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Uddybning af Bærbyelvens Udløb

Idefjorden.



VI a.

Uddybning)f BærbyelvensUdleb i Ideflorden.

I Bunden af IdefjordenkommerBærbyelvud, en min-
dre Elv, der et Par TusindeAlen ovenfor Udlobet har et
Fossefald, som driver Sag og Mølle. Affaldet fra Sagen,
der tidligere førtes bort af Elven, og andet Material, som
Elven river med sig fra Bredderne, har efterhaandenop-
grundet Strandenudenfor.

I Aaret 1866 blev der sat et mindreDampskibigang 1866.
-paaIdefjorden,og, skjønt det kun stak 31/2Fod dybt, viste
det sig, at det ikke altid kunde naa op til selve Elven for
der at optage Trafiken fra Enningdalen. Direktionenfor
Dampskibethenvendte sig derfortil Amtet med et Andra-
gende om ved det Offentligeat faa anstillet Undersøgelser
med Hensyn til en Regulering af BærbyelvensUdleb. Med
Skrivelse af 24de August fremsendteAmtet sammetil De-
partementet,som under4deSeptemberbeordredeKanaldirek-
tøren til at anstille de attraaedeUndersøgelserfor en Kor-
rektion af BærbyelvensMundingsamt til at afgive Forslag
til de Foranstaltninger,som til dette ØiemedsOpnaaelse
maatte findes hensigtsmæssige.

IngeniørVogt blev derefteroverdragetUndersøgelserne,
og afgavhanunder9deNovemberet F orslag,der gik ud paa
at muddreop en30 Fod bredRendeog beskyttedenpaa Siden
ved Skjærme. Der var opstillet fiere Alternativerfor 41/2
Fods og5 Fods Dybderi Rendenog for forskjelligeRetninger
og Indskjærmningeraf samme,for hvilke Omkostningerne
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1867. varieredefra 3600 Kr. til 6200.Kr. Ved under27de No-
vemberat oversendedette Forslag til Departementetanbe-
falede Kanaldirekterenet med G. H. betegnet Alternativ,
da det foruden at være det billigste ogsaa havde den
Fordel, at Elvens naturligeLeb blev bibeholdt,og at Ind-
lebet maatte antagesat ligge bedre beskyttet ModSegang.
Den foreslaaedeKonstruktionaf Indskjærmningsverkerneaf
Træ maatte han paa Grund af deres ringere Kostende an-
befale, skjent de vare lettere udsatte for at edelæggesaf
Is, og paa Grundaf at Stenskjærmepaa Faskinfundament
vilde blive altfor kostbare.

Vogts Forslag, Kanaklirekterena-og Ingeniorkommis-
sionens Erklæringer— den sidstes af 10de Marts 1868 —
oversendteDepartementetunder21deMarts til Smaalenenes
Amt. Sagen har senere ikke været forelagtDepartementet.



b.

Arekilens Udtørring (Hvalfaerne



Vi b.

Arekilens_Udtsrring(Hvalserne).

Paa den sydvestreSide af Kirkeoen,en af Hvaleerne, 1858.
ligger Arekilen,der efterhaandenved Opskyllingerfra Ha-
vet er afstængt fra dette,saaledesat dette nu kun ved rig-
tig stor Flom gaar ind i den. Landet omkringden er der-
ved blevet myrlændt, og foruden at det saaledes bliver
ubrugbarttil Dyrkning, menteman, at det i sanitær Hen-:
seendevirkedeskadeligtogvæsentligtbidrogtil de hyppige
Koldfebertilfældei Omegnen. Amtmandeni Smaalenene
indgav derfor under 13deJuli en Forestillingtil Departe-
mentet,hvorefterdette under 3dieAugust beordredeKanal-
direktoren til snarest at anstille de i Forestillingen om-
handledeUndersogelser,sigtendetil en Udtorrenaf Kilen,
og derefter at indkommemedForslag samt Overslagtil de
hertil fornodneArbeider.

Kanaldirekteren anstillede derpaa personligeni Sep-
temberMaanedUndersogelsenog lod de fornodneOpmaa-
linger foretage ved Assistent Tauboll. Han afgav den
26deNovembersin Rapport med Forslag og Omkostnings-
overslagtil Departementet,hvorefteren 3 Fods Sænkning
af Kilens Vandstand, saaledesat denne kom til at ligge
0.31 Fod over Havets almindeligeVandstand,skulde koste
1000 Kr.

Under 2den Deeember 1858 har Departementet over-
sendt Kanaldirektorens Indberetning med 2de Karter og
TverproffieroverArekilensAflobsrendetil SmaalenenesAmt.
Senere er Intet indkommeti Anledningaf denueSag.
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1.
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c, 1.

Sænkning af Vandsa.

I.

Sagens administrative Behandling.

Omtrenten halv MilsVei østenforMoss liggerVandsø, skik2-
ien meget uregelmæssigIndse med mangeBugter og Kiler.
Den har sine væsentligste Tilløb gjennemHaabølelven,der
kommernordenfraMjervandet paa GrændsenmellemHaa-
bol og Enebak, samt gjennemSvendalselven, der kommer
østenfra Skibtvedt og passerergjennemde saakaldteSæby-
og Fledsjøvande. GjennemMosseelven har Søen sit Afiøb
forbi Moss By til Mossesundet.

Dens Fladeindholdudgjøromtrent0.3 Kvadratmil(384
Kvadratfod) og dens Nedslagsdistrikt,der indbefatter

den største Del af Raade, Rygge, Moss og Vestby Sogne,
har et Areal af 5.12 Kvadratmil.

Søen ligger omtrent80 Fod over Havet, og er de be-
tydeligste Fald i Mosseelven fuldt optagne i Industriens
Tjeneste, Da .Nedslagsdistriktetkun er Lavland, var imid-
lertid Vandføringenmeget ujævn, saa Brugeneofte lede af
Vandmangel. Søens Bredder ere lave, og da Forskjeileni
,dens Vandstandeefter de i 1852 og 1853 anstilledeObser-
Tationervarieredemellem4.4 og 6 Fod, og efter Opgivende
endog 8 Fod, saa vare de tilgrændsendeJordstrækninger
udsatte for Oversvømmelsei betydelig TJdstrækning.

I Almindelighedindtræffe Vaar- og Hestfiommenei•
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Midten af Mai og i Slutningenaf Oktobereller Begyndel-
sen af November,og vedvarer den heie Vandstandi Seen
da gjerne en 2 å, 3 Uger. I August Maaned er gjerne
Vandføringen mindst og det hendte, at Brugene da i 21/2
å 3 Maanederkunde lide af Mangel paa Vand.

Som Forholdene vare, maatte baade Landeierne om
Vandsø og Brugseierne nedenfor ønske dem forbedrede.
Allerede i Aarene 1795 og 96 skal der ogsaa i den Hen-
sigt være foretagetnogleArbeiderog senere i Aarene 1842
og 43 efter et af ForvalterWanèkel og GrossererneChry--
stie udarbeidetForslag være sprængt en 10 Fod bred med
Luge forsynet Rende gjennemen Tange vedVrængensamt
en ligeledes medLuge forsynet og medMur indfattetRende
paa venstre Bred af Srapfos, hvorhos der.til Lettelse for
Fledningen var anbragt en Dam med Flagning nedenfor
Fossen. Disse Arbeider vare imidlertidlangt fra tilfreds,
stillende, man havdevistnok opnaaetat kunne udnytteSøen
i en større Dybde, men for Flommen havde man derved
neppe skaffet noget større Afleb.

MosseelvensUdlobfraVandse har paa de øverste 6000
Fod ved de midlere Vandstande7 å 10 Fods Dybde og
temmeligturegelmæssigeBredder, som i Reglen bestaa af-
Fjeld. Derpaa kommerenStryg, kaldetVrængen,hvor den
ovenfor nævnte, fravenstreBred fremspringendeTange sam-
menkniberElven og tvinger den til at gjøre en skarp Bei-
ning. Dybdeni Stremhuggetvar ved de midlereVandstande
ei over 3 Fod og Faldet 0.2 Fod, hvilket sidste ei skal
mærkbart have forandret sig ved de heiere Vandstande.
Omtrenten 2000Fod nedenforVrængen,paa hvilkenStræk-
ning Elven fremdeleser begrændsetaf Fieldbredderog har
en Dybde vf omtrent10 Fod, var igjen en liden Stryg, kal-
det Hanen,der fremkomved,at Leiet var opfyldt med nogle-
Skjær og større Stene. Faldet var der ved midlereVand-
stand ei over0.1 Fod og blev el større ved de heiereVand-
stande. NedenforHanen bliverElven bredere,medensDyb-
den neppenogetSted var under 10 Fod, og omtrent3000Fod
fra sammeudviderLeiet sig betydeligt og dannerde tvende.
store Bugter, Hedenskabetog Ørebugten. Derpaa kommer
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den ovennævnteFos, Krapfos kaldet, med 8 Fods Fald, i
en trang Snevring mellem Fjeldbredder,der staa steile paa
venstre Bred, og ved hvilken der tidligere laa en Mølle.

Spergsmaalet om en Sænkning af Seen havde længe 1851.
været paaTale, men formodentlighar de3de,dertilknyttedeSpørgsmaal

Interesser Landvinding,Brugsdrift og almindeligKom- Sm=ing

munikation ikke troet at kunne løse det paa en for ,alle reises.
Parter tilfredsstillendeMaade. Paa sit Reiseforslagaf 24de
Januar havde Kanaldirektøren opført en Befaring af Vas-
draget, og for ved en SagkyndigsErklæringat bringe Sa-
gen paa Glid, saavelsom fordi det offentligeVeivæsen var
interesseret deri, androgAmtet under 17de Septemberhos
Departementetom,at Kanaldirektørenmaattebeordrestil at
træffede foreløbigeForfeininger, som maatte findes hen-
sigtsmæssigemed Hensyn til en fremtidigbedreRegulering
af Vandse og dens Udleb gjennemMosse-Fossene. Under
6te Oktobergav Departementetham Ordrehertil.

