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Forslag

la

LaugensFarbarglerelse,fra„Landef9s
.til 4p8 1.#4k
rensnIngaf
pg Aabulbssened,

agena ådminhitiiittva Bahiincffin
En Mil sfandenforKongsberg ved Gaarden,Lande op kalt»ækkafFossé,
dar Med et samlet Faid af skrivelse.
hm* -d
301-Ped atiække sig fra Nybmen ved Kongsberg til nedenforLandefos. Rerfra gaar ElVea gjennemSandsvters,
Laurdals og HedrunitPræstegjeldei en Lamgde,af omtrent
8.6 Mil og med et Fald af 195 Fod ned til Havet ?ved
Lattrvig.
'NedenforLandefos r Elven paa en Ltengdeaf.!onttrent
23/4 Mil seilbar ned. til Vittingfos, naar undtages .nagle
herte Stnekninger, hvor den ved •lavesta Sommervander
for grund. .Faldet paa denne Stra*ning er .kun omkring
5 Fod. Eivebreddernebastaa her hovedsagelig-af.Lere «rg
stu pia nogleSteder i Brud; kun de lavere Bredderf..Ex.
ved Prmstegaardsnyesset
og SoMmerstadnEetEaet
bestaa aven—
af Sand og ere ndsatte for Oversvemzelke af _Flomvandet. Blot „enkeltvis ser man Yjeld i Myebreddensom
ved Varpeakjæret,LedemiVael,„Ulleberg ogBorge. Ferst
Fjeldbredder,hvor den danner nogle Stryg med et samlet
Fald af 11.38 Fod. I Den deler sig derpaai tvende Arme
omkringen stor Ø og danner Vittingfossen, der ferst har
1.

—4
et koneentreret
Pald paa Omtrent50 Fod, men forøvrigt
strækkersig overen Lteigdeaf 3680 Fod medet samlet
Pald af 61.46 Fod ved lavt Sommervand.Ved denneFos
findeefiereBrug,Møller,Sage en Stampe.
Umiddelbart
roxlenfor.
VittingfossenharElven en betydeligBredde,men knibersig saa efterhaanden
sammen,
medensDybdentiltagermellemhøieBredder,hvorPjeldet
hist og her stikkerfrem. Fra;evreOtterstadBlek til ned
forbiPladeenStrømmen
erEivenAnegetmen og opfyldtmed
sterreog.mindreStene; den har her 1.65 Fods Fald ved
re4'tvain:
enlortere Strieknink,vedPladsen13and..
rønningenerldistiIteleites,gruatog tkaarsenersroligtindtil ned•forbiØdegaarden,
livorfradenstrømmer
raskereover
storstenetBund ned til Udlebet af en Bæk ved Hems
Kirke. Her dreierdenstærytaf til Hoireog_danneri et
snevertFjeldskarBrofos. Elvens Fald fraNittingfostil
Brofes er ved lavt Vand 6.4 Fod paa en Længdeaf
18600r̀od.
Brofosstrømmer
voldscuntgjennemdetsnevreFjeldskar,
dreiersaa tilvenstremedtvendeStryg,hvorafdennederste
kaldesFiskestryget4og bibeholder
en ei nbetydeligRastighed,indtilTanomeen.Hele FossensFald berneder 13,27
Fod og densLængde3200 Fod.
NedenforTanomeenhar Elven fremdelesstor Rastighedog gaargjennemgrovstenedeØrertil ned forbiPindestadsund,hvorfradenbliverdybereog roligereindtilKrogstenen. Her dannerden en lang Stryg,Kullebergvadet,
der er grund og meget nren til ned modKullebergeen,
men som Plomtidskal kunne roes. Elvengaar derpaa
roligtindtilSjulstadfosmed kun en lidenStryg, Ruggestrømmen,paa 0.47 Fods Fald lidt nedenforLindsverk.
MellemBrofosog Sjulstadfoser Elvens,heleFald ved lavt
Vand4.45 Fod og densLærgde17250Fod; Breddernepaa
dennedreDel af detteElvestykkeere høie og staa hist
og her i Brud.
Sjnistadfosliggeri Fjeld og harfiereSkjær. Den er
700 Fod lang har4.74 Fods Fald ved lavt Vand. Under
Fossendarmersig paabeggeSiderEvjer.

-

5

Nedenfor,Seinistaffis.fhar.Elven,paa ihe mo&¼ 31/113
Læfigde0•57 Fode Fa14 ler clyb eg sagteetremmendened
til Vrangfos, hvor dearslyngende sig tmeilenktvende=fra
begge Elvebredder ndstikkendeOdder danner et Fahl, af
43 Fod. Herfra gaar Eiven atter roligt med et Fald af
071 Fod paa 7075 Yoda Langde intitil Kjørndfes.,
Fra Klerudfes og ned til Husebakke, 811Længda af
18443 Fod, har Elven et Fald af 58.41 Fod ved lavt Vand
og dannerpaa denne StrækningfiereFosse, ved hvilke der
dels er Brug, deIs Laxefiske. Disse Fosse ere Kjerudfos,
22.7'Fod hei, HuggetvOltfos,2.29 Fod hei, Kjenesteiten,
1.37 Fod, Hekla, 3.44 Fod, Serfos og en mindreStryg,
4.95 Fod, Naufos, 3.24 Fod, Vierudfos,nogle mindre,Stryg
og Gvælofos. NedenforNaufos falder Dalelven fra Vest
ud i Laugen.
Fra Husebakke ned til Holmsfos,en Længde af ea. 2
Mile,harElven kun4.81 Fods Fald og er farbar. Elvebredderne ere her fordetmeste meget heie og findespaa,flere
Steder, fornemmeligved Olberg og Kvelle, Spor af fiere
store Sandskred.
Holmsfoshar paa en Længde af 9000 Fod etFald af
4.65 Fod, og findes der paa heire Bred af sammetrende
Fiskeindretninger.
NedenforHolmsfos er Elven paa omtrent 11/4 Miles
Længde atter farbarog forsynetmedfiereFiskeindretninger
indtilAabufos,en fiad og slag Fos med storeStene,-.4,600Wod
lang og 20.38 Fod hei ved lavt Vand. Ogsaa her findes
en Fiskeindretning ved hver Bred. Resten af Elven er
bred, dyb og farbar;kun nederst ved estre Halsen er der
under Lavvand grundt.
I Laugen fiedes der Tommer,og flodes det lest.
I Laurvig blev Tanken vakt paa en Kanalisationaf 1853.
Laugen. Paa en forelebig Henvendelse til *Fledniqgs-SootsOverBoot havde_denneefter en lesalig Befaringaf 43:11171:Zr-ir
edørelse.
for en Farbatgjereise af Vasdraget fra ,det&Udieb indtil
under Landefos. Denne forholdsvis ubetydeligeUdgtft bevægede Laurvigs Formandskab
at tage sig af Sagen.
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1853. Vdt lifMtendteJsigs,derforlundeir2/kte Marts.
evrige
Koim*ane~er.
glangeliøgetezialkibv,~Ven Urremstilling
aft&ill'erdeleenlganglisatiowattLairgiewvilde eletifere, 1hr
derealintaiesebfariktretagen~
Det,tteikta
Sig!ialime iealisera,ved at Stateti bkh'egden‘qialveUdgilt
og Kommunbrnei5intdigene
ogsaa,MatbkoMmtMemei,
dew
den'Halniark samt!'antot åt deti selv för en'langt'stenie
OmkostningindtilfKi. 320000 mitatte kunnelcommeistand.
ndliværs,Rollaga hg-Fleebergs ForMandskaberner
ringer. tede Skrivelser af, res18de
2Tde,Mai og 25de
JuN at datagå
Félet~et;
.;hvorimd'LaurdaisKonimunebestyrelseunder 30te
enetemmigbeduttede at
gaa med og opfordredeLaurVigsFormandskabat paaskyndb
Sagem
'
Ogsaa Jarlsberg-og LaurvigsAmtsformandskabbifaldt
at faa Sagen undersogt og erklærede sig *ffligt til at bidrage en Del af OmkostningerneVeden Undereegelse.
Andragende
Under 21.deSeptemberindleverede-LaurvigsFormandom Undersøgeleer.
skab til Amtet et underdanigstAndragendeom for det Offentliges Regning at faa anstillet de fornedneUndersogelser
og ndarbeidePlan med Omkostriingsoverslag
for en Kanalisation af den omhandledeStrækning af Langen.
,1854.
Med Skrivelse af 26de Januar oversendteAmtet Andragendettit Departementet,idet det paa det Bedste anbefalede samme, og under 1.8deFebruar beordredesKanaldirektørentil foreløbigat anstille en generel Undersøgelse
_og afgive en generel Plan med omtrentligtOmkostningsoverslag.
Kanaldirekterenbefor i SeptemberMaanedVasdraget,
men fandt at burdeopsættede vjdere Undersøgelser,indtil
han havde havt Aniedring,til at iagttage det und, en
Piom. Paa Anmodningaf Sagfarer Sverdrup lod han kun
Aapu- og Holmsfossene foreløbig opmaale, da der i Laurvig havde daanet sig et Interessentekab med det Formaal
at faa disse Fosse ialfald saaledes oprensede, at Tømmerflaader og mindreFarteler kunde passere dem. Det udbad sig derfor KanaidirekterensFormening heromledsaget
af forelebig Plan og Overslag.
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Under 28de'011[t~ tålstiliede,Fhanfiverdr111)eU•forelebig Kalkule, hvorefter en luldstæudigFarbarderels0--afK-an,:MtHo1msfos skulde kosta omtrentKr. 24000 og af AabufosfgarafEft
omtrent 80 å 100000Kr4 begge tor 5 Foci.dybtgaaendeYar. 7072,thol;teier, medens de for Flaader og mindreFartøier •maatte
kunne oprenses for resp. Kr. 2000 4›2400 og
4800, bargjørelse,
naar der ikke stilledes sterre Fordringer, end at Favslea
kunde være forbunden med Fare og Besvær. Kanaldirektøren bemærkededog, at saadanneOprensningerikke burde
udføres undtagen1 det Tilfælde, at det ikke skulde blive
muligt at samle de for en fuldstændigFarbargierelse fornødne SummeT.
Interessentskabettænkte dog stærkt paa Oprensningernes snarlige Iværksættelse, og efterat have sikret sig en
Smn af Kr. 6400 hertil anmodededet under 7de Deeember
Kanaldirektørenom at udarbeideen detailleretPlau derfor
i den Hensigt at lade den ledsage et Andragencleom naadigst Tilladelse til at realisere Oprensningen.
I Skrivelse af 18de Deeember bemærkedeKanaldirektøren,at han hverken var i Besiddelseaf de dertil fornødne
Lodningerog Maal eller kunde bestemmeDetaillepriserne
ved et Arbeide af den Natur, saaledes at man i Regelen
kom Sagen ligesaa nær ved et Skjøn. Han antog desuden
heller ikke, at noget saadant detailleretOverslag var nødTendigttil Erhvervelse af RegjeringesTilladelse.
Interessentskabet indgav derefterunderdanigstAndra- 1855.
Resende om Oprensaing og ved kongelig Resolution af 21de Kongl.
solation af
21deNovbr.
November
«blev det i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaendecl:;,±55nar:Lg
Samkning eller Udtapning af Indsoer og Myrst~inger
m. V. afkitit:
tilladt
Interesientskabet efter nærmereAnvisning af Kanaldirek- °fossene.
tøren at foretage en Del Arbeider aigtende til at ,lette TørnmerfledningengjennemHolma- og 'Aabnfossenei Hedrums Præstegjeld».
,
Faa InteresseutskabetsAnmOdning.
puLat anvise Ar- 1856.
•

•

be* e be r
eci Aint nden
e i F re
sningaf
og en af Interessentskabet npds4, Komite FOssene tor at 1v8ide
Januar
1856ti1 0
kDnferers .om Arbeidet. I HenhOidtil denne Konferaneer
• P
ell=deir
sendte han Komiteen under 18de Januar en skriftlig An-aCijenneir
-

førelee.

— 8 -1854. v1dng. WAlbeiderma:vedOprensnimen,-bgtilstillede under
22de s. M. en Gjetpartdet'ef til Deparkelentet.. -t
liWindenArbeidetpaabegyadtes,
Skjøn over
Erstatning
•
• Beetemmelf»
for Fhke- Loven Skjen
afboldes tal
den g""
aer
.
.
sættelse ved sammevildevaafereErLaxeliskenerne.
•Skjendørretmng
med Oprensninga- blev ogsaa i deit liensigt alkoldt den ,25glet.April; men
arbeiderne.
Skjønsmændeneerklæredesig ud af Standttil paaForhaand
at afgive Skjøn om, i hvilken Grad eller hvor, stor Formindskelsei Laxena Tilgang der vilde vise sig, ellerhvor
stort Pengetab Forandringenvilde bevirke for Fiskeriernes
Eiere. Paa KomiteensAnsøgning om at faa opnævntandre SkjønsmændhenvendteDepartementetsig til Professor
Rasch og kom derved til det Resultat, at ingen paa ForhaandmednogenlundeSikkerhed.kundeafgive saadantSkjøn,
saa det antog, at Lovens Fordring paa forudgaaendeSkjøn
her ikke kunde tilfredsstilles. Forhandlingerneom dette
Spørgsmaalgjorde, at Arbeidet maatte udsættes til et senere Aar.
•DetailleOmkringMidten af Mai lod Kanaldirektørende detailundersøgelser. lerede Undersøgelsermed Vensyn til Elvens Farbargjørelse
i sin Helhed op til Landefos paabegyndeunder Ledelse af
Leitnant Vedeler med Assistance af IngeniorerneBlix og
Lassen, og bleve disse Terrainundersøgelserafsluttede i
Midten af Juli Maaned.
1857.
Efterat Materialierne fra denne Undersøgelsevare b*eVedelers
arbeidede, afgav Vedeler under 24de April et detailleret
Forslag af
217etim Forslag til Farbargjørelse med Omkostningsoverslag,der
bargjøre'se.indeholdtfølgende Hovedposter:
Mindre Oprensninger og Reguleringsarbeidermellem
Kr.
17,536
Landefos og Vittingfos
En 3000 Fod lang Kanal med 2de bestemmendeog 1 Faldsluse langsVittingfossens hoire Bred og derpaaover Øen
«
281,960
indtil Evjen nedenforFossen
En bevægeligDam medGrunddamovenforBrofos, samt en 2000Fod langKanal
Lateris Kr.

299,496
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TransportKr. 299,496 ligkir
med 1 bestemzetudeSinse og 2 Faldsluser forbi Brofos Ings veastreBred
.156,132
En bevægelig Dant med Grunddamved
Sjulstadfos samt en 550 Fod lang Kanal med 2de Sluser forbi sammeIfos
.
paa heire Bred
•73,364
En 450 Fod lang Kanal forbi Vrangfos
med 1 Sluse i den saakaldteAskerudodde
41,536
En Kana1 med 1 bestemmendeSluse og
4 Faldsluser paaLaugens heireBred fra
ovenfor Kjerudfos ttl nedenfor Huggetveitfos, derefter paa en Brokanalover
Elven til ovenforKjonesteiten, hvorfra
Kanalen felger venstre Bred indtil nedenfor Sei-fossen. Kanalens Længde
3700 Fod
i
274,724
Farbargjorelse af Elvestykket mellem
Serfos og Vierudfos ved en bevægelig
Dam med GrunddamovenforVierudfos
samt Udvidelse af Lelet i Naufos og
Anlæg af Trækvei langs Elvestykkets
29,372
venstre Bred
.H. En 3800 Fod lang Kanal med 3 Sluser
langs Laugens venstre Bred fra Vierudfos til Udklev samt Oprensningog Anlæg af Trækvei i Elvestykket fra Udklev til Husebakke
.
«
228,932
En 700 Fod lang Kanal med 1 Sluse
paa Laugens venstre Bred forbi Holmsfos med en mindre Opdæmning over
i
Skjærenei Fossene
92,556
K. En bevægelig Dam medGrunddamover
Elven strax ovenfor Binemskarene
Aabufos, en tilstrtekkelig bred og dyb
Lateris Kr. 1,196,112

14157.

";
TransportKr. 1,196,112
med bevægidigd3røuforløjnetinPata~,
iidennem Hisfearsieni-~1.4.4det venstre.17~1(Wirra) Milekni4~7
for og ne4cafer-13~,
fl 2,200
1.>f,
lang Kanai 74104'en:beitonuntnide-ffi,Me
ng 3 Faldsluser langs venstreBred samt
142,%4
OprensningnedeztforStubherød,..,
c
F

1?,

•

tilsammenKr. 1,338,716
Dette Forslag,dersar udarbeidet
underjawnligt Overlag
med Kanaldirektøren oversendte denne den 241e April til
Departementet,jdethan bemærkede,at det rimeligvis vilde
blive paastaaet,ratde fiere paaGund de vanskelige lokale
Forhold nødvendigeForandringeraf Vandstaadsforholdene
ville have en skadelig Indflydelsepaa det temmelig betydelige Laxefiskerii Elven, men at han ikke tvivlede om, at
det ved det sterre Kjendskab,der erhvervedesom saadanne
Fiskerier, vilde blive muligt at indrette Dammenesaaledes,
at Fiskeriet i Regelen ikke vilde lide nogenSkade, og kun
i Naufos maatte de bestaaendeFiskeindretningerborttages
eller ialfald flyttes.
Som ovenfor omtaltblevOprensningsarbeiderne
i Holms1858.
og Aabufosseneudsatte paa Grund af at Betingelserne,under hvilke ifølge Loven Erstatninger skulle være bestemte
inden et ArbeidesPaabegyndelse, her ikke vare tilstede.
Efterat være meddelt det Resultat, hvortil Departementet
var kommet med Hensyn til dette Spørgsmaal, havde Interessentskabetden 29de December 1857 »aholdt en Samling, ved hvilken det overdrogKomiteen at søge Arbeidet fremmet,saavidt de Midler, man havde til Raadighed,
tillod.
Under de daværende trange Konjunkturervar, man
imidlertidikke istand til at opdrivede fornødneMidler til
at kunne udføre Arbeideti dets fulde Udstrækning over
ensstemmendemedPlanen. Komiteenhenvendtesig derfor
til Kanaldfrektørenmed Forespørgsel,om der var noget til
Hinder for; at man paabegyndteArbeidet og udførte de

Kanaldirekterens Bemeerkning
af 24de
Aoril 1857
til Foralaget.

