,
lydende paa ieletheleKr. 5200.
KanalUnder29deDecemberoversendteKanaldirektørendenne
direktørens
Betsenkning Indberetning til Departementetog gjorde nogle.Bemærkaf 29de
Deebr 1870 ninger til de af Vogt foreslaaedeArbeider. Han anbefalede
over Vogts
Forslag. derhos Departementetat tilstaa Kommissionenfri Ingeniør
til ArbeidernesLedelse baade for at sikre dem en plan1870.
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mæssigUdførelseog til Betryggelsemod, at der sprængtes 1870i den øvre Del af Heensfostil Skade for Seilfartenovenfor samme. Kanaldirektørengjorde endvidereen Del Bemærkningermed Hensyn til det uheldigeForhold,at Fosseforbygningskommissionen
og Fledningsvæsenetvare to adskilte, hver for sig, af hinanden uafhængigtvirkendeInstitutioner.
Den20deMarts oversendteDepartementetgjennemAm- 1871.
De foretet disse Kanaldirektørensog Vogts Betænkningertil Kom-sLael
ere missionen, idet det af Hensyn til Vandstandsforholdene
ovenforHeensfos tilsagde fri Ingeniør til ArbeidetsPlan-SingeWd
læggelse-og Ledelse, forsaavidt en saadan maatte haves
tii Disposition. I Henhold hertil besluttedes enstemmig
paa en den 1ste Juli af Skoveierneafholdt Generalforsamling at lade de af KanaldirektørønforeslaaedeArbeider
udføre til Vinteren, og Kommissionenanholdt under 21de
Septemberhos Departementetom, at en Ingenier snarest
maatte kommeop til Stedet for under de gunstigeOmstændighederat tage Forholdenei Øiesyn.
Ved under 2de Oktober at underrette Kanaldirektøren
herom paalagdeDepartementetham at imødekomme
Anmodmingen.
Den 8de November sammentraadteTrælasthandlerne
og Skoveiernetil et Møde paa Heens Jernbanestationfor
at hine kunde faa Anledning til at udtale sig angaaende
de foreslaaedeForanstaltninger, eftersom de vare blevne
enige om at nedsættePrisen paa Aadalslastenpaa Grund
af FossenesTilstand.
Fra Bestyrelsen af Heens Dampsag havde Kommis- 1872.
He,'"eeengsle_
sionen modtageten Forestilling om Anlæg af et Hængslenf
nfors
o
ovenforHeensfossene,og da Kommissionenansaa et saadant
som tjenligt for at kunde regulere Tømmerslipningen
paa Kanae%ekttøzanksiz
Fossene, oversendteden under 30te Marts Forestilligentil
KanaldirektørensBetænkning,idet den anholdtom, at Inge-(21Mv.rp:ii
1872.
niøren,der skulde bestyreArbeiderne,rnaatte faa undersege
Hænglepladsenog opstille et Omkostningsoverslagfor et
saadant.
20
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1872.

I Anledning heraf tilskrev Kanaldirektøren under
27de April Kommissionen, at han ikke ansaa den Fordel af nogen Betydning, at Tømmeret kunde standses,
naar Vandet blev for lavt for Aadalsfossene, da Vandstanden i Aadalselven paa Grund af dens Karakter som Heifjeldsvasdrag i Regelen holdt sig hei i længere Tid udover
Sommeren, 1Worvedsaagodtsom alt Tømmer kom ned, inden
laveste Vandstand indtraf. Under heie Flomme kunde det
rimeligvis være godt at standse Tømmeret dels af Hensyn
til Lændserne nedenfor og dels for at hindre Tømmeret fra
at sprede sig langt ind i Evjer, Leb, Hul o. s. v., men da
disse Flomme kun indtræffe sjelden, kunde Ulemperne derved neppe 'kaldes betydelige. Han fandt derfor idetheietaget, at Fordelene ved et Lændseanlægpaa langt nær kunde
opveieUlemperne ved samme, nemligOphold for den største
Del af Lasten og store aarlige Udgifter til Sortering og
Vedligeholdelse. Dertil kom, at der paa den lange Strækning fra Serum til Heen gaves mange Punkter, hvor Lasten
med.Lethed kunde standses, hvad enten Vandstanden var
høi eller lav. For Dampsagene derimod maatte et saadant
Lændseanlæg være af Interesse, men han fandt det urimeligt og uretfærdigt, at det Tømmer, som skulde længer, ei
alene opholdtes, men og betalte for et Anlæg, der udelukkende var til Fordel for andet Tømmer. De, der havde
Interesse af Lændsen, burde bygge den, og det Tømmer,
der skulde passere den,burde udstikkes frit for alle Lændseafgifter, men for at derved intet føleligt Ophold skulde afstedkommes, maatte antagelig en bestemt Arbeidsplan eller
et Lovbud blive nødvendig. Endelig gjorde Kanaldirektøren
opmærksom paa Forordningen af 17de Oktober 1794, hvorved Landeierne vare berettigede til at anlægge den Lændse,
som ønskedes, mod en billig Taxt, en Forordning, der virkede dobbelt skadeligt, idet Taxten pr. Tylt gjerne blev hoi,
og idet Landeierne, der ingen Interesse havde af Lændsen,
men kun af Indtægten, gjerne holdt den saa slet som muligt.
Arbeiderne i Heensfosseneog nedre Svinefos bleve paabegyndte i Februar og fortsattes under Ledelse af Ingeniør
Vogt til 25de April.
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De fortsattes udover Vaaren 1873 indtil 29de April, 1873.
og efter en Indberetning af 15deSeptember fra Kanaldirek- dirKe.a.:riens
tøren til Forbygningskommissionenhar Arbeiderne bestaaet ilLwerpW
ved Heensfbs i Sprængninger, Anbringelse af en ca. 100 kirjeiclemrne
Fod lang Bundsvil til Hjælp ved fremtidige Afdæmninger i Fossene.
af Fossen, Gjenopførelse og Reparationer af ældre under
Flommen i 1860 ramponerede Sidedammeog Anbringelse af
en Sideskjærm for Flagningen nederst i Fossen, samt ved
nedre Svinefos ligeledes i Sprængninger og Reparationer af
de ramponerede Damme, og endelig i Hofsfos væsentlig i
Forheielse og Reparation af Skjærme foruden en ubetydelig
Sprængning.
De foreslaaede Arbeider vare ifølge Kanaldirektørens
Skrivelse af 24de Mai i det Væsentlige færdige, idet kun
gjenstod at forhøie de paa hoire Bred af Tømmerlobet i
i Hofsfos værende Tommerskjærme.
Efter Opfordring af 18de Oktober fra Kanaldirektøren F1ødningsmapektemeddelteFlødningsinspektøren, Kaptein Seip, ham den 28de
s. M. sin Formening om Virkningen af de udførte Arbei-18ideel8Wbr
1873 om
Arbeicl(nme
der. Denne var:
Virkning.
at den ovenfor Jernbanebroen ved Heensfos (Klypa)
foretagne Sprængning havde svaret til Hensigten.
at den nedenfor samme Bro paa Troldhaugen foretagne
Sprængning var tilstrækkelig, og at den fra Sprængningen der paa venstre Bred oplagte Sten forulempede
Tømmeret.
at Mineringen længere nedenfor Broen var utilstrækkelig paa heire Bred, idet Elven fremdeles kastede
Tømmeret ind paa Heensfosbergene.
at Skjærmen nederst paa Heensfosflaget ikke gjorde
fuld Nytte, navnlig i hei Vandstand.
at Mineringen i store Svinefos havde bevirket en Bagevje paa venstre Bred, hvorfra Tømmeret nodig gik ud.
at Karrene i Hofsfos paa hoire Bred baade i og ovenfor Budeigraven maatte forheies, da Udbrydningen af
det Tømmer, som gik over disse gjennem det gamle
Lob, var umuliggjort ved at Eierne af Hofsfos Sliberi
havde opfyldt Løbet med Sten.
20*
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VedHofsfosvar et Interessentskabifærd med at bygge
og agtedei den Hensigt at opføreen Dam
Træsliberi
et
Trilee°81'itis
k med mere til Indtagning af sit Driftsvand. Det forlangte
KaAnlidEdeig.
tørens
Betænkden Anledning FosseforbygningskOmmissionens
af
ttenkning
1steMarts ning, i hvilken Anledningdenne under 24de Februar an1873.
modedeKanaldirektørenom at afgive sin Formening. I
Skrivelseaf 1ste Marts udtalte han, at han savnedefornødneOplysningertil at kunne erklære sig med Bestemthed, men at han antog, de paatænkteIndretningervilde
være uden Gene for Flødningen. Forøvrigt antog han, at
Skoveierne,i hvis InteresseTræsliberiernevare,ikke burde
gjøre unødigeVanskeligheder,men kun forbeholdesig sine
Rettigheder,saaledesat man—i Tilfældeaf, at Værkernes
Anlæg skulde medførepaatageligSkade — burde søgeForlig paa' den Basis, at Brugene forbedredeFledningsforholdene i Fossen saa, at Forholdenebleve saavidt muligtde
sammesom før BrugenesAnlæg.•
Haengsle
Med Skrivelse fra Amtet af 27de September modovenfor
Efeen, An- tog DepartementetAndragendeom fri Ingeniørhjælpaf
dragende
om Under- Kanalvæsenettil at forberedeen Plan for Anlæg af et
segelse.
Hængsle ovenforHeen og paalagdei den Anledning unAndrader 2den OktoberKanaldirektørenat imedek-omme
gendet.
1874.
I Midten af Februar reisteKanaldirektøreni Forening
med Ingeniør Halvorsen til Heen for at gjøre de fornødne
LotasfF804tit firtieln1g8;174e.
Undersøgelseri Anledningaf Hængslet. Halvorsenudførte
de n9dvendigeLodningerog indleveredeunder 17deMarts
2de Krokier af AadalselvenvedGaardenSemmenog Pladsen Valderssteamed Profiler, hvorefter Ingeniør Vogt den
8de April afgav Forslag til Anlæg af et Hængsle ved
Semmen.
Nysoms
havde imidlertid fundet en
Forbygningskommissionen
Forslag af
22de Decbr. andenPlads hensigtsmæssigere,
og Kanaldirektørenlod der1874 til
lizengsle. tor Leitnant NysomanstilleyderligereUndersøgelser,
hvordenne under 22de Decemberafgav et nyt Forslag
' efter
med Overslagpaa Kr. 8640til Hængsleanlægved Semmen
paa Elvens venstre (østre Bred).
1873.
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Til Behandlingaf Spergsmaaletom, hvilke Foranstalt- 1874.
ninger der videre skulde foretages for at forbedreFled-pv.orgttsafk4
ningsforholdenei Fossene nedenfor, blev der den 1.3deJa- JanInuz,Idlere
nuar holdt et Direktionsmedei AadalselvensFosseforbygningsforening,hvilket den konstitueredeKanaldirektør,In- bYgninger.
geniørVogt, overvar, og hvor man enedesom de Arbeider,
der skulde foretages. Vogt har.i en Skrivelsetil nævnte
Direktion af 27de Januar specificeretdisse og kalkuleret
Omkostningerneved dem til Kr. 5400.
Ved under 5te Januar at oversendeNysomsHængsle- 1875.
forslagtil ForbygningskommissionenfremholdtKanaldirek-dirKeit:-ttn,
tøren som dets Fordele fremfor det af Vogt opstillede,at BetVeirnin
man undgik Gravning ogVedligeholdelse
af den foreslaaedef.12inaggseine
Rende for Dampbaaden,samt at man fik en rummeligereaf 51.;337,Iant
Lændse. LændsensAnlæg var imidlertid betinget af, at
Strømmen—saaledessom opgivetaf BrugseierHeen m.Fl.
ovenforPladsen Heen slog over fra heire mod venstre
Bred og tørte Tømmeretind i Lændsen, Forholde, som
Nysom ikke havde havt Anledningtil at observere. Forøvrigt gjordehan nogle Bemærkningermed Hensyn til Detaillearrangementetaf Lændsen, for at den ikke skulde
være til Hinder for Dampskibsfarten.
Paa Anmodningbesaa Kanaldirektøreni SlutningendirKeetnearienf
af Februar Heensfosi Anledningaf de Foranstaltninger,,Yd°erns
1adai'!'
som foretogestil FlodningensLettelse,r,ogunder 2denMarts17,5dAintgu.1
foresloghan, at man skuldeborttageden i Fossen anbragteHeens
".
Flagning,naar en Reparationnæste Gang blev nødvendig,
og istedet derfor udminere en Rende saaledes, som det
var antydet paa et medsendtKart. Rendenvar beregnet
at skulle koste Kr. 8000.
Eieren af G-aardenHof, der som ovenforomtalt eiedeLfendse
eg
ftT
nunerved
Brug ved Hofsfos, havde gjennemAmtet indgivet et An- rende
Ho fsfoe.
dragendeom KanalvæsenetsAssistance til Udarbeidelseaf
en detailleretPlan til Anlæg af en Hovedlændseovenfor
og Temmerrendeforbi Hofsfos. I denAnledninganmodede
Departementet(20deOktober)Kanaldire.ktørenom at imodekommeAndragendet, hvorefter denne— efter i Begyndel-
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1875. sen af November at have undersøgtForholdene under
13de December oversendteDepartementetet Kart med Beskrivelse af de Anlæg, som paatænktes,samt Overslagover
deres Kostende, der idethele skulde andrage til Kr. 24000.
Han bemærkede derhos med Hensyn til det ovenfor omVbZddhandlede Elvebrud paa Øversiden af Hofstangen, at det
vZtrg- hverken var af nogen voldsom eller farlig Beskaffenhed,
idet Udvidelseni de sidste 15 å 20 Aar kun havde været
ubetydelig og den befrygtedeGjennemskjæringinderst paa
Tangen fra et alment Synspunktingen Ulykke vilde være,
da Elven derved vilde faa et bedre Leb og blive ført bort
fra langt farligere og voldsommereBrud paa den anden
Elvebred. Grundeierenhavde paa en længere Strækning
søgt at dække Strandenved paalagt og fastpælet Risværk
og agtede at fortsætte dermed, indtil det hele Brud var
dækket, hvortil Kanaldirektørengav ham nærmere Anvisning.

IL
Forslag.

KanaldirektørThams'sBetænkning af 20de Oktober1864
angaaende et befrygtet Gjennembrudaf
Bakken under Hofsfos ved Kværnbergtjærn.
IngeniørVogts Forslag af 21de Januar 1870 til Forbedring af Tømmertledningengjennem Svinefos.
Do. Indberetningaf 6te December 1870 mêd
Do.
Forslag til Arbeider for Lettelse af Flødningen i Heensfos og nedenfor liggende
Elvestrækning.
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Ingeniør Vogts Forslag af 8de April 1873 til Anlæg af
Hængle ved Semmen ovenfor Heensfos.
Do. Do.
Forslag af 27de Januar 1874 til Arbeider
for Flodningens Lettelse nedenforHeensfos.
Leitnant Nysoms Forslag af 22de December 1874 til Anlæg af Hængsle ved Semmen ovenfor
Heensfos.
Kanaldirektor Grontvedts Forslag af 13deDecember1875 til
Lændseanlæg og Tommerrende ved Hofsfos.

Aadals-

og

Bægnaelvens

Farbargjørelse.

Indhold.
Side.
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Z.