Allerede i Slutningen af September befor Kanaldirek-Kanaldirek-

teren Mosseelven og gjorde nogle Nivellements, hvorefter
traøreenntserit

han overvar et den 1ste Oktoberpaa AmtmandensForan-eLPnii:infg"-
staltning afholdt Mode af Landeiere og Brugseiere, paaokVt51,
hvilket han udviklede sin Formening om Maaden,h\rorpaa
Vandsø burdereguleres for at tilfredsstillealle Interesser.
Fra BrugseiernesSide blev Sagen imidlertidikke medt med
videre Velvillie, det blev dog bestemt,at Landeierneskulde
enes om SænkningensStørrelse, og at ,der da senere igjen
skulde afholdes et nyt Mode. For at klarneForestillingerne
og tjene som Rettesnor under Sagens Forberedelsesendte
Kanaldirektørenunder 4de OktobernogleMomenteraf Pla-
nen for en Sænkning til Amtet, hvorefterVandstandeni
Seen og Afiøbetfra samme væsentligenskulde reguleres ved
Udvidelse af Imbet i Krapfos og Anbringelse af en bevæ-
gelig Dam der. Han udtalte derhos, at Brugseierne, da
der for Tiden ingen Dam fandtes, hvorved Søens Vand-
stand bestemtes, ei burde gjøre nogen Indvending, naar
Lavvandet i Søen samtidig med Heivandet sænkedes for-
holdsmæssigt,idet Reguleringen paa den Mmde væsentlig
maattekommeBrugseierne til Nytte.
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1852. Den 16de og 17de November optog Kanaldirektøren
medDepartementetsSamtykkei ForbindelsemedAssistenten,
Leitnant Thams, et Kroki med Nivellement af Krapfos og
.konfereredemed Klokker Walle angaaende den for Land-
eierne ønskelige heleste Vandstand.

1853» Efter igjen i Slutningen af Marts at have besigtiget
KanaIdirek-
tørens fore.Krapfos,Hanen og Vrængenindsendtehan den 25de April
løbige For-
slag af 25detil Departementetet forelebigtForslag til Vandses Regn-
April1853.lering tilligemed et Kart af Søen og Kroki af Krapfos,

samt nogle Udskrifter af Moss SorenskriverisProtokolom
Arbeider1 1795 og 96 og Afskrift af en Komiteinclstilling
af 2denDecember1842angaaendeRenden i Vrangen. Efter .

detteForslag skulde ikke nogen egentligSænkningaf Seens
midlere Sommervandstandkunne udføres uden betydelige
Arbeiderpaa fiereSteder i Mosseelven,medensFlomvandet,
om hvilket det ogsaa kun gjaldt for LandeiernesVedkoM-
mende, skulde kunne sænkes med forholdsvisubetydelige
Udgifter,samtidigmedat BrugseierneskaffedesDispositions-
ret over et betydeligtVandkvantum,og uden at den da-
værendeFærsel og TømmerfiedninglagdesHindringerivelen.
Til den Hensigt skulde,forudenen Uddybningaf Lebene i
Vrangen og Hanen,Lebet 1 Krapfos udvides saaledes, at
Flommenei Vandsøkun steg 1 Foa over den stadigeVand-
stand eller 5 Fod lavere end i 1853, og forsynes med en
bevægelig Dam for under almindelige Vandstandsforhold
efter BrugseiernesDisposition dermed at regulereAfiebet.
Damsvillen skulde lægges 5 Fod under den normaleVand-
stand, saaledes at Brugseierne ved efter sit Behov at ud-
tappe af dette ReservoirdetNødvendigetil at supplereden
mindreVandføringtil fuldtDriftsvand(256 Kubikfod)skulde
kunne sikre sig saadant hele Aaret. Som mindsteVand-
føring havde Kanaldirektørenefter Sammenligningmed an-
dre tilsvarende Vasdragantaget 180Kubikfod og som stør-
ste 2400 Kubikfod. For at sikre Fledningen til enhver
Tid havde han foreslaaetAnbringelseaf en særskildtFled-
ningsrencleforbiKrapfosdammen.Til Slutning udtalteban,
at da der ved dette Foretagende gaves 3de Interesser at
tage Hensyn til Landvinding,Brugsdrift og almindelig
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Kommanikation og disse Interesser i fiere Dele kunne 1853.

komme i Strid med hverandre, og Foretagendet derred
strande,naar det behandledesansidigen, medens denne for
Moss By og Omegnvigtige Sag kunde ordnes saaledes, at
alle billige Fordringerkunde opfyldes,og store Fordele op-
naaes i alle Henseender saa burdeden overladestil Be-
handlingaf en Komite af Landeiere og Brugseiere,'hvori
maaskeAmtskommunenburderepræsenteresmedHensyn til
ReguleringensIndflydelse paa de olfentligeVeie og en mu-
lig seilbar ForbindelsemellemVandsø og Moss.

Af Landeiernevar alleredei 1851 en Komite nedsat Komiteer
foire2 gnod.

til Sagens Behandling, og efterat Amtet havde modtaget
e

det foreløbigeForslag fra Departementet,sendte det SagenBnredgZitetrer

den 20de Mai til Byfogden paa Moss med Anmodning
til ham om at bevirke udvalgt en Komite af Brugseierne
til at trædei Forbindelsemed Landeiernefor at behandle
Sagen.

En saadanKomite blev ogsaa udnævnt,og paa Amtets Mødepaa

ForanstaltningtraadtebeggeKomiteersamMentil et Mode21:8801%.
paa Moss den 25de OktoberunderAmtmandensPræsidium, 1853-
og til hvilket ogsaa Kanaldirektørenindfandt sig. Brugs-
eierne fremsåtte her Spergsmaal om at udnytte Vandsøtil
en størreDybde,og blev man enig om at lade anstille nær-
mere TJndersøgelserfor at faa et fuldstændigtForslag ud-
arbeidet.

Til den Hensigt lodKanaldirektørenstrax opsættenye
Vandmærkerovenfor og nedenfor Krapfos, da de ældre
vare bortrevneaf Tømmer,og instrueredeAssistenten, Ser-
gent Taubøll,medHensyn til en Oplodningaf Elven, hvor-
med denne var færdighenimodMidten af November. Se-
nere i Decemberblev et Vandrnærkeopsat i Vandsø.

Kanaldirektørenforanledigede,at der paa et Møde af 1854.
Landeierne den 28de August blev opnævnten Taxations- Nedsæt-
kommission,bestaaendeaf et Medlem fra hvert af de til- Va'sxestEl!ofneFIJI-
grændsendePræstegjeld for at taxere Landvindingenog "Bror-
Fordelingenaf Udgifterne paa hver enkelt Eier. Denne
Kommissionpaabegyndtesit Arbeidei Slutningenaf Okto-
ber med Bistand af ImitnantVedeler som Nivellør og Op-

2
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1854. maaler,der samtidig,allstillede videre foll)4344WPetRine-
undersegelser.

Den 25de Oktober. havde •Kanaldirektørenet Made
med Brugseierkomiteen;hvor der efter nogie af Fuldmieg-
tig Wanekel foretagneVandmassemaalingeryttredes megen
Tvivl, om hvorvidt Reguleringenvilde skaffe tilstrækkeligt
Vand. Man enedes dog om Principerne for en Regulering
og udtalte ønske om at ftia Forslaget udarbeidet for for-
skjellige Dybder.

1855. Til at bistaa Taxationskommissionenmed de videreOp-
mattlingerrundt Vandso og til at fortsætteVedelers-Under-
søgelser ansattes Kaptein Scharffenberg.

Den 23de Oktoberholdt Amtmandenet Møde paa Dil-
ling med Landeierne, for forelobig at indhente den i. Lov
af 31te Mai 1848 omhandledeErklæring.

1856. Som Resultat af de anstilledeUndersøgelserafgav Ve-
Loitnantdeler under 10de April en Fremstillingaf Vandforholdene
Vedelers

vedVandsøog Mosseelventilligemeden Beregningaf, hvor-
u
senrdoer7RgaeP1--ledes de muligeForanstaltningerburdearrangeresfor at til-

port.
fredsstilleAlles Interesse. Efter denneFremstillingvarVas-
dragetsNedslagsdistrikt5.12 Kvadratmilog VandsøsAreal
ved almindeligVandstand 0.295 Kvadratmil (385,450,000
o Fod). Naar Nulpunktet paa det ovenfor Krapfos an-
bragteVandmærkeantogessom Heiden af et Generalplan,
saa havdeLandeiernefastsat denHeide,hvortilVandsouden
Skade for dem turde opdæmmes,til 9.5 Fod og den Heide,
hvortil Flommeneturde naa, til 10.5 i Vandsø og 10 strax
ovenfor Krapfos. Den tidligere Vandstandi Søen under
Flom havde i denTid,Vandstandsobservationerhavdeværet
anstillede, -naaet op til 13, men skulde efter Landeiernes
Opgivendekunne naa til 15, medens1avesteVandstand
Vandsø kunde ansættes til 7 Fod. Forskje1lenmellem
høieste og laveste Vand kunde saaledes sættes fra 6 til 8
Fod. Ved at sænkeFlommenned ti110.5 vilde der i Hen-
hold til ScharffenbergsOpmaalingindvindestil regelmæssig
Dyrkning et Areal af 5018 Maal Normaljordforuden ca.
100 150 Maal langsMosselven. NedenforKrapfos skulde
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efter Observationørnehøieste Vandstandvære •4.9,og lave- 1856.
ste 0.4.

Den hedesteVandmasse fandt Vedeler vpd Raisonne-
ment og Udledningaf Nedbørenat være 1700Kubikfodog
opgav, at FuldmægtigWanekei ved direkteMaaling havde
fundet den mindste Vandmasse at være kun 35.25 Kubik-
fod, alt i Sekundet, medensBrugene nedenforved Mosse-
elven efter hans Opgivendemindst behøvede 256 Kubik-
fod i Sekundet til Driftsvand. For Iuldt at tilfredsstille
Brugene antogVedeler,at man maatte paaregnei 100Dage
at supplereElvens Vandforingmed det i Vandse opsparede
Vand for at skaffe tilstrækkeligtDriftsvand.