—
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enkelte mest paatramigende
Dele af samine, saavidt Midler 185#.
dértii kundetilveiebringes, idei- man tgenktesig it opsætte
de mindst paatramgendeArbeidersaaveleomde,vhd hvis Ildferelse man udsatte sig forBrstatningsk±ataf Fiskerielere.
XanaIdirektørengav under.iste Marts sit Saintykkehertil.
Interessentskabethavde derefter ladet udfore en Del
.af disse Oprensningsarbeider,men hindredesi at fortsætte 1859.
dem, da Bieren af et Laxefiskerii Aabufossen paastod, at Pjgr:z-ei.
Planen ei var fulgt, og at hans Fiskeri som Følge derafåtgM.
var edelagt. Dette ledede til, at Sagenblev indanketfor 7184,11,:ic!
Retten, i hvilken Anledning Interessentskabettilkaldte
Aftc,
nafdirektørenfor at tage de udforte Arbeideri øiesyn og
afgive Erklæringom, hvorvidt de vare planmæssige. Efter
at have .besigtigetFossen, afgav han under 7de Juli følgende Erklæring:
«Den 29de Juni d. A. besaajeg medD'Hrr.KjebmandKanaldirekBugge og LensmandLuncl Aabufossen ved middels stort21,:gig%
2ini
Vand, og fandt ved øiesyn bg efter meddelteOplysninger,29d
at en Del af de i Planen af Januar 1856 foreslaaedeArbeider være udforte overensstemmendemed sammePlan,
medens at en sterre Del af disseArbeiderendnuikke vare
paabegyndte».
Den 16de Mai tilstillede DepartementetAmtet Kanal- FarbargjødirektørensForsiag til Laugens Kanalisationaf 24de April rZst%)).1857, men den betydelige Sum, som var beregnet at skulle gives*
medgaa hertil, gjorde, at enhverTanke paa at se dette Projekt realiseret svandt bort.
Der opstod derimodsenere Spergsmaalom at forbedre
Laugen som Fledningselv. (Se heromAfsnittetomLaugens
PledbargjerelsenedenforKongsberg, hvorunderdet Videre
vedkommendeHolms- og Aabufosseneer afhandlet).
Paa den ea. 2V, Mil lange StrækninglangsBlven mel- 1884.
lem Laugerud Sund i evre og Vittingfos i ytre Sandsvær3ø(913e
, 1=,
var betydeligeStrækninger af de tilgrændsendeJorder
tere i Flom,udsatte for Oversvemmelse. Grundeierne'vare osgeefilz12.
derfOrbetænktepaa at sege disse Oversemmelserforebygirnift=1.'<f:
gede ved en Sænkning Regulering af Elven. I dette
øiemed afholdt SandeværJordbrugerforening'
den 13deNo-
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1984. vemberpaa-(4auden-Vintes

Made, Iwor man eaedes,6m,
Poreningeas,FormandfikOlde,itdarbeide.et AndragMide
till~eringolt om Aniedning,afdetteSpergamaat lade
f«nsdn. Undørsøgelser. Efterat Andragendet
Mider28de1,Tevembervar iaffattetog iindertegaetitogle
owsytti Grittlideb3re,
bIev,detr,oversendtDepartementettamtidigt ined, et ,andet Andragend«,fra samme,Porenibgoin,
hvorvidt
at der maatte blive anstille.tUndersøgelser
Lax og
Vittingfossen raaattekunne reguleres saaledes,
Søørret kunde passereden.
1866.
• Paa Anmodningafgav AmtsagronomAsbjørnOlsen en
na're8„7rA-1,
Erkhering-itngaaende
Stenkningenaf Flomvandstanden,
kgl.ae,fk_
han anførte, at ,Jordenvar af udmserketBeskaffenhed,saa
anningen' dens Sikring mod Oversvemmelsevar en Sag af overordentlig Vigtighed for vedkommendeEiere saavelsom for
som i AndragenSandsværidetheletaget. Hvorvidt det
var flere Tusinde Maal Jord, der saaledes
det anført
led Skade, derom havde han' ikke kunnet overbevisesig,
men anbefalededog den fornødnesagkyndigeUndersøgelse.
Oraretil
Den 30te Mai beordrede DepartementetKanaldirekUndersøfetynmett toren til at lade anstille forelobigUndersøgelseaf LokallSomkning.
teterne — forsaavidtikke de tidligere for LaagensFarbargjørelseanstilledeUndersøgelserskulde afgive tilstrækkeligt
Materiale og derefterafgive sin Erklæringom, hvorvidt
den paatænkteVandstandsreguleringvilde kunne udføres
uden uforholdsmæssigBekostning eller Forringelseaf Eiendomsherligheder.DepartementetbeordredederhosFiskeriinspektøren til at sætte sig i Forbindelsemed Kanaldirektøren til Behandlingaf Spergsmaaletom Fiskerierne.
1867.
Først deil 4de Februsx afgav Kanaldirektørensin Bei!ilg-tænkningi Sagen, da han af de hos ham beroendeOplystZliretg ninger forudsaa, at den ingen Fremtid kunde have. Han
48617ngi.
bemærkede,at det gjaldt store og værdifuldeJordstrækninger, som skulde befries for Oversvømmelse,saa det nok
turde være muligt, at Omkostningerneved den fornødne
Udvidelse i Vittingfos vilde vise sig til Gunst for Foretagendet,skjøntde maatteblive større end den Usagkyndige
vilde anslaa dem til. Der var imidlertid en alvorlig Be-
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tamkelighed tilstede ved en større Sænkningaf Flommene 1887.
og det var, at der i Elvebredderneoftere fandtes Brud,
som vilde forøges ved en Sænkning, idet denne uundgaaeligt maatte medføre en Forøgelse af Strømhastigheden.
De Eiendommene, som ikke led af Oversvømmelse,men
af Brud kunde saaledes ikke være tjent med Sænkningen
og vilde fordre Erstatning, idet det vilde kræve forholdsvis større Udgifter at sikre dem ved Dækningsarbeider.
I Henhold til denne Udtalelse udbadKanaldirektøren
sig DepartementetsnærmereOrdre med Hensyn til, hvor..
vidthan skulde efter yderligere Undersøgelsertage Sagen
under nærmereBehandling. Endelig bemærkedehan med
Hensyintil det andet Andragende, at Pladsen ved Vittinw
fos ei var iibekvemfor en Laxetrappe,menFaldet saa stort,
at den vilde blive kostbar. Derhos havde Fiskeriinspektøren dort opmærksompaa, at der ovenfor Fossen kun
fandtes faa Gydepladse, samt at Fordelen ved en Laxetrappe kun vilde være liden,.daStedet laa langt fra Havet.
Se forøvrigt Afsnittet om (Laugens Fledbargjørelse
nedenforKongslierg».

Forslag.

KanaldirektørRøyems Forslag af 28de Oktober 1854 til
Farbargjørelse af Holms- og Aabufossene.
Imitnant Vedelers Forslag af 24de April 1857 til Laugens
Farbargjørelkse.

,

•
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LaugensFledbargjsrelse
nedenforKongsberg.
I.
Sagefis

•

administrative

Behandling.

Under Afsnittet Laugens Farbargjørelseer omtalt, at
et Interessentskabi Laurvig i 1854 var dannet for at søge
Holms- og Aabufosseneoprensedevæsentlig af Hensyn til
Flødningen,samt at aette Interessentskabefter ved kongelig Resolution af 21de November 1855 at have erhvervet
Tilladelse til at foretage Oprensningeri Aaret 1858-59
lod saadannefor en Del udføre i Fossene, indtil det nødtes
til at indstille dem paa Grund af Indsigelser fra en Eier
af et Fiskeri sammesteds.
For bedre at kunne fremmeFlødningensInteresse stif- 1859.
tede de i §ammeInteresserede den 25de Februat en For-nfitieeW
ening for Fællesflødning i Vasdraget fra Stadshængslet nie=forg.
ved Kongsbergtil dets Udleb. En Generalforsamlingden
8de November vedtog et Forslag til Statuter, men sogte
og erholdt man først senere i 1864 kongelig Approbation
paa dem.
Blandt de første Skridt til en Forandring af Flød-Forhandlin
ningsforholdene,som denne Forening gjorde, var en Hen-agi=iningi%
vendelse til Eieren af Ytterse eller LaugereensHængsle-fiusegnersieen
om at bevirke dette saaledes forandret, at Lastans Udstikning kunde foregaa bekvemmereog hurtigere.
Dette Hængsle, der ligger strax ovenforLangens Udlob,var allerede anlagt i det syttendeAarhundredeaf Fritze
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1869. Værk, hvem det fremdeles tilhørte. Eftersom Tømmertrafiken efterhaandenhavde udviklet sig, blev det ubekvemt
og fyldestgjorde ikke henger Fordringerne•til en bekvera
og hurtig Udstikningaf Lasten,, da det var for lidet til at
rumme det sædvanligeTammerkvantum,saa Udtagningen
af Hængslet oftere maatte standses af Mangel paa Oplagsplads nedenfor,og det ovenfor flaadelagteTømmerkun med
Vanskelighedog undertiden,slet ikke kundepassereHængslet. Den daværendeEiet af Pritze Værk, M. Treschow,
var ogsaa villig til at lade HEengslet.omarrangere,men da
der til det Øietned maatte etproprieres en DeI fremmed
Strandtomt,og da han ønskede sagkyndingVeiledningdertil, androg han under 9de Mal Departernentetom KanaldirektørensBistand til at planlægge Hængslets Omarrangement.
DepartementLA
imødekomdenne Anmodningog gav under 18de MaiKanaldirektørenOrdretiI at yde den ønskede
Bistand. Og efterat have iagttaget Forholdenepaa Stedet
indberettedehan under30te Juni, at der Intet var at indvende imodTreschowsPlan: at forlængeHængslet henimod
4(X)Alen for at skaffe bedre Plads og derved gjøre det
mtligt til enhver Tid at passere. Da imidlertidSkoveierne
og Lastehandlernevare ifærd med Oprettelsen af en Flødningsforeningog rimeligvistrængte et Hængsle høiere oppe
i Elven, antog Kanaldirektøren,at deres Formeningburde
indhentes, forinden nogen Udvidelse af Laugèrehængslet
foretoges og ialfald førend den gjældende Betaling for
Hængslets Brug forhøiedes.
1864.
Formodentlighar FlødningsforeningenforelebigunderKg1. Appro- haandenordnet sig med Hængsleeieren, der ikke var indbation af
17idseuMparts
traadt som Medlemaf Foreningen, ved KjensidigeTillempP13dm:sninger,idet man først i 1864 igjen paakaldte•detOffentliges
foreningena
Statuter. Bistand.
Fledningsforholdenevare imidlertid mindre tilfredsstillende og for paa en kraftigere Maade at kunne
virke til deres Forbedring søgte og erholdtFlødningsforeningen Approbationpaa sine i 1859 vedtagneStatuterved
kongelig nesolution af 17de Marts.
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Med Amtets Skrivelse af lOde August modtogDepar- 1864.
tementet et Andragende fra Flødningsdirektionenom, ataApidarAl;
der -veddet Offentliges Medvirkenmaatteblive anstillet delLoguaei:
fornedneUndersøgelserpaa Stedet og derefter udarbeides
Forslag til de Arbeider, der burde udføres til. Fællesfled- Lettelse.
ningens Fremme i den nedre Del af Laugens Vasdrag,
Under 29de DecembermeddeltesKanaldirektørenOrdreutat5eZi
til at foretage saadanne.
isZei%!
over 1865.
Fourer Taubell optog derefter et Kart i 114000
Hængslepladsen tffligemed 30 Stkr. Lodningsproffier,som oarkgaez!ts.e
han den 24deApril afgav til Kanaldirektøren,efterat denne
i FebruarMaanedhavde iagttagetForholdeneog konfereret•
med Flødningsdirektionenangaaendede Arrangements,som
burde træffes.
Med Skrivelse af 26de Januar sendte Kanaldirektøren 1866.
til FlødningsbestyrelsenKartet med paalagtOmarrangementanadek
af Hængslet, idet han nærmere forklaredeog motiverede.y.:‘:n:frrå
samme samt paapegede de yderligere Forsigtighedsforanfo
staltninger, som burde tages under Flom for at forebyggeti tiergiarens
8prængiing. Forandringen bestod i et af Duc d'Alber og
en Lændse langs samme indgjærdetBaadløblangs venstre
Bred, som endnu sammeAar blev udført af Fledningsbestyrelsen.
Eieren af Hængslet indgav under 2den Juli en Klage 1867.
til Flødningsbestyrelsenover den af samme gjorte For- LIE.%82andring, idet ka,n paastod at Trykket paa Hængslet varReairienz:
bleven større, da Lasten ikke som tidligere støttede sig gen•
mod Landet. Paa BestyrelsensAnmodningbesigtigede Kanaldirektøreni den Anledningden 6te Juli Forholdeneved
Lændsen, men da Vandstanden da var meget under Flom
og Tømmermassenlaa roligt paaHængslet, kunde han ikke
opdage nogen Svaghed ved dette, der skulde være forafilediget ved Porandringen.
Formodentlig har Eieren dog vedblevetsin Paastand, 1868
thi senere den ride Februar afgav.Kanaldirektøren Opfordringen Indberetningtil Bestyrelsen omBesigtigelsen og
erklæredetillige,at det udførteArbeide vår fbrsvarligt,forsaavidt det var ham muligt under daværendeForholdat se.
,

.
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,Wommertiltogi en
efflin itttængdeit ,nedflodet
Klawe
Øver
forholdavia.,
atærk
dteDiempernevedkun,
at
Ltkeg~
det,aederst
Vasilselsitleta have flet4
ene Hængsle Laugereens
Indflycleise
'
at tsig,
Hængslet laa nemlig-oftereovei*Idt
draget
iskeriet.
med,Lagt,
Passage forbi det ,blev-umuliggiort. De
fiere
af 14uxefiskerierovenfor reiste Klage over ,Forhehlene, idet de,paastode, at de store,-ansamledeTømmermasser, deres Bevægelse og Flødningsmandskabets,
:-Arbeide
skræmmedeLaxen. Paa deres Foranledning besigtigede
Fiskeriinspoktarenxlen 26de Juni 1869 og 19de Oktober
Fiskeri- 1870 Forholdene,og afgav under 19de Oktoberen Erkiseinspektør4.
3ne Erkhering, hvori han bl.
udtalte:
nngaf
Oktbr. 11.9de876. Ved de stedfundneUndersøgelser er jeg kommen til
den Overbevisning, at Tømmeret er til stor Skade for
Laxens Opgang. Ved begge Befaringer var der omtrent
middelsVandstand. Temmeret.laa da 1. saa store Masser,
især ferste Gang, at det saa ud, som det naaMe Bunden,
og de medhavte lokaliseredeFolk erklærede, at det ved
lavere Vandstandena,aededenne. Men selv om ikke dette
er Tilfældet i middelsVand, maa det dog med Bestemthed antages, at denneTrafik af en MængdeArbeidereved Tømmerets Udstikning og Sortering,som finder Sted vedLændsen, maa skræmme en saa sky Fisk, som Laxen, og er
Virkningen af denne Trafik naturligvis større, jo lavere
' Vancistandener. Sidste Gang, jeg foretog denne Undersegelse, havde jeg især Anledning til at blive overbevist•
om, at denne Trafiki betydelig Grad hindrerLaxens Opgang,da Flødningsmandskabetyar beskjæftigeti det hele
Leb, hvor Laxen netop har sin Gang. Idet jeg med Bestemthedantager, at LaugereensLændse og den der stedfindendeTrafik er til stor Skade for. Laxens Opgang og
altsaa for.Fiskeriets Udviklingi Vasdraget, skal jeg tilfeie,
at man i andre Lande i den seneste Tid arbeider med at
ordne Tømmerfiødningenog Lændsebrugetpaa en saadan
Maade, at denne Virksombedikke skal skade Fiskeriet,
idet roan navnlig søger at lægge Lændsernepaa saadanne
Btedey, at de ikke foraarsagedeUlemper denne Henseende
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Skoveierne beklagedesig over, at VasdragetsSpærring 18143.
ved Langereen en længere Tid af Sommerenikke blot hin-skrzlex
drede dem aldeles fra at benytte den yed Fledningsloven
hjemledeRet til selv at fremflødesine Trælastp!mdukter
til
Ud,skibningsstedet,men ogsaa i sel'Yat forædle sin Last
for derefter at fremflededen til bemeldteSted. De besværede sig derhos •over, at de bestaaendeForholde hindrede
#en ahnindeligeKonkuraneei Vasdraget.
174 Skov- og Fiskerieierei Hedrum,Laurdal og Sands- Skov-ieierog
Fisker
vær forenede sig i Anledning af denne Utilfredshed med nes Forestilling til
Flødningsforholdeneom et Andragende til Flødningsfor-Fliadningsforeningen.
eningen af OktoberMaaned,hvori de efter en Fremstilling
af alle Mislighederforeslog følgendeForandringervedFlødningsvæsenetsom de mest nødvendige:
a. At der istedetfor det nuværendeLangerøensHængsle
anbringeset Sikkerheds-og Delingshængslelængereop
i Elven paa et bekvemt Sted helst ovenfor Aabufos,
eller hvis det nuværendeHængsle indtil Videre bliver
staaende,at der da ikke bliver henliggendemere Tommer eller Trælast sammesteds, end at den for hver
Dag opflødes.
At der ved hver Lændse anbringesen rummeligAabning, der stedse bør være aaben for den almindelige
Færsel i Vasdraget,samt at den eneHalvdel af Elven
hvori bemeldte Aabning er indbefattet
indtil
den lovbestemteMidtstrømsliniestedse holdes aaben til
Laxens Opgang.
At Flødningen nn som for om Sommeren indstillesi
Fisketiden.
KanalvæsenetsArkiv indeholderingen Oplysningom 1871.
dette AndragendesBehandling af Tonnnerdirektionen,men
formodentliger det ikke bleven imødekommetsom ønsket;
thi flere Skoveiere forenede sig om et Andragendeaf 8de2miernel4e.
April til Departementet om at hevirke Laugen nedenfortiVair2:.rKongsbergpaa offentligBekostning undersegtmed Hensyn
til en Flødbargjørelseog Planer 'med Omkostningsoverslag
for en saadan udarbeidet. Amtet oversendteAndragendet
med Bilage i Skrivelser af 19de og 31te-Mai til Departe,
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mentek idet ilet anbefalededetsIndvilgelse. Den 20deJuni
beordredeDepartementetKanaldirektørea'tilat efterkomne
det, hvorefter deiroverhogea Ingeniet Vogt af befare Vasvport
ogte
R4ar
af e draget i Slutningenaf Juni. Under 4de Juli afgav han en
Juli 1871. Rapport om Befaringen, som fandt Sted under'Fioih, og
fmmholdtderi Nødvendighedenafat bese det ogsaa under
lavereNandstande, samt da optage en Del Krokier.af r4sssene mellemKongsbergeg Landefos, medens man for dien
nedenfor liggende:De1L
af Elven vilde have tilstrEekkelige
Materialier-til Sagens Behandlingr de tidligere for .Kanalisationen udførte Undersøgelser.
Ved under 14de Juli fra Kanaldirektørenat modtage
denne Rapport med Anbefaling af fortsatte11ndersøgelser
bifaldt Departementetsaadanne under 19de s. M.
Forening med Vogt befor derefter Kanaldirektøreni September og NovemberMaanederVasdraget, under hvilken Befaring Vogt anstillede videre Detaileundersøgelser. Det
viste sig imidlertidnødvendigtat foretageend mere detaillerede Undersøgelser og fuldstændige Opreaalingeri den
øvre Del af VasdragetnedenforKongsberg,men paaGrund
af andre Forretninger maatte disse opsættes til en senere Tid.
Vogt kunde derforden 1ite, Juni alene afgive et For1872,
vosta slag til Flodbargjørelseaf Elvestrækningen mellem Vaalen
Forslag af
1fte Juni Bro i SandsværPræstegjeldog Laugens Udleb. Efter en
F1102a0-detailleretBeskrivelse af denne Del af Vasdraget med dets
relse.
Flødningsindretningeropstilledehan detailleretForslag med
fornedneArbeider.og IndretOmkostningsoverslagtil
ninger paa følgende Steder:
Kr.
904.00
Flomhængsleovenfor Vittingfos
Do.
— • Kjærafos
813.33
3,600.00
Modtagelseshængsleved Tagtvedtøen
Anlæg og Arbeiderovenfor og i Vittingfos e 3,194.67
•
i Vittinghelen
Do.
200.00
i Strømmen fra KjoneDo.
240.00
stenen til Blaalandssund c
•

Lateris Kr, •8,952.00
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TransportKr.
Anlæg og Arbeider i Brofos,og :Fiskefos
i ElvestykketmellemBi.oDo.
fos og Sjulstadfos. .
Do.
i Sjuistadfos.
<
Do.
i Vrangfos. . . . .•. ..
Do‘
Kjærafos . . ... . .. . .
Do.
Hekla og nedenfor. .
Do.
Naufos og nedenfor. .
Do.
Virudfos. . . . .
Do.
Holmsfos
Do.
Aabufos
Større Redskaberog tilfældige Udgift . . . .
Administrationsudgifter
. . . . ...... . . . .. . . . «
.