Aadais- og BægnaelvensFarbargjsrelse.
I.
Sagens

Forberedelse

og administrative

Behandling,

Under Afsnittet «DrammensVasdrags Farbargjørelse» 1856.
er der meddelt,hvad der indtil 1856 var foretaget med
Hensyn til Sporgsmaaletom en Farbargjørelseaf Aadalsog Bægnaelven. Efterat Kanaldirektørenunder 21deApril
1853 havde afgivet sin-Rapport med generelt Forslag og
Overslagtil Dramselvensog dens BielvesKanalisation,var
Interessen f)r denne.Sag megetlevendei Distrikterne deromkring. Der fremkombaadefra BudskerudsogKristians
Amter Forestillingertil DepartementetbetræffendeArbeider
sigtendetil Lettelse af Kommunikationeni hele det DrammenskeVasdrag.
Ordre af
I denAnledningbeordredeDepartementetunder8deApril Sde
April
1856 til
Kanaldirektørentil at anstillede fornødnedetailleredeUnder- Detailleundersøgelsersamt udarbeidefuldstændigPlan og Omkostnings-sergelser.
overslagfor disse Arbeider, deriblandt for en Lettelse af
Baadfarten i Aadalselven fra dens Udlob af Spirillen til
Stavlandsstoensamt i BægnaelvenovenforSpirillenmellem
denneIndso og Sørumi Hedalen,samt undersøge,hvorvidt
en Farbargjørelse.for Dampskibsfartkunde anseesudførbar
eller hensigtsmæssig,og i saa Fald udarbeidePlanen ogsaa
medHensyn hertil.
Leitnant Vedeler blev derefter i August Maaned
beordrettil at foretageUndersøgelseni Forening med In-
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geniørerneBlix og Lassen, hvorhos Kanaldirektørenbefor
Vasdraget sammenmed dem og gav de nødvendigeInstruktioner. Undersøgelsernei Markenvare færdigeimod
af September.
1857.
Efterat
disse vare bearbeidede,Karter og ProffieropVedelers
FAriselaLaif
satte,og efterat Lassen havde anstilleten Del videreUnder1857til Re- søgelser,hvoromhan den 8de April afgav Rapport, afgav
gulering af.
Aadals- og Kanaldirektørenden 25de Mai et af Vedeler udarbeidet
BEegnaelven. Forslag til Regulering for Dampskibsfartaf Aadals- og
Bægnaelvenfra Sørumi Hedalen til Stavlandsstoi Norderhoug,dateret 9de Mai 1857 ledsaget af 2 Bind Karter og
1 Bind Profiler. Da Elven var saaledes beskaffen,at dens
Farbargjørelsefor grundtgaaendeDampskibemaatte ansees
lige saa let som for en regelmæssigbekvemFart medstørre
Baade, der vilde stikke ligesaa dybt, saa havde han ladet
Undersøgelserneantille for en fuldstændigRegulering. Til
Grundfor sammevar lagt Anvendelsenaf mindst 40 Fod
brede Strømkanalermed 4 Fods Vanddybde ved. laveste
Vand og indskjermedetil 1 g, 2 Fod over denneVandstand
med stærke Fletverker og Stenjett4er. Hurtighedeni disse
Kanalerskulde ei overstige 5.61Fod pr. Sekund og saaledes
med Lethed kunne overvindesaf et hensigtsmæssigtDampskib. Rofarteier maatte trækkes opad disse Strømme,men
da det var sandsynligt,at Dampfartenlidt efter lidt vilde
fortrænge Baadfarten, saa var der for Trækveiene paa
enkelte Undtagelsernær kun paaregnet Afjævning af den
lave Strand og enkelte Rydningeraf Skov paa den høiere
Strand. Omkostningerneved Reguleringen,der strakte sig
over en Længde af 5V2 Mile, vare beregnedetil Kr. 48620,
hvorved det var paaregnet,at samtlige Masser, der maatte
fjernes, skulde udgraves eller udmuddres,medens det var
sandsynligt, at idetmindsteen Del deraf vilde kunne udgraves af Elvestrømmen,naarde størreStene og det grovere
Material i Overfiadenvar borttaget.
Sagen blev senere behandlet i Forbindelse med det
1860.
store Projekt om hele DramsvasdragetsKanalisation,hvortil Kanaldirektørenhavde afgivet detailleret Forslag den
28de Januar 185% og dens Afgjørelse foreløbig gjort af1856.
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hængig deraf. I sit Forslag af 28de Januar 1859 havde 1860.
Kanaldirektøren beregnet Omkostningerne ved en Kanalisering for 4 Fod dybgaaende Farteier af Aadalselven fra
Honetos til Spirillen til Kr. 678400 og for Strækningen fra
Kulbunden ovenfor Heen til Spirillen foruden Administrationsomkostninger til Kr. 40000.
Som omhandlet i Afsnittet om Drammens Vasell'ags 1863.
Farbargjørelse blev denne Farbargjørelse opgivet og istedet gzczt nuaf Storthinget den 13de Juni 1863 fattet Beslutning omnignaifil836r
Anlæg af en smalsporet Jernbane mellem Drammen og aMtejeong2Randsfjorden med 'Sidelinie til Heen overensstemmendemed
Jernbanedirektørens Forslag af 31te Mai 1858, og i Forbindelse dermed en Farbargjørelse af Aadalselven fra Heen
eller Kulbunden til Spirillen, der var sat somBetingelse for
Aktietegningen til Jernbanen fra de deH interesserede Distrikter, og hvortil særskilt bevilgedes Kr. 40000.
Efterat Jernbaneanlægget var paabegyndt i HenholdA.ndrgzadre_
til kongelig Resolution af 12te September, indkom der til graerlisiegne
Departementet et af Amtet og Bestyrelsen for Jernbane- siænv:eriks-e.
anlægget anbefalet Andragende fra Aadalens Formandskab trt
"om, at denne Farbargjørelse i Betragtning af dens Vigtighed for Distriktets Udvikling og selvstændige Betydning
for Kommunikationen strax maatte blive bragt til Udførelse.
I den Anledning gav Departementet under 14de December
Kanaldirektøren Ordre til at træffe de fornødne Foranstaltninger til at Arbeidet-paabegyndtes om muligt allerede den
forhaandenværende Vinter, forsaavidt angik Strækningen
Heen—Spirillen, samt om snarest muligt at afgive Forslag
med Overslag for den øvre Strækning. Forøvrigt beordrede
det ham til at konferere med Bestyrelsen for Jernbaneanlægget angaaende den nærmere Plau for Arbeidet.
I Skrivelse af 26de januar henvendte Kanaldirektøren 1861.
sig til Bestyrelsen af Jernbaneanlægget med en Forestilling, ila.nreanbisiehvori han efter at have befaret Elven fremsatte sin Opfat- M'skdneligining med Hensyn til dens Farbargjørelse fra Heen til na7.IL64.
Sørum. Det øverste Stykke mellem Sor11111og Spirillen be- bniSiitt.s
handlede han dog dengang ikke nærmere, da det skulde
undergaa en yderligere Undersøgelse, men udtalte, at Hin-
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dringernefor Seilfartmed 3 Fod dybe Farteier dog vare
lette at fjerne der. Med Hensyn til Strækningenfra Heen
til Spirillenudtalte han sig enig med den aftraadte Kanaldirektør i den af ham foreslaaedePlan for Reguleringen
ved Hjælp af Strømkanaler;men for at bedømme,hvorvidt
man kunde være sikker paa at erholdeden forlangteVanddybde,savnedemansaagodtsomenhverOplysningomElvens
Vandstandsfodtolde,
navnligom Faldene ved de forskjellige
Vandstandeog Vandmassenved lavesteVand,idet mankun
havde•kortvarigeObservationerfra de tvende ved Hval og
i Spirillenopsatte VandmærkerogVanclikassemaaling
under
en Vandstand, der var 2.4 Fod over den laveste. Han
ansaa det derfor ikke tilraadeligtstrax at paabegyndeArbeidetmed nogen større Styrke, for at manimidlertidkunde
faa ialfald en SommersObservationerog derhosfaa nærmere
undersøgtBundensBeskaffenhedfor at kunneafgjøreValget
mellemPæle eller StenjeWsomBegrændsningaf Renclerne.
Han foreslogderforat læggesaadanPlan for Arbeidet,at Sommerenvæsentligbenyttedeskun til de nævnteForberedelsesog•Undersegelsesarbeider,
og at mantil den kommendeHøst
satte Arbeidet medKraft igang,saa det om muligt kunde
være færdigt Vaaren 1865eller senest Vaaren 1866. Med
Hensyn til det ældre Overslag antog Kanaldirektøren,at
dette var for knapt; thi delsmaattemanefter senerevundne
Erfaringer paaregne,at Muddringenvilde falde kostbarere,
dels at der var regnet for lidet for Administrationenog
intet for Expropriationog Erstatninger bl. A. for de omtalte flere Fiskegjærder. Han antog derfor, at man paa
SagensdaværendeStandpnnktburde paaregne,at Arbeidet
vilde koste mindst68000Kr. for 51/2Fods Vanddybdesom
paatænkt i Forslaget af 28deJanuar 1859.
ForsøgsDirektionenfor Jernbaneanlæggetvar enig medKanalarbeider og
Underdirektørenog
btfaldti Skrivelseaf 25de Februar hans Arsøgelser
Paabebeidsplan,hvorefter
Ingeniør Riis beordredestil at sætte
gyndes.
Forsøgsarbeidetigangog i saa Henseendemeddeltesde fornødne Instruktioner i Skrivelse fra Kanaldirektøren af
30te Marte.
1864.
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I en Rapportaf 30te Mai har Riis meddelt Indberet- 1864.
ning om Undersøgelserneog Oplysningerom Bundens Be-SIR) a f 11"
Mai 1864
skaffenhed,Faldforholdeog andet.
I Anledning af, at detailleredeUndersegelser skuldeAndrlaigednde
gelsilenieersforetagesovenfor Spirillenhavde StadshauptmandSchwartzs°0Udstriekning opover
Drammen henledet Søndre Aurdals Kommunebestyrelses
Bægna.
Opmærksomhed
paaønshilighedenaf at faa Undersøgelserne
udstraktovenforSørum. Til Behandlingaf dette Spørgsmaal
var Kommunebestyrelsensamlet den 19de Januar og fattede
da Beslutning om at indgaatil Departementetmeden Forestilling om at faa Undersøgelsenudstraktsaa langt nordover
langsBægnaelvensommuligt,idet manantog,at Elvenkunde
farbargjøresudenHjælp af Sluser. Andragendeti saa Henseendeaf 25de Januarblevbifaldt,og meddelteDepartementet
under 26de Februar Kanaldirektørende fornødneOrdres.
Undersøgelserneog Arbeidernei den nedreDel af Elven d2Efal r-ens
t ft
bleve senere ledede af Ingeniør Lassen og fortsatteud overlite xourguas
Sommeren. I August Maaned befor Kanaldirektørenhele 1864
Elven i Forening med Lassen, hvorefterhan den 11te s. M.
afgav en Rapporttil Departementet,i hvilken han anførte,
at Elven ovenfor Sørumhar saa stærke Fald, at en Farbargjørelse uden Hjælp af Sluser maatte ansees umulig.
Da Trafikenpaa denne Strækningaltid vilde blive forholdsvis liden, og da der var Adgang til at bygge en fiad Vei
betydeligtbilligere, fandt han det unødvendigtat foretage
nogen detailleret Undersøgelseder, hvorfor han havdegivet
Lassen Instruks i saa Henseende.
For StrækningenmellemHeen og SpirillenoptogLassen oartiadeiser
nye Karter i 1/51iyu over samtlig Stryg (Langsua, Hval-m.Amariarsv_er
strygen, Rustebraatstrygen,Gaardtangstrygen,Baadhusstry- elven.
gen, Jermundstrygen,Killingstrygen og Kongsstrømmen),
samt nye Lodninger,hvorhoshan lod foretagevidereVandstandsobservationerved Hval og ved Heen samt anstillede
Vandmassemaalinger
i Kongsstrømmenog Jermundstrygen.
Efterat have bearbeidetdisse Materialier afgav hanTz8:11,1.,8d.Bge
den 5te Septemberen Betænkningmed Overslagtil Farbar-aof4
Lver8,34at
gjørelse af Elven mellemHeen og Spirillen for 4 Fod dyb-1864
vt.
gaaende Fartøier. Han anførte i denne, at Vandmassen elven.
21*
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1861. efter de ældre Observationerved laveste Sommervandvar

Kanaldirektørens
Betamkning
af 14deSept.

1864 over
Lassens
Overslag
.. m.

•

funden at være 1000 Kubikfod, medens han af Maalinger
med Wolltmanns Strømmaalerhavde fundet den ved en
Vandstand
8 Fod over laveste Sommervandi Kongsstrømmentil
11268 Kbkf.
7.58 Fod over laveste Sommervandi Jermundstrygen
12452 «
3.78 Fod over laveste Sommervandi Jermundstrygen
4815 «
og medens den ved Flommen i 1860, da Vandstanden i
Kongsstrømmenvar 17.53 Fod over denlaveste, var funden
at udgjøre 24017 Kubikfod i Sekundet. Efter at have
gjennemgaaetde forskjelligeArbeider,dervæsentligbestode
i Muddring og Bygning af Parallelværker, og beregnet
Rendernes Størrelse og Faldforhold samt anbefalet Anskaffelsenaf et Dampmudderapparat,
opstilledehan et detailleret Overslag, hvorefter Omkostningerneved Farbargjørelsen af den omhandledeStrækning skulde beløbe sig
til Kr. 92000.
Den 14de SeptemberoversendteKanaldirektørendenne
Betænkningledsaget af Vandstandstabeller,Vedelers ældre
Forslag med Profilerog et Hefte Karter samt en Skrivelse
fra Landeierne til Bestyrelsen af Drammen—RandsfjordJernbane,idet han gjordesine Bemærkningerdertil. Han
udtalte sig specielt om Strømhastighedeni de gravede Render, der ved lavt Vand neppevilde overstige5 Fod, medens
den selv i en liden Flom i Jermundstrygenkunde naa op
til 10.25 Fod, hvorforhan henlededeOpmærksomheden
paa,
at det ved Bestilling af Dampskibburdetages underOverveielse, om dette skuldeforsynesmedApparattil at trækkes
op Strømmeneved Hjælp af en paa Bunden nedsænket
Kjæde; endvidereom Breddenog Dybdeni Renderne,som
han fandt passende; omDoceringerne,omFølgerne af Gravningen-paa Rendernesyderligere Uddybningved Strømmen
selv ; om Parallelværkerne,som han antogfor en Del kunde
og burde undværes,da de vare kostbarebaade at byggeog
vedligeholdeog nødvendiggjordeErstatning for Notefiske-
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rierne; om Dampmudderapparats
Fordelagtighed,om Træk- 1884.
veie, som han tænkte kun at anlægge,forsaavidtdet uden
mærkelig Udgift kunde ske i Forbindelsemed de øvrige
Arbeider,da han ansaa det rettest at anvendeal Magt paa
at faa Farten saa bekvem som muligt for Dampskib; og
endelig om Overslaget, som han efter Omstændighederne
antog tilstrækkeligt.
hassen beDen 15de SeptemberbeordredeKanaldirektørenLassenordres
25de
Oktbr. 1864
til foreløbigat forberedeArbeidets Paabegyndelseog den til at paabegynde
25de Oktobertil at sætte det ordentligigang,efterat det i Arbeidet.
et Mode af Jernbanebestyrelsenvar besluttetat følgePlanen
til Farbargjørelsen,dog saaledesat der indtilVidereskulde
afventesBestemmelseom Valg af Rendernes Dybde, idet
man var stærkt betænkt paa at faa et Reaktionsskib,der
kun stak 3 Fod dybt.
Arbeidet,somhavde været drevet med Haandmudder- 1865.
maskinerden hele Vinter igjennem,maatte i AprilMaaned
indtil Videreindstilles paa Grund af voxendeVandstand.
til
Den 22de Mai beordredeKanaldirektørenLassen til at Ordre
Undersøgelser
fortsætte Undersøgelserneaf Bægnaelvenovenfor SpirillenBægnaelv. i
indtil Sørum og udarbeideForslag til de der nødvendige
Arbeider,samt i Henhold til DepartementetsSkrivelseaf
26deFebruar 1864undersøge,om der kunde bliveTale om
at farbargjøre Elven høiere op til Hougsröd, paa denne
Strækningat optageet Længdenivellement
og forøvrigtoplyse Situationenmed en kort Beskrivelse,hvorhoshan paalagdes at afgive en noiagtig Forklaring over Flødningsforholdenei Vasdragetfra Bang til Heen m. m.
Den lste Juli afgav Lassen en Rapport om Under-Rapport
Lassens
af
Juli
søgelsernemellemNæs og Bang i Valders, ledsaget af en Iste
1865 ona
UnderNivellementstabelog et Kart. Han beskrevderi Vasdraget søgelser
i
og udtalte, at man ikke uden betydelige Omkostningerog Bægna.
storartede Anlæg vilde kunne oparbeide Elven længer op
end til Hougsröd, da den ovenfor næsten uafbrudt var
strid og megetgrund;-Sørumansaa han dog for det rimeligste Endepunkt,da der strax nedenforHougsrödfandtes
nogleStryg og Grunder,somvilde falde megetkostbareat
farbargjore.
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FiZsa7
sa,
f Overslas til Farbargjørelseaf Elven mellem Spirillen og
15de Septbr.
Sørum samt videre til Hougsrud for 4 Fod dybgaaende
1865
ar: Fartøier. Under Antagelse af, at laveste Sommervandstand
pead%
gdfjziseotiSpirillen ved de nedenfor foretagne Oprensningervilde
Hougsr5d.
sænkes 1 Fod, beregnede han Renderne i de forskjellige
Stryg (Næsstrygen, Øienstrygen, Bryggeholmen,Hængslestrygen, Valdersstrømmen,Slimsa og Seigen) og beskrev de
der forefaldendeArbeider. Han fraraadedeat anvende
Parallelværker eller Afspærringsværkeraf Pæleværk og
Faskiner paa Grundaf deres ringe Modstandsevnemod Is
og Tømmer,hvorimodhan anbefaledeat udføredisse Værker
af Sten og
Med Hensyn til Fisket paa denneStrækning bemærkedehan, at der ikke var noget egentligt stort
Fiske, medensder kun i Valdersstrømmenog tildelsi Næsstrygen drives Vadfiskeog Garnfiskeover den hele Strækning, og idet Røsjefiskeriernei Øienstrygen,Bryggeholmstrygen og Hængslestrygenvare ophørte, skjønt Gjærderne
fremdelesstode. Den hele Strækningfra Spirillentil Sørum
udgjorde41000Fod, og maatte der over hele den anbringes
Seilmærket,hvis Konstruktionog Beliggenhedførst senere
kunde angives.
Beskrivelse
Endelig gav han en Beskrivelse af Flødningen Elven
af Flødningens fra Bang til Heen, hvilken fra Aurskjærfosseni nordre
Ordning.
Aurdal, hvor Fællesilødningenbegyndte, til Vatningstrygen
ved Ringen nedenforKongsstrømmeni Aadalen bestyredes
af Skoveierne,medensden i den nedenforliggende Del af
Vasdragetvar underlagtDrammensTrælasthandlere. Han
ansaa Flødningenvel ordnet baademedHensyntil Økonomi
og hurtig Expedition,men kunde ikke med Bestemthedudtale sig om, hvorvidtdenneOrdningkundemedføreUlemper
for en fremtidigFlodfart. Han antogdog,at nogenHindring
ikke vilde opstaa mellemSørumog Vatningsstrømmen,
naar
Valdershængsletblev•henlagt til et bekvemmereSted og
saaledes indrettet, at det kunde passeres af Dampskib.
Paa StrækningenmellemVatningsstrygenog Heen vilde det
maaskeblive nødvendigtat bygge et Hængsle ovenfor og
saa nær Jermundstrygensom muligt for derved at kunne
1865.
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regulere Lastens Slipning,dog først, naar det vistesig nød- 1865.
vendigt. Omkostningerne
ved Farbargjørelsenaf dennævnte
Strækningberegnedehan til Kr. 32000.
Under 9de September afgav Lassen ligeledes en Lassens
Rapport om Stillingen af Arbeidet i Elven mellemH een 14865:PSeraptntgbfr
og Spirillenindtil 1ste August med Opgave over Faldfor- Arbeideti
Aadalsholdene.

elven.