Den Bredde,hvortilTerrainetlettest tillod at oparbeide
den fornødne.AflobsrendemellemVandso og Krapfos, fandt
han at være40 Fod. For meddenneBreddeat tilfredsstille
LandeiernesFordringerog Baadtrafikenberegnedehan, at
Bunden øverst ved Vandso maatte ligge paa Kôten 4.5, og
at Faldet nedover maatte være 1/7w. Med en Vanddybde
af 1.5Fod, eller indtil Vandstandeni Søen var sunken ned
til Kåten 6, vilde en saadanRende.kunne afiedefuldtDrifts-
vand, og naar der altsaaved Krapfos anbragtes n bevæge-
lig Reguleringsdam,der kunde dirigeres efter Brugseiernes
Behov fra Vandstanden9.5 i Søen, saa vilde disse i de 3.5
Fods Vanddybdehave et Reservoir paa 1,153,350,000Ku-
bikfod Vand, hvoraf de omtrenti 52 Døgn kunde hente
fuldt Driftsvand. Skjønt de heri maatte antages at have
fuld Erstatning for, hvad der vilde blive dem berøvet ved
Flomvandets Sænkning,saa var dog dermedikke den For-
del naaet for Brugene, som efter, hvad ovenforer anført,
var ønskelig. For at tilveiebringeden eller sikre demAar-
gangsvand med 256 Kubikfodi Sekundet maatteVandsø
kunne udtappestil Kåten 3 og, under Antagelse af et Fald
'/2800i den 40 Fod brede Rende nedoxer til Krapfos,Bun-
den af sammeøverst ved Søen lægges paa 0.5. Gjennem.
Dammenved Krapfos,hvor man•ed de lavereVandstande
disponeredeover et større Fald, foreslog Vedeler at ind-
skrænke Dybrendentil 12 Fods Bredde med 1.5 FodsFald
og følgelig indrette den bevægeligeDam som i første Til-

2*



— 20 —1851).fældeinn lade Dybrendengaa igjennem og underden,

forsynet med en Grundluge.
Kanaldirek- " Den 26de April oversendteKanaldirektørentil Departe-
tørens fuld-

steendige mentetet fuldstændigtForslag medOverslagtil Sænkningen
Foralag af
26de April af Vandso, ledsaget af Vedelers ovennævnteFremstilling,

1856.
en Førtegnelseover det indvindendesTerrain og et Bind
med Karter og Proffier. ^Idethan henholdtsig til Vedelers
Fremstilling,hvorefterhøieste Flom skulde kunne atige til
10.5 og Vandse holdes opdæmmettil 9.5, foresloghan, at
Elveleiet fraVandsøudvidedessaaledes,at der mindsthav-
des en 40 Fod bred Rende, hvis Bund øverst laa paa K6-
ten 0.5 og gaves et Fald af 1/2800;fremdeles at der ved
Krapfosopførtesen bevægeligDam,hvormedVandsøsVand-
stand kunde holdes opdæmraettil Kôten 95, hvis samlede
Aabninger•udgjorde40 Fod, og hvis Bundsvil lagdes paa
Kbten 4.5, under hvilken der i Dammens midterste Lob
anbragtes3de G-rundluger..For ikke at hindreTømmer-
fledningen,og for at den skulde kunne foregaamed mindst
muligt Vandspilde,foresloghan at indretteDammenshoire
Leb med Lændserovenfo'rog Tømmerlebnedenfor. •Da det
maatte være af Vigtighedbaade for MossBy og de betyde-
lige Distrikter omkringVandse at have en seilbarVei til
Moss, saa foresloghan endelig at anbringeen Sluse for 13
Fod brede,50 Fod lange og 3V2 Fod dybtgaaendeFartøier
paa heire Bred af Krapfos 1 Forbindelse med en Kanal
samt anlægge en Brygge ved Krogsvoldsbugten. Som Al-
ternativ for det Tilfælde, at Brugseierneikke vilde indgaa
paa Foranstaltningertil at sikre sig Aargangsvand,saale-
des at kun en Sænkning af Flomvandet skulde opnaaes
uden at forværreForholdenefor Brugene, havde han fore-
slaaet 1 Forbindelsemed Dam ved Krapfos at lægge Bun-
den f den 40 Fod brede Rende øverst (ved Søen) paa
Kbten 4.5 og give den et Fald af 1/740.Paa den Maade
udført vilde Omkostningerneved Reguleringen alene k-un
blive Kr. 21660, medens det hele Anlæg efter den større
Plan var beregnet at skulle koste Kr. 76864 forudenOm-
kostningerneved en Del mindreUdgravningerpaa enkelte
grunde Steder i Vandso. Af denne Sum beregnedeKanal-
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direktørenKr. 21660 som Udgift ved FlonimensSænkning, 1886.
Kr. 39480 som Udgift til Foranstaltningerfor at sikre
BrugeneAargangsvand og endeligKr. 15724 som Udgift
til Farbargjørelse-ellerSluse m. m. MedHensyn til Forde-
lingen af disse Omkostningerantog han, at den førstePost
(Kr. 21660) burde udredes af Landeierne, den anden af
Brugseierneog den 3die af MossKommune,Amtetog Land-
kommunen,muligensmed Bidrag af det Offentlige.

Efterat dette Forslag havde eirkuleret blandt de In- 1857.

teresserede,sammenkaldteAmtmandendisse til et Mode paa Pren

Dilling den 22de Januar til Behandlingaf Sagen. Land-212Anvori:
eierneog Brugselerneenedes her omReguleringenaf Mosse-omnianfrenguedie:,
elven saaledes, at høieste Flom sænkedes5 Fod, hvorved ringsplan.

noget over 5000 Maal god Jord vilde befries forOversvom-
Melse,at Brugene ved Mossefossene fik Aargangsvand, og

•at Elven blev farbar for 50 Fod lange, 13 Fod brede og
3V2 Fod dybtgaaendeFartoier, Pluralitetenaf Landeierne
erklæredesig villige til at bidrageKr. 8 pr. Maal indvurt-
vundenJord, medensBrugseierneantoge at kunne bidrage
Resten af de til ReguleringenberegnedeBeleb, hvoromde
indbyrdesnærmereskulde enes. Endelig udtalte man For-
ventningenom et Bidrag af Stat og Kommunetil Farbar-
gjørelse.

Formodentlig var der senere opstaaetBetænkeligheder 1858

hos Brugseierne,ligesom det ogsaa lader til, at Landeierne —59*
ikke længere vare villige til at bidragesaamegetsom førstBrugsei

Iernegjøre nd-



vendinger.lovet. Paa et den 18de August 1859 afholdt Mede erklæ-
rede nemlig Brugseierne, at de ei vilde deltage, men talte
endog om at ville protestere mod Reguleringen, medens
Landeierne enedes om kun at ville bidrageKr..4 pr. Maal
indvundenJord og stillede en Anmodningtil Amtet om at
søge bevilget Kr. 4000 af Staten.

Den 8de Oktober 1860 sammentraadte51 Landoiere, 1860.

repræsenterende2701 Maal Jordvinding, med AmtmandenNyt Møde
af Land-

paa øvre, hvor man vedtog trods BrugseiernesProtest at
søge ReguleringengjennemførtefterKanaldirektørensAlter- 1860paa

Øvre.
nativforslagmed Renden øverst paa Kiiten 4.5 alene
tende en Sænkning af Flomvandstandenuden at skade



— 22 —11~.Brngen€44detmanbes1uttede at søge Forholdet til Brugs-

elerne ordnet ved en Skjønsforretning.
1861. Efterat Andragendeom kongelig,•Tilladelsetil at ud-

kionirmi'mz.føre Arbeidet var indleben til Departementet,indhentede
nemsErkldte-dette under lste FebruarIngeniørkommissionensErklæringfing af 26e
Marts1861.angaaendeKanaldirektørensForslag. Denne blev afgiven

den 2de Marts og gik ud paa, 1) at øiemedet med Hensyn
til at betrygge Vandsøs Bredder fra at oversvammesaf
Flomvandetog dervedvinde Land for en sikker Dyrkning
ved Tilvelebringelse af den foreslaaede Ailebsrende vilde
opnaaes; 2) at, naar Dammen blev bygget og opført som
foreslaaet, vilde Brugseierne ikke haie Krav paa nogen
Erstatning, muligens dog medUndtagelse af de Brug, der
da dreves alene ved Flomvandet,medens dog førstErfaring
kunde vise om og i bekræftendeFald, hvor stort deresTab
vilde blive. MedHensyn til OverslagetfandtKommissionen.
dette tilstrækkeligt, naar man istedetfor at benytte huggen
Sten til Dammenbrugteveltugtet og forboltetSten lalfald
opført med Cement.

Sagen passerede nu til Erklæringblandtde i Foreta-
gendet Interesserede, og Underhandlingernemellem Land-
eierne og Brugseierneom fælles Optrædenfortsattes.

1864. MenBrugseierneforbleveuvillige og protesteredefrem

protest

-
Bestemt deles mod Reguleringen, idet de Forudsætninger,hvortil

mod Regul-
eringen

fra Ingeniørkommissionenhavdestøttetsin Erklæringaf 1861,for-
Brugs-
eierne.

mentesurigtige. denAnledningindhentedeDepartementet
under 18deApril.paanyKommissionensErklæring,hvorefter
denne fremdeles1 Skrivelse af 25de fastholdt sit tidligere

ne:,12:21-Anførte og i Anledning af .Departementetsudtalte Ønske
elY2e2gom at faa en approximativBeregning over det Tab, Brugs-



April 1884.eierne under den for dem ugunstige Forudsætningkunde
have at befrygte, eller om dette Tab med nogen Grad af
Rimelighedkunde antagesat ville opveieelleroverstigeden
Vinding. Landeiernepaaregnede,udtalte, at en saadanOp-



gave vilde paakræve særdelesvidtløftige Undersøgelserog
Beregninger,der alligevelikke vilde afgive noget afgjørende
eller bindendeResultat,idet mangeFaktoreri Beregningerne
maatte grundespaa Skjøn. I ethvert Fald antog Kommis-
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sionen, at denne Sag neppe kunde bringes til Ende uden 1864.
ved Anvendelse af det i Lov af 81.teMai 1848 § 5 om-
handiedesagkyndigeSkjøn.

Den 2den Juli faldt der da kongelig Resolution for:Kgt.Res. af
af 2denJuli

at det i Henhold til Lov af 31te Mai 1848 tillades Gaard-1861, hvor-
eiere i Vaaler,Rygge og RaadePrtestegjeldesamt i Moss Land-Tvreinagd=
sogn, som findes opførte paa vedlagte Fortegnelse, at foretagetik

en Regulering af Vandstandeni Ind.søenVandso og dens Udleb
Mosseelvenoverensstemmendemed et af Kanaldirektørenunder

21de Apri11856 afgivet Forslag under Betingelse af, at Interes-
senterne— forsaavidt Skjønsmamdeneunder en Forretning, hvis
Omkostningerblive at udredeaf v'edkommendeLandeiere,erklære
sig ude af Stand til paa Forhaandat bedømme,om nogen og
saa Fåld hvor stor Erstatning i An1edningaf Foretagendetmaa
blive at udrede til Eierne af Britgene ved Mosseelven— have
at stille BrugseierneSikkerhed, der af Amtmandenfindes fyldest-
gjørende, for et saadant Beløb, som Skjønsmændeneanse til-
strækkeligt til at betrygge den evelltuelle Erstatning, hvorom
der medRimelighed antages at kunne blive Spørgsmaal,hvorhos
ved sammeResolution i Medholdaf Lovens § 5 er udnævnttil
Skjønsmænd,der efter nærmereRekvisition fraAmtmaadenhave
at bestemme, hvorvidt. og i Tilfælde' hvilken Erstatning der
maatte tilkomme Eiendombesidderei Anledning Arbeidets Ud-
førelse.