•

8,952.00 1872.
2,704.00
56.00
1,100.00
274.67
2,337.33
250.00
760.67
433.33
560.00
4,664.00
2,708.00
4,000.00

tilsammenKr. 28,800.00
Den 20de Juni oversendteKanaldirektørentil Departe-Kanaldirekmentet dette Forslag, som han tiltraadte som FundamentttE:=Bge!,-f
for den Retning, hvori Forbedringsarbeiderneburde søges rfrig=1
Forslaget.
fremmet, idet han ledsagededet med forklarendeBemærkninger. Han fremholdtden Anskuelse, at man her burde
gaa experimentativt frem, da det vel lod sig gjøre uden
Vanskelighedat sige, hvorledesen Fos skulde gjøres god;
men at finde, hvorledes dette paa biffigste Maade kunde
ske, fordrede et bedre Kjendskab til Lokaliteterne, end
man erholdt ved 1 à. 2 Befaringer. Kanaldirektørenansaa
Lændseanlæggenesom det Hovedspergsmaal;der blev at
løse, og fandt den Paastand, som var gjort med Hensyn til
LaugereensHængsle, at det skulde være til stor Skade for
Laxens Opgang, mindre berettiget og ikke bevist ved Erfaring, derimod antog han, at Hængslet var ufuldkommet
og hemmendefor en hurtigExpeditionaf Tommeret,i hviiken Retning ogsaa alle sagkyndigeMændsUdtalelse gik.
Efter hans Formening burde et Samlehængslelægges ved
AasrumvandetsUdiab, da man der havde dea sikreste
Hængsleplads, men han havde forøvrigt ikke saa stor Betænkelighed ved at lægge det ved BomstadBro, som af
Nogle var fremholdt,at han ubetingetmaatte fraraadedette.

Et Hiengale lagt ved Tagtyedtøenvflde
— 28 —1872. kun kanne rumme
et 'begrændsetKvantam Teramer og havde ved Lavvand
nogle terre Strande, hvor Tømmeretkom til at ligge tørt,
og hvorfradet saaledesblev kostbart at faa ud. Man var
desudender ikke ganske uden EWensindflydelse, der antagelig medførte,at man hele Vinteren maatte have mer eller
mindreTilsyn med et Hængsle.der.
Ved Aabufos vilde
visselig en Kanal med Sluse være det fuldstændigsteMiddel, idet mandervedogsaa tilfredsstilledeBaadfartenforuden
Tømmertraflken
og-undgikal Krangel-medFiskeriefernesamt
tfllige,naaret Hængsle anlagdesovenforFossen,vilde kunne
sløife LaugerøensHængsle; men et saadantAnlæg var der
vel lidet Haab om at faa realiseret, da der var Præjudikat
for, at Afgift ikke kunde paalæggesTømmertil Fordel for
Sluseanlæg,og da Midler dertil neppe vare at opdrive paa
anden Maade. Forvrigt antog han nok, at Fossen kunde
forbedres saavidt for en ringere Sum, at Temmeretkunde
passere den i Flaader. — Med Hensyn til Laugereens
Hængsle, over hvilket der var ført Klager, ansaa han det
heldigst, om der kunde træffes et Kompromis,saaledes at
Eleren anlagde et nyt Modtagelseshængsleovenfor uden
Forhøielse af Afgiften. Valget af Sted for et saadant vilde
idethele være afhængigtaf det Arrangement,80111kunde
tilveiebringesmedEieren af Laugerehængslet,samt af hvorledes man kunde komme fra den uheldigeForordningaf
1794, og endelig af i hvilken Grad man kunde undgaa Erstatning til Laxeflskerierne. Kanaldirektørenkunde derfor
ikke paa Forhaandmere bestemt udtale sig omValget mellem de 3 paatænkteHængslepladse.— ForudenHængslespergsmaaletvilde ogsaa Hensynet til Laxeflskeriernevære
af væsentlig Indflydelse paa Valget af Forbedringsarbeider
i Fossene, og der vilde saaledes udfordresflere Underhandlinger; inden saadanne kunne foretages, og for disse vilde
Vogts Forslag levere et brugbartFundament.
EfteratForeningenfor Fællesfledningeni LaugensVasFlommen
1872 Paaskynder drag var bleVen dort bekjendt med dette Forslag, indtraf
en betydelig Flom i Vasdraget, der gjorde det absolut nedHAtale.vendigt snarest at anlæggeialfaldet Stoppehængsletil. Di-
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rektionen anholdt derfor om en Konferanee med, Kanal- 1872,
direkteren, hvilket Departementmtunder 8de August gav
Tilladelse til,
Efterat 5 af Laugens Fledningsbestyrelse opnævnte
Mænd i Erklæringaf 12teApril havde fremhævetdet uheldige i, at Laugereens Hængsle skulde tjene saavel til
Modtagelses-som til Sorter.ingshængsle,
og at den hensigtsmæssigste Ordning vilde opnaaes derved, at der ovenfor
LaugereensHængsle byggedes særskildteModtagelseshængsler, medensLaugereensHængle hovedsagelig kun benyttedes som Sorteringshængsle,traadte Kanaldirektøreni den
Anledningsammen med Fledningsbestyrelsenden 3die September for at behandle Valget af Plads for et saadant
Hængsle, og enedes man om efter videre Undersegelserat
træffe Valg mellemHænglepladseneved Gaarden Sundby
og GaardenOdberg.
IngenierVogt afreiste derefter til Laugeirfor nærmereVogtaUnat undersegede nævnteHængslepladseog overvar den 2denaleZerg181:Novemberet Direktionsmedei Fællesfledningsforeningen Lia2;:di
Sagens Behandling. Paa dette Mede fremlagdeFormandenbFels=gesi;
Zabeerng,:ed
en Skrivelse fra Eieren af Fritze af 20de Oktober, hvori2den
Novbr.1872.
denne erklæredesig uvillig til at anlæggeOpsamlingslændse
i den nedre Del af Laugen. Formanden fremsatte derpaa
Spergsmaalet,om Direktionenskulde fatte Beslutning om
Anlæg af en Lændse enten ved Sundbyeller ved Odberg,
af hvilke det ferstnævnteSted ansaaes som heldigst, men
da Vogt paa Anmodningom at erklære sig i Sagen ikke
vilde foregribeKanaldirektørensforventedeBetænkning,enedes man om at afvente denne og anmode ham om tillige
at meddeleFortegtelse over de til en LændsefornedneMaterialier samt afstaa en af KanalvæsenetsIngenierertil at
forestaa Lændseanlæggettilligemed de andreArbeider,som
man maatte beslutte at anlægge i Vasdraget.
Efter under 4de November at have modtaget en Ud-liana1direkskrift af -Forhandlingernepaa Medet meddelte,Kanaldirek4=2ra-f
teren under13de s. M. forelebig til Departementet,hvad13d(g4rbr.
der hidtil var passeret, samt at Sundbyvar funden,at være
den fordelagtigsteHængsleplads,' hvorfor man alleredevar
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gint. ifsardmed at ordftesigtil.sunder dtes,konnia~lPhitei,at
bygge ab
sder Vkla~faløde
ht":, at der;tilstO-des fri Ingenter til at lbrestaa Anlægget iL1bedmed,
hfl:dfflgjOrdeSi Arendals;og de øvrigetvestlandske.-Vasdrag. Han lagde nemlig OverordentligVægt patt, at,med
en Bestyrelse som her, sammensat Skoveilere,ogTømmer'Paleoni I Landdistriktkrne
eiere og idethele, maarder
altld fremkorn~
at Kløreneget for.Vasdraget,
Rivninger mellem,Parterne. Under saadanneOmstændigheder varsdet utvivlsomtgodk-atIngeniørenstod naffismglg
af Parterne, da Tilfældeaf Uenighed hans Raad ogMægda altid vilde være af stor Vægt.
Vogta ForDen 3die December.afgav Vogt Indberetningom
Slag af 12te
Deebr. 1872 Undersegelse af. Hængslepladsenemed Forslag til Anlæg
dbyle.
g af Hængsle ved Sundby,ledsaget af 2de Krokier af begge
vtiealla3
Sunn
de omhandledeHængslepladse. Han anførte, at Elvena
Form paa begge Steder var ret heldig for et Ibengsleanlæg; men ved Odbergvar Bredderne,navnlig den venstre
Bred, meget•lave, saa der vilde fordresmeget Arbeidefor
at faa Tømmeretvæltet ud, naar Flommen som hyppigt
er Tilfældet
en forholdsvis kort Tid faldt ned til en
midlereVandstand. OdbergnEessetstod desuden stærkt
Brud paa en større Længdeovenfor det Sted, hvorHængslet maatte bygges. Disse Omstændighedersamt den, at
Sundby ligger omtrent1 Mil længer nede i Vasdraget,og
at Strømhastighedender er noget mindre, vare afgjørende
til Fordel for Valget af Hængslepladsen der. Han gav
derefter en kort Beskrivelse af Hængslearrangementet
sammesteds.
Under Henvisning til sin forebabigeSkrivelse af 13de
Ranaldirek- •
ttr„1,43,%f
November oversendte Sanaldirektøren den 9de December
92372D;*dette Forslag til Departementet,idet han gjorde opmærkForalaget.
som paa, at der underLokalundersøgelsernehavde været
hei Vandstand, saa Bunden;i Elven ikke tilstrækkeligt
kunde undersøges. Der var derforMulighedfor, at Hængslet maatte gives en noget anden Retning end foreslaaet.
Hængslepladsen fandt han forøvrigt overmaadegunstig, da
det største Tømmertrykvilde stede mod Land.
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Departementet oversendte disse Dokinnenter.den 17de 1872.
Decembertil Amtet for aftilstilles Fledningsbestyrelsenog
meddeltesamtidig, at.Ingenierhjælptil HængsletsTJdførelse
kunde erholdesal Kanalwesenet mod at Fledningsbestyrel.
sen udrededede dertil medgaaendeOmkostninger.
Oppe,ved Labrofos havde Træsliberiet sammestedsunder 25de November foreslaaet for Flodningsbestyrelsen,at fosdet skulde paatage, sig FlødningenkjennemFossen og til
denHensigt bygge en Slipperendeenten helt ned forbi Fossen eller hlot omtrentmidtveis til Stupet ved,Mollen.. I. et
Mode af Flødningsbestyrelsenden4deDeeemberenedes man
om en Rende helt ned forbi Fossen til Slipning af. alt Foreningens Tømmer mod en rimelig og billig Godtgjørelse,
der det paafølgendeAar fastsattes af et Skjøn.
Hængslet ved Sundby blev derefterbygget Lebet af 1873.
Vinteren og efter at være færdigt besigtiget af Ingeniør AiliZggg
Sætren, der den 15de Mai afgav Indberetningderommed
Kart over dets Beliggenhed. Han bemærkedederi, at manIlazoktar
paa Grund af Fjeldbundikke havde kunnet anbringeDue 1873.
d'Alber saa langt ud som ønskeligt, men antog, at man
kunde afhjælpe Manglen ved Anbringelse af svære Anholdstaugefra et ovenfor liggende Kar og muligensandre
Punkter paa heire Bred.
Under den paafølgendeFlom viste Hængslet sig under RSZroeriraf
Trykket af en 30 å 40000 Tylter Tømmer som udmærket kiefLA.
godt i Henhold til en Indberetningfra Sætren af lete Juli.riLd:g22i
I denne IndberetningomtalteSætren tillige, at der fra vedSundby.
de ovenfor liggendeSkoveiere vilde fremkommeForlangende
om, at der altid skulde holdes fri Passage for deres Skibslast forbi Hængslet, og at man isaafald langs venstre Bred
maatte anbringe en Lændse, støttet til en Række solide
da denne Foranstaltning var kostbar
Due d'Alber,eller
tage under Overveielse, om man ikke ved en Gjennemgravning af en smal Sandryg ovenfor skulde kunne faa Elven til at danne sig et nyt Hovedleb, gjennemhvilket ikke
blot Rkibstommeretkunde fiedes forbi Hængslet, men som
ved at ailede den største Del af Vandmassen vilde lette
Hængslet og gjøre Udstikningenderframuligtil enhverTid.
.
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Et saadant,Fsrlangende er. formodentligogsaa fremkommet, thi paa et ,Direktionanødeden 6te Oktober, soin
Kanaldirektøren,overvar,vedtog man at-ladelngealar Viressel udarbeide Forsla til en Pleierad langi (veåstre Bred
og senere indsendedet til KanaLdirekterens
Betænkning.
Anrøde
Som ovenfor omtalt var det Interessentskab,der is1865"
havde erholdt kongelig Tilladelse til at oprenseHolms- dg
af Oprens-Aabufossene,bleven hindreti at gjennemfare,disseArbeider
fil3nkeEe:fir
og havde kunifaaetAnledningtil at foreslaa en mindreDel
sene.
af 4em. Flødningsbestyrelsen,havde-imidlertkilænge-været
betænkt paa at lade dem fuldføreefter den af Vogt under
11te Juni 1872 forealaaedePlan og efter nærmereAnvisning af Kanaldirektøren. Den indgav deribr underdanigtit
Andragendeom Tilladelsehertil, hvilket af Amtet blev tilstillet Departementetden 18de November.
1874.
Forindeu Departementetforetog Videre i denne Anledning forlangte det under 8de Januar hos Kanaldirektøren
Oplysning om, hvorvidt Fiskerierne i disse Fosse vare af
nogen større Betydning, og om de foreslaaede Arbeider
kunde antages at medførenogen væsentligereUlemperfor
dem. Kanaldirektørenremitteredeimidlertid under 14de
Sagen med den Bemserkning,at man ved Udarbeidelsenaf
Forslaget havde søgt at tage særligtHensyn til Fiskerierne,
men at han som usagkyndigi Fiskeribedriftenikke kunde
afgive nogen Erklærmgom, hvilken IndflydelseArbeiderne
vilde have paa dem.
Departementetlod derefterAmtet indhentede forskjellige FiskerieleresUdtalelser,og efterat have modtsgetdisse
medAmtets Skrivelse af 9deOktobersendte det Sagen med
samtlige dens Bilage til fælles Betænkningaf Kanaldirektøren og FiskeriinspektørenangaaendeSpergsmaaletom den
ansøgteExpropriationstilladelse,
idet det-forlangtederes paa"
lokale Undersøgelserog Konferancer med de Interesserede
støttedeUdtalelse om, hvorvidtAnsøgningenburdeindvilges
med eller uden Modiflkationeri den tidligere udarbeidede
Plan. Endvidereønskededet deres Udtalelse om, hvorvidt
Fiskerieiernes Erstatning i Tilfælde kunde bestemmes af
Skjønsmændudnævntepaa sædvanligMaade.
•
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I. Anledning heraf foranledigedeKanaldirekterenog 1874.
211.
Fiskeriinekteren -VedAmtet saMmenkaldtet Mede med
tle Fiskeriberettigedeved-Holms- og Aabufossene den 14de,T)zabi°Ev:d.lia4
og 15de Deeember. Udskrift af Forhandlingernepaa disseogAabuf=
Møder blev af Amtetrunder 22de s. M. tilstillet- Kanal-K=Zifcteren,Fisyriin-n
direktøren.
Paa Medet den 14de ved Holmsfos, hvor BetydningenogPeerial:eriaf de til Fiskerierne der knyttede interesser blev oplyst,
og hvor denne bevtetede•en Flerhed af de Medende at
opgive Tanken paa Oprensningsarbeiderne,opstod cler en
Dissents inden Fledningsbestyrelsen,som ledede tll at samtlige Trælasthandleresenere udtraadteaf Foreningenog -den
8de Januar 1875 dannedeen egen Fledningsforening.
De Medlemmer,der representeredeSkovelerne holdtskoveiemes
samtlige paa at faa Oprensningenudført. For yderligereArdZitoede
at virke hertil forenededa sig om en særskilt Forestilling°mo`12sroe.nsaf 31te Deeember,ledsaget af 9 Bilage, hvori de prinelpaliter androgeom, at de foreslaaedeArbeider saavel i Holmssom1 Aabufossenmed eller udenModlfikationermaatte blive
udførteefter KanaldirekterensAnvisning i Henheld til den
kongeligeResolution af 21de November 1855, og in subsidium om særskilt Tilladelsetil en saadanUdvidelse af Fossene, at Temmerfiaaderved alle fiedbareVandstandemed
Lethed og Sikkerhedkunde passere dem.
Af Hensyn til et mallgt Brud paa Sundby HængaleIliteserviehEivde man været betænkt paa at anbringe et Reservee.
hrangslenedenfor sammemellemdet og Tagtvedteen. Som
Reserveoplagtænkte Mansig benyttetst ved Laugens venstresBredliggende mindreVand, Aasrumvandet, hvor man
var udenforal Fare, og blev der I den Anledning at Fledningsbestyrelsenanstilleten Del Nivellementafor at komme
efter,paa hVatillaade eller ad hvilkenVei Temmeretskulde
ktinna føres ind Vandet. Laugen har,nemlig,paa denne
Stneknint,Itun et evagt,Fald. Man havde,1;ænkt sig en
Kanal'gravet fra-et Sted heiere
Elven og nod4 Vandet,' men da denne
vilde faa4 TemmewFald .paa en
LængdeiLaf5660 Fod 'og,.derhos-kræve'betydelige
foreslogTledningsinspektøren,
,g man burde formaa
.
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fly8agen.44"editingsbefeftermattUrindtgifrelitefiaffilloted6.-is¥a*
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iftfll~ftlikduPlødniagd~terew)fnledeleItedCalreldttektereu Ottaitr14de OkteberBeetyrelettt,at der var hd
Rimelighedfor,•at Aasrumvandetkunde blive benyttetima
OpstiMititglads,tfor Langtinsh1~,
'fsaaledes at-Sidere
rifttetsegeiter-al Norholde*-tler maatte altfieet3`overfiedige.
1875.
„D‘' godli Januar a4ave Ilantildirekterg
iaki'-..-Beiketdarinwtfungattender-Oprenstdiigearbeks_peFilit't.",?:,1);
dertie i 1ioims og JAabubsftne,- Tedsaget af. en tabellariSk
E:jgrod16:g
Opgave overUdbyttet af Fiskerierneved Holmsfosi Aarene
Med 1874 hvilket tennemsnitlig havde
januar 1875 fra 1866
ang.Holms438 .4ab:i.f°5-fiket
sig'til 2ffilB aarlig. Ifølge denneBettenkningvare
de forelebigfuta det Rene,mekat-det vilde ,være ferbundet
nied Betæikelighederat sege.bragt til,'Udferelseandre ADbeideri Possen 'end de, hvorom vedkomnitude,Fledninge.bestyrelse og Fiskerielerne al Fald
detVesentlige ktmde
der knyttedesig- saa betydeligeInteresser
blive enige,
til ligskerierne. Deleiede Frhendlingerik derfori den
Rething at sege saadah Enighedtilvdebragt. Ved HolmsfoS lykkedes dettefiikke, hvoHmod-4teM,ved'AabufosFdet
omen afFiedningsinspekterileggen
Viteentlige.eitedes•
bisat liodifikation af Vogts Forslag, som væåentlig
drage til at lette TømmeretsPledning gjennemdenne Fos
uden antagelig at skade de tilstedende Fiskerier. Efter
nærmereet have plUtvist,hVorledeade i ganaldirekterens
.Forslag «fraf
1t,de Jannat 1856 og, .del,Togts Forsiag r)af
lite Juni 1812 epstIllecieArbeiderpga det Nærm'estefaldt
sammen TorHoimslbssensVedkonimende,og efterat•have
nfermerepaapegetden Itesiko ligeoverforFiskerierne, som
være .forbundenmed‘de foresiaaedeArbeider Holmsfos, Forhold ti1 de ubetydeligeYerdele, sem derved vilde
opnaaesfor Fledningen, fandt de det utilraadeligtat sætte
disse ArbeiderIværk, og dette saamegetmere, dersomman
Som af Skoveierneanbsidlærtfremholdti Forestilling af
31te Deeember 1874 — vilde udvide Fossen saaledes, at
Teminerflaaderved alle Vandstande skulde kunne passere