Efter at saaledesdetailleredeForslagtil Farbargjørelsen Kanalaf hele den Strækningfra Heen til Serum,hvis OprensningLirreel$'Mn11;
var sat somBetingelsefor Tegningaf Aktiertil Drammen--?e21832
leriltnger
RandsfjordJernbanen i.DistrikternelangsBægnaelven,vare anplanen
udarbeidede,og efter at Erfaringerne fra de allerede udførte Arbeider nedenfor Spirillen vare opstilledei ovennævnte Rapport, indgik Kanaldirektørenunder 18de September med en Forestilling til Departementetangaaende
Sagen,ledsagetaf hans Skrivelsetil Jernbanebestyrelsenaf
14de September1864. Han onataltederi de Undersegelser,
som havde fundet Sted fra JernbanebstyrelsensSide i Anledningaf et Forslag om Anskaffelseaf et Reaktionsskib,
for dervedat kunne hjælpesig med et mindreDybgaaende,
men som havde ledet til, at man foretrak Reguleringenanordnet for Benyttelseaf Skruedampskibe.Disseantoghan,
maatte stikke 3V2Fod dybt, og kun for dette Dybgaaende
vilde han anbefaleat arrangere Renderne.
.Efter de sidste Aars Vandstandsobservationer
og efter
Folks Udsagnvar der mulig Grund til at antage,at laveste
farbart Vand var lagt 1 Fod for lavt i det ældre Forslag
af 5te Mai 1860for den nedre Elvs Vedkommende,og at
der i Langsua altid var en Minimumsdybdeaf 41/2Fod.
Man vilde saaledesher, hvor Muddringenvilde blivemeget
kostbar, og hvor der vilde kræves Værker, sombaadevare
kostbare at vedligeholde,og somkunde medføreKrav paa
Erstatning for Fiske, spare væsentligeUdgifter. Han udtalte sig dernæst om Stremhastigheden,som i Jermundstrygen muligenskunde blive saa stor under høie Flomme,
at intet Dampskibkundepassereden,hvorformanveddettes
Konstruktionburde have for Øie at forsynedem med særskilteOphalingsapparater.MedHensyntil Parallelværkerne,
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saa var han af den Formening,at de i Reglen vilde kunne
undværes,og at de ikke burde anlægges, med mindre de
maatte vise sig nødvendige. Med Hensyn til Fiskerierne
omtalte han, at Sporgsmaaletom Erstatning for Tab af
saadanne,hvortil Landeiernehavde forbeholdtsig sin Ret,
var bleven behandleti Mødet med Jernbanebestyrelsenden
23de November 1864 og afgjort derhen, at man antog,
at Fiskerierne ikke vilde lide ved de partielleFordybninger
af Renden, saasnartikke Parallelværkerbleve anlagte,saaledes at Skjøn skulde blive unødvendigt,samt at det for de
FiskegjærdersVedkommende,som nødvendigmaatte ryddes
for at faa Seilrenden, var ligegyldigt om Skjønnet toges
strax eller først, efteratVedkommendevar fremkommenmed
Erstatningskrav. Med Hensyn til Overslaget for Strækningen nedenforSpirillen,saa antog han, at de kalkulerede
92000 Kr. vilde .være tilstrækkelige for Regulering for
4 Fod dybgaaendeFartøier og ikke formeget, dersom man
ikke vilde indskrænkeDybgaaendettil 3V2 Fod og derved
undgaa Arbeidernei Langsua;i saa Tilfældederimodmaatte
Omkostningernekunne sættes til Kr. 72000. Hvad det
andet Forslag til Farbargjørelseaf Strækningen mellem
Spirillen og Sorum angik, saa begrundede han nærmere,
hvorfor OmkostningerneKr. 32000 efter Lassens Forslag
vare saa meget høiere end efter det ældre af Vedeler udarbeidede (12000 Kr.). Tilslutning udtalte han sig om
*Dampskibsfarten,
• hvorefter han anbefalede et Dampskib
anskaffet for Jernbanens Regning, og opstillede følgende
summariskeOverslagfor Bevilgning:
Til AadalselvensOprensningfra Heen til Spirillen
for 31/2Fods dybgaaendeFartøier
Kr. 72000
For BægnaelvensOprensningfra Næs til
«
32000
Sørum
24000
Til et Dampskibpaa Spirillen
Sr. 128000
medens der til Oprensningenmellem Heen og
Spirillen ifølge de ældre Forslag var beregnet
Kr. 52000 (se KanaldirektørensSkrivelse til

k
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OverførtKr. 128000
Jernbanebestyrelsenaf 25de Januar 1864), men
af Storthingetbevilget
« 40000

1865.

Rest Kr. 88000
Efterat JernbaneanlæggenesBestyrelsehavde tiltraadt Kgl.Prp.
KanaldirektørensForslag,indgikRegjeringenunder25deSep-atf2edriela
tembermedIndstillingom forøgetBevilgningi Henholdtil
KanaldirektørensovenstaaendeOverslagi Forbindelsemed
Indstilling om Restbevillingtil Fuldførelseaf Drammen—
Randsfjord-Jernbanen. Denne Indstjlling blev bifaldt ved
KongeligResolutionaf 3die Oktober1865.
Imidlertid blev Arbeidetfortsat og forstrukketmed de
fornødneMidler. Renderneoparbeidedesfremdeleskun for
31/2 Fods Dybgaaende,idet ingen Muddring foretoges i
Langsua.
Ved Storthingsbeslutningaf 7de Mai 1866,bifaldt ved 1866.
KongeligResolutionaf 26de s. M., blev den forlangteSum ',teosrituhtinnig
Kr. 104000bevilgettil Farbargjørelsenfra Heentil Sørumal876%eiga.2tilligemedKr. 24000 til Anskaffelseaf et Dampskib j BeviigningForbindelse med Bevilgningtil JernbanearbeidernesFuldførelse.
Efter at der under Flommenaf Lassen havde været Lassens
anstillet Hurtighedsobservationer
i de oprensedeRender ogRgintulair
heromafgivet Rapport den 25deJuli, blevKanaldirektørens
Forestillingaf 18de September 1865 behandlet i Mode af sikoonmenmsiLIsistnek•npW
Ingeniørkommissionenden 29de August( Den 11te Septemberafgav den sin Betænkning. Med Hensyntil den af L8n66a
arL
KanaldirektørenanbefaledeReduktioni Fartøiernes Dyb-tøjrillisnFgoargaaendetil 3',/2Fod udtalte den, at denneReduktioni Be-18deiSep.tbr.
tingelsernefor Farbargjørelsennedenforvilde blive af forholdsvisubetydeligIndflydelsepaa Omkostningerne
i Strygene
i deriøvre Del af Elven, da man alligevelmaatte muddre,
og da Elvenselv,somProfilerneefterFlommen1865udviste,
paa de fleste Steder havde udtaget Seilrendentil overfledig
Dybde, efter at man ved den forelobigeMuddringhavde
anvist den Angrebspunkternei Bunden.
Kommissionenantog derfor, at Spergsmaaletomden af
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KanaldirektørenanbefaledeIndskrænkningi Betingelserne
.for Farbargjørelsenkun burde omfatte den nedre Elvestrækning.
Med Hensyn til Forslaget om Farbargjørelseaf den
øvre Stræningmellem Spirillenog Serum havde KommissionenIntet at tilføie,og bifaldtdenat udføreFarbargjørelsen
uden Indskrænkningi den foreslaaede5 Fods Dybde ved
laveste farbart Vand, da Reduktiontil 41/1 Fod her vilde
have uvæsentlig Indflydelsepaa Omkostningerne.
Denne KommissionensBetænkningblev under22de September oversendt Jernbanebestyrelsenog af denne den
3Ite Oktobertilstillet Kanaldirektøren.
KanalHenimod Høsten vare Arbeiderne nedenfor Spirillen
direktørens
Skrivelseaf saavidt fremskredne,at Kanaldirektørenefter en Inspek3dieNovbr.
1866ang. tionsreise den 3die November,og efterat have modtagetOpErfaringer
og DamP- lysninger om Vandstandsforholdene
af Lassenden 14de SepskinsDybgaaende. tember,kunde indberettetil Departementet,at de efter al
Sandsynlighedvilde blive saavidt færdige til denkommende
Vaar, at Dampskibkundebefare Strækningenfra Heen til
Næs. Han anbefaledei den Anledning tillige at lade et
Dampskib begynde Farten fra den Tid eller lidt ud paa
Sommerenmellemde nævnte Steder, skjønt Jernbanelinien
til Heen, da endnu ikke kunde ventes færdig. Man vilde
derved dels kunne afhjælpeSavnet af Landevei længs Spidllen og dels indvindeendel Erfaring om Dampfarten,saaledes at Routen op til Næs kundesikkres at blive ste og
regulær,inden Banelinienblev aabnet. I den Hensigtpaaviste han nærmerede Fordringer,som efter de foreliggende
Erfaringerburde stilles til et Dampskib, og oplyste i saa
Henseende, at hans Forslag om 3 à, 41/2 Fods Dybgaaende
var bleven taget tilfølge. I alle de øvre Strømme var
Dybden udarbeidettil 5 Fod ved laveste farbare Vand og
tilstedede saaledes 4 Fod dybtgaaendeFarteier. Efter
3 Aars Observationervar det antagne laveste Vandfunden
for heit for Jermundsstrygenog op i Spirillen,hvilket var
berigtiget ved at gjøre Muddringensaameget dybere. Der
var 5 Fod Vand ligetil Erikspladsen,og vilde til Vaaren
blive 5 Fod Vand ligetil Langsua; men her var der ikke
1886.
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fulde 5 Fod. Det var væsentligfor at undgaa Arbeideri 1866.
Langsua,at han havde foreslaaetDybden indskrænket til
4 Fod, imidlertidhavde Observationernei de 3 sidste Aar
vist, at laveste Vand her var antaget 1/2Fod for lavt, og
der var saaledes Mulighedfor at beseileElvenligefraHeen
til Næs med 4 Fod dybgaaendeFarteier uden ialfald at
foretagevæsentligeArbeideri Langsua. Den storeHastighed i Strømmenlod dog befrygte,at 1 Fod Spillerumunder
Kjølen var lidet, og da laveste Vand ogsaamuligenskunde
falde lavere end hidtil observeret,fandt han det utilraadeligt at gaa til Grændsen,men satte som Betingelse, at
Dampskibetkun skulde stikke 33/4Fod dybt og forsynes
med Vandkasser ved Skruen, saa 'det, naar Vandstanden
tillod det, kunde gjøres 4 å 4V2 Fod dybtgaaende. Sandsynligvisvilde det kun blive i korte Tider, at det mindre
Dybgaaende,33/4Fod, vilde blive nødvendigt. Han udtalte
sig dernæstomde Strømhastigheder,
somDampskibetmaatte
kunneovervinde,ogsatte-somydersteGrændsederfor12Fod
i Sekundet,idet han dogtilføiede,at der i de forlebne3 Aar
ikke havde været Anledningtil at observere nogen større
Flom, hvorfor han tilraadede at lade Dampskibetindrette
saaledes,at det i sin Tid kunde forsynes med Apparat til
at trække sig op ved Hjælp af en Kjæde paa Bunden.•
I Skrivelse af 1lte Januar 1867 bemyndigedeDepartementetJernbanebestyrelsentil efter nærmere Konferance
med Kanaldirektørenat anskaffeet Dampskibtil en Pris
af Kr. 24000.
rekNarinForinden nogen Dampskibsfartkunde begynde,maatte Eg
de flere tidligere omtalteFiskegjærderborttages, og i den Eze_af
AnledningindhentedeLassen Erklæring fra Eierne, for at gieerder
undgaa videre Vanskeligheder. Ved at oversende denne
Erklæringtil Kanaldirektørenden4deDecemberbemærkede
han, at medensEieren af Fiskegjærdetret ud for Semmen,
Hr. Bergsund,frafaldt Krav paa Erstatning, antog han, at
man kunde undgaa at fjerne det andet Gjærde i Langsua.
ValdersArbeidernei BægnaelvenovenforSpirillen skulde den hffingslet.
førstkommendeVinter sættes igang; men forinden maatte
der træffeeForanstaltningtil en Omordaingaf Forholdene
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ved det saakaldte Valdershængsle. Paa Opfordring fra
Kanaldirektørenom at arrangereHænglet saaledes, at det
ikke yar til Hinder for Færslen, havde Eierne og Trælasthandlerkorporationen
mundtligerklæretsig villige til at foretage og finde sig i de nødvendige Forandringer,men anmodet om KanaldirektørensRaad. I den Anledning besaa
denne Stedet og kom da til det Resultat, at den daværende
Hængslepladsvar uheldigfor TemmeretsOpsamlingog saagodtsom ubrugelig, naar der skulde skaftes Aabning for
SeilfartengjennemLændsen. For at bestemme ny Plads
for Hængslet fandt han nærmereOpmaalingernødvendigog
søgte derfor under 25de Oktober Departementet om Bemyndigelsetil at lade foretage saadanne.
Efter at denne Bemyndigelseunder8de Novembervar
given, blev Lassen i Skrivelse af 28de s. M. beordrettil
at foretage de i saa Henseende nødvendigeMaalinger og
Undersøgelsersamt samtidigopfordrettil at indkommemed
Betænkningom, hvad der i den kommendeVinter burde
foretagesi Bægnaelven. Den 15deDecemberforeslogLassen
at flytte Hængslet til Sundoddenog anbefalede videre de
Arbeider,som burdesættes igang til Vinteren.
I Skrivelser af 6te og 7de Januar bifaldt Kanaldirek1867.
tøren i det Væsentlige disse Forslag, idet han medHensyn
til Hængslets Konstruktiongjorde nogle Bemærkningerog
med Hensyn til Arbeiderneovenfor Spirillenanførte,at han
saavel af økonomiskesom af andre Hensyn ønskede Arbeidernenedenforsammeførst fuldførte,forindende andre
paabegyndtes.
Imidlertidkundeikke sommanhavdehaabetArbeiderne
Forestilli
Lass ng
traleiLei nedenforSpirillen fuldføres om Vaaren, da Flommen kom
for tidligt paa, og under 28de Februar indmeldte Lassen
til Kanaldirektøren,at detil dembevilgedeMidler,Kr. 72000,
elven, vare opbrugte,og at der endnugjenstodomtrent200 Favne
Muddringforuden•andreArbeider saasom Afpudsning og
Fylding paa Dammene,Arbeider, der kunde anslaaes at
koste 6 å 8000 Kr. Han fremhævede,at der var udført
langt mere Arbeide end paaregneti Overslaget, og at det
havde vist sig nødvendigt at bygge Parallelværker, som
1866.
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Kanaldirektøreni sin Betænkningantog kunde undgaaes. 1807.
Derhoshavde man en Redskabsbeholdning
af ca. 12 å 13000
Kroners Værdi.
i
I Slutningenaf Marts paabegyndtesArbeiderneoven-..,_\,rbeiderne
BiZggnyandP:for Spirillen. •
Med Hensyn til Valg af Bryggepladsfor Jernbane- p1Baasgved
g
stationen ved Heen indsendteLassen nnder 23de Januar Heen.
et af Kart og Profiler ledsaget Forslag, som Kanaldirektøren den 2den Februar oversendtemed sineBemærkninger
dertil til Bestyrelsenfor Jernbaneanlæggene.
LErkssenes
Den 5te Marts indsendteLassen til Kanaldirektørenriv
Be
Ise
en Beskrivelseaf Fledningsforholdene
paa de Strækningerogtiroletg
af Vasdraget,somvar under Oparbeidelse,med Forslag til tiødålnnitgasfde Forandringeri dem,somFarbargjørelsennødvendiggjorde.
afgitiffiael:tes
Disse vare i det Væsentlige 1) den tidligere foreslaaede 1867
.
Forandring og Flytning af Valdershængslet.2) Tilsynmed
og saadanPlacerenaf de fra detteHængsleudgaaendesmaa
Grinier, at de hindredesfra at danne et sammenhængende
Stængseli Elven. 3) Samlingaf de smaaGrimervedElvemundingentil Tider, da intet Dampskibpasserede. 4) Afhugningaf de enkelteGrimearme,naar de vare ankomne
til nedre Ende af Spirillen og skulde slippes paa Kongsstrømmen,forat Tommeretskulde passere denne enkeltvis
uden at beskadigede der opførte Værker. 5) Opsamling
af Urulalasten ved Ringen nedenfor Kongsstrømmentil
Tider, da intet Dampskibskulde passere, 6) og muligens
Anlæg af et Hængslei Nærhedenaf Jermundstrygenfor
at kunne bestemmeTiden for Slipning af Lasten udover
Strømmene,saa den ei bliver til Hinder for Dampskibsfarten.
Dette Forslag oversendteKanaldirektørenunder 16de
Marts til DrammensTrælastdirektionmed Anmodningom
at besergeFledningenordnet i Henholddertil, da han forelobig nødig vildefremdriveet Flodningsreglement,
der kunde
indeholdeupraktiske og for Fledningen unødig kostbare
Regler. .Et Flødningsreglementvilde vistnok med Tiden
blive nødvendigt,men om Direktionenvelvilligvildeimødekommehans Anmodningog saavidt muligt forsergeat faa
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de af Laisen udfærdigedeRegler gjennemførte,vilde man
muligens i længere Tid kunne undvære et Reglement og
ialfald lettere kommeoverens om de vigtigste Bestemmelser
i et saadant.
Møde den
Den 25de Marts havde Trælastdirektioneni hnne An25de Marts
1867 fe
Paa ledning et Mede paa lollefsrud, hvilket Lassen paa AnTollerud
ang. Flød- modning overvar.
Angaaende dette Mode indberettede
ningens
Ordning.
han
den
30te
Marts,
at Flødningenvar bortakkorderetmed
.
Lassens
I ndberet30te den Bestemmelse i Kontrakten, at ingen Grime skulde
ning af
Marts 1867. slippes hel paa Kongsstrømmen;men at alle smaa Grimer
skulde kappes, fOrindenStorgrimerneterates; fremdelesat
-man lovede med Hensyn til Anbringelsenaf Grimearmene
ved Næs og Ringen at lempe sig efter Dampskibetog om
nødvendigt,gjøre saadanneForbygninger,somkundesikkre
Dampskibet fri Passage, og endelig enedes man om at
flytte Valdershængslettil det af Lassen foreslaaede Sted.
I Skrivelse af 30te April underrettedeTrælastdirektionen Kanaldirektørenom, at den paa det ovennvnte
Møde havde bemyndigetFlødningsinspektørentil at træffe
de fornødneForanstaltningertil Fremme af FlodningsforholdeneligeoverforDampskibsfartenog til herom at stille
sig i den fornødneForbindelsemed Lassen.
Krav paa
Med Skrivelse fra Amtet af 22de November modtog
Erstatnin'g
for Fiske i Departementetet Andragendefra G-aardbruger Svendsen
Aadalselven.
m. Fl. om, at der maatte vorde afholdt Skjøn til Bestemmelse af Erstatningfor Tab af Fiskeri m. V., som de formente sig tilføiede.ved de i Aadalselvennedenfor Spirillen
foretagne Oprensningsarbeiner,hvorom videre henvises til
Kpt. III «Erstatninger,Processer og Domme».
Fiskerierne
For at undgaalignendeKrav fra Landeierneved Bægna
i Bægna
rafalde Er- oven for Spirillenformaaede
LassensamtligeEiere fra Sorum
statningskrav.
til Spirillen med en enkelt Undtagelse (Busterud) til at
frafalde enhver Fordringpaa Erstatning.
1868.
Da de til samtligeArbeiderbevilgedeMidler vare opLassens
brugte og de foreslaaedeArbeiderpaa det Nærmeste vare
Hovedrapport af
kunne sættes iggng, blev de
2den Mai fuldførte,saa Dampskibsfarten
1868 ang.
Arbeiderne i Mai Maanedforelobigafsluttede,idet manmaatteafvente
og deres
ny Bevi4ning til at foretageen Del Kompletteringsarbeider.
Virkning.
1867.
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Lassen afgav den 2den Mai en Hovedrapport,ledsaget af 1868.
Karter, Profiler samt Tabeller over VandstandenesSænkning i Aadalsstrommeneog over de største observerede
Hastigheder tilligemed Vandstandstabellerog Vandstandslister. Den 2den Juni indsendte han Regnskab over Udgifterne til lste Juni, hvorefter der idethele var forbrugt
Kr. 104603.92,hvoraf Kr. 81749.22 til Aadalselven nedenfor Spirillen og Kr. 22854.70til Bægnaelvenovenforsamme.
Det til Fart paa Elven bestilte Dampskib blev i Be- pgDampiebfeat:t.
gyndelsen af Juni Maaned færdigt, og lod Jernbanebestyrelsendet foretageen ProvefartunderFlommenden 6te s. M. dirKekieetenE3
Denne overvar Kanaldirektøren,som deromafgav en Rap-R9LePlePcllitnr
port til Departementetaf 9de Juni. Han udtaltederibl. A., 1868.
at Prøvefarten efter hans Mening afgav tilfredsstillende
Resultater,og at der ikke var nogen Rimelighed for, at
Dampskibetaf Flommenskulde hindresi at gaa op Strommene uden ialfaldunderhoist exceptionelleForholde,medens
Erfaring forst kunde vise, om der vilde vise sig Vanskeligheder ved de lave Vandstande. Vanskelighedenved Farten
laa i at holde Dampskibeti Renden, og for at kunne det,
TnaatteRenden tydelig afmærkes,men for at finde de rette
Midler hertil maatte man forsoge sig frem og afvente Erfaringer. Pæle vilde enten odelægges af Tommeret,eller..
dette vilde binde sig paa dem; Boier vilde dukke under og
sønderriveKjættingerne,om disse gjordes korte, og vilde
vildlede ved under lavere Vandstandeat svinge for langt'
fra eller for langt ind i Renden, om Kjættingernegjordes
længere.
Lassens
Senere i Slutningenaf Juli var Lassen ved VasdragetTn
i ngdbaCfr
for at iagttage Dampskibsfartenog gav derom under 12te
August en Indberetning,hvorefterFarten gik godt, skjont:igg:spat=
foran1ret6
det paa Grund af den tørre Sommerpaa enkelte Steder, nwining.
som ved Lokkeoren og Røstøren, ikke .var dybere Vand,
end at Dampskibetnetop fiød over. Lassen gjorde derhos
opmærksompaa, at Flodningen umulig kunde foregaa som
hidtil, da den ikke alene var til stort Hinder for Dampskibsfarten,men ogsaa til gidelæggelsefor Parallelværkerne,
som alleredevare ilde medfarne.
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1868.
Kanaldirekterens
Forestilling
af llte Sep
tember 1868
ang. yderligere Bevilgning.