Efterat samtlige interesseredeLandeierehavde vedtagetSkjønsfor-
tningden

gde og12teat udredeOmkostningernevedSkjønsforretningen,blev saa-Novbr.1864.
dan afholdt den 10de og 12te November. Skjønsmændene
vare enige om, 'at der ikke kunde tilkommeBrugseierne
anden Erstatning end for de Udgifter, som vilde medgaa
til Vedligeholdelseaf den projekteredeDam med Vogter-
bolig og øvrige Tilbehør samt Løn til Vogteren. Denne•
Erstatning fastsatte de til Kr: 8000. # .

Hermed erklæredeBrugseierne sig utilfredse og for-
langte Overskjøn.

Formodentlighar enkelte af Brugseirrne forandretsin Ledtnant
egskrfevreicrlit:

Opfatning og begyndt at nære Tvivl om Rigtigheden af
i2eruagfi

ikke at forene sig med Landeiernei Reguleringensaaledes,
eti

at den ogsaa kunde skaffe dem Fordele. Under 26de No- TA18121d"

vember søgte nemlig GrossererHolst i den Anledning samt22Tegr.
i Anledning'af det fremtidigeStyre af DammenOplysninger 1864.
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1884. hos,IngenierleitnantGrentTedt,Aer uader 29de December
gay ham en udførligFremstilling&fsin Formening om Sa-
gen. Grentvedt tilraadedeBrugaelerneat benytte;.Leillg-
heden til ved Valget af en 'dybereReudø at skaffe sig
Aargangsvandog anbefaledeUl Sikkerhed fra Begyndelsen

• af at lægge Svilen i KrapfosDam paa Ktiten 3 istedetfor
som efter Forslaget paa 4.5. 'Da der ved Forslag til Se-
sænkningersom nærværendealtid klæbede nogen Usikker-

- hed, foreslog han derhosfor Brugseierne,at de skulde for-
lige sig med Landeierneom, at disse efter et imgivet For-
hold skulde bidrage1/4Part af de forøgedeOmkostninger
ved Reguleringen efter den dybereRende, paa Betingelse
af at man — dersomdet efterArbeidetsFuldførelse skulde
vise sig, at man dervedopnaaedemereend 21/2FodsSænk-
ning af en 13 Fods Flom enten blot skulde øge paa
DamsvillensHeide og betale Landeiernederes forøgedeBi-
drag tilbage, eller ogsaa blive enige om at beholdeBidraget
og lade Landeierne beholde det dybereAflob til bedre Af-
ledning af de af og til indtrædendeextraordinærthøie
Flomme,der havdenaaethøiereendtll 13i Vandsø. Skulde
det derimodvise sig, at Sænkningenendda ikke var til-
strækkelig, saa maatteLandeierne forbeholde sig Ret til
paa egen Bekostning at forage AllabetsBredde, indtil den
planmæssigeSænkningvar opnaaet.

1865. Paa Foranledningheraf blevUnderhandlingernemellem
Underhand-Brugs-og Landeiernegjenoptagne;men da GrossererHolst,lingerop-
tageme81arY som var den af Brugseierne,dervæsentligsøgte at paavirke
L.andeierne disse til Fordel for en Tilslutningtil Landeierne,døde,komog Brugs-
ei=5; Anee.11ingenOverenskowt istand. Imidlertidvar Tiden forSkjøns-



sultat. forretningensPaaanJwfor Overskjenudieben,og det gjaldt
nu at forelæggeSagensStilling for Landeierneog faa deres
endeligeBeslutning. Af Frygt for, at økonomiskeHensyn
underde da bestaaendefortrykteForholdskulde holdeLand-



eierne tilbage fra at indladesig paa Arlfflidet,og det hele
Arntets Foretagende derved strande, forhørteAmtet sig forindenforeløbige

Underhand-under 1.6deDecemberhos Departementet,om nogen Under-linger,med
Deptet. støttelse kunde ventes fra StatskassensSide til Arbeidets

Udførelseog i bekræftendeFald i hvilket Omfang. Amtet
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udtalte Ønskelighedenaf et direkte Bidrag paa Kr. 8000 188&

og af et Laan af Størstepartenaf den resterendeOverslags-
sum samt Afstaaelse af en af de i KanalvæsenetsTjeneste
ansatte Ingeniørertil Bestyrer af Arbeidet.

Den 31te Marts underrettedeDepartementetAmtet om, 18.6.

at det var villigt til at anbefale, at der til Udgifterne—
derunderindbefattetUdgifterneved dentekniskeBestyrelse,
som forudsattesbesørgetgjennemDepartementet tilstodes
de i VandstandsreguleringeninteresseredeLandeiere et Bi-
drag stort Kr. 6000. Departementetvar derhosvilligt til
at foreslaaet Laan af Myrdyrkningsfondet,forsaavidtder
til Sikkerhed kunde tilveiebringesGaranti af Smaalenenes
Amtskommuneeller ialfald af de Præstegjelds-Kommuner,
hvori de i ReguleringeninteresseredeLandeiendommevare
beliggende.

Efter denne Meddelelse afholdtes den 14de April et 2alatearf

Mode af samtlige LandeierepaaGaardenØr i Rygge, hvor ,z1p7iilfilfinee,
der enstemmigfattedes følgendeBeslutninger: paa,or.

At befølge Planen for den grundeste Rende i For-Beslutningomm.Pmlan

slaget til Reguleringaf Vandsjø og derefterat ansøge
omLaan af Myrdyrkningsfondetstort omtrentKr. 24000
eller efter Omstændighedernemindretil ArbeidetsUd-
førelse mod Garantiaf de enkelte Kommunebestyrelser
efter det Forhold, hvori de vare interesseredei Fore-
tagendet, og hvilket Forhold fandtes tilnærmelsesvis
angivet i KommitteensForhandlingerden 21de April
1865.
Snarest muligt at indgaa gjennemAmtet med en An-
søgning om Bidrag af Statskassen stort Kr. 6,000
og desuden fri Bestyrelse til Arbeidets Udførelseeller
en Sum, som skjønnedesrimelig til Løn af Bestyrer.
At anmodeAmtmandenom at træffeForanstaltningtil,
at saadan Garanti, som foran underNr. 1 omhandlet,
af de særskilte Kommunebestyrelserblev afgiven efter
de Regler, som Lov af 26de Augnst 1854 opstiller, og

4, at forsyne Amtet med de nødvendigeOpgaver over,
hvem og hvormangeaf de interesseredeLandeierein-
den ethvertPræstegjeldder vilde erlægge sin Andel til
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1866. Foretagendetkontant,og hvilke dervlide deltageiLaa.
net, i hvilkenAnledningde nødvendigeMaterialierfor-
ventedes udlaanteaf Amtet.
SamtligedisseForanstaltningerblev det overdragetden

valgte Kommitteeller den, som af isammepaa dens Vegne
dertil maatte blive bemyndiget,at udføre.

For at sikkre sig den fornednekyndigeAssistanee un-
der Ordningenaf BidragenesFordeling mellemLandeierne
indbyrdesm. m. formaaedeKommitteenAmtet til under 7de
Juni at andragehos Departementetom for det Offentliges
Regning at kunne overdrageIngeniørleitnantGrentve,dtLe-
delsen af de i den Anledning nødvendigeUnderhandlinger.

SamtidigmeddetteAndragendeanholdtAmtetpaaKom-
mitteens AnmodningDepartementetom, at han eller en an-
den Ingeniør maatte blive afgivet somArbeidsbestyreruden
at Udgifterne derved udrededes af det Bidrag Kr. 6,000,
somDepartementethavde givetTilsagn om at ville anbefale
udredetaf Statskassen. -

Paa KommitteensForanledningforhørteAmtet sig lige-
ledes under 7deJuni, omDepartementetmaattevære villigt
til at anbefale et større Bidrag af Kr. 8,000 istedetfor
Kr. 6000, og modtog herpaa et bekræftendeSvar af 18de
s. M.

Ordning af Garantispergsmaaletblevderefterordnetpaaden Maade,
Garanti-
spørgs- at de saakaldteKommunerovertogeGarantienhver for sin
maalet. Andel, mod at de enkelte Interessenter hver for sin Part

udstedteSkadesløsbrevtil Kommunernei sine Eiendomme.
Grøntvedts Den 15deSeptembergavGrøntvedten Indberetningtil

Indbet-
ningreat'15de DepartementetangaaendeSagensStilling og de af ham førte
Septbr.1866. ForhandlingermedInteressenternei Sænkningsarbeidet;hvori

han udtalte, at der var Udsigt til, at Arbeidetvilde kunne
paabegyndesden paafølgendeVinter. I den Anledningtil-



Dep.tetsskrev Departementetunder 21de s. M. Amtet, at Udgifterne
rikrivelse af
21de Septbr. ved den tekniskeBestyrelse af Arbeidets Udførelse som

1866 ang.
Arbeidets meddelti Depts. Skrivelse af 18de Juni — vilde blive at
Bestyrelse.

afholde af Arbeidsfondetog at indtage i Regnskabetover
Arbeidsudgifterne,medensUdgifterne ved Leitnant Grønt-



vedtsBefatning med de foreløbigeForhandlingervilde blive
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ham kerskilt godtgjorteaf Statskassen. Departementet,der
intet havde at erindremod,at Bestyrelsen af Arbeidetover-
droges Grøntvedt, udtalte sig derhosfor, at de nærmere
Vilkaar vedkommendehans Godtgjørelsem. V. for Arbeids-
bestyrelsen bestemtes efter Overenskomstmellem ham og
Interessenterne.

Da alle Forberedelser vare trufne, oversendteAmtet
den 7de November til Departementet et Andragendefra

•LandeierneangaaendeBidrag og Laan af offentligeMidler,
og traf KommitteenAftale med Grentvedt angaaendeAr-
beidets Bestyrelse.

Da Brugene ved Mosseelven ere meget forskjelligtstil- 9Ezifix-
lede med Hensyn til Drivkraft under de forskjelligeVand-
tilgange, var det nødvendigt, inden noget Arbeide paa-
begyndtes, at faa konstateret de bestaaendeForhold, for
at man senere, naar Dammenvar opført, kunde regulere
Vandafiebet saaledes, at Vandføringenved Brugenei For-
hold til Vandtilstromningenblev uforandretsom før.