den niedilLethedog Sikkerhd.' De fandt derhoSdennesin 175.
Formeningyderligerebestyrkets.eauenDissents inden selve
Ftedningsbestyrelsen,som havite glot•t sig >gjteldende
paa
Modet paa Gjone den 14de December, idet -LaurVigsTrælaSthandlere,for hvis RegningFledningen foregik, ikke enskede disse Arbeiderindforte, medens alete de Medlemtner,
der reprtesenteredeSkoveierne,vare derfor.
Med Hensyn til Aabufos anbefalede de den af FlodningsinspekterHeggen. foreslaaedeModifikationaf de opstillede PoralagtilOptensning, hvoromdet paa Modet paa
Stubbered den 15ffe Deeember lYkkedes at «pnaa.nwsten
Enighed. Alene Eierne af Rolighedsfisketprotesteredemod
en Bortmineringaf Sten og Oprensningaf Strandennedenfor Hovlandsfisket;men de fandt det dog lidet
at
disse •Oprensningerkunde paaforedet nogen Skade.
Med Hensyn til, hvorvidt Skjøn tver Erstatning til
Fiskerierne kunde afholdespaa sædvanlig Maade, saa antoge de, at der ikke kunde blive Sporgsmaal om nogen
saadan Erstatning. I ethvert Fald var det umuligt paa
Forhaand at bestemineSkadensStorrelse. Skulde der imidlertid mod Formodningfra Eieren af Rolighedsfisketfremkomme Krav paa Erstatning, saa kundeBerettigelsenhertil
forst opstaa efterArbeidetsUdførelse,og Skjonsmændmaatte
i Tilfælde da i Henhold til Lov af 31te Mai 1848 § 5 særskilt ,opnævnes af Kongen.
Henhold til deres -nærmere
Rodegjørelse,hvorafOvenstaaendeer et Extrakt, anbefalede
tilslut Kanaldirektorenog Fiskerfinspektoren:
At det Medholdaf Lov af 81te Mai 1848 angaaende
Sænkning eller Udtapning 'ef Indseer eller Myrstrækninger m. V. taadigst tillades DirektionOtfor Fælles_
fiedningeni Laugens Vasdrag efter nærmereAnvisting
af Kanaldirektorenat foretage de af Flodningsinspekter Heggen under 15de December1874 foreslaaedeOp' rensuhigsarbeider Lettelee af TemmerfiødniiigenI
Aabufossen.
Skade, der ved Arbeiderne
At Værdsættelsen
maatterbevirkes,sker vedAlænd, der blive at opnævne

•
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af Kongen.
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atilen,4d.nyameyate:Urekti011i
und«danktige
4nsøgningat,i8de 1191tember.187ikke in.4„vilges,.,torkaavidi,augaar.Arbeidet til Letteise -af Yiedukug
Hohnsfos. T„;,
Lf.;Rmetta;f=-,Ved*XougeligResolutim==af.22do.ilkartafbleVttdøkne
1875ang.
approberet.nked nogle;[uwesentage
og
Aabnfosseforandringer,og .er de omhandledekbeider =senereblevne
nes Oprensning. udførte.
=
UndersøgelMed Hensyn,t,.il:de øvrige, Vogts Wrsleg opstillede
Bnde
Forbedringeraf .i'leclaingsforholdena den nedre Dek ,af
forbi S nd•
bymejsu.Laugena.Vasdrag,havde FlødningsinsPektørBeggen liart
forskjelligeBemærkningerog dertliforeslaaetat tilfredsstille
Trangentil en Rende for Baadfart ferbi Sundby.Mengs/e.
I Anledning heraf anmodede Direktionen for Fæ]lesflffidnhigen under 13deJuli Departementetom,at erholdeKanAldirekterensBetænkning over Reggens Bemærkningersamt
Planer med Overslagtil Baadrendeforbi Sundby,HEengslet,
og beordredesKanaldirektørenunder24de Juli til at efterkommedenneAnmodning-.
I Forening medLeitnantNysom foretog han i denAnledning en Befaring af Vasdraget, hvorefterNysom anstillede de nærmereUndersøgelseraf Flødningsforholdeneved
Vittingfos samt=Forholdeneved SundbyHængsle med Etensyn til Baadfartenforbi samme.
1876.
Den 24de Januar afgav Nysom Indberetning om disse
N
Y"ms
sine
Undersøgelsermed2de alternativeForslag til en BaadForalag
af
24 clgar
rende forbi SundbyHængsle, enten ved Gjennemgravning
Baadrende
ved Sundbyaf Laudtungen ved Mengslet eller ved Afpæling af en
11:1.91;131.e
Rende lanp Elvens venstreBred, resp beregnedetli 15000
og 14000 Kr., samt Forslag til Udbedring af Serfossen,
beregnettil 14000 Kr. for at undgaaFlomhængsleovenfor
Vittingfos.
HanalVed under 29cieJanuar at oversende Departementet
direktørens
BettenkningdenneNysoms IndberetniugbemærkedeKanaldirektøren,at
af 29de
Jannar1876det var indlysende,at saadanneFlomhængslerlangt oppe
OVer NY" •
BOMS ForVasdraget maatte sinke Flodningen, der ofte gik hur81'
tigst og lettest -netop Flomtid. Han, ansaa det derfor at
værelidenGrundtil at paatage sig de med deresAnlæg og
•

— 37
Betjening forbundnwbetydelip Oilkkostninger,saafremtman t878.
med rimelige
kundefaa' Tømmeretbul Ylomtid at
gaa,•gjennem de nedenfor liggende Fosse. De af NysOm
foreslaadeForanstaltninger1 denneHensigt var man-bleven
enig medFlødningsinspekterenom at være de hensigtsmæssigute, og de dertil beregnedeOmkostninger.
. maatte ansees
for yel anvendtePenge.
Med Hensyn til Heggens Bemærkningertil de øvrige
af Vogt foreslaaedeArbeideri Vasdraget fandtKanaldirektøren dem mindre væsentllge, saa der neppe kunde være
Noget tilhinder for at tage dem tilfølge. Derimodantog
han,at det af Vogt opstilledeOverslagburdeforhøiesmed50
pOt. paa Grund af Stigning i Material-og Arbeidspriserne.
Endelig bemærkedehan i Anledning af Baadrenden
forbi SundbyHængsle,at GjennemgravningengjennemLandtungen, skjønt dybere,burde foretrækkes,baadefordi Gjennemfartendervedblev lettere, og fordiTrykket paaHængslet saavelsom Vedligeholdelsesomkostningerne
bleve mindre.
Forbi LaugerøensHængsle havde Eieren afpælet et mell. FasrBaadleb, men da dette laa i en Bagevje, har det formodet-sel og Flødlig tilgrundet sig, saa de større Færger eller Prarnme, der luengslet.
ti:jf;r:-1
førte Murstenfra et ovenforHængslet liggende Teglværk,
havde Vanskelighedermed at komme frem. Disse forøgedes yderligere,naar der var sluppet større Tømmermasser
paa Hængslet, idet Tømmeretda strakte sig langt ovenfer
Hængslets'everste Ende og fuldstændigt stængte for Baadrenden. Dette indtraf Sommeren1876 til stor Gene for
Baadfarten,idet denne blev stoppet i en 3 UgersTid. Paa
Grund.af disse Forhold, og da der agtedes anskaffet en
mindre Dampbaadtil PrammenesFørsel paa Elven indgav
T. M. Nielsen & Søn 1 Laurvig under 24de Jnli gjennem
Amtet et underdanigstAndragende om, at der i Henhold
til Lov om Flødnings- og Flodrensningsvæsenetaf 26de
August-1855 § i maatte blIve udfterdigetet Reglementfor
Baad- og Skibsfart paa den nedre Del af Laugen fra dens
Mundingtil Gjelstad eller den ovenfor liggende Aabufos.
I Aidedningaf dette AndragendeudbadDepartementet
sig under 21de OktoberKanahlirektørensFormening.
,
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,nen1.340Jamisx)4~-44akiiir•ktaren Sin Erkl~
over.§itliationen ‘-Ved..lkangerøene
,Uængale; Hez, oplystes,,,
itrj:tuaLat Waptøierog Flaader utglerde,lxtstaaende. Forlielld-Nyare
aisallot g#,ReMggtJat,,Paistfemafellgsleit gielnien.4ø$af~de,
894, bpde-Bsadleksaale4es at Pasaags»,
}blevffllePret,
vedi
Blom og Arodn.i~ata,øverfylding merlTifinnwx,,,,
Kunde man unagaanogensindeat fylde!Ifiængsiet,
mexeyend
tiLi Haide med,n"irieRncle af,Baa410betsaa vilde man
undgaaden stærkeForøgelse af Strømmen Gjennemgangs-:
aabningan.Flomti4 og ,haya fri ,Passageforbi Lændsentil
enliver,Tid.,
moderer4,1%Tedslipning,
af Tpmmerpaa LaugerDa
aens Hængsle vilde være i Flødningensegen velforstaaede
Interesse paa, sammeTid, som den til enhver Tid vilde
sikre ,Pasaagenforbi Haangalet, ayntes det billigt og fornødent, at Flødningsbestyrelsenforbadesat nedslippeTømmeret i saa store Masser paa LangerøensHængsle, at dette
fyldtes længere op end til i Hoide med nedre Ende af det
for fri Passage forbi Hængslet afpæledeBaadløb, hvilket
kunde ske, ved at Tømmeret tilbageholdtes paa Sundbyhængslet og paa det Hængsle ved Tagtvedt, hvis Anlæg
var besluttet, samt om Rødvendigt paa et tredie Hængsle,
der kunde,anlæggesved Bomstad Bro. Den anden fremholdte TRempe:at ,Tømmeretved lav Vandstand og sydlig
Vind drev opover Elven, lod sig ikke forebygge. Hvor
hinderligdenne Omstændighedtil sine Tider kunde være
for Flodfarten, saa vilde man dog kunne kommefrem.
Kanaldirektørenfandt det saaledes fuldt berettiget
Henhold til Lov af 26de August 1854 § 7 at bestemme:
Det paaliggerEieren af LaugerøensHængsle i forsvarlig Stand at vedligeholdeden Afpæling med tilhørende
Lændse, der er anbragt for at sikre Passagen forbi
Hængslet.
Det forbydes Flødningsbestyrelseni nedre Laugen at
nedslippeTømmereti saa storeMasser fra Laugerøens
Hængsle, at dette fyldes længer op end til i Heide
med nedre Ende af det for fri Passage forbi Hængslet
afpæledeBaadleb.
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Rrk1ærg blev,.af,•Depaptementetwider 3die 18771

A»il fti1stil1etAmtet.til Indkentelse.af Flodningsbestyrelsens
og.Andres,,Erklæringer.
Saadanne afgaves af FloaningsinspektorHeggen dengtiftek‘t-d_
13deAppil, Foreningenfor Fællesflodningi LåttgensVas- 121,3pesoti;drag° den -13deJuli, af Direktionenfor Fæliesfiodningsfor-Anare
eningen i Laugens nedre Distrikt den 16de August, af An
sogeren den 19de September, af Hængsleeierne den, 13de
Juli og af Amtet den 20de September.
Fledningsinspektorendorde væsentlig den Bemærltning,
at de bestaaendeHængsleindretningeri Vasdraget vare tilstrækkelige til under Flom og middels hoi Vandstand i
Elven at regulere Tommertilgangentil LaugereensHængsle,
medensmindst 2de nye Reservehængslerudfordredesovenfor
Aabufos for at kunne gjore dette ved Lavvand, da Lauger.43ensHængsle da kun rummede2000 Tylter Tommer, naar
Post 2 i de af Kanaldirektorenforeslaaede Bestemmelser
skulde tilfredsstilles. Det var derhosnødvendigtat bundrense Aabufos saaledes, at man kunde komme igjennem
sammeved hvilkensomhelstVandstand.
Hængsleeierenforlangte en nærmereDroftelseaf Værdiforholdet mellem de kolliderendeInteresser, fremholdtsin
Ret •til at stænge tværs over Elvelebet ved Laugeroenog
henpegede paa den uundgaaeligeUlempe ved, at Tommer
ved sydlig Vind drev opover Elven.
TrælasthandlernesFællesflodning i Laugens Vasdrag
sogte væsentlig ved almindeligeBetragtningerat vièe Ubetydelighedenaf de andre til Vasdraget knyttede Ifiteresser
samt fremholdtUmuligheden af at kunde overholdePost 2
i de foreslaaedeBestemmelser, efterat Tommerkvantumet
fie senere Aar var voxet fra 40000 til 70000 Tylter. Den
foreslogderhos, at der burde gives Bestemmelse om et bestemt Tow,merkvantum,der kund,eslippes,paa_Igatw,mens
Hængsle, og at Fjodningenburdetilpligtes at skaffe, T. M.
nielsen & Sen Gjennemfart for sine Farkoster gjennem
Hangsjet, naar det,e#er de forbaandenværende
Omstændigheder med Rimelighedkunde ske,
,

'

,
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linagemy, edre
Skov«e~
~fmnedublgsfor*aing
Distrikt erkkerede sig esde. de,forealiaede Bestammelmr,
for,det Farste,,.folinden Vagdrameli.autog, man
84<13RiAginings~14 Aet.fgek taget kOM en.Mer3 tid8burde tage nolen BeStemmelse
1WeeSig04#1,044e,
Post 2, da Begen antagelig efterhaandenviMe ordne,siapat
-

AndSt foreslog at give Post 2 i, Forslaget en mere
mindelig Form.

-

KanaldirekTil Imallegtaelse af disse Indvendinger afgav KanaltørensKontinnations- direktøren under 31te Oktober en længere Betænkning.
erklæring
af 31te Han gjorde deri opmærksom
paa, at han ved sit Forslags
Oktbr.1877.