Den 1lte Septemberindgik Kanaldirektørenmed en
orestilling,ledsaget af Lassens Rapport og Hovedregnskabsopgjør,til Departementetom at erholdebevilget de
videre fornødneMidlertil Undersøgelserog Kompletteringsarbeider. Som af Lassen oplyst var der medgaaet til Arbeidet
Kr. 105323.92
og vilde der yderligeretiltrænges
«
3188.00
Kr. 108511.92
medens der var bevilget . . . . . Kr. 104000 •
og Redskabsbeholdninger
kunde
«
4000 « 108000.00
slaaes til
Der vilclesaaledesblive en Overskridelsepaa Kr.
511.-92
Det var Arbeidernei Aadalselven nedenfor Spirillen,
somhavdeforanledigetdenne,idetdehavdekostetKr.81749.22,
medens de vare kalkuleredetil Kr. 72000, og begrundede
Kanaldirektøren.dettei at den Del af Arbeidet var bleven
belastet med den væsentligste Del af Redskabskontoenog
dels ved, at enkelte upaaregnedeMuddringerhavdevist sig
nødvendige
saasom i Vatningsstrygen, Lokkeoren og
Langsua — samt i at Undersøgelser,Efterlodninger,Strømhastighedsmaalingerog Vandstandsobservationer
havdekrævet betydelige Udgifter og endelig i, at Oprensningen
Kongsstrømmenhavde kostet betydeligt mere endpaaregnet
for at faa en brugeligHastighed ved lavt Vand. Da den
i en tidligere Betænkningudtalte Formening,at mani Forslaget havde antaget laveste Vandstand 1 Fod for lavt,
ved de senere Erfaringerhavde vundet i Styrke, saa antog
han nu, at AadalselvennedenforSpirillenoveraltvar farbar
for et 4 Fod dybtgaaendeDampskib,uagtetder for Langsuas
Vedkommendekun var forndsat 3V2 Fods Dybgaaende.
BægnaelvenovenforSpirillen,hvis Oparbeidelsehavdekostet
Kr. 23574.70 og var kalkuleret til Kr. 32000, var med
Undtagelse af faa Favnes Muddringi Seigen efter Planen
allerede færdig, men det havde senere vist sig nødvendigt
at forlængeVærkerne i Slimsa og fordybe Lebet ovenfor
Vadhammeren,da Lavvandeti Spirillen ved Oprensningen
i Kongsstrømmenvar sunket mere end paaregnet. Paa
,
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havde endnu ingen grun- 1868.
Grund af Vandstandsforhaldene;
digere Undersøgelseaf hele den oparbeidedeStrækning
kunnet foretages,og Kanaidirektørenkunde saaledes ikke
med Bestemthedudtale sig om, hvadder stodigjenat gjøre.
Han antog, at der nedenforSpirillenkun var lidet, medens
der ovenfor turde blive Mere at gjøre end paaregnet af
Lassen.. For at kommetil Klarhed heromvar det, at han
anholdtom yidere Bevilgninguden at anfere nogenSUm.
Førsti den 17de s. M. anholdt han om Anvisning paa
Kr. 2000, der under 31te blev meddeltaf Departementet
tilligemedBemyndigelsetil at anstille de i Forestillingaf
lite foreslaaedeUndersøgelser.
Efter at Lassen havde foretagetdisse,afgavhan under Lassens
Under28de Oktoberet Forslag med Overslagtil de Arbeider,der
tj:
rA
"ansaaesnødvendigevidere at .udføre,og som.han idetheleviliedree
beregnedetil at koste Kr. 10900udenAdministration.Den28depOk-tbr.
i jeke
31te OktoberoversendteKanaldirektørendette Forslag til 1;::earneanlsd
med Hensyn til -Overslagetbe-Zne kM"nt f
Departementet,idet
mærkede,at der til Administration,Reiser og Vandstands- 1868.•
observationervildemedgaa ca. Kr. 3200, saaledes at Tilskudsbevilgningenmaatte blive Kr. 14100 og Farbargjørelsensendelige.KostendeKr. 119423.92ellermedrundt
Tal Kr. 120000,med Fradrag dog af det Belob,hvortil
ved Salg kunde udbringes,antagelig
R.edskabsbeholdningen
omtrent Kr. 4000. Overskridelsenskulde saaledes dreie
sig om en Kr. 12000 eller 11.5 pCt., der væsentlig var
fremkaldtved den Forøgelsei Muddring,som var enFølge
af, at Dampskibetstak 4 istedetfor3V2Fod dybt. .Denne
Overskridelseer udredetaf Bevilgningentil Jernbaneanlægget
Jernbane med Sidelinier. (Cfr.ForDrammen—Randsfjord
handlingerog Aktstykker vedkommendede norske Jernmed SidelinierSide25).
baner, Drammen—Randsfjordbanen
Efter de for StørstedelenmundtligeKonferanser,som Vaidershængslet.
i 1866og senerehavde været førte med Eierne af Valdershængsletangaaendedettes Flytning til Sundodden,hvortil
Kanaldirektørenunder 14de Marts havde leveret et Overslag, skulde saadan-været foretaget Vaaren 1868. En af'
de tidligereEiere, GudbrandFjesvigen,var imidlertiddød
22
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over til Sagforerne Lie og Bærnholdt samt til L. Ronnerud,,
der ikke vilde indgaa paa de personlige Overenskomster,
som vare aftalte angaaende Hængidets Forandring og Flytning, men opsagde Lændseholdet.
Ved en af Jernbanestyrelsen lovlig afholdt Aabningsforretning forat kommegjennemHængslet, blev dette
sænket for Dampskibet. Skoveierne og Trælasthandhandlerne anlagde derpaa i Forening et nyt Hængsle
noget ovenfor det gamle paa et Sted, hvor Hængslet ikke
kolliderede med Dampskibsfarten (forøvrigt henvises med
Hensyn til Hængslet til Afsnit III 2).
JernbaneUnder 26de August indgav Jernbanebestyrelsen en Fore bestyrelsens Fore- stilling til Departementet angaaende Ordningen af Flød
af
26de AReug.ningsforholdene i den regulerede Del af Vasdraget, hvilken
ang.
glement for under 18de September oversendtes Kanaldirektøren med
Flødning af
Aadals- Anmodning til ham om at afgive Forslag til reglementariske
elven.
Bestemmelser for Tommerflødningengjennem den farbargjorte Strækning af Aadals- og Bægna-Elven til Beskyttelse
for Dampskibsfarten sammesteds.
Allerede under 18de September havde Stadshauptmand
Schwartz som en af Direktorerne for Jernbanen tilstillet
Kanaldirektøren et af ham udarbeidet Udkast til Reglement
og senere den 26de s. M. ligeledes et Supplement hertil.
Den 10de Oktober oversendte Kanaldirektøren disse med
1869. sine Bemærkninger til Departementet.
neieste
Res.
Den 11te Mai faldt heieste Resolutiou for Reglement
af 1869
ang. Flød- for Flødningen gjennem Aadalselven mellem Spirillen og
ningsregl.
for Adnals - Heen, som gjældende.indtil Videre.
Las sens
Efter Lassens Indb'eretninger af 18de Mai og 23de Juni
Indberet
af 18de Mai var Farbargjørelsen da fuldført efter Planen med Undtagelse
og1823d69ean.Igun.i
af en liden Odde i Hvalstrygen, som man paa Grund af
Arbeiderne.
Vandets Stigen og Isgang blev forhindret i at muddre
op. Lassen gjorde derhos opmærksompaa Sandsynligheden
af, at flere Inddæmningsværker i Slimsa vilde vise sig nødvendige for at forebygge Rendens Tiløring i den nedre Del,
Aibeider, om hvis Nødvendighedog Udstrækning man bg
først kunde danne sig nogen Formening, efter at Flommen
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var loben af og nye Lodninger vare foretagne. D'et liele 1869.
Anlæghavde kostet Kr. 114754.63med Fradrag af den
Sum, hvortil Redskabsbeholdningen,
der var ansat til en
Værdi af Kr. 5054.03,kunde udbringes.
Ved under 21deJuli at oversendedisse Indberetningerdirekterens
med Regnskabsopgjørtil DepartementetbemærkedeKanal-Bettenkuing
f 21de Juli
aurg
direktøren,at Overskridelsei i Omkostningerne,som belobal869i
Abedene
og Oversig til Kr. 5699.70eller offitrent5.5 pet. væsentlig var skridelsert.
foranledigetved, at man havde været nødt til at muddre
foruden paa de i Overslaget nævnte Steder tillige paa 7
andre Steder. At disse var undgaaetOpmærksomheden
ved
Overslagets Affattelse laa i Sagens Natur, idet det var
umuligtpaa Forhaand nøie at bestemmeUdstrækningen af
den Forrykkelseaf Vandstandsforholdene,
somde foretagne
Muddringermaatte medføre. Sænkningenaf laveste seilbare Vand ovenfor Jermund- og Kongsstrømmenehavde
saaledesvist sig langt betydeligereend paaregnet, hvorved
selvfølgeligstørre Muddringsarbeiderbleve Følgen. De
Resultater, som den nu vandne Erfaring havde givet, gik
ud paa,at Strømhurtigheden
overvandtesudenvidereVanskelighed,men at Vanddybden,uagtet den ved lavesteseilbare
Vand var omtrent5 Fod, neppe var tilstrækkelig for det
anskaffedeDampskib,der skulde stikke 4 Fod, men efter
senere Opgivendefra SektionschefSandborg af 8de December1868,stak 4 Fod 6V2Tomme,naar det var fuldt
lastet. At skaffeen større Dybdenu vildebliveovermaade
kostbart, da Langsua,hvor Intei var gjort, og alle Strømmene ovenfor,hvor der var arbeidet, nu havde saa nær,
som det var praktisk muligt at naa det, sammeDybde ved
laveste seilbareVand, saaledesat der maatte arbeides paa
den hele Strækning. Kanaldirektørenanførte som den formentligeGrund til at Dampskibetstak saa dybt, at man
ei kunde faa den fornødneKraft frem,medmindrePropellen
mindststak saa dybt, hvortil kom den Omstændighed,at
DamPskibet,naax det gik imod stærk Strøm i de smale
Render,sugede sig meget dybere ned end i smultVand.
Følgen af denneDampskibetsstørreDybgaaendevildeblive,
at Farten maatte indstillesvedomtrent112Fod heiereVand22*
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1869 stand end antaget; men denne Omstændighed;antogKanaldirektøren,ikke vilde blive af Betydenhed,ialfald maatte
han afvente Resultatet af dette Aars Fart, forinden han
derom kunde have nogen bestemtFormening.
Lassens UnEfter KanaldirektørensOrdreaf 2den Novemberbefor
dersøgelse,
41b.e2..%1Lassen Vasdraget forat undersøge Forholdene, og afgav
teKr<=laerb. under 18de og 24te Decemberen IndberetningmedForslag
af "h2 °g til de Arbeider, der ansaaes nødvendigefor at rette paa de
24,i2 1869.
endnu stedfindendeMangler.
1870.
Den 8de Januar oversendteKanaldirektørenLassens
K
af
teanrea Indberetningermed Forslag til Kompletteringsarbeider
tæ
December 1869 til Departementet,idet han paapegede,at
delkJnainnugaarf
1870 over
Las sens der i Henhold til dem overalt var den paaregnedeVandtrradap.efit
dybde ved det antagne laveste Vand paa Strækningen
atrej;eilaesr..
mellem Sørum og Næs, medens Dampskibet var standset
ved en Vandstand, der ved Sørum var 0.75 og ved Næs
1.4 Fod høiere end det antagne laveste farbare Vand.
Mellem Spirillen og Heen var Dybden i Reglen funden
plann3æssig,kun paa enkelte korte Strækninger var den
nogle Tommerfor ringe. De af Lassen foreslaaede Kompletteringsarbeider,
der vare kalkuleredetil at koste Kr. 1580
forudenTransporterog Administration,antog Kanaldirektøren hensigtsmæssigstburdeovertages af Jernbanen,da de
vare for smaa til at bestyres af en særskiltdertilengageret
Ingeniør, og da de derhos nærmest maatte betragtes som
henhørendeunderVedligeholdelse.Bestyrelsesiidgifterm.m.
vare vanskelige at beregne.,og han•foreslog derfor, at ArbeiderneoverdragesJernbanen mod Kr. 2800 af Arbeidsfondet. Ved de af Lassen paapegedeArbeidervilde Dybden
ved lavere Vand overalt omtrent være den .samme,og en
vilde saaledes
større Dybde — om kun nogle Tommer
blive meget kostbarat erholde. Anbringelseaf en bevægelig
Dam ved .Heen vilde hjælpeforLangsuaog de korteGrunde
opunder Granhougstrygen
; men skulde man naa op lige
under Jermundstrygen,saa vilde Opdæmningenblive saa
stor, at de flade Strækningerved Heen, Semmeno. s. v.
vilde skades, og for Strækningenmellem Jermundstrygen
og Spirillen vilde en saadanOpdæmningvære uden Hjælp,
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hvortil kom, at Forholdeneved Heensfosikke vare gunstige 1870.
for Anbringelseaf en bevægeligDam. At skaffeen større
Dybdeenten ved Anbringelseaf Dam eller ved yderligere
Muddring vilde kræve saa betydeligeSummer, at Kanaldirektørentilraadedeat se Tiden an endnu et Aar til, saamegetmeresom Vandstandeneunder det forlebneAar havde
været meget lave, og som man ved at laste Dampskibet
paa en noget anden Maadeantageligvilde kunne holdedet
igang til den Tid, da Is standsedeTrafikken.
erklæDirektionenfor Drammen—Randsfjord-Jernbanen
rede sig under 22de Februar paa DepartementetsForemed Kanaldirektørens
spørgselvillig til overensstemmende
Forslag at overtagede gjenstaaende.Arbeider,idet den dog
erklæredeikke at kunnehave nogenbestemtFormeningom
deres Omfang,og derfor begjæredeKanaldirektørensUdtalelse om, hvorvidt en fra JernbanensDriftsbestyrerunder
18de$.M. indkommenIndberetningmaatteforanledigenogen
Forandringi hans Forslag.
Den 25de Februar meddelteDepartementetdenne Erklæringtil Kanaldirektørenog anmodedeham om at gjøre
de Bemærkningerdertil, som han maatte finde sig foranlediget til, idet det fremholdtØnskelighedenaf, at Arbeidernekunde sættes igang strax i Begyndelsenaf Marts.
I Anledning af, hvad Driftsbestyreren havde anført.Kaualdirek,iieunas,tiKoz
udtalte Kanaldirektørensig i Skrivelse til Departementet
af 3die Marts. Efter at havefremholdtDampskibetsstørree:Mællinjtasf
Dybgaaendeend paaregnetsom Grund til Ulemperneved Vrapail,egt.e.
dets Befaring af Elven, oplystehan, at ved at gravedybereaAeeriidtsn
i Kongsstrømmen,vilde Vandstandeni Spirillensænkes og
Faldet i Valdersstrømmenforøges,samtat ved en yderligere
Gravning i Valdersstrømmenvilde Vanddybdenpaa lange
Strækningerovenfor sammeop til Sørum blive for liden.
Hastighedeni denne Strøm var desudenikke i og for sig
saa stor, men forøgedesved Dampskibetsforholdsvisstærke
Deplacement. Hvorvidtman altsaa burde uddybe Kongsstrømmen,vilde være afhængigtaf den Betydning,mangav
Farten til Serum, og om Farten til Næsved lavt Vandvar
af større Vægt. For sit Vedkommendeansaa Kanaldirek-
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1870. tøren den sidste som den vigtigere, og vilde han derforikke
sapttesig imod en yderligere Muddringi Kongsstrømmen.
For at kunne-kommeop til Sørum vilde han anbefale et
Forseg med en Kjæde paaBundenaf Valdersstrømmen
med
Anbringelseaf en Dampkranpaa Dampskibet,men havde
Intet imod, at man indtil Videre sleifede Korrektionenaf
Seilrendenovenfor Næs. Med Hensyn til Anbringelse af
større Bøier tilraadedehan kun at anvende dem sparsomt,
indtil man havde overbevistsig om de kunne anvendes og
under hvilke Betingelser. Han fandt i Driftsbestyrerens
Overslag ingen G-rundfor Jernbanebestyrelsentil ikke at
overtageArbeidet for den foreslaaedeSum Kr. 2800. Det
gjalt nærmest at faa en endelig Bestemmelse om Tiden,
naar Anlægget skulde ansees afsluttet og de forefaldende
Arbeideranseessomhenhørendetil Vedligeholdelse. Deslige
Anlæg vilde nemlig altid tiltrænge og være modtageligefor
Forbedringerog Udvidelser; men derforburdeikke Arbeidsfondet holdes aabent, til det var udtemt. Sporgsmaaletom
AnlæggetsVedligeholdelsealene skulde bero paa Jernbanebestyrelsenseget Skjøn, fandt Kanaldirektørenaf stor Betydning. Det maatte forudsættes,at Bestyrelsen i vanskeliger&Spørgsmaalvilde søge Anvisning og Veiledning der,
hvor den kunde vente at finde fornedneSagkundskab,og
den Forbindelse,hvoriAnlæggetsaavelsomJernbanen,hvorunder det hørte, stod til Staten, vilde meføre, at Departementet selvfølgelig var forbeholdtRet til at føre den fornødne Kontrol med ArbeidetsVedligeholdelse. Det kunde
da i Lighed med, livadandetstedsgjordes,paalæggesKanaldirektørenen Gang om Aaret at befare Elven og afgive
Betænkningom de paafordrendesReparationsarbeider.
DeparteB Ved uuder 10de Marts at remittereSagen, ledsaget af
mentets
estemmelse
denne KanaldirektørensBetænkning,til Jernbanebestyrelsen
medHensyn
K m- antog Departementet,i Henholdtil det af Kanaldirektøren
pletter oingsarbeiderne
an ferte, og da en Del af de foreslaaedeArbeider henhørte
ogAnlteggets
under ArbeidetsVedligeholdelse,at der ikke var tilstrækV
se. kelig Grundtil at forhøieden af ham opgivne Sum. Forhoideledligesaavidt imidlertid Direktionenfremdelesmaatte anse Anbringelse i Vasdraget af større Bøier i meget betydeligt
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Antal hensigtsmæssigog fornedne, skulde Departementet 1870.
v;tre villigt til at foroge Summenmed et passendeBelob
hertil. Det tilfeiedeencfridere,at der Intet var til Hinder
for, at Kanaldirektørenfremtidigtydede Direktionenal den
Bistand, som maatte ansees fornødenmed Hensyn til Seilligesomat•det havde anmodetham
rendensVedligeholclelse,
om en Gang aarlig at befare Renderne og udtale sig for
Direktionen,forsaavidthan maatte findenogenMangelved
Vedligeholdelsen.Endelig fandt det Intet at erindremod,
at 1 eller 2 Muddermaskinerafstodes Jernbanen for Ved.
geholdelsen
Samtidig(10deMarts) paalagdeDepartementet som
nævnt — Kanaldirektørenat yde Jernbanen Bistand med
Hensyn til den fremtidigeVedligeholdelseaf Seilrendenfra
Heen til Sørum,hvilken Bistand vilde blive at bekoste af
Drammen--Randsfjordbanenved sammes Direktions Foranstaltning. Det paalagdeham derhosat befare det kanaliserede Vasdrag en Gang aarlig og meddeleDirektionen
det Fornodne,forsaavidtder maatteforefindesnogenMangel
ved Vedligeholdelsen.
Efterat en Del af de til ArbeidetanskaffedeRedskaber Endelist
underhaandenvare solgte,blev RestbeholdningenifølgeDe- øl)gjør.
partementets Bemyndigelseaf 9de August bortsolgt ved
offentligAuktion.
Under 9de Februar oversendteAmtettil Departementet 1872.
paa Bægnaet Forslag til Reglementfor Tømmerfiedningen
elven paa Strækningen fra Soyum til Spirillen for en
med det ved hoieste Re- elvvæsentligDel overensstemmende
solution af 1lte Mai 1869 approberedeReglementforFlodningen gjennem Aadalselven mellem Spirillen og Heen.
Efter med Skrivelse af 26de Februar at have modtaget
dette til .Betænkning,udtalte Kanaldirektørenunder 13de
Marts, at han var megetimodReglement,med mindredets
Nødvendighedvar bevist, og saavidt' han forstod, maatte
Nødvendigheden dette Tilfælde væsentlig være betinget
af juridiske Grunde,hvis Betydninghan ikke kunde indlade sig paa at bedomme,men maatte overladetil Departe-