I den Hensigt blev Vandføringeni Mosseelven Idassi-
ficeret i Henhold til det for de forskjelligeBrug fornødne
Driftsvand i 4 Klasser,og af Grøntvedti ForeningmedFor-
valter Wanckel og en 3die Mand blev anstillet Iagttagelser
med Hensyn til de disse Klasser tilsvarende Vandstande
ved de 4 i Mosseelven anbragte Vandmærker. Støttet til
disseObservationerblev derefterberegnet,ved hvilkeVand-.
stande i Vandse efter Reguleringende forskjelligeKlasser
af Vandføringi Mosseelvenskulde tilstedes.

Den 2den Februar blev i Henhold til Departementets 1867.
Indstilling af 18de Januar ved kongeligResolutionbestemt:Res. af

2den7Febr.

« 1. At der til Udførelse af den i kongelig Resolution af 2den Mnano:"
Juli 1864 omhandlede Regulering af Vandstanden i Ind- Boif4rajlita<f;
søen Vandse og dens Allob Mosselven naadigst tillades Midler.

vedkommende i dette Foretagende interesserede Landeiere
af Vaaler, Rygge og Raade Sogne samt Moss Landsogn
et Bidrag stort Kr. 8000 af de til Fremme af Myrdyrknings-
og Udtapningsforetagender bevilgede Midler.

2. At der til Dækkelse af Udgifterne iøvrigt ved det omhand-
lede Foretagende tilstaaes vedkommende Landeiere gjennem
den af dem opnævnte Komite et Laan af de til Myrers Ud-

186.6.
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' 11;»,67. tapning og. OpdyrkningbevilgedeMidler stort Kr. 14334.10)
mod Garanti af Vaaler Hovedsogns, Raade og Rygge Pra3-
stegjeldes samt Moss Landsogns Kommuner overensstem-



mende med. de respektive under 18de, 26de og 27de Juli
• samt 14de November sidstleden afgivne Beslutninger, og

forøvrigt paa de I Storthingsbeslutning af 24de SepteMber
1857 fastsatte Vilkaar og under Forbeholdaf, at Laanet
med Renter strax forfalder til Betaling, hvis ikke Arbei-
derne ere fuldførteinden en af Departementetfor detIndre
nærmerebestemteTidsfrist.
At Departementet for det Indre bemyndiges til at træffe
de Forfaininger, som maatte ansees fornødnefor at kon-
trollere, at det heromhandledeBidrag og Laan anvendes
i det tilsigtedeøiemed, og at Reguleringsarbeiderneudføres
fuldstændigtoverenstemmenclemed det naadigst approberede
Forslag med de Modifikationer,som det uævnte Departe-
mentet maatte bifalde.
At de foran underPost 2 omhandledeKommunebeslutninger
naadigst approberesi Henhold til Lov om Formandskaber
paa Landet af 14de Januar 1837 § 39, forsaavidtKom-
munerne herved kunne paaføres Udgifter for et længere-
Tidsrumend 5 Aar».

Ved under 1lte Februar at kommunicereAmtet denne
ResolutionoversendteDepartementetUdkasttil Obligationfor
Laanet med Tilføiende, at saasnart Obligationenvar bragt
i Ordenoverensstemmendemed Udkastet, vilde en Del af

Laanet blive udbetalt og Resten i Lerminer,efterhaanden
som Arbeidet skred frem.

•Arbeidets Arbeidetblev dereftersat igang. Den 30te Marts af-
Paabegyn-
delse og holdtes Underskjønsforretningtil Bestemmelseaf Erstatning-swonsfor- ,
retning. ior iorsKjelligeGrundafstaaelseri Anledning af Regulerin-

gen, og senere den 27de Mai Overskjøni sammeHensigt.
Grentvedts Under Flommen i 1866, der havde været ualmindelig
Forslagtil
Modifika- hei og paa det allernærmestelig den i 1856, der var lagt
tioner i
Planen. til Grund for Forslaget, havde Grentvedt anstillet Obser-

vationer med Hensyn til Vandstandeved de fire i Mosse-
elven anbragteVandmærkerog medHensyn til Vandmasser.
Han fandt derved at de virkelige Flomforholdvare væ-

sentlig forskjelligefra, hvad man havde maattetgaa ud fra
i Forslaget, idet man havde antaget Vandmassenfor stor
og Vandstandenefor lave. Dette i Forbindelsemed de Er.
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faringer, han havde gjort medHensynKoefficienteni den 1867.
for .Beregning af Afiebet benyttedeEytelweinskeFormel,
gjorde, at Faldforholdenei Elven ovenforDammen vilde
stille sig anderledesend beregnet. Paa Grund heraf fandt
Gremtvedtat burde foretage nogleModifikationeri den op-
rindeligePlan og fremsattederfor i en Forestillingaf 16de
April et Forslag til :

at flytte den projekteredeDam 180 Fod heiere op i
Elven, hvilket vilde medføreen Forøgelseaf deni For-
slaget paa dette Sted projekteredeMinering.
at lade de i Forslaget omhandledeTømmerlebgjennem
Dammenmed Flagning og Laftekar bortfalde.
gjennemKrapfos at udmineretil Koten 1 efter Gene-
ralplaneten 6 Fod bredRende,der i Damlinienkunde
afstængesved en Grundluge.
Brugseiernehavde givet sit Samtykketil Udminering

af denneRende, dog med det Forbehold,at Grundlugeni
Siderenden i Krapfos ikke efter SænkningensUdførelse
aabnedesuden deres Samtykke.

Komiteen bifaldt Forslaget og anholdt under 24de
April om kongeligTilladelsetil at gjennemførePlanen med
disse Modifikationer.

Dette Forslag til Modifikationeri Planen blev af De-
parteinentet sendt til Erklæring af Kanaldirektøren,der i
Skrivelse af 24deMai fremsatte nogleBemærkningertil
nærmereOplysning,vedrørendeFlødningensRet til Dispo-
sition over Vandet og hvorvidtFledningsforholdeneved lav
Vandstand saafremtDispositionsretikke havdes vilde
lide Skade ved Dammens Flytning og ved Sløifning af
Tømmerlebetmed Kar og Flagning. I denne Anledning
,oplysteGrentvedt i Skrivelse af 31te Mai, at der i Vas-
draget ikke var etableretnogetvist Retsforholdfor Tømmer-
flødningeni Modsætningtil Brugsdriften medHensyn til
Tandets Benyttelse, eftersomBrugseierne,der tillige vare
Tømmereierehidtil kun havdekunnet stænge eller aabne
en mindre Del af Lobet, saaledes at Fledningen havde
kunnet gaa til enhver Tid af Sommeren,om man end saa-
vidt muligt havde sogt at faa Tømmeret frem med høit
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1867. Vand, og at den, naar Reguleringsarbeidetvar udført, væ-
sentlig vilde lettes ved de giennemFossene admineredø40
Fod brede Render, og specielt giennemKrapfos vilde den
nu foreslaaededybereRende tilbyde Fledningen et bekvemt
Lob endog ved meget lavt Vand. Grentvedtantydede.imid-
lertid i denne Skrivelse, at det maaskeaf Hensyn til Fled-
ningen kunde ansees fordelagtigtikke at•forlægge Dammen
fuldt saa langt op som foreslaaet, men kun ea. 140 Fod
længereop, hvilket kunde ske udenforevrigtat have nogen
væsentlii Indfiydelse paa de af ham foreslaaedeModifika-
tioner.

Ihgeniør- Under 2den Mai sendte DepartementetSagen til In-kommissio-

tsenknnensBe-nggenierkommissionensBehandlingog modtogunder 14deJunii
dennesErklæring,der gik ud paa at anbefalede foreslaaedefikationer

i Planen Modifikationersaaledes,at Dammenfiyttedes140 Fod heiereaf 14de
Juni 1867.op i Elven.

Kg1.Res. af Ved kongelig Resolutionaf 2denJuli blev:det derefter
2denJuli
1864,hvor-tilladt,
ved Modi-

fikationeri «at der 1 den ved kongelig Resosution af 2den Jnll 1864Planenap-
Proberes. tilladte Regulering af Vandstandeni Indsøen Vandsø og dens

Ildleb Mosseelven foretages de Modifikationer,der indeholdes
Ingenierleitnant GrentvedsForestilling af 16deApril 1867, dog
saa1edesat Dammeni Krapfos bliver at anbringe i Pf. 100».

1868 Den 7de Oktober afieveredeGrøntvedt Arbeidet somArbeidetaf-
leveres somfuldfert.

feerdigt.

Brugseierne Forinden havde han henstillet til Brugseierneat over-
nt:ggteelsaefr-tageStyret af Dammenefter Fuldførelsen,menherpaamod-Da,mstyrft

m. m. taget det Svar af 1lte August, at de ikke vare villige til
at overtage Manøvreringenog Vedligeholdelsenaf den nye
Dam i Krapfos m. V. mod derfor at oppebæredet ved
Skjønsforretningaf 10de November1864 bestemteBeleb .af
Kr. 8000, hvorhosde underet Brugseiermøde,somGrøntvedt
overvar, nægtedeat gaa ind paa, at den gjennemKrapfos •
udminerededybe Rende istedetfor at afstænges med en
Grundluge lukkedesog aabnedesmedNaale paa samme
Maade, og efter sammeRegler som den øvrigeDel af Dam-
men i Krapfos.
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Paa et Mede af Komiteen for Vandsøs Regulering 1868.

den 21de-SeptemberfremlagdesBrugseiernesErklæringog
Udtalelse. 21deA3eptb);.

1868.
Paa dette Kommitteemødeeneclesman derhosom
at anmodeAmtet om at besætte Damvogterpostenved
Krapfos og samtidigoversendedet et af Grøntvedtud-

• arbeidetUdkast til Kontraktog Instrux.
at anmodeAmtet om at modtage og til Revision at
befordredet af Foged Grundt for det udførteRegule-
ringsarbeideatlæggendesRegnskabog at indsætteenten
i Rygge Sparebankeller anbringepaa andensikker og
fordelagtigMaadedenresterendeKassebeholdning,hvoraf
senere efter Amtets Anvisning efterhaandenbliver at
udrede de for ReguleringensplanmæssigeGjennemfø-
relse nødvendigeUdgifter. .
at den gjennemKrapfosdammenudminerededybeRende,
saalængeBrugseierneved Mossefossenikke indgaapaa
den oven antydedeOrdning, afstænges med en Grund-
luge i OverensstemmelsemedIngeniorleitnantGrentveds
Forslag af 16de April 1867, der er bifaldt ved kgl.
Rel. af 10de Juli s. A.
at det tillades EiendommeneJohnsrød,Syver Christen-
sen, med skyldig Afgift 	 Kr. 93.17
ogPoulshus,HalvorLarsen,medskyldigAfgift c 298.57
at indbetaleHalvdelen af ovenanførtedem til Vandses
Reguleringilignede Afgift, mod at de forpligtesig til
at indbetaleden resterendeHalvdel tilligemedRenter,
naar Erfaring efter Ingeniørleitnant Grøntveds For-
meninghar godtdort, at de høste fuld paaregnetNytte
af Vandses Sænkning.
at Lauritz Nore og Fredrik Soli efter de øvriges Op-
fordring, og sa,afremtAmtmandenønsker det, skulde
være ham behjælpelig med at føre Tilsyn med Dam-
vogterenm. V.
Under 13de Marts og 7de April foreslogGrentvedt,at 1869.

der skulde anstilles Vandmassemaalingeri Mosseelven forfluschimae;
at bestemmeVirkningenaf den udførteRegulering, og da søgeber- -
Kanaldirektørenunder 10de April anbefaledeSagen forDe-
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1969. partementet,samtftkede dette i lat der anvendtes4 å 600
Kr. til at ahstille disse Undersøgelser..