Affittelse var gaaet ud fra, at Eieren af LaugerøensHængsle
var uberettigd til at stængePassagen forbi Hængslet. Og
de Sagen vedliggendeOplysningerbm Størrelsen af de tzli
fri Passage knyttede Interesser vare da fuldkommentilstrækkelige til at gjøreFlødningslovens§ 7 anvendeligpaa
Tilfældet,-uden at det kunde ansees nødvendigteller hensigtsmæssigt at indgaa paa en nærmereDroftelse af Værdiforholdetmellem de kolliderendeInteresser, saamegetmere
som det af Ingen var benægtet-og i Forslaget desudenudtrykkelig fremholdt, at de til en hensigtsmæssigFlødning
her knyttede Interresservare af en overveiendeBetydning.
Derimodfandt han at kunne gaa ind paai HenholdtiI
Amtets Forslag at give Post 2 en mer almindeligForm,
saalydende:
2. Det forbydesFlødningsbestyrelseni nedre Laugen paa
en Gang at nedslippe saa meget Tømmerpaa Laugerøens og TagtvedtoensHægsler, at Passagen forbi dem
med Baade og Fartøier derved vil hindres.
Siden ForslagetsAfgivelse den18deJanuar var.nemlig Hængslet ved Tagtvedtøen bleven anlagt og burdederfor medtages1Bestemmelserne,ligesom den mer almindelige
Form vilde give noget friere Spillerumunder de nye Forholdes Udvikling, medensAdgangen stod aaben til efter
nogen Tids Erfaring at give Bestemmelsen en skarpere
Begrændsning,saafremtdet skulde vise sig nødvendigt.
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Med dente ErklæringsendteDepartementetunder 28de 187/.
DecemberSagen tilbage til Amtet.
Som ovenfor berørt havde Fledningsbestyrelsenfattet
Beslutning om Anlæg af et Modtagelseshtengsleved Tagtvedtaen strax ovenfor LaugereensHængsle og lod dette
nu udføre.
Inden Fledningsforeningen.havde Skoveiernesog Trea-Danneheaf
lasthandlernesspecielle Interesser som ovenfor nævnt frem-21Z:Ze
kaldt megen Uenighed, saa abegge disse Korporationertil- Ftl:rdet:slut stode som to stridendeParter. Og som Følge af Statuterne var efterhaandenSkoveierne blevne de raadende.
Trælasthandlernehavde derfor allerede under 8de Januar
1875 dannet en egen Forening for Besørgelse af sin Flødning og for at søge Forandringeri de ved kongelig Resolution af 17de Marts 1864 approberedeRegler for Fællesflødningen. Foreningen havde i et Møde den 16de Januar
vedtaget et da fremlagt Udkast til Statuter. I. disse Statuters § 1 fastsattes, at Foreningen kun skulde bestaa af
dem, for hvis Regning Fledningen foregik i Vasdraget, medens den tilsvarendeBestemmelsei det bestaaende Reglement af 1864 led paa, at forudendisse ogsaa Eiere eller
Forpagtere af Skove, hvis Produkter fremdreves til Vasdraget vare berettigede til at være Medlemmer. Derhos
gjorde de nye Statuters § 9 Stemmeretpaa Generalforsamlingen afhængig af, at der i de to sidste Aar af Vedkommende var erlagt Flødningsomkostningeraf et gjennemsnitligt Kvantum af enten 100 Tylter Bjelker, Langved eller
Skibslast eller af 200 Tylter Sagtømmermed 7 Tommers
Top og derovereller af 500 Tylter Smaalast,medensReglementet af 1864 ikke havde nogen tilvarendeRegel om et
bestemt Lastekvantum,
Trælasthandlernesøgte gjennemAmtet i Andragendetil harimtsit.
DepartementetApprobationpaa disse Statuter og at faa sinA:ningoennede
Forening anerkjendt som den lovmæssigtbestaaeudeFlød-raiti2proningsforening. Inden Amtet expederededette Andragende, Statut:,
indhentede det den existerendeFællesflødnings Erklæring
derover og erholdt dennes Modforestillingaf 12te August
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lerth 1875,",»67/ Prepr~

AeekhwinedelliereAsit Bestyrelsens
Medlemmerpaa de i VasdlegetAnizresseredeKSkeveieree
Vegne:fremkomienettIndsigelsee ined3de løreslaaede',Forandringerog-frazaadedede ,nye3Reg1ersLibprobationc.,
Dep.tets
Ef1e4ratDe~utet
.aaatedesvar blev'en biekjendt
Udtalelse
12te
med Sagen, erklærede det i Skrivelse til Amtet
1.2tbe
1876ang.
Statnterne.
187kiat"rnedensdeti-xiistnek.
kundeliadreiiiine,at den
i de teldre Statuters 2 'indeholdteBeetemmehe 41111
Per4
eningensÆtammensætning
var iShaden,
at den naar den ikke
af Skovelerne udevedesmed Loyalitet, kunde medføreskadelige Følger ved at fremmeseparateInteresser, kunde det
paa den anden Side ikke billige den Fremgangsmaade,som
Lastehandlerne havde valgt til at sege Reglementetsforat træde ud
mentlige Ufuldkommenheder
rettede
af den bestaaendeForening og paa egen Haand danne en
ny saadan. Departementetfandt derhos de ovenomhandlede
i § 9 af de nye Statuter indeholdte Regler om Betingelserne for Stemmeret lidet billige, idet de der forlangte
KvantaTrælast var meget sterre,end der krævedes i noget
andet Vasdrag. Det havde derfor henstillet til Amtet at
at sege aabnet Underhandlingermellem begge Parter for
om muligt gjennem gjensidigeIndrømmelserat se tilveiebragt Enighed mellemdem.
UnderhandDe derpaa indledede Underhandlingerferte til , at
rmgermellem de FællesfiedningensBestyrelse lovede at ville foreslaa for en:
tv
eeninndegeFro.rGeneralforsamling,at SkoveiernesStemmeret skulde være
betinget af, at de havcleLast i Vasdraget,samt af at Trælasthandlernei Laurvig vare villige til at finde sig i DepartementetsBestemmelse med Hensyn til det Kvantum af
Last, som maatte fiedes for at give Stemmeret.
Efterat denneTilnærmelsemellembeggeParter var tilveiebragt, remitteredeAmtet under 14de'Februar Sagen til
Departementet,som under 21deMarts udbad sig Kanaldirekterens Udtalelse deromog navnlig hansForslag til de Modifikationer,som de i de nye Statuters § 9 indeholdteBestemmelser om StemmerettensFordeling antoges i Tilfælde at
burdeundergaa.
•

4a
Dertr5te Mai afgav Kanaklirektøren,sin Brldeeringog 11"
fremixoldt,at der af den Splittelse, som ide senere Aar
var opstaaet mellem de forskjelligeInteresser i nedre Lan- k
gen, havde udviklet sig en Tilstand, som nu næsten maattesitZtaeg...
kaldes lovies, -og som virkede lige skadeligt tilbage paa
begge de stridende Parter, idet Flødningen led under en
for den særlig skadelig Usikkerhedi Bestyrelsen, ligesom
man under de utrygge Forhold var lidet tilbøielig til at
yde større Bidrag til VasdragetsForbedringog desaden var
udsat for, at muligens paatænkteForanstaltningerved den
mindste Hindring kunde blive umuliggjorte,da den lovløse
Tilstand hindrede lovlig Expropriation. Han fandt derfor
fuld Grund for det Offentlige til at søge disse Forhold
ordnede,ligesom det var i de stridendeParters egen velforstaaede Interesse at gjøre en lovlig Ordningmulig, og paapegede han nærmeredetRimelige og Naturlige i,. at de,for
hvis Regning Flødningen foregik i nedre Laugen, ønskede
at faa den Magt til at styre sin egen Bedrift, som de nu
mangledeefter det under 17deMarts1864 approberedeReglement, medens det ikke kunde være af samme Vigtighed
for Skoveiernei de til Laugen stødendeDistrikter at sege
vedligeholdtden Overvægti FlødningensAnliggender, som
de havde erholdt ved det nævnte Reglement. Kunde man
gaa ud fra, at Bestyrelsen den gamle Flødningsforening)
i sit ved Modet paa Hanevold den 23de Januar fremsatte
Forslag til en ny § 1 tænkte sig, at kun de, der havde
Last i Vasdraget vare berettigede til at være Medlemmer
af Foreningen, saa vilde man kunne have Haab om en
mindelig Overenskomst,da de af LasteeierneopstilledeStatuters § 1 ogsaa berettigededeSkoveiere, der havdeLast i
Yasdraget, til at være Medlemmer. Dissentsen vilde da
væsentligst dreie sig om Betingelserne for Medlemmernes
Stemmeretog § 1 kunde da gives saadanRedaktion:
«Berettiget til at være Medlem af Foreningen er
Enhver, for hvis Regning Fledning foregaar i Laugen
nedenforKongsberg til Laugens ,Udløb».
De i Lastehandlerforeninges
Statuters § 9 optagneRegler for Stemmeretfandt Kanaldirektørenfor exklusive og
•
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ttritleomt;',6m Liveniaf7213deAugust 1854 gav
1877.1 ansaa
Adgang til aldelesat nregte,floget,ioviig1MedlematFtelleaftedaingaftteningenlilteinmer*;men da dette dog.vir sifeet
, fleste af de bestaaende-Fledningsreglementhr,
-og de
særliga orhoid4 Langens Vasdrag gav Anledning tiIat
befrygteatÅdgangen til at ndøveStemmeret1Plødai1~
Anliggender,ved blot att slippe noglelaa Tylter TeMmer
paa Elven kunde blive benyttet til at skaffe slg en,nbcikettiget Inddydelseal Polk, der ingen særlig Interesse.'havde
af, at Flødniagen frammedespaa hensigtsmæssigsteMaade,
antog Kanaldirektøren,at der burdeopstilles et vist Mininimum af Flødningslast som Betingelse for Stemmerettens
Udøvelse, ligesom det maatte være stemmendemed Rimelighed, at det hver enkelt Lasteeier tilkommendeAntal af
Stemmer.indenpassendeGrændser burde stige med det af
ham fledede Tømmerkvantum. De nærmere Regler fOr
StemmerettensUdovelse maatte da efter Sagens Natur bestemmesved et omtrentligtSkjøn, og antog han, at § 9
kunde-gives følgendeIndholdi Lighed med,hvad der gjaldt
for OtteraaensVasdrag:
«Stemmerettenudøves saaledes, at den, der i de to
sidstforløbneAar aarligenhar erlagtFledningsomkostninger
til ForeningensKasse af et dennemsnitligt Kvantum af
mindst 50
femti
Tylter Tømmer,Bjælker, Langved
eller Skibslast har 1 — en — Stemme;den, der paa samme
Maade har erlagt Flødningsomkostningeraf 500 — fem
Hundrede Tylter lignende Trælast 2 — to Stemmer,og
endelig den, der har erlagtFlødningsomkostningeraf 1000
— et Tusinde — Tylter eller derover3 — tre — Stemmer.
Af Smaalast udfordres det dobbelte Antal Tylter for at
udeve den samme Stemmeret».
Forøvrigt gjordeKanaldirektørennogle Bemærkninger
til Redaktionenaf enkelte af de andreParagraferi de foreslaaede Statuter og bemærkedetil Slutning til § 3, at dersom der ikke kunde opnaaesEnighed mellem Lasteeierne
og Skoveierneom de af ham fremsatteForandringeri Statuterne, •saa kunde de maaske forsøge at komme overens
om lignende Bestemmelserom DirektionensSammensætning
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seMde, der,gjaldt for Foreningen,tilFzelledødning af Træ- isn.
last i Thelemarkensvestfjeldske Vasdrag, hvor den ene af
de 3 Dfrektører vælges af Skoveierne i de til Vasdraget
grændsendeSkovbygder. Kunde man blive enig herom,saa
maatte § 3 omredigeresi Overensstemmelsedermed; men
hvad enten Enighed kunde opnaaes eller ikke, maatte det
— for at Flødningeni Laugen kunde komme ud af den
ansees for
fortvivlede Stilling, hvori den befandt sig
ønskeligt, at Statuterne for den under 8de Januar 1875 i
Lautvig stiftede Forening for Fællesflodning i Laugens
Vasdrag nedenfor.Kongsbergmed de oven foreslaaedeForandringer.approberedes.
Den 18deMai sendteDepartementetdenne Sag ledsaget
af KanaldirektørensErklæring tilbage til Amtet med Anmodning om at gjøre saavel Trælasthandlernesom Direktionen for den ældre Fledningsforening bekjendt dermed,
samt om at henstille til begge Parter, hvorvidt de maatte
være viilige til at indgaa paa en OrdRing af Flødningsforholdenei Vasdraget overensstemmendemed Kanaldirektørens Forslag.
Laurvigs Trælasthandleregav sin Erklæringhertil den Tradsat13de ,Juli, idet de det Væsentlige tiltraadte de af Kanal-111391
!1:1. elf;
af 13de Juli
direktørenforeslaaedeModifikationer.
Den ældre (Skoveiernes)Flødningsforeningafgav ved 1878.
addre
Advokat Heffermehl under 6te April sin Erklæring, der Den
Flødningagik ud paa at fastholdede dem i den ældreForeninghjem-onIns
lede Rettigheder og kun indgaa paa at forandre de be-ann%
staaende Statttters §§ 1 og 2 overensstemmendemed det 1878'
Forslag, der af dens Direktion var fremsat i Modet paa
Hanevold den 23de Jannar 1877.
Med Skrivelse af 31te August modtogDepartementet
Sagen tilbage fra .Amtetog sendte den under441eOktober
til KanaldirektørensvidereBetamkning,idet det bemærkede,
at det ikke ved de fornyedeYorbandlinger var lyffites at
tilbeiebringeEnighedrmenem Vedkommendeom Forholdets
Ordning,og at Aintet antog, der ,under den herskende
Strid ikke, var Adgang til at nøddele Approbationpaa de
nye Statuter enten i deres opriadeligeeller en modificeret
•
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aPiegte rtittitdan APprobation
tatie•(fredktillitttendk+'
Tlitteitie
1114mStolgne•'Ined
isinwtffivisghederrin4t41,t1e11
43iffe
mnig.4oni,,41ytti
Ftelleikstht~:
1314tdsr
27deliZonMber.irenlittende«attlildirtiktøretilåttfer.
t;°unasti.101:-Sagsh'4111»paiitetaentet
tked
a1iiit‘414161418N.-SkikkeigkittaL,..-Xtet'• Vei

erldæringaf
27deNovbr.fandt atLbgIntferke'/YedSktgeIfS-.ReLtliteA%g'kf(ki'hktlk'lljerblere1878.

. begrundedeUrimelighedenat-de mod hanirgfbitepersorilige.
Beskyldninger. Til Slatning gientog -htin
om »nskeligheden tf, atilStatuterne fdr det:41yhForening ;kttilde blivø .apprOberedtkda,Splittelsen"-Inierilåh.
Trælasthandlerneog Skoveierne i nedre Laugens DiStrikt
;rar saa stbr,!
der ikke var noget Httab;onreu heldig
Samvirken nxillein dem, og da dette ForhOld
blive
yderligere forværrettveden vidleltig,Proces. Omden teldre
Fledningsforeningblev opretholdt, kunde inan vel -neppe
tvinge Trælasthandlernetil at v.tereMediemmeraf sannte,
og man vilde da have en Direktion,som sad oppel'Latdet
og voterede og forte til Protokols,medens-Fiedningeni alt
Væsentligt bestyredesaf dem,for hvis Regning den foregik,
og under alt ':.dettevar der ingen loviig Adgang til at faa
foretaget de høist`inWvendiga.tForbedringsarbeider
4 Vasdraget.
Røieete
Reimidlertid.blev TrælasthandlernesAndrugende
Apsolution af
27deJuni probation paa,,Statuter fer den af dem oprettedeFlodnings1879ang.
Ikke-Ap- forening,afslaaetved holesteResolutionaf 27de Juni 1.879›,
Probation
Paa Sta- tler
tuter.

=
bestemte:
:«Åktdet af, Bestyrelsen for en nnder SdeJuzi 1.875 stiftet
i liaugens Vaadrag nedenforKongsForening for .FxeRk,3.443d,ing
berg indgivne nnderdanigste 4.ndragende om Approbationpaa,
de af nævnte Forening vedtakne Statutei• ikke naadigst

af 26de Marts modtog Departementet
Sagen angaaende en friere Flodfart forbi
F
afo1re5dstile
Jlinunig
LaugereensHængsle, ledsaget af de forskjelligeKorpora1878rang.
Fæølen tioners Erkkeringer -af 26de Januar
14de Marts, og
for
Langerebiene
senere en direkte indgivenYorestilling fra Direktionenfor
Heengele
og Flom- den ældre (Skoveiernes)Fledningsforeningaf 1.5de Juni„
Iliengeleved
Aaernm- hvori der androgesom, at Forholdenei Laugen og specielt.
Den te1dre
'Med-Skrivelse
Fledningsforenings fra Amtet atter

vand.

ved ..Laugereens:Herngsleinaatte blive- yderligere under- ,11178.
segte, 'Estadet, kuude bringes paa .det -Rene, hvorvidtForsastaltninger foniedigedes ved eller necienfor,det namite
Hængsle, for at dette kunde komme Ltidsmtessig 8tand
samt om Ånlednjugentil ved AasrumsvandetsUdleb at anbringe et Flomhaangsletil Opsamlingaf Tranmer. Begge
disse Sager.oversendtedet under 26de juni til Kanaldirekteren, for at haa kunde udtale sig om dem.
Den sidstnimte•ForestillingremitteredeKanaldirekteren
under 1.7deJuli med Anmodning om at sendes,Bieren af
Langereens lizengsle og Trcelasthandierforeningen
Ui Erklæring, da han efter en Reise til LaugereensHcengsle
havde fundet, at enhver Forandringi Sorterings-og Opilaadningsmaadenvilde gribe saaledes ind i tilvante Forhold, at mau ikke kunde vente sig nogen heldig Lesning
af disse vanskelige og indviklede Spergsmaal uden under
Samvirkenog Samraad,med dem, der i Virkeligkedenforeptod Fledningen.
Med Skrivelse fra Amtet af 20de Novemberblev De- Traaastpartementettlistillet Trælasthandlerkorporationens
Erklæring
af ,18de s. M., indtageti en Skriveise af 18de fra Korpora-.811,12=1-1:;19
tionens Formand, der tillige var Ilængslets Eler., Sagen-11j1r3icirr
blev derpaa .under 16de atter oversendtKanaldirekteren.N°""78'
Korporationens Erklasting-var derhos ledsaget af 'en af
Fledningsinspekter,Ileggen• afgiven Betænkning angaaende
Fledilingsforholdene. Herl anferte denne, at Grundentil,
at man hidtil ikke havde kunnet expederedaglig et saa
stort-X-vantumTemmer,
som den i sin Tid nedsatte Komite,
der havde foreslaaet -en Udvidelse af Arbeidslændserneog
Anbegaf Beservehzengsler,
havdetænktsig, at den(Grunden),
uagtet baadeTagtvedtsrensog Sudby.Elængslersenere vare
anlagte, fornemmeligIaai,at Lastehandlerneikkelhavdekunnet,skaffe,tilstrækkelig Liggeplads for det opiaatiedeTemmer. Foravrigt havde-- hemærkedehan Vind-og Stramforholdeneikke, nbetydaligIndflydelse paa Arbeidets Gang,
idet Opflaadningen
,underlav Vandstandog Sandenvindofte
havde været afbrudtfiereUger ad Gangen. Ran oplyste,at
der for FsallesfiedningensRegning var, anlagt ,Opbevarings-'