— 344 —
1872. mentets Afgjørelse. Med Hensyn til de foreslaaede Be-

steminelser i Reglementet var han. i Tvivl om Nødvendigheden af et Forbud mod Grimer mellem Sorum ogValdershængslet, da den store Tømmermasse ikke vilde kunne benytte dem, medens de kun for enkelte Skoveiere,kundevære
fordelagtige. Sagen var imidlertid ikke stor, men han var
dog mest tilboielig til at lade aaadant Forbud udgaa af •
Reglementet for Strækningen mellem Serum og Hængslet,
men lade alt det, som forøvrigt Reglementet indeholdt om
Grimer, gjælde fra Sørum af, og derhos tilføie, at de ikke
maatte skade de for Seilrenden anlagte Værker. Forsaavidt
man vilde holde paa Forbudet, foreslog han en forandret
Redaktion af Bestemmelsen, og gjorde derhOset Par mindre
Bemærkninger til Reglementet forøvrigt, hvoriblandt at Berettigelsen til at give Reglement til BeskYttelse for en Bro
ikke var ham ganske klar, saameget mere som det gjalt en
Bro, der kun muligensvilde blivebygget. Denne Kanaldirektorens Betænkning blevgjennemDepartementet den 16deApril
1872oversendt Amtet med Tilkjendegivende,at Departementet
for Tiden finder ikke at burde træffe nogen Forfeining i
denne Sag, og hvad specielt angaar Hensynet til den projekterede Bro over Bægnaelven, anfører Departementet, at
der formentlig mangler Adgang til i Reglementet at optage
Bestemmelser, der alene paakræves for at beskytte en Bro
mod Beskadigelse ved Tommerflodning. Senere vides intet
videre at være passeret i denne Sag.
alMed Bevilgning af Storthinget skulde der bygges en
direKanktørens
Betænkning
Bro
over Bægna ved Poulsodden med Aabninger fra 26 til
af 12de Deember
187218
Alen,
men da Bygningen skulde paabegyndes, forlangte
ang. Bro
overBeegna.
Fledningsbestyrelsen,at en af Broaabningerne skulde gjøres
40 Alen bred. Der blev i den Anledning af Bestyreren
for Broarbeidet konfereret med Flødningsbestyffisen og
andre lokalkjendte Mænd, hvorved der fremsattes Formening om, at de projekterede Broaabninger kunde bibeholdes,
naar en nærmere betegnet Lændse blev anlagt og Dampskibets Brygge flyttet, et Arrangement, som FlodningsinSpektøren dog fandt uheldigt. Bestyreren af Broarbeidet
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sogte derefter under 1lte December Kanaldirektørens For- 1872.
mening med Oplysninger og modtog fra ham en Erklæring
af 17de s. M., hvori han tilraadede at bygge det bredere
Lob, da den derved forvoldte Fordyrelse neppe vilde blive
betydelig, og da Lændserne vilde være til Gêne baade for
Flodningen og Dampskibsfarten.
Med Skrivelse fra Trafikdirektøren af lste Marts mod- 1878.
nb:
tog Departementet en Forestilling fra Direktionen for Vest .rzbeaisnee
banerne af 2:de Februar angaaende Udbedring af Kanal- aFfgicieVei,
ifesp
aarna,
værkerne i Aadalselven, der paa flere Steder•vare saaledes
forfaldne, at Dampskibets regelmæssige Fart ikke kunde
vedligeholdes ved lavere Vandstande.
Under Henvisning til sin Skrivelse af 10de Marts 1870
oversendte Departementet denne Forestilling den 7de Marts
til Kanaldirektøren og udbad sig hans Udtalelse om det deri
indeholdte Projekt til Udbedringsarbeider samt om,hvorvidt
det antoges, at de stedfundne Beskadigelser kunde have
nogen særegen Grund, og om Gjentagelse af saadanne for
Fremtiden kunde være at undgaa t. Ex. ved et stadigere
Tilsyn enten af nogen af Kanalvæsenets Funktionærer eller
af Andre. Med Hensyn til Omkostningernes Udredelse
antog Departementet at maatte fastholde, at Vedligeholdat
de ved Aktietegning og Storthingsbevilgning underet med
Jernbaneanlægget Drammen—Heen—Randsfjorden istandbragte Kanalarbeider maatte blive at bekoste for denne
Jernbanes Regning.
I Anledning heraf blev Leitnant Nysom beordret til fnNarisaeormj_
at undersoge Forholdene, hvorom han den 19de Marts afgavtgrtajne
Rapport med Forslag og Omkostningsoverslag til de nød-iæagng
g'tsAnivendige Reparationsarbeider. Han indberettede deri, at Dtoanitil
Forbygningerne i Aadalselven befandt sig i en meget for- Udrbed5ing.
falden Tilstand, der truede med paa mange Steder at
intetgjøre Virkningerne af det engang med Held udforte
Reguleringsarbeide. En gjennemgaaendeReparation af disse
maatte derfor ansees paatrængende nødvendig. Da Planen
for Værkerne idetheletaget maatte ansees for at have vist sig
tilfredsstillende, burde de gjenopfores efter samme Plan og
med samme Bygningsmaade som for, idet man dok burde
-

-

•
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stensætte Skraaningerne paa StenjeWerne med større Sten
end tidligere, da det paa fiere Steder
specielt i Kongsstrømmen
havde vist sig, at den tidligere benyttde
Dækning ei havde kunnet_modstaa Isgang og Tommerets
Anslag mod Bredderne. Nysom oplyste derhos efter en
Gjennemgaaelse af Vandstandslisterne for Serum og Næs,
at medens Dampskibet i de første Fartaar kunde gaa op
til Sorum ved en Vandstand af omtremt 17.5 paa Sorums
Vandmærke, saa maatte Farten i de senere Aar allerede
indstilles ved Vandstanden 18.5. hvorefter Renden i Slimsa
maatte antages at være jævnt opgrundet omtrent 1 Fod.
I Kongsstrømmen kunde derimodingen Opgrundingmærkes,
og det viste sig ogsaa, at Farten op til Spirillen i de senere
Aar ikke havde fordret nogen heiere Vandstand paa Næs
Vandmærke end tidligere. Paa sin Undersøgelsehavde han
været ledsaget af Dampskibsfereren, der som bedst kjendt
med Forholdene, havde paavist alle generende Grunde, men
han anførte dog, at man muligens burde ved en fulclstændigere Lodning undersøge, om nogen almindeligOpgrunding
af Strømmene havde fundet Sted. Til at foretage en gjennemgribende Reparation allerede under den forhaandenværende Vinter,, var denne for langt fremskredet,
hvorfor han anbefalede foreløbig kun at indskrænke sig til
Istandsættelse af det øverste Parti af de odelagteVærker i
Restørstrygen og ordnenoget paa Stenskraaningerne i Kongsstrømmen for at forebygge videre ødelæggelse der i Sommerens Leb, men forøvrigt opsætte Reparationerne til den
paafølgende Vinter. Nysom specificerede derefter de forskjellige Arbeider og opstillede et Omkostningsoverslag,hvorefter de tilsammen skulde koste Kr. 20000.
KanalVed under 21de Marts at oversende denne Nysoms
-direkter
BetsenkningBetænkning til Departementet fremholdt Kanaldirektøren
af 21de
Marts1878 Nødvendighedenaf, at Arbeidet hvert Aar blev efterseet,
til Nysoms
Forslag. og muligens indtraadte Skader paa Dammem. m. udbedrede,
da det var en Umulighed, at disse Damme kunne holde sig
i længere Tid uden Reparation, hvor de vare udsatte for
et stadigt Angreb af Tømmer og Vand. Den foreslaaede
betydelige Reparation fandt han absolut nødvendig,saafremt
1878.
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man vilde konservereKanalarbeiderneog ikke se Elven 1878.
falde tilbage til sin oprindeligeTilstand, ved hvilken en
regelmæssigDampbaadsfartblev umulig; blev derimoden
saadan gjennemgaaendeReparation udført, saa vilde den
senere aarlige Vedligeholdelseikke blive kostbar. Kanaldirektørenudtaltederhos,at det stadigeTilsynmedVærkerne
burde føres af Baneingenioren,da deres Vedligeholdelse
paahvilede Drammen—RandsijordJernbanen, ogda enhver
anden Ordningkun vilde splitte Kræfterne,TinedensKanalvæsenetvilde kunne bistaa meddenVeiledning,sommaatte
forlanges. Han ibreslogderfor, at den ved Departementets
Skrivelse af 10deMarts 1870 anordnedeaarlige Befaring
af det kanaliseredeVasdrag ved Kanaldirektørenfor Fremtiden skulde bortfalde. EndeligbemærkedeKanaldirektøren,
at Udredelsenaf et saa betydeligtBelob som Kr. 20000
mnuligensvilde falde saa trykkende for Randsfjordbanen,
at
der under de forhaandenværendeOmstændighedermaatte
være Grund til at udredeHalvdelenaf de paaregnedeOmkostningeraf Oprensningsfondet,saa Randsfiordbanenkun
fik at udrededenandenHalvdel; og'skuldedet væreumuligt
at afholdedet hele Belobi et Aar, saa maatte man først
og fremst søge konserveret Kanallinienfra Heen op til
Spirillen.
Efterat Jernbanebestyrelseni Skrivelser af 2den og1..oarnealstliek27de Mai 1878 havde udtalt sigangaaendeSagen,ogefteratzieklitung:f
Kanaldirektørenhavdebefaret Elven,gav han i Skrivelse 1878!gu
af 20deAugust s. A. en længere Redegjørelseog foreslog
Henholddertil:
at der til Udbedringaf Kanalværkernei Aadalselven
fra Heen til Spirillenaf de til Oprensning.i Elvedrag
m. V. for indeværendeBudgetterminbeyilgedeMidler
udredes Halvdelen af de dertil medgaaedeUdgifter
indtil Kr. 5000,medensden øvrigeHalvdeludredesaf
Drammen—Randsfjordbanen.
at det tages under fornyet Overveielse,hvorvidt og i
hvilkenUdstrækningsamtnaarKanalværkernei Bægnaelven ovenforSpirillenfra Næs til Serum skulle
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bedres,samt hvorledesde dertil fornedneMidlerskulle
skaffestilveie.
3).at Reparationgarbeiderne
bestyresog udferes af Vestbanernes Ingenier, der senere hver Hest besigtiger
Kanalværkerneog gjennemBestyrelsenindsenderForslag til deres Reparation til Kanaldirektøren, som
afgiver sin Betænkningog yder den Bistand, som af
ham forlanges,samt foretager de Inspektioner, som
han finderfornødne.
Ordre til
Departementet,der var indgaaetmed Indstilling i det
Reparatio nsarbeiVæsentligeoverensstemmende
med dette Forslag, beordrede
dernes
Iværkunder
6te
NovemberDirektionenfor
Jernbanentil ai træffe
sættelse.
Foranstaltninger til Arbeidets Iværksættelse ved Baneingeniørenunder KanaldirektørensKontroL
Kgl. Resol.
Ved KongeligResolutionaf 23de Novemberblev det
af 23de No1878.

vember 1878
ang. Reparationsarbeiderne
i Aadalselven.

Dept.s Skrivelse af
7de Decbr.
1878:Ordren
om Kanaldirektørens
tmrlige Befaring ophæves.

bestemt:
1)* at der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet Halvdelen af de til Udbedring af Kanalværkerne 1 Aadalselven mellem Heen og
Spirillen overensstemmende med Kanaldirektørens Forslag
af 20de August 1878 medgaaende Omkostninger indtil et
Beleb af Kr. 5000.
At af de samme Midler naadigst tillades forskudt et lignende Beliab mod Refusion af Drammen—Randsfjordjernbanen overensstemmende med Jernbanedirektionens Forestilling af lste Oktober 1878.
Ovennævnte Arbeider blive at udføre under Kanalvæsenets
K ontrol.