	

1874. Endelig indsaa ogsaa Brugseierne, at Reguleringenaf
srugseiernevandse og Mosseelven efter Forslagets andet Alternativ
optage

vilde have bragt dem størreFordele. Eieren af MossJern-
dur —værk, Baron H. Wedel-Jarlsberg,der paatænkteat gjenop-

tageJernværksdriftenng til denBensigt trængteat udnytte
Vandføringentil det Yderste, forenede sig med de øvrige
Brugseiere om et A.ndragendeaf 28de Mai til Departe-
mentet,hvori de anholdtom, at en Revision, støttet til se-
nereErfaringer,af det tidligereForslag, sigtendetil at for-
bedreForholdenefor Brugseierne,maatteblive foretaget af
Kanaldirektøren,da de agtede nu at søge dennePlan for
Reguleringengjennemført. Under 30te s. M. anmodede
DepartementetKanaldirektørenom at imødekommeAndra-
gendet, hvorefter han udoverSommerenog Høsten segte
at samle yderligere Erfaringer om Resultatet af de tid-
ligere udførteArbeiderved at nivellereFaldet i Mosseelven
underhei og lav Vandstandsamt ved at lade anstille nøi-
agtige Observationeraf Vandstandeneved de 4 Vandmær-
ker i Elven. Resultatet af disse Observationerog Maa-
linger samledehan i en grafiskFremstillingaf de sammen-
hørendeVandstandei Mosseelvenfør og efter Sænkningen,
hvor Vandstandenei Vandsø vare opsatte i Forhold til
Vandmærketi Sponvigeneller ovenforMossefossene,neden-
for hvilken Forholdenevare uforandrede.

	

1875. Støttet til disseErfaringerafgavKanaldirektørenunder
Kanaldirek- 28deApril sin Betænkningi Sagen, ledsagetaf den grafiske

tørens Be-
mærkning Premstilling. Han paaviste Nødvendighedenaf ved Bereg-
ang. den

dige
uHstRueegmn-. ningen af Afiøbet gjennemMosseelveh at reducereKoeffi-f

cienten ved den hertil benyttedeEytelweinskeFormel til
30, medensden ved Beregningernei Anledning af det op-
rindeligeForslag var antaget til 69. MedHensyn til Virk-
ningen af Reguleringsarbeidernehenviste han til den gra-
fiske Fremstilling, hvoraf en Del kun var opsat efter Be-
regning og ikke efter virkeligeObservationer,da han, siden
Arbeidetvar bleven fuldført,ikke havde haft Anledningtil
at observerenogen større Flom end den i 1874. Efter
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det oprindeligeForslag var det Meningen,at Mosseelven 1875.,
skulde føre fuldt Driftsvand (eller 256 Kubikfod), naar
Vandstandeni Vandse stod paa Koten 3; men under en
saadanVandføringvar VandstandenneaenforKrapfosi lille
Vandse kun 1Fod lavere, og da det vilde kræve uforholds-
mæssigeOmkostningerat udarbeideen Rende,der meddette
ringe Fald kunde føre fuldt Driftsvand, foresloghan ved
en Sænkningaf lilleVandsøat forøgeFaldet, hvorvedman
tillige vilde indskrænke den Forhøielseaf Flomvandsstan-
den, somVanelsesSænkhinghavdeforanlecligeti lilleVandse.
Naar man saaledesfra Sponvigentil Jernværkets Dam ud-
mineredeen 40 Fod bred Rende med Bundenhe1dend fra
Koten 4 til 3 ogfortsattedenne40Fod bredeRende
opoverElven medBunden

i Lille Hanen paa  3
i Krapfos paa . . . .  2
i Hanen paa . . . ....  1.5
i Thorsbjørnsrodgrunden. . . 	 ÷ 2
i Vrangen og Lille Vrangen. 	 ÷ 1.5,

saa skuldeman paa Grundlagaf de i det oprindeligeFor-
slag forøvrigt gjorte Forudsætningerog ved Benyttelseaf
den mindreKoefficienti denEytelweinskeFormelopnaaat
faa fuldtDriftsvandtil at afløbemedenVandstandi Vandsø
af 3 Fod. Kanaldirektørenfandt imidlertid en saa stor
Udvidelsefor kostbar og antog den derhosunødvendig,idet
man neppekundeforudsætte,at Tilløbettil Vandsegjennem-
snitlig i 100Døgn om Aaret alene skulde strække til at
neutralisereFordunstningenogIndsugningen,ligesomogsaa
en noget mindreVandtilgangend 258 Kubikfodpr. Sekund
for en kortere Tid vilde kunne taales for Brugsdriften.
Han anbefaledederfor en 2 Fod grundereRende paa 40
Fods Bredde,medhvilkenOmkostningernevildekommeat
staa i bedstForholdtil deInteresser, manønskedefremmet.
DenneRende vilde nedenforSponvigenhelde fra .÷ 2 til
÷ 1 og have Bunden

i Lille Hanen paa . . . 1
i Krapfospaa . . 0
i Hanen paa  + 0.5
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1875. i Thorbjørnsgrunden .
i Vrangenog lille Vrangen. . + 0.5

TIL Sammenligningmed de ældre og de davserendeFor-
hold havdeKanaldirektørengrafiskopstillet,hvorledesVand-
standsforholdenei Vandsoog Sponvigen saavel underhine
som efter den foreslaaedeSænkning vilde stille sig. Det
fremgikderaf, at

høieste Flom i Vandse ved den foreslaaedeyderligere
Udvidelse af Elvelobetvilde aflobeved en Heide af .13,
istecletforsom for ved 13.6 og oprindeligved 15 Fod,
og at alle mindreFlomme vilde aflobeved en forholds-

• tis mindreHøide, og
at fuldt Driftsvand, 256 Kubikfodpr. Sekund, vilde
aflobeved en Vandstandi Vandso af 4.8 istedetforsom
før ved 6.5 og oprindeligved 9.5 Fod, medensVandsø
efter den yderllgereUdvidelse af Lobet vilde kunne
udnyttes helt ned til 3 Fod, til hvilkenDybde den dog
neppe nogensindevilde falde,saafremtDammeni Krap-
fos benyttedesrigtigt.
ForudenUdmineringenaf de foreslaaedeRendervilde

man have at forlænge Skjermen ved Jernværkets Dam
opoversaaledes, at ved reguleret Lavvand 8/8 af Vandmas-
sen gik til Jernværketog 5/8 til Mosse-Brugene,da dette
dengangexisterendeForhold ikke maatte forrykkes, samt
at ombyggeDammeni Krapfos og lægge den til Bunden
boltedeDamsvils Overkantpaa Koten 0.5.

Omkostningerneved denne grundereRende beregnede
han til 56000 Kr., medens de for en 1 eller 2 Fod dy-
bere Rende vilde gaa op i respektive 80 og 112000 Kr.

Med Hensyn til, hvorledesman skulde fa,ade forskjel-
lige Interesser enige og Arbeidet udført paa bedste Maade,
bemærkedeKanaldirektøren,at Jernværketsog Byens Brugs-
Interesser vare aldeles de samme, medensLandeierneom
Vandse ogsaa vare stærkt interesseredei, at dette Arbeide
kom til Udførelse, idet de ved det i 1866-68 bekostede
Arbeide ikke paa langt nær havde opnaaetden paaregnede
Sænkning af Flommeni Vandso, medens de ved Udmine-
ringen af den her foreslaaedeRende vilde opnaa en væ-
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sentlig Forbedringaf Flomafiøbet. Det vilde,derforvære i 1875.
Landeiernesegen velforstaaedeInteresse at gjøre, hvad der
stod i deresMagt for at faa Arbeidetudført, og i den An-
ledning for det Første afstaa til BrugseierneDammen i
Krapfostilligemedde for dens VedligeholdelseogBetjening
bestemteKr. 8000, da det er denneDams rigtige Betje-
ning, som betinger,om Brugseierneskulde faa nogenNytte
af sit Udlæg, medensfor Landeierneden eneste og let kon-
trollableBestemmelse er tilstrækkelig, at ingen Naal maa
staa i Dammen,naarVandet i Vandsostiger over 9.5 Fod.
KanaidirektørenudtalteendeligNødvendighedenaf, at Land-
eierne satte sig i Spidsen ogsaa for dette Arbeide, for at
det omtrentpaa sammeMaade som det forrigeskuldekunne
udføres i Henhold til Lov af 31te Mai 1848, der ikke
giver Brugseierne som saadanne den formentlig fornødne
Ret til at expropriereGrund m. m.

Den af KanaldirektørenforeslaaedeRende afveg kun
forsaavidtfra det oprindeligeForslag af 21de April 1856,
som Renden i nedr8Del af Krapfosvar foreslaaet40 Fod
istedetfor 12 Fod bred, og at Renderne ogsaa vare fore-
slaaede udmineredenedenforKrapfos, i Lille Hanen og
Sponvigen, medensman efter vundenErfaring har maattet
paaregneen langt mindreVirkning af Arbeiderneend før.

lJnderhandlingernemellem Brugs-og Landeiernehave
senere været fortsatte, men uden at nogen Enighed er
opnaaet.