"

lamdaer4 saa st,or lidstriek~, atAe. kundeswere
ning
.fer enhverliaritehandler^tatfaaiPlads ;før .togle
Plaader,,,og at man ikke havdevillet paabindeItøreningen
nogen viderePorpligtelseIdenie Reaseende,men,villet OTerlade til Lastehandlenreselyat sm•ge;for.14wepladafs:)r
Resten
af.sit Tammer. •Nye iÀgladievUl1ëi
ikte, sden
Vanakelighedkinme øpdrived,da f/tandenepaa -1»gie Sitler
af Elven nedenforHovedIfendsew
vare neketoptag^ nal«
undtogewen raindreStrækning paa venstre Bred'ovenfor .
GloppeBro, kvor en OpbeVatingskendse-maaske
kundeaubingëo.'Ban .paavIstederpaantermere,at Flaadningenved
LaugerøensLændse gik vel saa hurtigt som.i noget andet
Vasdrag.
1879.
Fzr atitilveiebringede fornødneMaterialier til fm,na.
Sart over tømmende Behandling af Forholdene lod .Kanaldirekteren
Langerøens
Htemode. n Assistent, Leittant Nysom, i.MartsMaanedkomplettere
Kartet over Langen ved LaugemensHængsle, samtittub!ie
Fledningen der og undersøge Anledningen til AnIteg af
la
NY"Bning
BetÅenk Tømmerop/ag Aasrumvandet Nysom afgav derpaaunder
af 1Juli
1879. 15de Juli en Betænkning. Med Hensyn til Oplagspladse
nedenforLaugerøensHængsle.oplyste han— som Fledningainspektøren at Elvebredtlerneoveralt vare optagne Àf
Fledninvn undtagenet. 1400 Meter lang Strækning langs
venstre Bred fra LangereensHængsle til GloppeBro, men
at der paa den fandtes ikke mindre en 5 Laxefiskerier,hvis
Brug i væsentligGrad vilde generes, om ikke umuliggjøres,
dersomStrandenskulde udnyttes somLiggepladsforTømmer.
HanaUndersøgelser.vedAaarumsvandetbestodi Optagelsen
af et Kart i /2000Maalestokaf Omgivelserneved ,Vandets
Udleb samt et Kart i 1/5000af Laugen med Omgivelserfra
Aasrumsva,ndetog ca. 2000.Meter helere op, hvorfraen I
sinTid projekteretFledningskanaltænktes fert'nédi Vandet.
I sin Betænkning oplyste Nysom, at Aasrumvandetkunde
rummeca. 30000 Tylter Tømmer,og at det vilde frembyde
en i enhver Henseende betryggende Oplagsplads;men. at
Tømmerets Indbringelsei og Udtagning af Vandet vilde
være forbundenmed storeVanskelighederog Omkostninger:
Den lille Elv, Fjæraaeneller Hagenæselven, der havde sit
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Udlab Vandet, var nemlig ganske ubetydeligog ferte selv
Flom Forhold til Laugen kun lidet Vand. AasrumvandetwVandstand bestemtes derfor af Laugen, og eftersom
denne steg eller faldt, *gikStrømmenind.eller ud gjennem
det Sund, der forbandtdet medLaugen. Selv om man udførte den engang projekteredeKanal, vilde saaledes Temmerets Udtagning af Vandet blive vanskelig, foraden at
dette Projekt vilde være kostbartog upraktisk,daKanalen
kun vilde faa 1/66000
Fald. For at Aasrumvandetmed Fordel skulde kunne benyttes somReservehængsle,maatte man
have det i sin Magt efter Behag at frembringeen ud- eller
indgaaendeStrøm i Vandet. Den Ide var derfor bleven
fremsat, at man nedenfor AasrumvandetsUdleb i. Laugen
skulde anbringeen bevægelig Dam, hvorved man efter Behag skulde kunne dirigere Strømmenud af eller.ind i Aasrumvandet. Imod detteArrangementindvendteNysom
at en saadan Dam tværs over Elven vilde efter.Profilets Form blive særdelesvanskeligat sætte uden i betænkelig Grad at forrykke Elvens hydrografiskeForholde. Derhos var Aasrumvandetet i Forholdtil LaugensVandføring
saa lidet Bassin, at den Tid, der vilde medgaatil sammes
Fyldning, naar Hastighedeni Indløbet skulde være saavidt
stor,at TømmeretmedLethedskuldekunnebringesind I Vandet, blev for kort,medens en stadigManøvreringaf Dammen
for gjennemtalrige Fyldninger og Temningerat bringe det
forønskedeKvantum Tømmerind, vilde blive kostbar, tidsspildendeog upraktisk. Nysomkom derfor til detResultat,
at Aasrumvandetikke stod til at benytte som Reservehængsle.
Denne Betænkning sendte Kanaldirektørenunder 17de
Juli til Tømmerdirektioneni Laurvig for at give FledningsinspektørenAnledning til at afgive yderligereUdtalelser.
I Skrivelse af 1lte August til Tommerdirektionenbe- Flødningsmterkede denne, at man efter hans Formeningikke burder2P2rEeringaf
1.7ilte4
opgive Tanken om Benyttelsen af AasrumvandetsomOplag
uden at have anstillet nærmereForsøgdogudenAnbringelserunandtet.
af nogen Dam som foreslaaetaf Nysom. Med Hensyn til
LæggepladsenedenforLaugerøensHa3ngslemaatte de, som
4

-501870. Porenimew(havde, aneees tikatr~
da, enhver LastehandlerthatdeRumdta•endelTemmestniar landtage8Langen«14<wBolag, der Ilavde væreti-tfibudttLdetHalve -af ;Textra
ve&fit. :HelenaIdeni at modtageTilbudet. DaForin•ngen,
der ikke kavde nbetydeligGjæld, for Tiden: havde.-mange
andre aopaættelige.,Arbeider M udføre 1,Vasdraget, og, da
man jkke kupde -vente noget stort,TømmerkvantainiÀen
narmesterPremtid, fandt han ikke tilstrzekkeligGrund,
at. anhetrale,Antæg af noget nyt ,Opbevaringshæagslefor
Foreniagsna
•
Detine' Sktivelse blev behandletI Møde af Tømmerdirektfonenden'14de Oktoberi l'orenIng MedNysoms Betænkningog besluttedespaa Mødet at gjøreForsøg med at
lede Tølnmeretind 1 Aasrnmvandetpaa den af PlødningsinspektøtenforeslaaedeMaadesamt at forhete*Dopperne
ved
SundbyHængsle. Man fandt derhosfor Tiden ikke Grund
til-at anlægge fiere ModtagelseshængslernedenforLangerøenS,da der dertil ikke gaves Anledning.
Inden noget Porseg var blevet anStillet med Benyt1880.
Kanaldirek-telien af Aasrumvandet,'sendte Temmerdirektionenpaa
KanaldirektørensOpfordringwider 30te. Januar Nyson1.8
gf
188,0
ang. Betænkning med Bilage samt FledningsmspektørensSkrivelse ilbage, livorefterKanaldirekøren under 18dePebruar
afgav sin Betæntning til Departementet'angaaende den af
1878.
SkoveiernesFlødningsbestyrelseindgivneForestilling og ledsagede den Med samtligederomindhentedeErklæringer,idet
han.ikke fandt tfistrækkeligGrundtil yderligere at opsætte
Sagens Expeditionindtil de oven omtafte Porsøg med Aasrumvandetvare anstillede. Efter de indkomneOplysninger
fandt Kanaldirektøreningen Grund til at foreslaa noget
Opbevaringshængsle
anbragt paa den forresten af TømmerflødningenudisponeredeStrand nedenforLaugerøen, da det
i. ethvert Tilfælde vilde være forbundetmed mangeVanskeligheder og Ulemper og mod vedkommendeTømmer- og
LændseeiernesØnskeikke skulde kunde fremtvinges. Ligesaalidt kunde der være Tale om mod Tømmer-og Lændseeiernes Ønske at foreskrivedem, hvorledes de bør sortere
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og-opflaadesit Temmerved LændsenNoget, ,der blev •deres 1880.
egea Sag, ,og -hvori•de med Grand kunde frabede sig det
OffentligesIndblanding. Man vilde derimodi Henholdtil
Fladningslovens § 7
saaledes som i Kanaldirektørens
Skrivelse af 31te Oktober1877 anført
kunne forbyde
FledningsbestyreIseni nedre Langen at nedslippe paa en
Gang saa meget Tømmer paa Laugerøenog Tagtvedtøens
Hængsler, at Passagen forbi dem med Baade og Fartøier
derved hindredes; og kunde Laugerøens Hængsle derved
komme til at gaa over til hovedsagelig at benyttes som
Sorteringshængsle,saa vilde meget være vundet for Fledningen. At faa det bragt derhenmaatte ansees særdeles
onskeligtog til den Hensigt ligeledes, at der anbragtgsde
til TømmeretsmidlertidigeTilbagelioldelsenødvendigeModtagelseshængsler,men med Hensyn til Anvendelsenaf Aasrumsvandetsom saadanthenholdthan sig til, hvad Nysom
deromhavde udtalt.
I Sagen angaaendeden friereFlodfartforbiLaugerøensKanaldirekHængsle afgav Kanaldirektørenunder 21de Februar sinet=inBge;£
Betænkning. Han gjenilrevderiSkoveierforeningens
Klager 21.41)Faielbgr:
overForurettelseraf Trælasthandlerneog Paastande om, at FZir
Kanaldirektørenhavde søgt at modvirkeGjennemførelsen
af de ældre Forslag til Laugens Flodbargjørelse,fremholdt
tvertimod, at Trælasthandlernehverken manglede Indsigt
eller Villie til efterhaandenat forbedreFlødningen,men at
de havde været lammeti sin Virken ved den skjæve Stilling, hvori det hele Flødningsvæsenvar kommet, medens
Skovelernebedst vilde havff`rammetFlødningens Interesse
ved frivillig at have opgivetsin vedStatuterne af 17deMarts
1864 erhvervede Overvegt i FællesflodningensAnliggender
og heller ved Anvendelse af Flødningslovens § 6 andet
Punktumsøgt at faa udført de Arbeider,som Trælastliandlerne ikke vilde udføre. Det var — anforte han — en
Hovedsa,gfor Færslen forbi LaugeroensHængsle, at rossene i nedre Laugen paa liensigtsmæssigsteMaade bleve
oprensede,og at der ovenforLaugerøensLændse paa hensigtsmæssigeStederanbragtessaa mangeOpsamlingslændser,
at Laugerøens Lændse hovedsagelig kun benyttedes som

•
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1880. Sorteringshaingsie.Paa Grundaf, at TrEelasthandlerkorpora-

tionen var negtet Approbationpaa sine Statuter rnaatte
Ordene: «Flødningsbestyrelseni 'nedreLaugen»i den foresiaaede Post 2 udelades, for at den skulde kunne gjøres
gjældendemod Laurvigs Trælasthandlere,der faktisk styre
Flødningen,og ikke mod den officieltanerkjendteFlødningsbestyrelse,der intet har medFlødningenat bestille. Under
de bestaaende inaviklede Forhold fandt Kanaldirektøren
imidlertidGrund til at tfiraade Udsætteisemed at adfterdige de foreslaaaedeBestemmelser til Prigjørellseaf Færslen forbi LaugereensHængsl,e, indtil en lovlig Ordningaf
det hele Flødningsvæsen var istandbragt. Gjennemførelsen
af disse Bestemmelser fordrede nemlig Aniæg af fiere Opsamlingslændserovenfor.i Vasdraget, og dertil savnede
Laurvigs Trælasthandlerelovlig Adgang, hvorfor de allerede saa vanskelige Forhold for Flødningen derved end
yderligere kunde forværres. Man kunde saaledes indtil
Videre stille sig tilfreds med de af Trælasthancllerneog
Lændseeierengivne Erklæringerom cat de ingenlundeville
negte Flodfart forbi LaugerøensHængsle» og cat de ville
skaffe D'Hrr. T. M. Nielsen & Søn Gjennemganggjennem
LaugerøensHængle, naar det efter de forhaandenværende
Omstændighedermed Rimelighedkunde ske».
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af Mogenæselven
og af Gogsje.
I.

Sagens administrative Behandling.
1. Megenæselen.
Fra Askimvandet paa Grændsen mellem Annebo og LokalbeStokke Pimstegjeld og med Tilløb fra nordre Ende af skrIvelse
Annebo gaar Aarholdt- eller Møgenæselven, ogsaa kaldet
Storelven, sydover ned i Gogsjø paa Grændsenaf Hedrum
og Sandherred. Gogsjø, der i sin nordligste Ende tillige
optager den ligeledes fra den nordreEnde af Annebo og
tværs igjennemdette Præstegjeldgaaende Skorge Elv, har
sit Aftøb mod Vest gjennemFjæraaen og Aasrumvandtil
Laugen, idet Fjæraaen ea. 8/8 Mil nedenforGogsjø optager
Svartaaen, der kommernordenfraog dannerGrændsenmellem Hedrumog Annebo.
GaardenMegenæsi Stokke havdei Elven en Molledam 1857.
og ovenfor den laa der nogle Gaarde, der led under-Over-Petertseeinns
svømmelse,og hvis Eiere ønskede Elven sænket. Efter i slecannk
jim;
1857.
den Hensigt at have formaaetKaptein Petersen til at ud-PMarts
arbeide en Plan med Overslag af 3die Marts 1856 til en
Sænkning naedFjernelseaf Dammenindgavede underdanigst
Andragende af 20de November 1856 om Tilladelse tll kt Andragende
realisere den. Andragendet blev anbefalet af Fogden eg Noa?r.die8,56
Amtet, som under4de April oversendtedet til Departemen-TeisTeiViiSienkning.
tet, ledsaget af et af Petersen optaget Kart.

1857.

Ved under28de April at modtageSagen til Erklæring
bemærkedeKanaldirektørenunder.7de Mai, at om encide
Forslaget meddelteOplysningervare ncget ufuldstændige,
saa forekom det ham dog, at Lovens Fordringerom Flan
og Overslag m. m. efter ForholdenesNatur vare tilatrækkeligen fyldeskjorte. Han anbefaledederfor Andragendet
Heieste Re- paa det Bedste, hvorefter det ved hoieste Resojution af
l
8;itåtte
ionaf
Ju 1 22de Juli blev bestemt:
1857 ang.
Tilladelse
« at det 1 Medholdaf Lov angaaende
Sænkningeller Irdtil
Stenk-.
ning af tapningaf Indseerog Myrstrækninger
m. V. af 31te Mai 1848
:1=es"naadigst tillades D. Bjerkelnnd, Leke og 0. Holmen af
StokkePræstegjeld,JarlsbergsFogderi, Jarlsbergog Laurvigs
Amts, at lade foretageen SænkningogReguleringaf Megenæseller Storelveni bemeldtePræstegjeldi Overensstemmelse
med
den Plan, ,der er angivet1.deres nnderdanigste
Ansegningaf
20de November1856 samt i det af Kaptein Petersen under
3die Marts 1857 afgivneForslag.
Molledammenblev i Henhold hertil nedrevenog Sænkningsarbeidetudfort, men ledede til en Proces mellemAnsøgerne og Molleeieren.
•31

2. Gogsjø.
1874.

Den ovennævnteIndsø, Gogsjø, er en mindreSe med
38 Millioner Kvadratfocl.sOverflade, og reguleres
dens Afteb ved en i sin Tid efter Overenskomst anlagt
eller ved Dom fastslaaet Dam — den saakaldte Præstedam
hvis Heide er bestemt ved et umiddelbartovenfor
samme anbragtMinehul, og som er forsynet med 2de Luger, der skulle holdes fuldt aabne, saasnart Vandstandeni
Gogajø stiger over dette Minehul. Ved Elven nedenfor
ligger der trende Brug, nemlig Hagenæs Molle, der eier
Præstedammen,HolmensStampe o FjæreSag. Det første
af disse har sin Brugsdam omtrent 3 å 400 Alen nedenfor
Præstedammen,hvis Krete ligger kun 3.5 Fod over hins.
Brugets disponibleFald er 17 Fod, medens laveste Vandstand i Søen er 2 Fod lavere end PræstedammensKrete
eller 1.5 Fod høiere end Brugsdammens,og høieste Flom