Ved herom at underrette Kanaldirektøreni Skrivelse
af 7de Decemberog samtidigpaalægge ham at føre den
foreskrevne Kontrol, anmodedeDepartementetham om at
afgive Betænkning angaaende,hvorvidt og naar Kanalværkerne i Bægnaelvenog ovenfor Spirillen fra Næs til
Serum antageligburde udbedres,samt Forslag om, hvorledes Omkostningerneved de hertil fornødne Arbeider i
Tilfældeskulde udredes.
Departementetbifaldtderhosi sammeSkrivelseKanaldirektørens Forslag med Hensyn til hans fremtidigeForhold til KanalrendernesVedligeholdelse,hvoraf fulgte, at
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den ved DepartementetsSkrivelseaf 10deMarts 1870 be- 1878.
falede aarlige Befaring af Vasdraget bortfaldt, hvorimod
Lei1ighd, saasom
han havde at iagttage ved forekommende
i Anledningaf paatænkteArbeider,hvortil Jernbanens Ingeniør maatte have afgivet Forslag, saavelsomellers, naar
Anledningmaatte frembydesig, at besigtigeVærkernei det
Hele og om muligensforefundneManglermeddeleJernbanedirektionenfornøden Underretning,og hvad han forøvrigt
inaatte have at bemærke.
Ligeledesunder 7de Decembertilskrev DepartementetDept.s SkriDirektionenfor Vestbanerne, at den fremtidige Vedlige-vr?lesetra:fi%
kgert\trerholdelseaf Kanalværkerneefter fuldførtRestaurationskuldean
Aars
hvert
der
at
Ace udelt for JernbanensRegning,samt
Høst ved Baneingeniei.enskuldeforetagesen Befaring af
Værkerne,og at Indberetningom samme med Forslag om
de Arbeider,der antages paakrævedetil Vedligeholdelsen,
gjennem Direktionen skulde indsendes til Departementet,
for at KanaldirektørensBetænkningoversammekundeindhentes, forindenArbeidetiværksættes.
Restaurationsarbeidernebleve derpaa i Slutningenaf
rne paa
December paabegyndte under Ledelse af Baneingeniørbeegyndtes
Decbr.1878.
Støren.
Forelobig maatte Arbeidet indstilles i Mai Maaned, 1879.
og afieveredeBestyreren under 18de Juli Rapport og
Regnskab,hvorefter der til da var medgaaetKr. 4883.06.
Efterat Løitnant Nysompaany i Marts Maanedhavde Nysoms
undersøgt Kanalværkernes Tilstand i Bægna paa Stræk-Ra2iPaPei,ti:if
12-9821ningen fra Serum til Spirillen,og i Skrivelseaf 21de Maitetiremknynez
havde
udtalt, at det i hans Forslag af 19de Marts 1878
for denne Elvedel paaregnedeBelob,Kr. 10000,vilde viseaf311879.juli
sig tilstrækkeligt,meddelteKanaldirektørenunder 31te Juli
Departementet,at han hellerikkefandtnogenG-rundtil at fravige dette Oversla,g. Han gjorde derhos opmærksompaa,
efter hvad han senerehavde bragt i Erfaring —
at der
aldelesikke, som antydet i hans Skrivelseaf 20de August
1878,kunde blive Spergsmaalom ved Lavvand at opgive
DampskibsfartenovenforSpirillen fra Næs til Serum, da
Jernbanen ligeoverforde private Aktieeiere maatte ansees
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1879. forpligtettil at holde dette Elvestykke og Kanalværkerne
i sammeplanmæssigeStand. Det vilde derfor blive nedvendigttil den kommendeVinter‘ogsaa der at sætte de
foreslaaede Restaurationsarbeiderigang, idet Dampbaadsfarten efter NysomsBetænkningaf 19deMarts 1878allerede
maatte indstilles ved 1 Fod heiere Vandstand end planmæssigpaaregnet. Departementetfandt ferst at burdeforelæggeStorthingetPropositionom Bevilgningtil Arbeiderne
i Bægnaog derfor opsattesderes Restaurationtil Vinteren
1880-81.
1880.
I Henholdtil Kg1. Proposition(Prp. S. 13 for 1880
triertieirliran!
Side15,Indst. XI Side12)havdeStorthingetunder19deJuni
vedtagetBudgetopgjøretfor de i D1:iftværende Jernbaner
Bægna.
Kg1. Resol. ior Budgetterminen1880-81 og derunderbevilgetKr. 2500
af 22deDe- •
oember18.80 tll Arbeidernei Bægna,medensdet for den forudgaaende
Sbt°esrluthtnininggsBudgetterminhertil havde bevilgetKr. 1000, der endnu
.af191c4cTlini
vare i Behold og fremdelesstilledestil Disposition. Paa.
Arbeidernei .Aadalselvenhavde man som nævnt
sparet 3000 Kr., somforudsattesanvendte paa Bægna og
for Videre at tilveiebringeResten af Overslagssummen,
blev det i Henholdtil DepartementetsIndstilling bestemt
ved KongeligResolutionaf 22deDece-mber1880:
1) At der til Udbedring af Kanalværkerne i Bægnaelven
mellem Spirillen og Serum overensstemmende med Kanaldirektørens Forslag af 20de August 1878 og 31te Juli 1879
naadigst tillades af de til Oprensning af Elvedrag m. V.
bevilgede Midler udredet et Beleb af indtil 3500 Kr.
At de ovennævnte Arbeider mellem Spirillen og Serum
blive at uclfere under Kanalvæsenets Kontrol.

Reparagonsarbeidernei Bægnableve det følgendeAar
paabegyndt,men vare ved Udarbeidelsenaf dette Afsnit
endnu ikke afsluttede.
Afslutning
UdpaaVaaren1880bleveArbeidernei Aadalselvenafaf Arbeiderne
sluttede,
og efter BaneingenierensRapport af 15de April
Aadalselngenlørensven,Banehavde
de
idethelekostet Kr. 6066.79. Kanaldirekteren•lod
i
ItAW)%tIN Leitnant NysombesigtigeArbeiderneog den 31te Marts
1880.
afgav denne en Indberetning,hvori han meddelte,at den
nødvendigeMuddringfor at gjengive Farvandet dets oprindeligeDybdeoveraltvar udført,og at de ældre
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værker overalt vare opførte til fuld Hoide efter samme 1880.
Tracé som tidlige, men havde faaet et langt stærkere og
varigeProfil, end de oprindelighavde. Han gav derhosen
Skitse af deres Normalprofil.
Ved under 22de April at oversendeBaneingeniørens Kanal
afsluttendeRegnskabtil Departementetgjorde Kanaldirek-Mkvtersrasf
tøren opmærksompaa, at der var indsparet Kr. 3933.21122deaiiAgpJki
paa Overslagssummen,og at denne Besparelse væsentligherazir„..i
var bevirket ved en Indskrænkningaf de langs Renderne elven.
i ResteørstrygenopførteIndskjærmninger(cfr. Kanaldirektørens Skrivelseaf 20de August 1878). Da manimidlertid
først efter Afiebet af nogle Flomme kunde faa Erfaring
for, om saadan Indskrænkningikke vilde bevirke Opgrmiding eller hinderlig Strømsætning,tilraadede han ikke at
betragteArbeidernesomendeligtafsluttede,men at afvente
nogleAars Erfaring om,hvorvidtde foretagne Indskrænkninger i de bevilgedeArbeidervirkeligvare berettigede. Paa Grund af den Uregelmæssighedi DampskibetsForestilling
Fart paa Bægna op til Sørum, som foranledigedesvedgaamedeege-DampskibetBægnas store Dybgaaendeogved Vandstandens"lenng.
Sænkning,henvendte søndre Aurdals Formandskabsig til
Jernbanebestyrelsenmed en Forestillingaf 5te Mai om at
faa Forholdeneforbedretved, at Jernbanen satte et mindre
dybtgaaeridenDampskibi Fatt. Med Kristians AmtsSkrivelse af 31te s. M. fremsendtesdenne Forestilling til Departementet,som efterat Jernbanebestyrelsenhavde udtalt
sig mod Anskaffelseaf et nyt, grundtgaaendeDampskib,
men for Undersøgelserom, hvorvidtder ved yderligereForanstaltningeri Vasdragetkunde være rimeligAnledningtil
i Dampskibsfarten,i Skriat opnaastørre Regelmæssighed
velse af 30te Septemberudbad sig KanaldirektørensforelebigeUdtalelse om Sagen.
KanalI Skrivelse af 1lte Jatraar 1881 bemærkedeKanal-dit:ns
getnrz
direktøren,at man ved Dyberegravningi Aadalselvenyderligere vilde sænke de lave Vandstandei Spirillenog dervedNiannguntsi
forværreFartsforholdenei BægnaogforegeSkjæringenved daynbge:i8Fe°ar
de i SpirillenfaldendeElve. Da Faldet i Aadalselvenvar Renerne.
blevenjævnt fordelt,vilde en Gravning paa et Sted med-
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fore tilsvarendeGravningi alle ovenforliggende Stryg, og
Vanddybdenvilde,blive uforandret,saalængeman ikke indskrænkedeRendernesBredde,hvilket af Hensyn til Dampbaadsfartenvar utilraadeligt. Han fandtderforAadalselven
saa bekvemfor Dampskibsfartsom ved Gravningaf Render
vel muligt at faa den, saa en yderligere Forbedring kun
kunde frembringesved Sluser, der imidlertid vilde være
forbundnemed uforholdsmæssigtstore Omkostninger.
Med Hensyn til Bægnaelven oplyste Kanaldirektøren
om, at Grændsen for dens Oparbeidelsealene ved Stromkanaler endnuikke kunde siges at vare naaet,idet Valdersstrygen dannedeen uforholdsmæssigtstor Hindring. Han
henviste med Hensyn dertiItil en af Nysomunder20de December1880 afgiven Betænkning angaaendedenne Strygs
videre Oparbeidelse,og fremholdtVanskelighedenved at
gjøre Bægnaelvenfarbari lige saa lang Tid af Aaret som
Aadalselven,idet nemlig Vandet faldthurtigereovenforend
nedenforSpirillen; imidlertidmaatte Maaletfor Udbedringsarbeidernei Bægna være at søge denne Tidsforskjel gjort
saa,liden som muligt, og naar det var naaet,kundedet ikke
svare Regning at anvende større Summer paa dens Oparbeidelse. Til Slutning fremholdthan.Nødvendighedenaf
en øvet cg ikke for ængstligDampbaadsforer
og anbefalede,
naar en ny Dampbaadengang skulde anskaffes, at gjøre
denne mindredybtgaaende,nemlig som oprindeligpaaregnet
kun 31/2å. 4 Fod.
Modifika•
I samme Skrivelse anholdt Kanaldirektørenom Detioner
i
Pilanest7
rfare'r
partementetsSamtykke til at foretage en Del paapegede
Modifikationeri Arbeidsplanen, hvilket Samtykke medderne
Bægna. deltes i DepartementetsSkrivelse af 25de Januar.
Brudi
Ved Bielven ITrulas Udlob i Spirillen var der
Urulaelven,
paa Gaarden Voldens Grund opstaaet et betydeligt
Brud, som truede med at ødelægge større Dele af Eiendommensaavelsom den over samme førende Bygdevei til
Hedalen. Paa. Foranledningaf saavel Eieren af Volden
som af Amtsingeniorenhenstillede Buskeruds Amt under
14de Juni og 30te August til Departementetat foranledige
offentligAssistance til Undersøgelseaf Bruddet. Man gik
1880.
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nemlig ud fra. at de i sin Tid foretagne Oprensningeri 1880.
Kongsstrømmenhavdeforanledigeten Sænkningaf Spirillens
Vandstand,og at dennei ForbindelsemedTømmerfl.ødningen
var Skyld i Bruddene.
Under 29de juni udbadDepartementetsig Kanaldirektørens forelobigeUdtalelsei Sagen, idet det samtidigog
senere den 3die Septemberoversendtede i den Anledning
indlobneSkrivelser.
Efter paa Stedet at have undersøgt Forholdeneafgav om
Leitnant Nysomunder 2den Deeemberen med Kroki led-iii)ne2:-Lrf21ds
jud
saget Indberetning med Forslag til en Omreguleringaf anniBf,
lededes
den
saaleclesat
Urula paa dei; omhandledeSted,
bort fra Bruddeneenten ind i et Flomlebeller tilbage i et
gammeltLeie. hvike Arbeidervare beregnedetil at koste
resp. 12800og 13500Kr. NysombeskrivernærmereBruddene og anfører som Aarsager til samme dels den ved
AadalselvensReguleringforvoldte Sænkningaf Spirillens
lavere Vandstande,delsTømmeretsAnslagmodElvebredden
og dels Manøvreringenaf en ovenfori Vasdrageti Aarene
mellem1872 og 74 anbragt Slippedam,Storrustedammen.
Ved under 16deDecemberat oversendedette ForslagdireKtt,e'arle-n
til Departementet,bemærkedeKanaldirektørenmedHensynaBmidiekireg:
til den Indflydelse,som Sænkningenaf SpirillensVandstandcennibLisds?
kan have havt, at den havde tvungetde i Spirillenfaldende.?Tr%aelven.
Elve til at skjære sig dyberemd, og at Augrebetpaa Bredderne under denneSelvgravningvil blive stærkere,men at
den ved lavt Vand i Urula vil være uvæsentligog ved
naturlig Flom i Urula modvirkesved høi Vandstandi Spirillen, hvis Flom ikke er sænket. Anderledesderimod
stillede Forholdetsig, naar der ved Manøvreringenaf Storrustedammenpludseligfremkaldtesen stor kunstig Flom i
Urula, medensVandstandeni Spirillenvar lav, og naar der
samtidigmed denne Flom slippes Tømmer. Med Hensyn
.forsaavidt Antil de foreslaaedeArbeider udtalte han
svar retsligenskuldegjøres gjældende.mod Jernbanen for
Spirillens Sænkningeller mod Fledning.svæsenetfor Storrustedammen at de ikke vare af saadan Beskaffenhed
eller med saadan Sikkerhedkunde paastaaes at ville af23
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880. hjælpe Ulemperne,at deres Udførelse retsligt vilde kunne

paabyrdesNogen. Man vilde ved dem heller ikke kunne
undgaa at røre ved bestaaende Rettigheder som Hærigslet
ved Urulas Udleb-og Sikfiskerierne,hvorhosved Elveleiets
OmlægningFaren for Udskjæringvil kunne føresover paa
andre Eiere end denu skadelidende. Kanaldirektørenantog
imidlertid,at der i Overensstemmelsemed sædvanligPraxis
og OprensningsfondetsBestemmelse,maatte kunne udredes
et passendeBidrag af dette Fond til Udførelsen af disse
Arbeider, dersom de Interesserede kunde efies am, at
Grundeierne,Urulas Flødningsvæsenog AadalensKommune
udrededeResten.
'Grundeierne fandt imidlertidde .foreslaaedeForanstalt1881.
-1882. ninger mindrebetryggendeog paaviste en efter deres ForNye Undersøgelserved
memngheldigereOmreguleringaf Elven, i hvilken AnledUrulaelven.
ning Departementetunder16deAugust beordredenye Undersøgelser. Efter en Befaring af Terrainet lod Kanaldirektøren Assistent Bodahloptage fuldstændigtKart med Profiler over en større Strækningderaf, idet fiere Alterriativer
for en Omlægningaf Elven vare tænkelige.
KanaldirekEfterat 4 forskjellige saadanne Alternativer vare adtørens
Er6kbI3tegjogniaatr'
arbeidedeog beregnedeaf Imitnant Nysom i en Betænk1882 med ning af 6te Februar 1882,afgav Kanaldirektørens. D. sin
Alternativer.
Erklæringderover. Det næst billigste Alternativ,kalkuleret
til Kr. 6700 og følgende en saagodtsom færdig naturlig
Rende langs Bakken paa Elvens søndre Side, fandt han
fuldt tilfredsstillende,men tillige, at det burde blive Gjenstandfor Overveielsemellemde i ReguleringenInteresserede,.
hvilke Hensyn der forøvrigt burde komme i Betragtning
ved Valg af Linie, ligesom at det maatte henstilles til
Grundeierneat enesindbyrdessamt medFlødningsbestyrelsen
og Kommunebestyrelsenom det Forhold, hvorefter hver
Interesse burdebidragetil Udgifterne. Forøvrigtudtaltehan
sig enig med dentidligere•Kanaldirektøri hans Betænkning
af 16de December1880 med.Hensyn til ElvebruddenesForhold til Sænkningenaf Spirillens Lavvand.
Med Skrivelse af 17de Februar 1882 oversendte DepartementetSagen til Amtet„.idet det paa Forhaandlovede
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Bidrag af Elverensningsfondetog opstilledede Betingelser, 1881
soin vilde blive at knytte til et saadant.
ElvOebrud
Paa Bægnasvenstre Bred var der i Øienstrygensnedre sv:enotregenig
Ende, hvor den reguleredeSeilrendeligger lige op til den
steile Bred, opstaaetet Brud, somGrundeierenOleN. ØieniiierSt'køan4n8
mg
af ll te Noanholdthos Jernbanebestyrelsenom at faa standset i
vbe
em r1881.
.\?idereFremadskriden. Paa BestyrelsensForlangendeafgav
Kanaldirektørenunder 1ite November1881sin Betænkning
derom, efterat nyt Kart og Profileraf Bruddet og Elven
foran sammevar optaget. Han foreslog,at JernbanenIntet
burde foretagetil BruddetsForbygning,da det ikke var af
nogenfarlig Karakter, og da Omkostningerneved en Forbygning vilde overskride Værdien af den truede Grund,
samt endeligda der ikke var Grund til Frygt for, at den
løsrevneSand skuldeforvoldenogenfor Seilfartenskadelig
Opgrundningnedenfor.

Forslag

med

deri senere

foretagne

Forandringer.