Interessenternei Vandses Reguleringnedsatte en Ko- - 1876.
mite til at gjennemgaaStatuter for Interessentskabetog Gjen13nem-

Instruxenfor Damvogteren. I den AnledninghavdeKomi-gbaeStera,f
Forhand-

teen denoptaget Underhandlingernemed Brugseierne an- linger out
Grundluge.

gaaendeAabningenaf deni KrapfosdammenanbragteGrund-
luge og henvendt sig under 30te Oktobertil Kanaldirek-
toren medAnmodningom hans Erklæringangaaende,hvor-
vidt det fremdelesmaatte.findes tilraadeligt,at Grundlugen
aabnedes og manøvredes paa sammeMaade som Krapfos
Dam ved Hjælp af Naale. I Skrivelseaf 16de November
til Vandseinteressentskabetoplyste Kanaldirektøren, at
dersom man borttog Grundlugen og afstængteAabningen
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1876. med Naale paa sammeMaade og efter sammeRegler som
den øvrige af Dammen,saa vilde man kun tappe Vand-
søs Lavvand til 1 å 2 Tommersstørre Dybde og sandsyn-
ligvis faa Flommeni Vandse til aflobe i 2 å 3 Tom-
mers mindreHoide end hidtil, en ubetydeligSænkningaf
denne til Gavn for Landeierneuden paa nogen Maadeat
skade Brugseierne, hvis Interesser ikke ere afhængigeaf,
om Flommenatiøber i en lidt større eller mindreHifide,
men af Vandsøs Tappeheide. Brugseierne vilde derhos
vinde de ovennævnte1 å 2 TommersTappeheide,hvormed
Vandsøs Sænkningvilde forøgesved GrundlugensFjernelse.
Skulde Brugseierne være komne til en bedre Forstaaelse
end tidligere, burde man afkræve dem en skriftlig Erklæ-
ring for, at de indgik paa, at Aabningen underDammen
lukkedes og aabnedes med Naale som den øvrige Del af
Dammeni Krapfos, hvorimodman ikke burde indrømme
dem Adgang til igjen at faa Aabningen lukket med en
Grundluge,om de skuldefindesig brøstholdneved det paa-
tænkte Arrangement, da det kun vilde bidrage til at
holde dette fremdeles uvæsentligetSpørgsmaalsvævende
længere Tid og give Anledning til Krangel. Forhandlin-
gerne herom have senere været paadrevne, men uden at
lede til noget Resultat.

	

1877. Efterat Komiteenhavde udarbeidet t Forslag til Love
Love for for Interessentskabet,som var bifaldt af Kanaldirektøren,

Interessent-
skabet. blev det behandletpaa en Generalforsamlingaf Interessen-



1878. terne og der vedtaget somLove, der skulde gjælde fra den
næstkommendeGeneralforsamlingi September1878.

1881. Da BrugenesVel var en for Kommunenvigtig Sag,
MossKom-og da den tillige ved en Farbargjørelse af Mosseelven øn-munean-
dragerom skede at tilveiebringei en lettereForbindelsemedTrakterne
videreUn-

dersagelser.Olil Vandsjø,tog den selvReguleringensyderligereUdvikling
i sin Haand.

Under 27de Mai 1881 fremkom den med et Andra-
gende til Amtet om at udvirke KanalvæsenetsAssistance
til yderligereUndersøgelserog til Udarbeidelseaf en modi-
ficeret Plan for Reguleringen i Forbindelse med en Plan
for Mosseelvens Farbargjørelse. Samtidig indledede den
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Underhandlingermed de forskjelligei de tidligere udforte 1881
ReguleringsarbeiderinteresseredeLandkommunerom en fæl-
les Optræden.

Efter DepartementetsOrdre af 22de Juli foretogKa- NYsoms

naldirektørenen Befaring af Lokaliteterne, og da han an-2163ersZbarf.

tog paa bedste Maade at kunne tilfredsstille de forskjelligeIdWeetrieltt:
Interesser ved at fiytte Reguleringsdammeni Krapfos nedrati's pagf
til Sponvigen og saaledes bibeholde den reguleredeVand-FractetTfø-

stand helt ned til Mosse By og undgaaAnlæget af en tvses:."
Sluse ved Krapfos, lod han nye Undersøgelser anstille
ved Imitnant Nysom, der optog Kort over Lille Vandsjø
fra Krapfos og ned forbi Sponvigen samt af Terrænetom
Krapfos med de fornødneProfiler. Denne Plan blev bear-
beidet af Nysom i et af hamfremsatForslagaf 26de Oktober,3arnearilsd-

 Be-

1881 og af Kanaldirektørenoversendt til Departementettænkningaf3die Novbr.
1881 overunder3die Novembers. A. Forslaget.

Ved dette Forslag var tilsigtet meget nær den samme
Regulering af Vandsjø som foreslaaet af Kanaldirektøren
under 28de April 1875, navnlig en Sænkning af heieste
Flomvandstandfra 13.6 til 13.0, af den laveste Vandstand,
hvorunderendnu fuldt Driftsvandkunde afiebe, fra 6.5 til
4.8, og endelig af den absolutlaveste Vandstandfra 5.0 til
2.5. Heieste Flomvandstandskulde saaledes sænkes 0.6
Fod og derved omtrent350 Maal Jord gjøres ganske fiom-
fri; den Vandheide,h-vorunderfuldtDriftsvand(256 Kubik-
fod) skulde kunne afiebe, vilde forøges fra (9.5 ÷ 6.5) 3
til (9.5 ÷ 4.8) 4.7 Foci d. e. med 1.7 lod og den samlede
Reservoirheide fra (9.5 5) 4.5 til (9.5 ÷ 2.5) 7 Fod .
d. e. med 2.5 Fod, hvilke Størrelser i Forening med det
ved Lille Vandsøs OpdæmningforøgedeReservoir betegner
den for Brugseierne opnaaeligeGevinst. Den regulerede
Vandstandskulde fremdelesbibeholdespaa Koten 9.5.

Farbargjørelsenvar væsentlig kun beregnetpaa Frem-
komst af Robaade; en mindreDampbaadvilde dog kunne
anvendes,naar ikke Vandstandenvar paa det laveste.

Paa Grund af en fra Moss Forniandskabtil Kanal- 1882.
direktørenunder21de FebruarindkommendeAnmodningom
at afgive Betænkning om, hvorledes Reguleringsudgif-
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1882. terne burde•fordelesmellemde forskjelligeBrug, blev Leit-



nant Nysom beordnt til at foretagede nødvendigeUnder-



segelser i denne Anledning. Han afgåv en Betænkning
Nyeeme desangaaendetuider 6te Mai1882,ledsaget af en schematiskFordelings-
tabel for Fremstillingaf BrugenesBeliggenhed,Faldheide og Vand-Udgifterne•

ved ee masse under fuldtDriftsvand(256 0 Fod pr. Secund),i hvil-Regglering
af Vandsø
af 6te Mai ken han opstilledefølgendeTabeloverVandmasse,Faldheide

1882og
Ranaldirek-og Hestekraft og for UdgifternesFordeling,hvilken af Ka-
tørensBe- Daldirektørenunder 8deMai blev anbefalettil Efterfølgelse.

mærkninger

Bragets Navn.
Vand-



masse i
jJ Fod.

Faldheide
i Fod.

Heste-
kraft.

et or-
hold,hvori
de berdel-

tage 1
Omkost-



ningerne.

Jernværket 	 96 70 859.0 0.4045

Byens Brug:




a) De aargjængelige:




Bredal og Wolds Mølle 44 10.8 60.8 0.0286
Reiners øverste 69 10.8 95.3 0.0449
Nymøllen (Gerner) . . . 113 5.8 83.8 0.0394
Hvistendals 2 Møller.. 77.5 17.8 176.4 0.0831
Gerners Grynmalle . . 40.3 19 97.9 0.0461
Byens Pumpeværk 37.2 15 71.3 0.0336
Reinerts nedre Melle 77.5 12 118.9 0.0559
Gerners lille Mølle . 40.3 10.5 54.1 0.0255
Henrik Holst Sagbrug 37.2 15.0 71.3 0.0336
Greners nedre Brug

(Dyremellen, Ny Dyre-
nballen og Stormollen)

b) Flombrugene:

155 17.0 336.8 0.1586

IfUsebyMolle(Reinerts) 42 13.0 69.8 0.0329
Værkets Flombrug . . . 2.5 45.5 14.5 0.0068
Hjersings mekaniske




Værksted. 	 1.3 7.2 1.2 0.0006
Ryperoolle (Reinert). . 1 2 42.0 6.4 0.0030
Hvistendals Korfimalle 1.3 21.2 3.5 0.0016
Brevig Sagbrug 
 1.3 17.0 2.8 0.0013

Sum 2123.8 1.0000

dertil 8de
Mai1882.
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Paa Foranledningaf en under 6te Mai fra Moss For- 1882.
mandskabindkommenForesporgselangaaendeFlombrugenes
Stilling til den projekteredeOmreguleringhar Kanaldirek-
toren under10deMaiafgivet en nærmereBetænkningherom.

Den 15de Mai afholdtes paa Moss et Fællesmode af
Komiteen for Landelerne, Moss Formandskabog Brugs-
eierne, ledet af Amtmanden,i hvilketMode Landeierneud-
talte forskjelligeBetænkelighederved at indgaa paa For-
slaget, og da Enighed ikke var at opnaa, bestemtesafholdt
et nyt Mode den 14de Juni.

Forslag med deri senere foretagne Forandringer.

KanaldirektorensForslag af 26de April 1856.
IngenierleitnantGrontvedtsForslag til Modifikationer

i hint af 16de April 1867.
Loitnant Nysoms Forslag af 26de Oktober 1881 til

yderligere Regulering og til Mosseelvens
Farbargjorelse.

Expropriationer, Forlig og Overenskomster.

Landeiernes Beslutning paa Modet paa Gaarden
Ør i Rygge den 14de April 1866 om at realiserePla-
nen (indtaget ovenfor).
Kommunebeslutninger angaaende Garanti for
det af Staten indremmedeLaan,
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for Vaalers Vedkommende,fattet i Mødeden. 18de
Juli 1866. '

«Vaaler Kommunbestyrelseerklærer sig villig
til•at garantere for et af Myrdyrkningsfondettil
Sænkning af Vandsø optagendes Laan, forsaavidt
de i ArbeidetInteresserede skafferKommunenbe-
tryggendeSikkerhed.»
for Rygges Vedkommende,fattet i Mode den 27de
Juli 1866.

»RyggeKommuneantagerGarantienfor detLaan,
som af Statens Myrdyrkningsfondmaatte tilstaaes
vedkommendeLandeierei Rygge til Vandsøs Regu-
lering, mod at Landeierne hver for sin Andel af
Laanet med mulige Omkostningerpaa egen Bekost-
ning udstedetil Kommunenog lade thinglæse Ska-
desløsbrevemed Pant i deres Eiendomme.»

e) for Raades Vedkommende,fattet i Mode den 26de
Juli 1866.