Lokalbe- 0 mtrent
skrivelse.
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Præstedammenseller 7 Fod over 1874
naar op til 3.5 Fod e--)ver
BrugsdammensKrate.
Bredderneom G-ogsjøer paa aineSteder temmeligtlave Landbrugsregeøgre:1,;.3
og flade, saa der underFlom skal kunne sættes ca. 2000 W
4deOktbr.
tn
Maal god Jord underVand. Eierne af disse for Oversvøm- 1874
melse udsatte Landstrækningerhavde paa Henvendelse til
daværendeLandbrugsingeniørSmitt formaaetham.til under
Ade Oktoberat give en Plan medOmkostningsoverslagled.saget af 2 Karter for en Sænkningaf Vanastandeni Gogsjø og anholdti underdanigsstAndragende om Tilladelse
til at gjennemføreden.
1875.
Med Skrivelse fra Amiet af 29de Mai blev Andr~
det tilstillet Departementet, der den 23de Juni px66endte
det til Kanaldirektørenmed Anmodning9x-itter paa Stedet at have undersøgtForholdene Sidgive sin Erklæring
samt
angaaendeSænkningsplanenog Offi"kostningsoverslaget
om, hvilken IndflydelseSløifningen af Præstedammen,der
maatte exproprieres, vilde have paa Vandstandsforholdene
nedenforSøen og navnlig paa .HagenæsBrug.
Kanaldirektørenlod derefterImitnantNysom i SeptemtemberMaanedanstille de nærmereUndersøgelser.
Den 21de Februar afgav Nysom Indberetning med 1876.
Forslag og Overslagtil en Sænkningaf G-ogsjø,saaledes at ENoissioaraf.
laveste Vandstandkom 3 Fod lavere end før, høieste Flom
3.5 Fod lavere elleri Heide med den bestaaendestørsteOp- nkoniv,
gsi
dæmningsheided, e. meddet ovenfornævnteMinehulog ende2.5 Fod lavere end før eller 2.5 Fod
lig Opdæmningshoiden
over den nye laveste Vandstand. Til den Hensigt skulde
Præstedammennedrives og en Aflobsrendegraves fra Søen
ned til Hagenæs Brugsdam med 36 Fods Bundbreddeog
Bunden liggende 1.5 Fod under laveste Vandstandi Søen.
Derhos skulde Brugsdammenved Hagenæs forheies 1 Fod
til 2. Fod over den foreslaaedelaveste Vandstand og tillige tjene som Stemdam. Nysom havde ved almindelig
Floni maalt og beregnet Vandføringeni Elven nedenfor
Seen til 450 Kubikfodi Sekundet og beregnede, at den
efter Sænkningenvilde blive ca. 600 Kubikfod. Paa Grundlag heraf beregnedehan .Allobsrendensom nævnt og Flom-
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1876. lugerne I Dammen.Ved et Arringement åom dette skalde
efter hans FormeningHagenæs Mølle snarete vinde end
tabe ogSens Magasifieringsevneomtrentbevares. Omkostningerne derved beregnedehan til Kr. 16000.
KanaldirekDen 24de Februat oversendte Kanaldirektørendette
nettørens
eenkning
afForslag til Departementet,idet han bemærkede,at Pordelene
24de Fr.
eb
1876ordaget
over ved Indvindingen af
paaregnede2000 Maal god jtkrd
P.
maatte ansees saa betydelige i Forhold til de beregnede
Omkostninger,åt den ansøgteExpropriationstilladelse
i Medhold af Lov af 31te Mal 1848 burde kunne indvilges, naår
en lovlig Flerhed af Grundeietne havde erklæret sig for
Arbeidets Udførelseefter den toreliggendePlan.
Tresehows
Sagen blev dereftergjennemAmtet sendt alle Vedkomg2:42- mende til Betænkning. Eieren af HagenæsMolle,KammerMea4= herre Treschow, fremsatte da i Skrivelse af 24de Mai og
Mai 1876.
underPaaberaabelseaf en sammevedlagtErklæringaf 16de
Mai fra IngeniørVogt forskjelligeIndvendingermod Sænkningsforslaget og gjordeIndsigelse mod, at der i Tilfælde
af Expropriationskulde kunne paalæggesham Forpligtelse
til at vedligeholde samt overtage Manøvreringentil rette
Tider med den eller de Grundluger, som vare foreslaaede
anbragte i Hagenæsdammen.
Paa Grund af disse Indvendinger forlangte Departementet under 26de August fornyet Betænkning af Kanaldirektøren.
KanaldirekDen 6te December afgav han saadan. Han imødegik
to
trarenei-skfaso-nen
Paastand
om, at Bruget vedHagenæs vilde tabe i Drivring af 6te
Deebr. 1876.kraft
ved Sænkningen,samt bemærkedetil TreschowsTvivl
om Muligheden af at kunne sænke Flommeni Gogsjø og
samtidig foroge Driftsvandet for Hagenæs Molle, at man
endog yderligere i væsentlig Grad kunde forøge Driftsvandet ved at forheie Hagenæsdammenendnu 1 å 2 Féd
og tillade Gogsje opdæmMettil saadan Hoide men herom
havde man ikke fremsat Forslag, da Brugseierne neppe
kunde forpligtes til at betale den dermedforbundne.Fordel. Kunde imidlertidBrugseierne og Landeiernekomme
til en rimelig Overenskomsteller om Landeierne bleve
nødte til at exproprierehele Bruget, saa vilde der være
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god Anledning til paa denne Maade yderligere at drage 1878,
Rytte af dette i saa hei Grad fordelagtige Arbeide, ligesom man i ethvert Fald vilde haVe det i sin Magt paa
denne Maade at gjengive Bruget, hvad det vilde tabe i
Tappehoide,saafremt man ikke kunde opnaa at faa Gogsjø
tappet saa dybt ned som foreslaaet. De øvrige mod Forslaget gjorte Indvendinger vare dels af juridisk Natur og
-delssaadanne, som maatte blive at forelæggeet Skjøn til
Afgjørelse. Endelig havde han ladetNysom opsætte en Beregning over Flomafiøbet,som han vedlagde, og hvoraf det
fremgik, at de nedenforHagenæs liggende.Landstrækninger
og Brug kun forsaavidt vilde paavirkesaf Forandringen,
som almindeligFlom vilde aflobepaa en -nogetstørreHoide
end før, medensde største Flommeendog vilde afløbe med
en noget mindreHeide en før. UlempernenedenforMellen
maatte derfor antages at være uden praktisk Betydning og
Erstatningen derfor maatte bestemmes ved loyligt Skjen
enten for eller efter Arbeidets Udførelse. Og da det ikke
var tvivlsomt,at GogsjøsSænkningefter den forelagte Plan
var forbundenmed overveiendealmene Fordele, anbefalede
han Andragendettil Indvilgelse.
Under 10de Marts 1881 er Sagen expederetfra Land- 1881.
brugsdirektørentil Departementetmed Anbefaling. Under
26de Juni 1881 har den været forelagtAmtmandenog derpaa oversendt Landbrugsdirektørentil fornyet Erklæring.
Efterat han under15deOktoberhavde afgivet en oversigtlig Fremstilling af SagensUdvikling og Gang, anbefalede han ved kongelig Resolution at meddele Tilladelse
til Forslagets Udførelse, idet han foreslog, at der fra Ansøgerne skulde stilles Garanti for den eventuelle Erstatning til Brugene, væsentlig foranledigetved en Forestilling
fra Amtet af 30te Juli 1881. Departementetfandt imidlertid ikke Grund til saadant Forbehold,baadefordi det var
mindrestemmendemed Lovens Forudsætning,og fordi der
kunde være Tvivl om, hvorvidt en Bestemmelse som den
anførte i det hele vilde være heldig for Sagens Fremme.
Forinden det imfdlertid afgav endelig Indstilling i Sagen,
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1881.;gav

det KanaldirektørenendnuengangAnledningtil at udtale sig om den.
I Skrivelse af 24deMarts1882redegjordehan nærmere
1882.
Kanaldirek-for Brugenes Stilling til Sænkningen, paaviste, at de intet
tørensBetænkningaf Ulierkbart Tab kunne lide Fald, men at de maatte vinde i
24deMarts
1882. Reservoir, og anbefaledeAndragendet,idet han-i Brugenes
Forhold til Sagen ikke kunde linde nogen Hindring, og
heller ikke fandt, at det af Landbrugsdirektøren
opstillede
Garantiforbeholdhavde nogen reel Betydning.
Kg1.Res.tt,f
Ved kongelig Resolution af 29de April blev det be29deApril
1882ang. STÆRIL.
Tilladelse
«At det i Henhold til Lov angaaende Sænkning og Udtil Sænk»ing. tapning af. Indsøer..og Myrstækningerm. v. af 31te Mai 1848

naadigst tillades Th. Chr. Johnsen og de øvrige Gaardbrugere
i Sandherred, Hedrum, og Kodal Sogne i Laurvigs Fogderi,
Jarlsberg og Laurvigs Amt, som have vedtaget de i Møde den
15de Oktober 1880 fattede Beslutninger, at foretage en Regulering af Vandstandeni IndseenGogsjø og densUdløbHagemeselven overensstemmendemed det under 21de Februar 1876 af
Leitnant Nysom udarbeidede,af Kanaldirektørenvedtagne Forslag under den Kontrol med Arbeidets planmæssigeUdførelse,
som Departementetfor det Indre maatte bestemme,og forøvrigt
paa Betingelse af, at Bestemmelsen af, hvorvidt og i Tilfælde
hvilken Erstatning Henhold til bemeldteLov maatte tilkomme
vedkommendeEiendomsbesiddere
i Anledning af det heromhandlede ReguleringsforetagendesUdførelse, i Henhold til Lovens
§ 5 bliver at afgive af Mænd som dettil udnævnesaf itongen».

Forslag.

Kaptein Petersens Sænkningsforslagaf 3die Marts 1856 til
Sænkningaf Magenæselv.
LandbrugsingenierensForslag af 4de Oktbr.1874 til Sænkning af Gogsjø.
Leitnant Nysoms Forslag af 21de Februar 1876 til Sænkning af Gogsjø.
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Stadshængslet
I.
Sagens administrative Behandling.
to
For, at kunne udsortere og opfange sit eget Tøm- h
mer og Lagterved havde Solvværketi sin Tid anbragt et "eA13:3:størreHængsle tværs.over Laugen vedBikjen, men sleifede
dette i 1822 og anlagde længere nede umiddelbartovenfor
Nybrofos det saakaldteStadshængslepaa en mindreheldig
Plads, idet Stremhastighedender er meget betydelig i Flom
og idet dets Beliggenhedgjør, at det maa optage Trykket
af hele den bagenforliggendeTemmermasse. Hængsletvar
støttet til store nedsænkedeTemmerkar. Det laa imidlertid
saa nær ved Nybrofos, at, om det sprang, saa var Afstanden derfra for kort,til at man kunde træffe nogen viriisorn
Foranstaltning til at holde Tømmerettilbage og hindredet
fra at gaa paa Fossen, rivende med sig Broer og alle
nedenforliggende Indretninger.
Forskjellen mellem laveste og høieste Vahdstandved
Hængslet dreiede sig omkring7 Fod.
Under den storeFlom 11860 sprangHængslet, hvorved 1860.
der for Seivværket udgik omtrent2 å 3000 Lagter Ved og hssersi-ets
10 .Tylter Tømmer samt for Private omtrent 1500 Tylter ning. hr
Tømmer, og hvorvedKongsbergBro ødelagdes, forudenat sta,tningskrav.
Skade anrettedes paa andre Indretninger.
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Fra nogle Saugbrugseiereeller Lastehandlerefrmkom
der paa Grund heraf Krav paa Erstatningaf Selvværket
for de Tab, de havde lidt, og dettes Direktionlod i den
Anledningen sagkyndigUndersøgelseanstille, om*hvorvidt
HængsletsStandkunde ansees for at have været forsvarlig,
og om der fraBestyrelsensSide underde forhaandenværende
Omstændighederhavde været Adgang til at hindre dets
Sprængning. Paa Direktionens Henvendelse til Finans,honingi%
departementetanmodededette under 30te Juni KanaldirekBettenkning teren om i Forbindelse med sin Assistent, samt Oberstaf 2den Juli
1860.
leitnant Gramm, ForstmesterMeydell og Elling Rognerud
at anstille de fornedneUndersøgelseri den Retning og derefter afgive sin Erklæring.
De nævnte Herrer sammentraadtetil et Møde paa
Kongsbergden 2den Jull og enedes de-rom en Erklæring,
som Kanaldirektørenunder 4de Juli tilstilledeFinansdepartementet og i Afskrift tillige SolvværketsDirektion. Det
gjaldt imidlertid,efterat Flommenvar afleben, igjen at faa
Hængsleforholdenebragt i Orden. Forstmester Meydell
havde i den Hensigt foreslaaet at forladeden hidtil benyttede Anordningog indføre det i Tydsklandog Ungarn brugelige System, hvorvedman skulde undgaaal Fare i Fremtiden. Dette System bestod i at lede Lasten ind i en kunstig, ved laveste Vand ganske grand Kanal ved Hjælp af
en bevægeligDam eller en Ledningslændse,der saavidt muligt laa parallel med StrømmensRetning. Kanalen skulde
kun .gives et til den langsommeNedlledning passende Fald
og blot optage saa meget Vand som nødvendigttil enhver
Tid for Lastens Svemning og Placement, indtil den lidt
efter lidt var fyldt fra nederst,hvor denudmundedei Elven,
til øverst. Den skulde enten gives en saa stor Bredde, at
den kunde optage den paa en Gang kommende største
Tømmermasse,eller kun den for Nedfledningennødvendige
Bredde og ved Sidekanaler sættes i Forbindelse med kunstigt anlagte Bassiner, der skulde tjene som Depoter for
Tømmer og Ved. Kanalen saavelsom Bassinerne skulde
ved tværs over sammeanbragteSluser eller saakaldte «Rechen», d. e. halvt aabne Naaledamme,afdeles i separate
1860.
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Namre for at hindre Lasten fra at sammenhobeog binde 1860.
sig, saa den lettere kunde udstikkes og optages, og for at
det Tømmer,der skulde føres videre, kunde udbringesgjennem en Sidekanaltil Elven fra hvert Kammereller Bassin
uden at forrykkeden i de tilstedendeKamre liggendeLast.
I Flom skulde Kanalen med Depoter kunne aldeles afstænges ved «Rechen»,saaledes at der ikke kunde være Grund
til Frygt for at Tømmeretskulde slippe løs.
IndenSelvværkettog nogenBestemmelse,søgte det gjennem Finansdepartementetom KanaldirekterensAssistance
til Istandbringelsen af et nyt Hængsle og hans Udtalelseom den af Meydell fremsatte Plan.
Leitnant Vedeler blev i den Anledning beordrettil at Vedelers
anstille Undersøgelser,og afgav han under30te November
et Forslag, ledsaget af Tegning og Overslag. Han udtalte
sig deri meget fordelagtigtom den af Meydell foreslaaede
Plan og fremholdtSkavangerfladensom særdeles gunstig
for Gjennemførelsenaf den; men da et saadant Anlæg paa
Forhaandkunde antagesat ville kræve størreOmkostninger
end der antagelig vilde blive Tale om at kunne udrede,
undlod han indtil Videre nærmereat bearbeidedenne Plan.
Dens Gjennemførelsevilde derhoskræve mindst2 Aar,•og
imidlertidmaatte Flødningen ordnespaa anden Maade,han
lovede dog senere at ville udarbeidedetailleretPlan for et
saadant Anlæg. Han anbefalededen som den fortrinligste
og fremholdtønskelighedenaf, at Staten her vilde gribeInitiativet til Indførelsenaf forbedredeFledningsindretninger
;
men for det Tilfælde, man ikke vilde gaa ind paa den dermed forbundnestore Udgift, anbefaledehan en fuldstændig
Ombygning af Stadshængslet enten saaledes, at Hængslet
beholdtsin tidligere Beliggenhedog Retning kun med den
Afvigelse, at Karrene rykkedes en Karbreddenærmeremod
Elvens venstre Bred, eller saaledes, at Hængslet flyttedes
parallelt med dets tidligere Retning en Karbreddeheiere
op I Elven. Det første af disse Alternativer fandt han
paa.Grund af Bundens Beskaffenhed at burde sætte tilside for det andet. Omkostningerneved dette beregnede
han til Kr. 18544. For det Tilfælde, at man skulde ville
5
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tage MeydellsPlan under nærmereBehandling og midlertidig indskrænkesig til at repareredet gamleHængsle,gair
han Forslag til tvendeMa*r at gjøre dette paa, der kostede respektive Kr. 11880 og Kr. 5000.
Den iste December oversendteKanaldirektørendette
Forslag til .Departementet,idet han paa det Bedste anbelede at tage MeydellsPlan tilfølge og forøvrigtmidlertidig
repareredet ældreHængsle efter VedelerskostbaresteAlternativ.
SølvwerksEfterat have modtagetdisse Dokumenter afholdt Selvdirektionens Be V ærksdirektionenden 17de Decemberet Mode for at træffe
sMmmelse
af 17de Valg med Hensyn til den Maade, •hvorpaaStadshængslet
Deeember
1860 om burderepareresellergjenopføres. Paa Opfordringovervares
Hamgslet.
dette Mede af Vedeler,Elling Rognerud,OverførsterLange
og Bygmester Sahlgaard. Vandstandeni Elven var dengang meget lav, saa man med Sikkerhed kunde iagttage
Tilstanden ved de gjenstaaendeDele af Hængslet. Man
fandt denne saa god,at man efterForslagaf Vedeler enedes
om at reparereHængslet efter det ene i Vedelers Forslag
anførte Alternatfirdog med enkelte Modifikationer.Man
bestemte sig saaledes for at istandsætteKar No. 2 og at
ombyggealle Kar fra No. 5 til 8, begge inklusive, fra den
Dybde under den daværendeVandstand,hvortil man kunde
komme,samt istedetforde af FlommenbortrevneKarNo. 3
og 4 at opføre et enkelt nyt Kar og paa hverSide af dette
i lige Afstande mellemdet og KarreneNo. 2 og 5 anbringe
3 Due d'Alber. Endelig bestemte man sig for at anbringe
3 lignende Due d'Alber mellem KarreneNo. 5 og 6 og 1
mellem6 og 7 samt for at opføre alle Kar til en Heide,
der var 2 Fod over den dengang bekjendte høieste Vandstand eller til en Heide, der svarede til 11 Fod paa KulbundensVandmærke. Man traf dette Valg, fordi man antog en saadan Reparation for billigere og ligesaa betryggende som Opførelsenaf et nyt Hængsle. Den kunde
derhossikrest paaregnes at blive færdig i Lobet af Vinteren og at forvolde mindst Opdæmning,ligesom den vilde
forebyggeKollisionermed de tilstødendeGrundeiere. Under
22de Decemberafgav Vedeler Rapportom dette Mede, led1860.