Leitnant Vedelersaf KanaldirektørRøyemunder25deMai
1857tiltraadte Forslag.
Kanaldirektøt' RøyemsForslag af 28de Januar 1859 til
Kanalisationaf DrammensVasdrag.
Ingeniør Lassens Forslag af 5te September1864til Farbargjørelse af Aadalselvenmellem Heen og
Spirillen tilligemedKanaldirektør Thams's
Betænkning over samme af 14de September1864.
Do.
Betænkningaf lste Juli 1865 angaaende
en Farbargjørelse af Bægnaelv mellem
Næs og Bagn i Valders.
Do.
Forslag til FarbarKjørelseaf Bægnaelven
23*
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mellemSpirillen og Serum af 15de September1865.
KanaldirektørThams'sForestillingaf 18deSeptember1865
angaaendeFarbargjørelse af hele Strækningen mellemHeen og Sørum tilligemed
Ingenierkommissionens
Betænkningaf lite
September1866.
Do.
Forestilling af 11te September•1868 angaaendeyderligereBevilgningtil Arbeidets
FuldførelsetilligemedLassensHovedrapport
af 2denMai 1868.
Ingeniør Lassens Forslagaf 28deOktober1868til Kompletteringsarbeidermed KanaldirektørThams's
Betænkningaf 31te s. M.
Ingeniør Lassens Forslag til Kompletteringsarbeider
af December 1869 tilligemed Kanaldirektør
Thams'sBetænkningaf 8de Januar 1870.
Leitnant NysomsForslagtil Restaurationsarbeideraf 19de
Marts 1878tilligemedKanaldirektørGrentvedt's Betænkningderover af 21de s. M.
Leitnant NysomsForslag til Beskyttelse af Elvebrud ved
Urula af 2den December1880med Kanaldirektør Grøntvedt's Betænkning af 16de
Decembers. À.
Alternativforslagtil sainmeog KanaldirekDo.
ter HeibergsBetænkningdertil af 6te Februar 1882.
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Overenskomster,

Erstatningskrav,

Processer

og

Domme.

I. Krav paa Erstatning for Tab af Fiske.

Somovenfori Kap. I nævnt,havde.D. Svendsenm. Fl.
i 1867 fremsat Krav paa Erstatning for Tab af Fiske.
I den AnledningafgavKanaldirektørenpaa Departementets
Forlangendeaf 23deDecember1867under4deJanuar 1868
en Erklæring, hvori han udtalte sig samstemmigmedAmtet
for,at man henvisteVedkommendetil at optrædesom Sagsøgere. Kanaldirektørenvar nemligaf den Formening,at
de ingen Skade havde lidt, og fandt den bestyrket ved, at
baadeen af Ansøgerneog samtligeFiskerieierevedBægna
ovenforSpirillenhavde frafaldtKrav paa Erstatning,uagtet
Fisket i Valdersstrømmenvar et af de bedstepaa den hele
Strækning.
Den 23de Januar s. A. oversendtehan til Departementetde forskjelligeindhentedeErklæringerfra Eiere af
Fiskerier,
Skrivelse til Ingeniør Riis fra Eierne af Gaardene
Bergsund,Semdalen,Hval og Skollerud;
Skrivelsemed paategnet Svar fra Ingeniør Lassen til
Eierne af vestre og østre Bergsundaf 28de Oktober1864;
Skrivelsefra D. Svendsenaf lste Februar 1865;
Skrivelsefra Elling Semmen,Gudbrand Semmen og
Truls Bergsundaf 3die December1866samt
Erklæring fra Fiskerieierne ved Bægna ovenforSpirillen.
Under 16deJuli 1868 fremkomD. Svendsenmed fornyet Krav paa Erstatning for Tab af Fiske, og i den Anledning forlangte Departementetunder 1lte Marts 1869
KanaldirektørensMeddelelseom,hvilkede Grundeierevare,
for hvis Vedkommendeder var Spergsmaalom Tab paa
Fiske i Aadalselven,hvilke af disse maatte have frafaldt
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Erstatning for Tabet, og hvilkefaktiskeForholdder maatte
kunne tale til Fordel for det Offentligei Sagen.
Paa KanaldirektørensOpfordringafgavIngeniørLassen
under 12te Mai 1869en Erklæring,som medSagensøvrige
Dokumenterden paafølgendeDag oversendtestil Departementet, idet Kanaldirektørenhenholdendesig til samme
fremdelesfandt, at der ikke kundevære tilfeietFiskerierne
i Aadalselven nogen Skade, men at de tvertimod efter
Fiskernes Udtalelse til -Lassensnarere havde givet bedre
end slettere Udbyttei de senereAar. Han antog derhos,
at man maatte lægge særlig Vægtpaa en af Johan Bergsund afgivenErklæring,hvorefteringenSkade skulde være
tilfeiet Fiskerierne, saavelsompaa den Omstændighed,at
samtligeEiere langs BægnaovenforSpirillenhavdefrafaldt
alt Krav paa Erstatning, uagtet Forholdeneder vare som
ved Elven nedenfor.
Efterat der til DepartementetgjennemAmtet var indkommenen Forestillingi samme Anledning, tilskrev Departementet under 7de September 1869 Amtet med Tilkjendegivende,at Sagenefter dets Forniening ikke egnede
sig til Afgjørelseved Skjøn.
Ved Klage af 31te Marts 1870 blev derefter Departementet af Svendsen indkaldt for Forligelseskommissionen,for hvilkenFogdeni RingerigesFogderi mødte
paa DepartementetsVegne i Henhold til Ordre af 21de
April 1870.
Sagen vides ikke senere at vare blevenvidereforfulgt.
2.

Eierne af Valdershængsletentr. Departementet.

Som berettet ovenfori Kap. I lod Jernbanebestyrelsen
ved en lovlig afholdt AabningsforretningValdershængslet
aabne for DampskibetsGjennemgang.
For at indvinde,hvad der'vilde medgaatil en saadan
Forandring af Hængslet,at det ikke hindredeDampskibsfarten,havdeHængsleeierneforhøietAfgiftenpaa Tommeret;
men da Trælasthandlerneog Skoveierneikke vilde indgaa
paa denne Forhøielse,opsagdeHængsleeiernedem Brugen
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af HængSlet. Paa GrundherafindrettedeTrælasthandlerne
og Skoveiernesig et Hængsle lidt længere oppe i Elven,
efter dertil at have banet sig Adgang ved en i Overensstemmelsemed Forordning af 17de Oktober 1794 afholdt
Skjønsforretning. Da Valdershængsletsom Følge heraf
blev overflodigt,lod Eierne det borttage. Senere under
17deJuli 1868 fremkomde med Krav paa Erstatning af
detOffentligefor det Tab, de havde lidt ved at Dampskibsfarten havde gjort deres Lændseoverflødig.
Da Departementeti den Anledningunder 4de August
1868 forlangte KanaldirektørensErklæring, oplyste han i
Skrivelseaf lste November1869om, at Strømhastigheden
ved det gamleValdershængsleingenlundevar forøget ved
de foretagneOprensningerselv ei ved laveste Vand, men
at en Forøgelse i Hastigheden vilde været gavnlig for
Hængslearbeidet,da Udtaget fra Lændsen var meget tung
og ved stærk Søndenvindendogumulig. Han gjordederhos
opmærksompaa, at han tidligere sammenmed de forrige
Eiere, Fledningsinspektørenog Bestyreren af Farbargjørelsesarbeidernehavde foretageten Befaringaf Lændsen
for at give Raad med Hensyn til de hensigtsmæssigste
Arrangementsfor at skatl'eDampskibetPassage gjennem
samme,hvilket Arrafigement saavidt han erindrede—af
dem alle ansaaes som paahvilendeTømmereteller Lændsen
efter Prajudikater fra Drammenselven,
saamegetmere som
der stedse havde været en stærk Baadtrafikop til Sarum,
ved hvilkenLændsefolketaltid maatte assistereunder Passagen gjennemHængslet. Under den nævnteBefaringblev
det gamleHængslesManglerdrøftede,og dette ledede til,
at man enedesom at flytte Hængsletheiere op til densaakaldte Hængslestryg,uagtet Strømmender var noget strid
og ufordelagtigi Retning. Pladsen havde saaledes sine
Mangler,men ansaaes dog bedre end den gamleog somden
bedste paa den Strækning af Elven, hvor Jimngsleeierne
eiedeLandet paa beggeSider. Da Hængsletimidlertidved
GudbrandFjosvigensDød var gaaet over i andre Hænder,
og Læntlseholdetaf dem var bleven opsagt, anlagde Skoveierne efter KanaldirektørensForslag det nye Hængsle.
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Han oplyste videre om, at en Forandring af det gamle
HængslesaaledeS,at Dampskibkundepasseredet, ikke var
umulig,og om at der i den Retningvar udarbeidet tvende
Forslag; men han antog, at alle Sagkyndige vilde være
enigei Anlæg af et nyt Hængsle,skjønt det faldt kostbarere, for derved at raade Bod paa det gamle Hængsles
temmeligtføleligeMangler. Endeligmeddeltehan, at de i
Elvenudførte Gravningerkun for et Steds Vedkommende
vare foretagne,hvor LændseeierneeiedeLandet paa begge
Sider, men at G-ravningenher var meget liden og uden
Indflydelsebaade i den ene og den anden Retning.
Senere har Kanaldirektørenpaa Regjeringsadvokatens
Opfordringi Skrivelseaf 1ste November1870 meddeltforskjellige Oplysningerom Forholdeneved Hængslet og i
Elven.
Ved Underretsdomaf 5te Juli 1872 blev det Offentlige frifunden,og har denne Dom senere ikke været paaanket.

Iv.
Arbeidets

Kostende.

A. Til det oprindelige Anlæg.
af 7de Mai 1866:
Bevilgetved Storthingsbeslutning
1. til AadalselvensOprensningfra Heen
Kr. 72000
til Spirillen
2: til Bægnas Oprensning fra
« 82000
Næs til Serum
Kr. 104000.00
•Indkommetved Salg af Redskaber
indbetaltden21deMarts1870Kr. 292.50
898.60
« 26de Mai 1871 « 606.10
do.
Kr. 104898.60
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Transport 104898.60
« 114857.38

Til Arbeidet er medgaaet

Overskridelse, dækket af Bevilgning til Jernbaneanlægget
Kr.

9958.78

Foruden disse Udgifter har (kfr. Kap. I 1870 o. ilg.)
Jernbanen selv ladet udføre endel Kompletteringsarbeider,
der af Kanaldirektøren vare beregnedetil at koste Kr. 2800.
Til Restaurationsarbeider
i Aadalselven i
Aarene 1878 o. flg.
Bevilget til Arbeider i Aadalselven af Elverensningsfondet ved kg1. Resolution af
6te November 1878
Kr. 5000
Bevilget paa Jernbanens Driftsbudget
« 5000
Heraf medgaaet ifig. Baneingeniør
Størens Rapport af 15deApril
1880
Kr. 6066.79
Altsaa indsparet
« 3933.11
Kr. 10000.00 Kr. 10000.00
Restaurationsarbeider
i Bægna
førte :
Bevilget paa Jernbanens Driftsbudget for Termin 1879-80 Kr. 1000
Bevilget paa Jernbanens Driftsbudget for Termin 1880-81 « 2500
Bevilget af Elverensningsfondet
ved kg1. Resol. af 22de De«
3500
cember 1880
Af Besparelsen paa Aadalselven
tillades disponeret
« 3000
Kr. 10000
Arbeidet ikke afsluttet. .

.

endnu ufuld-
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Nr.
Aniæggets

senere

Bestyrelse

og

dets

Forhold

tii

Staten.

Som i Kap. I nævnt er Anlægget istandbragt af
Drammen—Randsfjord-Jernbanen,
idet Tegning af Aktier
dennei Distrikternelangs Elven var betinget af Elvens
Farbargjørelsefra Heen til Sørum. Det oprindeligeAnlæg
er udført ved. Kanalvæsenet,men efter fra dets Side at
være fuldført er dets Vedligeholdelseunderlagt nævnte
Jernbanes Bestyrelse (kfr. DepartementetsSkrivelser til
VestbanernesDirektion og til Kanaldirektøren af 10de
Marts 1870).
Kanaldirektøren havde tidligere en Gang aarlig at
inspicereAnlægget(DepartementetsSkrivelseaf 10deMarts
1870); men efter KaualdirektørensForslag af 20de August 1878er dette bortfaldtifølge DepartementetsSkrivelse
af 7de Decembers. A. og Tilsynet alene paalagt VestbanernesIngeniør.

æ

Sænkning
fjordene

.

af Strande-

og Aurdals-

samt af Bægnaelven
for Sparkevigfos.

oven-

IV æ.
Sænkningaf Strande- og Aurdalsfjordenesamt af Bægnaelv ovenfor Sparkevigfos.

Paa Fora.nledningaf en Forestillingfra Distriktslæge 1856.
l'AUe af 9de Januar behandledeNedre Aurdals Formand-Asondragende
emgelJsnerdearfskab paa et Modeden 15des. M. SpørgsmaaaletomSænkning af Flomvandstandeni Strande- og Aurdalsfjordene. fe
Man besluttede der at sende Amtet et Andragendetil
Kongen om uden Udgift for Kommunenat faa anstillet frui(1:n-1:g
de fornødneUndersøgeiserog udarbeidetPlan til en Sænkning af Flomvandstandeni disse Vande.
Et Andragendei denne Retning blev under 20de Januar tilstillet Amtet, som den 7de Februar befordrededet.
videre til Departementet. Den 8de April paalagde dette
Kanaldirektørenat anstille Undersegelserneog afgive sin
Betænkning,ledsagetaf omtrentligtOmkostniningsoverslag.
KanaldirektørenoverdrogUndersøgelsernetil Leitnant 1858.
Grøntvedt, som efter Midtsommerat have ilefaret Lokali-Grentvedts
teterne den 5te Decemberafgav Rapport. I denne med-5t.1)1158:e8rey
delte han, at StrandefjordensBredder fordetmestevare temmeligt steile,saa der ved nogleFods Sænkningaf F1'ommen
ikke kunde indvindes nogen betydeligStrækning af Jord.
Flomme,der i Regelen kun steg 4 å 5 Fod over almindeligt Sommervand,skulde efter KjendtfolksUdtalelse heller
ikke have anrettet nogen betydeligSkade,og Veien langs
Strandfjorden var allerede paa flere Steder anlagt, saa en
Sænkningvilde blive uden Indflydelsepaa dens Trac. I
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1858. Faslefossen, der damiedeAfiebet for Strandefjorden,var
der ikke nogenTrange, der kunde hindre Vandetsfrie Aflob, tvertom havde Elveleiet en ensartet Bredde, medens
Faldet først 2 å 300 Fod nedenforStrandefjordenvar af
nogenHeide. SomFølge heraf vilde Mineringenfor at
frembringeen hvilkensomhelstSænkningaf Flommenblive
betydeligog kommetil at koste mangeTusindeKroner.
NedenforAurdalsfjordenpasserer Vasdragetførst en Stryg
med kun lidet Fald, men tilstrækkeligDybde,nemligSundvalstrømmen,oget Stykke længer nedeAaskjærfossen. Ved
at sprænge bort en Del store Stene og Klippestykker
denneogvæltedemud i to Kulperi Fossenvildeman for en
2 å 2400 Kroner kunnesænkeFlomvandstandeni Aurdalsfjorden1 å 2 Fod, medensen 3 å 4 Fods Sænkningmindst
vilde kræve det dobbelteBelob.
Uden at ledsageIndberetningen•med videre Bemærkning, sendte Kanaldirektørenden under 30te Decembertil
Departementet.
Senere,den 4de Mai, henlededeAmtet Departementets
1859.
Amtets
Opmærksomhed
paaønskelighedenaf enUdvidelseaf Bægnaa?re4dseanig elvensLeie vedSparkevigi søndreAurdalca.
Mil neden1859 vedk.
Sparkevig. ror Bangs Kirke for derved at forebyggeOversvømmelse
. af de ovenfor beliggendeJordeiendomme. Departementet
beordredei den AnledningKanaldirektørenunder 13deMai
til at lade anstillede fornødneLokalundersøgelserog derefter afgive Forslag med Omkostningsoverslag.
KanaldirekEfter i Juli Maanedat have undersøgtForholdenepaa
tørens Betænkning af Stedet oplysteKanaldirektøreni Skrivelseaf 17deOktober,
17de Oktbr.
1859 ang. at den ved Flom stedfindende
Opdæmninghovedsageligforbparkevig.
aarsagedesvedRuinerneaf en i Flommen1853strax efter
Opførelsenødelagt Bro i Forbindelse med de gamleKar
af en tidligereBro. Ved at borttage•den største Del af
disse Kar og de fra samme nedstyrtedeStene antog han,
at man vilde opnaaal den Sænkning,som for rimeligeOmkostninger-_
vilde kunne erholdes, men som dog neppeved
de største FlOmmevilde belobe sig til mere end 2 Fod.
Han specificeredederpaanærmerede Arbeider,sommaatte

. F
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blive at udføre,og kalkuleredeOmkostningernefor dem til 1859.
en 160 å 180 Kr.
KanalvæsenetsArkiv giver ingen Oplysningom,hvor- 1863.
vidt Noget har været foretaget for at forbedreForholdene.rensFor
Formodentliger detikkeskeet; thi under12teNovember1863
ang.
indgavVeidirektørenen Forestfflingtil Departementet,hvori yt6
parkevig.
han fremhpldtØnskelighedenaf en Regulering af Bægnaelven mellemStorbroenog SparkevigSund for derved at
lette Anlæggetaf en der projekteretny Vei.
I Anledningheraf paalagde Departementetunder 7de
DeeemberKanaldirektørenat anstille de fornødneUnder;-,

søgelser.

Disse bleve udførte af Ingeniør Riis i Midtenaf ja- 1864.
nuar Maaned,hvorefterhan•den lste Marts afgavIndberet-ItiritasfRiz
ning, ledsagetbl. A. af 3 Krokier og flere Profller. Han Siarts1864.
oplystedefi,at HensigtenmedSænkningenvar dels at kunne
indspare endel Stenjetté ved Veianlæggetog dels at mdvinde saa meget flomfritLand paa de flade Strækninger
ovenfor Sparkevig- og Kobbervigstrygene,at fri Grund
til Veien kunde indvindes. Ved Sparkevig, hvor en
Sænkning af Flommen var af størst Interesse, havde
Elven oprindelig ikke havt saa ringe Bredde, men den
var lidt efter lidt bleven indskrænket,dels ved at man
havde kastet i Elven al. den Sten, der var ryddet op af
de paa heire Bred liggende Jorder, og dels ved at man
paa beggeBredderhavdeopført storeBrokar. Der fandtes
Levninger fra tvende Broer, hvoraf den senest opførte
i den G-rad havde indsnevret Profflet, at Broens Overbygningved den første storeFlomblev reven bort. Faldet
i Sparkevigstrygenvar ved lavesteVand kun 0.3Fod, men
skuldeefter Opgivendei Flom gaa op til over 6 Fod, og
ForskjellenmellemLavvandstandenog heiesteFlom ovenfor
og nedenforStrygen skulde efter Opgivendevære respektive 20 og 13.8Fod. Faldet fra Sparkevigstrygenog ned
til Kobbervigstrygenvar paa
Mils Længdei Lavvand
10.8 Fod. Faldet i Kobbervigstrygenvar ved Lavvand
0.5 Fod og skulde efter Opgivendeved ster Flom være
10.3 Fod, og Forskjellen mellemlaveste og heieste Vand-
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1864. stand ovenforog nedenforKobbervigstrygenrespektive20.8
og 10.5 Fod. DenneStryg forklaredeRiis at være fremkaldt derved, at en Bielv, Islandsaaen, der i Flom fører
meget Material, oplæggerdette i Bægna ved Kobbervig,
væsentligfordidenhar enRetning ganske lodret paa denne.
Riis ansaa derfor en Regulering af dennenødvendig,saaledes at den kom til at mude ud i en:seagtig,Udvidelse
af Bægna; det saakaldte ytre Lerte, ovenforKobbervigstrygen. Da de ovenfor angivneOpgaver over Flomforholdene ikke vare støttede til nogen paalideligeObservationer, fandt han det nødvendigtat erhverve saadanne, inden nogen,Sænkningsplankunde udarbeides,og havde han
derfor ved beggeStryg opsat Vandmærker og ansat Observatører.
Sagen har senere ikke været behandletaf Kanalvæsenet.

rv ø.

Regulering

af Storbrofos

for

Tømmerflødning.

24

IV ø.
Reguleringaf Storbrofos for Tommerfiedning.
LokalbeEt Stykke ovenfor Sparkevig, hvor Veien paa en Bro skrivelse.
føres overBægna, i Bangs Annex ligger Storbrofossen. Den
har et Fald af ca. 47 Fod, der hovedsageliger koncentreret
ovenfor Broen, og deler sig øverst i 2 Løb, hvoraf det ene
(Hovedlebet)styrter ned i en meget trang, af steile Vægge
begrændsetRende, hvis venstre Bred endog er udoverhængende,medensdet andetLeb flyderpaa en heiereAfsats, hvor
det indtages i en Vandrende,der fører Driftsvandet til en
nedenforliggendeMelle og Stampe. En Del af Vandmassen
i detteLøb falder imidlertidovenforBroen ud over Afsatsen
og styrter saaledes lodret paaHovedlebetned i dette. For
at hindre Tømmerfra at gaa ind i det mindreLeb var der
ovenforFossen bygget en Skjærm,uden at man dog derved
fuldt opnaaedeHensigten, og øverst i selve Fossen var der
tværs overHovedlebet bygget en Grunddam,ved hvilken tilsigtedes, dels ved lav Vandstandat mindskeVandtilførslen
til Hovedlebet og samtidigat føre den for Mellen og Stampen nødvendigeVandmasseindi det mindreLeb. Endvidere
var det mindre Løb begrændsetaf Damme paa Afsatsens
Sant, en ovenfor og en nedenforBroen, for at lede Vandet
ind i Brugsrenden, men den øverste af disse naaedeikke
op til almindeligVandstand. Øverst i Fossen langs heire
Rred var dens Bund udjævnetved Minering.
Fledningen gjennemdenne Fos foregik ikke ved mindre Vandstandend almindeligtSommervand,i Regelen ved
24*
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almindelig Flom. Fornden at en Del Tømmer gik ind
i det mindre11013og fra dette kastedes nd over Afsatsen lodret paa Hovedlebet, hvor det ofte senderbrødesmod
især nederst i samme, hvor
den trange .RendesVægge
Breddenend yderligerevar indskrænket led Massen af
Tømmeret,der gik dennem novedlebet, overordentligt,idet
det uemlig af den fra Siden nedstyrtendeVandmassekastedes tilside og havde vanskeligt for at holde sig lige i
Renden,men kom ofte paatværs og knækkedesved at Enderne slog imod Fjeldvæggeni den snevre Rende.
1873.
Disse uheldige Forhold for Fledningen gjennemFosAndragendesen antog man kunderettes paa, hvis Tømmeretkunde hinom Undersøgelse dres fra at komme ind i det mindreLob og Vandmasseni
dette hindres fra at styrte ned i Hoveellebet. I denAnledning henvendteValders Landboforeningsig ved Sognepræst
Bjørn til Amtet med Anmodning om at ndvirke Kanalvæsenets Assistance til at undersøgeSagen og i Tilfælde udarbeide et Forslag til Fossens Regulering til Lettelse af
Flødningengjennem den. Andragendetblev med Amtets
Anbefalingtilstillet Kanaldirektørendirekteunder12teJuni,
og efterat denne under 16de s. M. havde oversendtdet
det til Departementet med Forslag til Undersegelse, modtog han under 19de dets Ordredertil.
Senere indlob til Kanaldirektørenligeledes et gjennem
Amtet under 22de August befordretAndragendefra Bestyrelsen af Flødningen i Valders i sammeRetning.
I September besigtigede Kanaldirektørenog Loitnant
1874.
NyilomStedet, og udførteNysom de fornødneDetailleundersøgelser og Maalinger.
1875,
Den 20de Januar afgav Nysom en Indberetning med
safForslag og Omkostningsoverslagtil en Regulering af Fosjsraing
FN‹
20die815a.nr.
sen, ledsaget af et Kroki j 1/400og nogle Profiler. Dette
Forslag gik ud paa at opføreen stenfyldt Laftedamtværs
over det mindre Leb i Heide med 1860 Aars Flomvandstand og i Bunden forsyne den med Aabninger, svarende
omtrenttil detteLobs mindstevandførendeProfil; endvidere
at forheie de mellembegge Løb anbragteDamme til over
almindeligtVand for derved at forhindreden i Sidelobet
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gaaendeVandemassefra at styrte ned i Hovedlobet, og en- 1875.
delig at fortsættedenengangudførteMineringi Hovedlobets
Bund øverst i Fossen langs heire Bred, indtil de væsentligste Ujævnhederog Hindringerfor TømmeretsGang bleve
bortryddede,samt ved Sprængningi Nabben paa venstre
Bred nedenforBroen at udvide den trange Rendes Bredde
mellemlavt Vintervandog Flom. Omkostningerneved disse
Arbeiderberegnede han til Kr. 3200 og paapegede,at —
dersomForholdeneved dem ikke skulde vise sig tilfredsstillende saa vilde man ved en ForbygningnedenforFossen
kunne stuve Vandetop under den og saaledes dele den i to
Fald. Dens Heide og Vildhed vilde derved formindskesog
Tømmerethindres i at stede mod Bunden, men et saadant
Arbeidevilde stede paa tekniske Vanskelighederog kræve
nye Undersøgelser.
Den 7de Februar oversendteKanaldirektørendetteNysoms Forslag til Departementet, idet han tiltraadte det i
sin Helhed.
Ved Skrivelse af llte Februar oversendteDepartementet dette Forslag med KanaldirektørensBetænkningtil Kristians Amt. Senere vides Intet i Sagens Anledning at
være passeret.

Flødningsreglement

for Vælaelv.

Flodningsreglomentfor Vælaelv.

Et kort Stykke ovenforHeen kommernordenfraVæla- 1876.
vandene Vælaelvenned i Aadalselven paa dennes venstre
Bred.
For Flødningengjennemdenne Elv ha.vde der dannet
sig eh Fællesfiedningsforening,der i Moder den 17de Juni
1874 og 2den.August 1875 havde vedtaget et Udkast til
Regler for Flødningen, hvorpaa den søgte naadigst Approbation. Dens Andragende herom oversendtes under 31te
Januar 1876 af Amtet til Departementet,som; forindendet
meddeltenogenApprobation,under 17deFebruar indhentede
KanaldirektørensErklæringom Reglerne.
I Skrivelse af 2den Marts bemærkedeKanaldirektøren
dertil, at Reglerne ikke indeholdt nogen Bestemmelse om,
at de ifølge Lov af 26de August 1854 § 3 faldendeBeder
skulde tilfaldeFlødningskassen,og at der ikke samtidigvar
ansegt omApprobationpaa nogetReglementfor Behandling
af Krabas-og Bundtømmer,uden hvilket for sammeindkommendeBeleb ifølge Lov af 12te Juli 1848 ikke kunne
anvendestil VasdragetsForbedring. Imidlertidantoghan,at
FællesskabetsindskrænkedeBeskaffenhedog de lokale Forhold ved Vasdragetgjorde saadanneBestemmelserunødvendige, saa.han deri ikke fandt nogen Hindring for at anbefale de vedtagne Regler til Approbation.
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1876.

Ved kongelig Resolution af 24de Juli blev det derefter bestemt:
«At naadigst Approbationi Henhold til Lov, indeholdende
Bestemmelser om Flednings- og Flodrensningswesenet,af 26de
August 1854 § 5 meddeles paa endel under 17de Juni 1874.
vedtagne Regler for Fællesflodning i Vælaelvens Vasdrag i
Aadalselvens Herred, BuskerudAmt (se Lovtidenden).

rV

Regulering

.

af Moelven.

IV a.
Re

ulerin

g af Moelven.

Fra Fjeldene paa Vestsiden af Slidrefjordenkommer 1873.
Lokalbeden vilde Fjeldelv, Moelven, ned og falder ved Gaardenskrive
lse.
Mo ud Fjorden. Den er stærkt materialferende,og idet
dens Fald ved Mo bliver mindre, afieirer den forendelsit
Material her, brydersig derved ofte nyeLeier og forvolder
Oversvømmelsertil stor Skade for de omliggende Eiendomme.
De skadelidendeGaardbrugereindsendte under 20deAndragende
soomgefiJsnedrear-f
Marts et AndragendegjennemAmtet, om at der fra det20de 8173.ts
OffentligesSide maatte blive anstillet Undersøgelse samt 1
afgivet Plan med Omkostningsoverslagtil en Reguleringaf
Elven for at forebygge videre Skade. Efter Modtagelsen
deraf med Amtets Paategning af 4de April beordredeDepartementetKanaldirektørenunder 15de s. M. til at imedekommeAndragendet.
UndersegeLsernebleve overdragneIngenier Halvorsen, 1874
der den 17de Marts afgav en Indberetning, ledsaget af et Halvorsens
sf
gat rat.
Kroki af Elven ved dens Udleb, Længdeprofilog 4 Plader DrciPeP
1874.
Tværprofiler. Han bemærkedederi, at der her ikke kunde
blive Spergsmaal om at forebyggeSkade ved Foranstaltninger til at standse Elvens Materialfersel paa Grund af
de dermedforbundne,uforholdsmæssigstore Omkostninger;
man maatte kun ved Elveleiets hensigtsmæssigeRegulering
søge at gjøre dens Ledningsevne saalecles, at den kunde
føre Materialet med sig helt ned i Slidrefjorden,efter at
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den var traadt ud af en strax ovenforGaardenMo værende
dyb Slugt. Han foreslogi denHensigt at oprenseog rette
Elvens Lob samt oplæggeStenmaterialettil en JetM langs
Bredderne, og endelig sprænge bort nogle fremspringende
Fjeldodder. Naar en saadanReguleringblev gjennemførtog
senere omhyggeligtpasset og vedligeholdt,maatte-den antages tilstrækkelig. Han angav Elvens Nedslagsdistrikttil
Kvadratmilog dens sterte Vandføring til 1000 Kubikfod i Sekundet.
Vogts
Støttet til Halvorsens Undersøgelser og Indberetning
Forslag af
22de Juli udarbeideIngeniørVogt under 22de Juli et Forslag til El1874 til
Regulering. vens Regulering i det Væsentlige overensstemmende
med,
hvad der i Indberetningenvar paapeget, kun med nogen
Indskrænkningaf denLængde,hvorpaaReguleringenskulde
foretages. Elveleiets Bundbreddebestemtehan fra 12 til
16 Fod og beregnedeOmkostningernetil Kr. 3280.
Dette Forslag blev den 29de Juli oversendttil Departementet.
Efterat det var kommuniceret
Andragerne,fremkomde
1875.
Andragende med Ansøgning om Bidrag af offentligeMidler, ledsaget af
om Statsbidrag.
AmtsformandskabetsErklæring om Bidrag af Vipart og
Amtets Anbefalingaf 8de Decembertil et offentligtBidrag
indtil den halve Overslagssum.
I Anledning af denneAnsøgning udbadDepartementet
sig under 15de DecemberKanaldirektørensErklæring.
Den 12te Januar afgav han saadan og henstillede
1876.
Kanaldirek- til, Departementet at remittere Andragerne Sagen for at
tørens Erklæring
af ernverve de nødvendigeErklæringer og Oplysningerfor at
12te Janr.
1876.
tilfredsstillede almindeligt dældende Regler for Ydelse af
offentligtBidrag, nemlig:
1. Erklæring fra de ved Moelvens ødelæggelser skadelidende Grundeiere om, at de vedtage at udrede
af Overslagssummen,med Kr. 820, forpligte sig til
i Fremtiden at vedligeholde de udførte Stenbeklædninger og holde det udgravedeElvelob aabent og frit
for Materialansamlingsamt frafaldeKrav paa Erstatfor de af Arbeidet muligensfølgendeUlemper, hvorhos
der maatte skaffes enten Herredskommunens
eller an1874.
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den betryggendeGaranti for,at de bidragydendeGrundeiere opfyldersine Forpligtelser.
2. Oplysningom,hvorledesden af Amtsformandskabetforlangte tekniskkyndigeLedelseaf Arbeidetskuldekunne
ordnes, idet Kanalvæsenet antagelig kunde-overtage
Kontrollenmed,,at Arbeidetblev planmæssigudfort.
Kanaldirekterenbemærkedeendviderebl. A., at der
neppekunde opstaaErstatningskrav af dette Arbeideuden
i al Fald fra enkelteaf vedkommendeGrundeiereselv og
at disse, der havdeFordelen,ogsaa burde lebe den her forresten ubetydeligeRisiko, som gjerne klæber ved ethvert
Vandbygningsarbeide.
Sagen oversendtesgjennemDepartementettil Kristians
Amt den 10de Februar.
Senere vides Intet i SagensAnledning at være passeret.

1875.

Flødbargjørelse

af Heggeelven

(Dal-Elven).
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IV y.
Fledbargjarelseaf Hæggeelven(Dal-Elven).

Fra nogle mindre Vande, Øiangen- og Olavandet m. fl., Lokalbeskrivelse
i den vestre Del af Østre Slidre gaar et Bivasdrag til Bægna
i sydlig Retning og falder ud i den nedre Ende af Strandefjorden. Det passerer nogle mindre Seer saasom Hæggefjord, Voldbofjord,Hovifjord og Sælbofjord. Mellem Hæggefjord. og Voldbofjordkaldes Elven Hæggeelven,og et Stykke
nedenfor den forstnævnte Fjord forener Elven sig medVinda,
der kommer fra Olavandet og passerer under forskjellige
Navne gjennem Jamnin- og Vindevandene.
Vasdraget er omgivet af betydelige Skovstrækninger, 1863.
men frembyder mange Hindringer for Fremfledningen af Fol3easuffing
Aavirket fra dem. Blandt de Skove, der ligge til dette juarfni12.
Vasdrag, er ogsaaPræstegaardsskoven,og efterat disse vare
blevne underlagte Forstvæsenet, vakte Forstmester Barth
Motion om Vasdragets Fledbargjørelse. I en Forestilling
af 18de Juni 1862 anmodede han Kirkedepartementet om at
bevirke Vasdraget undersøgt af Kanalvæsenet og Forslag
afgivet til de Foranstaltninger, som maatte ansees fornedne
til en Forbedring af Fledningsforholdene. Paa Kirkedepartementets Henvendelse af 4de August 1862 i den Anledning og i Henhold til en senere fra Forstmesteren indleben
Skrivelse af 24de Oktober 1862 beordrede Indredeparte- Ordre til
sflUgnedilseer-r.
mentet under 4de Juli 1863 Kanaldirektøren til at lade
Undersøgelserne anstille og Forslag med Omkostningsover-
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slag udarbeidesamt til at indlede Underhandlingermed de
øvrige Skoveiere on at deltage i Omkostningerne.
EfteratKanaldirektørenhavde befaretVasdrageti Farening med Forstmesteren,lod han Ingeniør Riis udførede
videre Detailleundersegelseroverensstemmendemed en ham
under 20de SeptembermeddeltInstrux.
Riis's ForDen 16de Deeemberafgav derpaaRiis en Indberetning
slagaf
16dearbr. med Forslag og Omkostningsoverslagtil de fornødneArbeider ledsaget af 11 Krokier i Vi000og Vs000Maalestok
med tilhørendeProfiler. Omkostningernevare beregnedetil
Kr. 8000.
1864.
Under 14de Januar oversendteKanaldirektørendenne
Indberetning til Departementet,idet han i alt Væsentligt
tiltraadteden og kun bemærkede,at det vistnok vilde været
særdeleshensigtsmæssigtat bygge en Slippedam for Voldbusøen, men at GrundensBeskaffenhedog Vanskeligheder
ved at undgaa Forhøielse af Søens sædvanligeVandstand
lagdeHindringeriveien. MedHensyntil Underhancllingerne
medSkoveiernehavde han intet foretaget,da Plan ogOverslag først maatte være udarbeicl,et. Han havde derimod
konfereretmed Forstmesterenherom,og det var bleven bestemt, at et Møde af Skoveiere skulde blive afholdt under
AmtmandensLedelse (kfr. KanaldirektrensSkrivelse af 9de
Deeember1863).
Et saadantMede blev ogsaa afholdt paa Skrutvolds
Kirkestue den 1ste Marts men da Sagen senere ikke har
været behandlet af Autoriteterne, er man ubekjendtmed,
hvad der senere har været foretaget.
1863.