•

-

saget af en Udskrift af SolvværksdirektionensForhand- 18(I1k)
lingsprotokol.
Finansdepartementetbenyndigede Solvværksdirektio-1861.
nen til strax at iværksætteReparationenoverensstemmende!gBasmeYgio
med VedelersForslag, og paa DirektionensAnmodning teii:rakite-virkededet Vedeler afstaaet af Kanalvæsenettil Arbeidetspaarrbaetitt
Ledelse. Reparationenfuldendtesden20deApyilogkostede
idetheleKr. 19832.70. Vedeler har under31teMai afgivet
Rapport om Arbeidet med nærmere Beskrivelse af dets
Detailler.
Den 22de Marts afgav Vedeler et detailleretForslag 1862.
Fvdle
oesalge
f
med Omkostningsoverslag
til et Anlægpaa Skavangerfladen,
hvorvedFlødningenskulde ordnes overensstemmendemed 221dr8e62Mtrs
den af ForstmesterMeydell fremsattePlan, og ledsagedeIltengslearr
dette med et Bind Profilerog et koteretKart overSkavan- greitåstk
gerfladen. Omkostningerneved dette Anlægberegnedehan
B r.
til Kr. 93468.00. Ved under26deMarts at oversendedette
Forslag til IngenierbrigadenbemærkedeKanaldirektøren,
e
at den til Grund for sammeliggendeIde maatte ansees for tn:nnismnir
meget hensigtsmæssigog betryggendei Modsætningtil de veodyeeire:
her tillands udelukkendebenyttedeStrømhængsler,og da Forslag.s
Terrainet ved Skavangeri sjeldenGrad egnede sig til at
realisere den, ansaa han det megetvigtigt,at det Offentlige
benyttededen godeLeilighedtil at udføreet saadant Anlæg og dervedpaavisedetsFortrinlighed,idet det var sandsynligt,at Stadshængsletom en 10 å 15 Aar atter maatte
underkastes en større Reparation. Inden Sagen endelig
kunde behandles af Brigaden og Ingenierkommissionen,
remitterede hin Forslaget til Kanaldirektørenmed en Del
Bemærkninger,i Henholdtil hvilke den ønskedeForslaget
omarbeidet. Kanaldirektørengjemiemgikdet derefterpaany
og oversendte det atter med de i Skrivelseaf 5te December opstilledeModifikationerog alternative Overslag paa
Kr. 84000og 73976til Ingenierbrigaden.
• Denne indhentedeIngeniørkommissionens
Erklæringaf 1863. •
14deJanuar, der gik ud paa i det Væsentligeat tiltræde
KanaldirekterensmodificeredeForslag.
-5*
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Dette Projekt blev imidlertidvæsentlig paa Grundaf
de store Omkostningerforladt og har senere ikke været
fremholdt.
Kanaldirek•
Paa Finansdepartementeta
Opfordringtog Kanaldirektørens Rapport 0/11 tøren underFlommenHængslet Øiesyn og afgav under
Hængslet af
16de Juni 16de Juni Indberetningom dets Tilstand, der beskreves
1863.
som god. Han fremholdtsom en vigtig Sag at kunne indskrænke og regulereTømmertilgangenunder Flom og Embefalede en Visitation af de ovenfor liggende Hængsler, over
hvilke man forøvrigtikke havde nogen Kommando,da der
ikke existerede nogenFællesilødningi Vasdraget.
Efter en Indberetningfra OverførsterenanmeldteSolvværksdirektionenunder 7de November for Finantsdepartementet, at HængslekarretNo. 7 syntes at være undervasket
af Aarets Flom, og da det derhos efter de forøvrigtunder
denne Flom gjorte Erfaringersyntes nødvendigtat forheie
Hængslekarrene,anholdtden Departementetom at udvirke
KanaldirektørensAssistance til Afgjørelsen af, hvad der
burde foretages. Ordre til at yde saadanAssistance blev
harn derefterunder 12te Novembermeddeltaf Indredepartementet, og det overdrogesIngeniør Vogt at undersøgeForVogts
holdene,hvorefter denne under23de Novemberafgav IndForslag af
.23de
Novbr.
vi- beretningmedOverslagtil de fornødneArbeider. Den 24de
1863 til
dere Re- oversendteKanaldirektøren
denne Indberetningtil Departeparationsarbeider og mentet, idet han gjorde sine Bemærkningerdertil og anKanaldirektørens Be- befalede at forhøie Karrene fra No. 2 til 8 inklucive
tænkning af
24de Novbr. mea 2 Omhvarv eller henved2 Fod, medensDuc d'Alber1863.
•
. nes Forheielse burde henstaa til en kommendeReparation
af dem.
Efterat OverførsterLange havde afgivet sin Betænk1864.
ning over Vogts Indberetningog KanaldirektørensBemærkninger dertil,sendteSelvværksdirektionenunder22deJanuar
Sagen tilbage til Finantsdepartementetmed Anmodningom
at lade Kanaldirektørentage Sagen under fornyet Overveielse.
KanaldirekUnder 9de Februar gav han fornyet Erklæring,hvori
tørens Betsenkning af han bifaldt en af Overførsteren4nvendt Maadeat forbinde
9de Febr.
1864.
AfstikkerflaadenmedHængsletsamt en af Direktionenfore1863.
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slaaet Maade at forheie Karrene paa, nemlig ved foran 1864.
dem at rammeen Pæl ned istedetforPaalaftning, og foreslog endelig en Maade, hvorpaaDue d'Alberne kunde forheies samt sendte et Rids til en Bremse.
LiahængsUmiddelbartovenfor Stadshængslet var der dette Aar lets
Anlzeg.
anlagt en Dampsag, og som Følge deraf maatte der foi»egaa
yderligereSortering af Tømmereti Laugen end tidligere
havde været Tilfældet. I den Hensigt blev omtrent1/8Mil
ovenfor Stadshængslet anlagt det saakaldteLiahængslefor
privat Mands Regning. Dette Hængsle har en udmærket
Beliggenhed, idet Stranden der har en stærk Beining, som
gjør at næsten alt Tømmertrykketoptages af den, medens
lidet eller intet kommerpaa selve Hængslearmen.
Stiftelse af en Fællesiledningsforeningfor ØvreLaugen 1866.
(ovenforKongsberg)var underForberedelseog kom istandF:»2,1:82di 1867. I den Anledningindlededesder i 1866Underhand-2nritig,te
linger medSølvværksdirektionen
omForeningensOvertagelse lerne.
af Hængslerneog omAnlæg af en særskiltSorteringslændse
ovenfor Stadshængslet, da dette laa saa næt Nybrofos og
de nedentbrliggende Stadssage, at der ingen Plads var til
yderligereSortering af den til disse kommendeLast. Til
stor Gene for disse Sages rationelle Drift maatte deres
Brug optages paaVelterne, eftersomTømmermassenankonr.
Overførsterenhavde under 17deOktobergivet Plan til
Anlæg af en egen Sorteringslændsesom oven angivet.
Solyværksdirektionenafgav den 9de Januar til Finans- 1867.
departementeten Forestilling angaaendede paatænkteVoranstaltningervedrørendeFlodningsvæsenet.og Hængslerne,
hvorom Indredepartementetpaa FinansdepartementetsAnmodningudbad sig RanaldirektørensErklæfing.
I Skrivelse af 28de Januar anbefalededenne Lændsernes Overdragelse til Fællesfledningensaavelsom Overførsterens Plan til Sorteringslændse,idet han kun gjorde enkelte Bemærkningerved dens Konstruktion.
Høsten 1869 bleve Selvværkets Ledningslændserog 1869.
Ledningsdammei Øvre Laugen overdragneFællesfiedningsforeningenfra 22de Novembers. A. at regne.
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1,X49.
Efterat denne Ordning var istandbragt,foregikPlødDaværend
eningen paa følgendeMaade:
Fl-ødnings
maade- OVenfor Kongsberg opfangedes ikke Tømmeret før
ved Liahængslet, hvor Tømmerettil Dampsagen blev udsorteret og trukket i Flager paa ca. 200 Tylter efter de
forskj-elligeMærker. Disse Flager førtes nedovèrog fæstedes til begge Strandbredder,•hvor hver Flage udsorteredes
efter Dimensionerog førtes ned til Dampsagen. Laurvigslasten.og Last af forskjelligeMærker, der skulde skjæres
ved Stadssagen, samt Lagterveden blev ved Lialmngslet
stukket løs paa Elven og opfanget ved det umiddelbart
ovenforStadshængsletanbragtelette Sorteringshængsle,
hvorfra Laurvigslastenved Ledningslækfortes paa Fossen langs
venstre Bred, hvorimodTømmerettil Stadssagenblev stukket ned paa Stadshængslet og der dels opflaget dels stukket paa Tømmerrendenned til Stadssagen, medensLagterveden opsamledeslangs hoireStrandbredi Stadshængsletog
oplagdesi Itanker paa Tomterne.
Den saaledes anvendte Sorteringsmaadehavde sine
Mangler,som forudeni Tidsspildetved at Lasten standsedes paa forskjelligeHængsler laa deri, at Stadssagen
ikke kunde faa sin Last sorteret, men maatte skjære den,
eftersom de i StadshængsletoplagteFlager bleve revne,uden
Hensyn til Mærker eller Dimensioner. Mærkerne bleve
dervedsammenblandede
og SagbrugetshensigtsmæssigeDrift
hindret. Dertil kom som'tidligerenævnt, at Stadshængslet
hude en uheldig Beliggenhed og var kostbart at. vedligeholde.
Bestyrelsen for Fællesflødningenvar derfor.betænkt
1877.
Undersø- paa at søge tilveiebragt en anden og bedre Ordning af
Fledningsforholdene. Efter de Undersøgelser, som den i
PD den Hensigt anstillede,var den ifølge en Skrivelse af 14de
forholdene. jra
nuar1875 bleven staaendevedAnlæg af et Hovedhængsle
høiere op i Elven og havdeopsat3 AlternativermedHensyn
til Pladsen for et saadant,nemlig:
umiddelbartovenforSpitevjen,
ca. 250 Alen ovenforSpitevjen,
og umiddelbartovenfordet gamle Bikjenhængsle.
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For at faa denne Sag nærmeredrøftet IreinkomBesty- 1877,
relsen med en Forestilling, hvori androges om ved Kanalvæsenetat faa anstillet UnderJegelserog afgivet Betænkning angaaendeFlednings-ogHængsleforholdeneved Kongs•berg, hvilken Forestillingunder 12te April expederedes•fra
Amtet til Departementet,•som under 4de August paalagde
Kanaldirektørenat imødekomme
Andragendet.
Ved at iagttage Forholdene paa Stedet fandt Kanal-KanaIdirekttøærnen
llirektøren, at man paa to forskjelligeMaader vilde kunne ove ksBnegForbedirngen.
forebyggede bestaaendeUlemper,neralig:
enten ved ogsaaat sortere ud Tømmerettil Stadssagen
ved Liahængsletved høire Bred, medensTømmerettil
Dampsagenudsorteredesved venstre Bred, og ved at
lade Laurvigstømmeretog Lagterveden som hidtil gaa
løst paa Elven ned til Sorteringshængslet(ovenforStadshængslet),somda maatte forstærkes. Ved enLedningslæk kunde da Laurvigstemmeret
derfra føres paaFossen
langs venstre Bred,og Lagtervedenføres til heireBred
for der at optages,Medensdet udsorteredeog opflagede
Tømmer til Stadssagen ved en Ledningslændseførtes
nedovertil Tømmerrenden,hvorvedStadshængsletblev
overflødigtog kunde sløifes.
eller ved at anbringeen Opfangningslændse
vedBikjen,
beholdeLiahængsleti Reserveog sleife Stadshængslet,
men fremdelesanordneFledningen ved det nye Sorteringshængsleovenforsammesoin ved det første Alternativ.
For imidlertid at træffe en endeligAfgjørelsemed 1878.
unHensyn til Vaiget af disse Alternativermaatte der optagesNysoms
odgerrong
gellsaer
Kart over Situationen. Leitnant Nysom blev i den.Anled188.
ning beordret til at foretage de nødvendigeMaalingerogJ:nfr29.
videre Undersegelser,angaaendehvilke han under 29deJanuar 1878 afgav Indberetningledsagetaf Forslag medOmkostningsoverslagtil Anlæg af et nyt Hængsleved Biksjen.
Han anførte deri somIndvendingimodValget af det ovenfor af KanaldirektørenopstilledeAlternativ a., at Pladsen
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1878. mellemLiahængslet og Dampsagen sandsynligvis var for
liden til, at den foreslaitedeSorteringder kunde foregaa,
uden at Elven blev for opfyldt med Flager. Stadshængslet
foreslog han sløifet, men LiahængsletbeVaretsom Reservehængsle, og ligeledes SølvværketsSOrteringshængsle
til Ud-.
tagning af Selvværkets Lagtervek og Tømmer.
Efterat have foi-klaretMaaden, hvorpaa Flødningen
da vilde foregaa, gav han en nærmeredetailleretBeskrivelse af, hvorledes et Hængsle ved Bikjen burde konstrueres,og •beregnedeOmkostningerneved dets Anlæg til
Kr. 16000.
Kanaldirektørentiltraadtte dette Nysoms Forslag og
oversendtedet under 11te Februar til Departementet, idet
han bemærkede,at det muligens kunde vise sig hensigtsmæssigt at foretage nogen Forandringi Detailanordningen
af de af Nysom foreslaaedeUdsorteringsindretninger.

Forslag.

Loitnant Vedelers Forslag af 30te November1860 til Gjenopførelseaf StadshængsletmediKanaldirektørens Bemærkningerdertil af lste December 1860. Efter dette Forslag blev med
Modifikationer,vedtagne paa et Møde af
Selvværksdirektionenden 17de December
1860, Hængslet gjennemført.
D .
D . Forslag af 22de Marts 1862 til et Fledningsanlæg efter tydsk Monster paa SkavangerfiadenmedKanaldirektørensBemærkninger af 26de Marts s. A.

— 73 —
KanaldirekterReyems Forslag af 5te December 1862 til
Modifikationeri Leitnant Vedelers sidstnævnte Forslag
Ingenier Vogts Forslag af 23de November1863 til Reparation og mindreForandringerved Stadshængslet med Kanaldirektørens Bemærkninger dertil af 24de s. M. og 9de Februar 1864.
Leitnant Nysoms Forslag af 29de Januar 1878 til Anlæg
af et Hængsle ved Bikjen og Sløifning
af Stadshængsletmed KanaldirekterensBemærkningerdertil af 11te Februar s. A.

Sænkning

af Fønnebuvandet

(Opdalsvandet).

V e.
Sænkning
af Fannebuvandet
(Opdalsvandet),

Fra Høifjeldenei NummedalgaarOpdalselvenmodØst 1879.
gjennemOpdalsAnnex og falder en FjerdingsVei oven- skopellbsee-.
for Norevandud i Laugen. I Opdalenpasserer den gjennem det saakaldteFønnebuvandog danner et Stykke nedenfor sammemægtigeFossefald. SomHeifjeldselvmed stærkt
Fald fører den megetMaterial i Flomtider. Dette.lægger
den fra sig i den øvre Ende af Fonnebuvandet,og der har
saaledesi TidensLob her dannet sig store Moer, gjennem
hvilke Elven slynger sig i store Serpentiner fra den ene
Side af Dalen til den anden. DisseMoer liggemegetlavt,
fra 0.3 til henimod1m. over almindeligtSommervand,medens enkelte Partier fremdeles ligge under denne Vandstand og danne ganske grunde Tjærn. Naar Flommen
indtræder,oversvømmesStørstedelenaf disse Moer,og der
aflagrersig da især under VaarflommenSand og G-ruspaa
dem, hvilket efterhaandenom end langsomt bidrager til at
forhøiedem.
Paa Grtmd af disse Oversvommelser
kan Moernekun
benyttessomSlaatteland,men spille som saadant paaGrund
af sin store Udstrækningen væsentligRolle i det Opdalske
Jordbrug.
Naar Moerne om Sommerenog Høsten oversvemmes,
er dette til megenSkade, dels fordi der lægger sig Sand
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1879. paa Græsset og gjør det næsten uspiseligt for Kreaturene
og dels fordi G-ræsset,efterat være slaaet, føres bort af
Strøm og Vind. Oversvømmelserne
om Vaaren anser man
derimod snarere for gavnligeend skadelige,saalængt der
kun drives Heavl, idet Grunden derved ordentliggjennemfugtes, og fordi den Sand, som da afleires, kun tjener til
at forhøieGrundenuden forøvrigtat gjøre Skade.
I Reglen er Vaarliommene
høiere endSommer-ogHøstflommene.Landeierneantogederfor, at de kunde forbedre
Forholdene ved en saadan Udgravningi Fønnebuvandets
Udlob, at de større Vaarflommefremdelesoversvømmede
Moerne,medensSommer-ogHøstflommeneikke naaedeover
dem. Paa Henvendelsetil Amtsagronomensamledehan
Landeierne .til et Mode for forelobigat behandledenne
Sag. Man enedesder om at faaSpørgsmaaletom en Sænkning underkastetsagkyndigBedømmelse,og Amtsagronomen
formaaedei den AnledningLandbrugsdirektørentil at lade
Forholdeneundersøge. Efter hans Ordre var LandbrugsingeniørSverdrupi den Hensigt paa Stedet, og efter den
Anbefaling,han gav Sagen,formaaedeLandbrugsdirektøren
i Skrivelse af 9de SeptemberDepartementettil at lade
Kanaldirektøren anstille de videre fornødneUndersøgelser
med Hensyn til Sænkningenog udarbeidePlan med Omkostningsoverslagfor samme. Disse Undersøgelserblevei
Heibergs OktoberMaaned foretagne af Ingeniør Heiberg, som den
Rapport af
10de Novbr. 10deNovemberafgav Indberetning med Forslag og Om1879.
kostningsoverslagtil to alternativeSænkningeraf de min' dre eller Sommer-og Høst-Flommenei Fønnebuvandetmed
1.695m.eller 1.32m., der respektive beregnedesat skulle
koste Kr. 15000og 12000. Under 29de s. M. oversendte
KanaldirektørendenneIndberetning til Departementetmed
Bemærkning,at man ikke uden uforholdsmæssige
Omkostninger vilde kunne opnaastørre Sænkningend foreslaaet,
og at enhver mindreSænkningkun vilde beredeSkuffelser.
Saafremt man derfor ikke skulde se sig istand til at opdrive de til den foreslaaedemindste Sænkning fornødne
Midler, saa burde man opgive det Hele. Forøvigt be-

— 79 -mærkede han, at- de mod Sænkningen reiste Indvendinger 1879..
havde liden Betydning, og at den vilde være uden skadelig Indflydelse paa Vasdraget nedenfor, ligesom den kun
vilde være til Gavn for Flodningen og ikke berove noget
Brug sit Fald.

Trykfeil.
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Heieste Resolution af 27de Juni 1879 osv Side
50
skal være
« 46
Aarstallene i 9de, 10de og •1lte Linie fra neden
skal være 1863 istedetfor 1862.

Forbygning
værs

af Brud

paa Sands-

Præstegaard.

V f.
Forbygningaf Brud paa SandsværsPræstegaard.

Under 25de Marts 1878 anmodedeKirkedepartementet
Kanaldirektørenom at lade et paa Efterled Præstegaardi
Sandsværopstaaet Elvebrud undersøgeog derefter afgive
sin Betænkningderover.
Lokalundersøgelserbleve anstilledeaf LeitnantNysom,
som under 24deOktober'1878afgav Indberetning, ledsaget
af Kart med Forslag til de Foranstaltninger, som burde
træffes. Bruddet laa paa en fremspringendeSpids i en
skarp Boining af Laugen og paa dens konvexeSide; det
havde idethele en Længde af 2300 Fod; hvoraf dog cie
øverste1500Fod vare mindreangrebne,idetUdglidningerne
her bestodei smaa partielleRas, medensBakken forøvrigt
var bevoxetmed større og mindreTræer. De øvrige 800
Fod stode derimodfuldstændigti næsten lodretteBrud paa
omtrent 15Fods Heide overVand og 8 å, 10Fod derunder.
Da Situationen lod antage, at Bruddene vilde standse af
sig selv, saasnart Elven der forbi havde oparbeidetsig et
tilstrækkeligtstort Leie, og da der saaledeskun vilde være
Fare for at tabe 4 å 6 MaalJord, medensOmkostningerne
vedBruddetsDækningvildestillesig uforholdsmæssigtstore,
fraraadedeNysomenhver saaclan,men anbefaledeat have
Opmærksomhedenhenvendt paa at hindre de begyndende
Bruds videre Udvikling(de øverste 1500Fod) dels ved at
fælde de større overhængendeTræer og dels ved at stendække de mindre Saar i Bredden.
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Kanaldirektøren,som var enig heri, oversendte under
24de OktoberIndberetningen«ogKopi af Kartet til Kirkedepartementet
, idet han anbefalede, at man paa Grund_
af Forholdeneburdeindskrænke sig til at iagttage de af
Nysom angivne mindre Forsigtighedsforanstaltningerfor
derved— saavidt muligt — at vanskeliggjøre nye Bruds.
Udvikling.