»Raade Kommunebestyrelsevedtager herved at
garanterefor Kr. 792.53 (syv Hundredeog nitti to
Kroner 53 øre), som er det Belob, der i Raade
ønskes laant til Sænkningen af Vandse. Denne
Garanti medclelesdog ikke, førend vedkommende
Interessenter i Anledning af den stillede Gatanti
udstedeSkadesløsbrevetil Kommuneni sine Eien-
domme.»

d) for Moss LandsognsVedkommende,fattet i Mode
den 14de Juli 1866, ligelydende med de fore-
gaaende.

3. 0 bli gati on for Laanet af Statskassentil TJdførelse
af den i kgl. Rslt. af 2denJuli 1864 omhandledeRegu-
lering af Vandstandeni Indsoen Vandsøog densAflob
Mosseelven. .

For de i nævnte Reguleringsarbeideinteresserede
Landeiereaf Vaaler, Rygge og RaadeSogne samtMoss
Landsogn,hvem der til ArbeidetsUdførelseved konge-
lig Resolution af 2den Februar 1867 naadigst er til-
staaet et Laan af Statskassen,stort 14334 fjorten
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Tusinde tre. Hundrede og fire og tredive — Kroner
10 øre, vedtage herved Undertegnede,hvilke i Sagens
Anledning af Landeierneere opnævntesom Komite i
Henholdtil den os meddelteBemyndigelsemedHensyn
til dette.Laans Anvendelse, Forrentningog Tilbagebe-
taling følgende Forpligtelser

Af enhver Del, som udbetalesaf Laanesummen,be-
regnes fra den Dag af, da den.anvises, indtil 11te
December18724 pet. aarligeRenter, der, dog uden
Beregning af Rentes Renter, lægges til Kapitalen.

Det efter foranstaaendePost udkommendesamlede
Kapital- og Rentebelob tilbagebetales derefter i 5
aarlige Terminer, hvert Aars 1lte December og
første Gang den.1lte December1873meden Femte-
part. Af det nævnte samledeBelobudbetalestillige
ved anmeldte1ste Afdragstermin4 pCt. Renter for
et Aar fra 1lte December1872 og ved hver af de
følgende Afdragsterminer4 pet. p. a. i Rente af
den til enhver Tid tilbagestaaendeRest.
Laanet, der kun udbetales efterhaands, som Ar-
beidet skrider frem, anvendes til dettes Udførelse
overensstemmendemed den i kongeligResolutionaf
2den Juli 1864 omhandledePlan, i hvilken ingen
Forandringskal blive foretagenuden Samtykkeaf
Departementetfor det Indre. Anvendesikke Laa-
net paa denne Maade, eller er ikke Arbeidetfuld-
stændigtudført senest til Høsten 1868, er den mod-
tagne Kapital med Renter strax forfalden til Be-
taling.

Til SikkerhedforLaanets Tilbagebetalingog For-
rentningsamt i TilfældeOmkostningerbave vi for-
maaet Vaaler Hovedsogne,Raade og Rygge Præste-
gjældessamtMossLandsognsKommunertil overens-
stemmendemed nedenforomhandlederespektiveun-
der 18de, 26de og 27de Juli samt 14de Juli 1866
afgivne Beslutninger at stille sin Garanti, hvorom
Kommunebestyrelserneved deres Ordførerei Paa-
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tegning paa nærværendeObligation vil give Til-
staaelse.

p. t. Moss den 10deApril 1867.
Af nærværendeObligationsPaalydeude 14334.10

Kr. er kun udbetaltKr. 14247.20. SomFølge heraf
kommerRygge PræstegjældsKommunesforan givne
Garanti kun til at omfatte et Beleb af Kr. 2629.03.

Kristianiaden 20de Oktober1868.
Undersj ønsforretning, afholdt den 10de og 12te
November1864 til Bestemmelseaf denErstatning,som
Brugene ved Mossefossenemaatte befindesat tilkomme.

Skjøn:

»Den Erstatning, der bliver at udredetil Eierne af
de ved Mosse Fos beliggende Brug i Anledning af
den projekteredeSænkning af Vandstandeni Indsoen
Vandsø, hvortil under2denJuli d. A. er meddeltkonge-
lig naadigst Tilladelse,bestemmestil Kr. 8000 otte
Tusinde Kroner— een Gang for alle, der blive at er-
lægge, naar den i det OvenstaaendeberørteDam med
Tilbehører afievereti planmæssigStand.»

Som ovenfornævnti Kapitel I. blev Sagen ikke ind-
anket for Overskjøn, da Underhandlingernemellem
BrugseierneogLandeiernetrak saa længe ud, at Tiden
for Paaanke imidlertidforlob. Brugseiernehave imid-
lertid ikke indgaaetpaa senereat overtageDammenog
dens Styre (se No. 8).
Erklæring fra Brug seierne af 19de Juni 1867.

»Manenedes om at udtale, at der fra Brugseiernes
Side ikke er Noget til Hinder for, at de af Leitnant
G-røntvedt.foreslaaedeModifikationerudføres, dog for-
beholdes, at Grundlugeni Siderendeni Krapfos ikke
efter SænkningensUdførelse aabnes uden Brugseiernes
Samtykke,og at ikke denne Erklæringfortolkessom
nogen Indrømmelsemed Hensyn til Spørgsmaaletom
Erstatningskravfor Tab,manpaaføresunderUdførelsen
af Sænkningsarbeideteller ved dette».
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6. 0 v erskj ønsforretning, afholdt den 27de Mai 1867
til Bestemmelse af Erstatning for forskjelligeGrund-
afstaaelseri Anledningaf Reguleringsarbeidet:

Skjøn:

Erstatning for Grund i Mosseelven for den plan-
mæssige Udminering,Anlæg af Dam med Lændser
samtOplægningaf denudminerede-Stenbestemmestil

Kr. 48
Do. for Grund indtil 2 Maal til de for
ArbeidetnødvendigeBygningerfastsattes
pr. Maal til Kr. 20, men udføres, da
Kontrapaaankeaf Underskjønnetikke har
fundet Sted med 	
Efterat Administratorhavde eragtet,at i
Erstatningen for den i Krapfos liggende
Dam med tilhørende Laftekar samt de
ovenfor samme anbragteLuger med Ind-
fatning og Sidemur,alene bliver at be-
stemme efter Materialiernes Værdi, an-
sattes Belebet af Mændenetil Kr. 60,
menudføresaf denunderb)anførteGrund
med 	

Skulde Indretningernetaxeres i deres
nuværendeTilstand (d. e. Materialierne)
og Arbeidet med Opsætningenmed Fra-
drag af •MaterialiernesForringelse ved
Slid og Ælde, saa værdsattessammetil
Kr. 300.

•d) Erstatningen for det Tab, som paafores
Eierne af det Flombrug, der engang i
Tiden skal have ligget nedenforKrapfos,
dervedat Faldet i denneFos paaGrund
af Udmineringeni FlomtidTeduceresfra
6 til 4 Fod, ansattesefterat Citanskabets
Sagfører havde forevist Skjøde af 29de
Mai 1820 og Kvittèringeraf 31te Decem-
ber 1828, 1829, 1833 og 1834 til Legiti-

24

72
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mation for, at den aarlige Indtægt for
VandfaldetsEiere i sin Tid var opgaaet
til Kr. 100, istedetfor Kr. 80, som tid-
ligere anført, til Kr. 200.

A n m. En Minoritet af 2 Stemmer
ansatte Belebettil Kr. 400, hvorefterdet,
daKontrapaaankeikke havdefundetSted,
udføres med det af Underskjønnetan-
førte Beløb 


e) Erstatningen for den G-rund,som ved
Hanen, Vrangen og Lillevrangen bliver
at afgive til denplanmæssigeUdminering
samt Oplægningaf den udmineredeSten
ansattes:
Ved Hanen til  Kr. 8

- Vrangentil 	 « 8
- Lillevrangen,forsaavidtAr-

beidet der udførestil  « 4

Erstatningenfor de i Vrangenanbragte
Luger med Ti1behør fastsattes, efterat
Administratorhavde eragtet, at der ved
Afgivelsen af SkjønnetunderdennePost
kun bliver at tage Hensyn til Materiali-
ernes Værdi,til 


A n m. Skulde Indretningernei deres
nærværendeTilstand (d. e. Materialier
med Arbeidet og Opsætningefter. Fra-
drag for Slid og Ælde) taxeres, værd-
sattes dennetil Kr. 320.

g) Erstatningen for den Skade, som maatte
opstaa ved ArbeidsstyrkensKommen til
og G-aaenfra Arbeidsstedernesamt ved
MaterialiernesFrembringeNeog Oplæg-
ning. Med Hensyn til dette Punkt er-
klærede Mændene,at de i enhver Hen-
seende henholdt sig til det ved Under-
skjønsforretningenAnførte.

« 280

20

« 60



— 45 —

7. Erkjendelse fr a J. H. Hvi dt om Afhændelseaf
Grund af 2denOktober1868. Undertegnedeerkjender
herved at have afhændet til Interessentskabet for
Vandsøs Regulering.
1) Grund til den fra Vaalerveien til Krapfos Dam

førende Vei i 7 Fods Bredde samt for det ved
Dammen staaende Naaleskur udgjorde tilsammen
4,000 Kv.-Fod.

til Dørvogterboligenved Krapfos, der saa-
ledes som hosstaaendeTeg-



Bo 	 ning udviser, begrændsesaf

:=Olfr > Nord

< 2.0 36

trukne Linie i
udgjørende80'

Den hele Grundafstaaelsebliveraltsaa 10,000Kv.-
Fod eller 1 Maal Grund,hvorfor jeg ved Skjøns-
forretningenaf 30te Marts1867 er tilkjendtKr. 24

fireogtyve Kroner som ifølge en anden af
mig meddeltKvittering er mig udbetalt.

Erklæring fra Brugseierne ved Mosseelven af
11te August 1868.

«UndertegnedeBrugseierei Mossefossenerklæreher-
ved, at vi ikke ere villige til at overtage Man.øvrerin-
gen og Vedligeholdelsenaf den nye Dam i Krapfos
m. V. mod derfor at oppebæredet ved Skjønsforret-
ningen af 10de November 1864 bestemte Belob af
Kr. 8,000.
Skjøde over InteressentskabetsGrund ved Krapfos
UnderskrevneWilliam Erichsen,Eier af Gjerrehougen
Matr.-No.140, Lobe-No.178 i MossLandsognerkjender
at have afhændet til Interessentskabetfor Vansees
Sænkning:

2) Grund

Vogterboligens østre Lang-



væg og dens Forlængelseaf
75 20 Fod i Syd og 36 Fod i

Nord samt en fra Endepuuk-
terne af samme Grændse-
linie og lodret paa samme

75 Fods Længde indtil Vandkanten,
x 75' = 6,000 Kv.-Fod.
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Grundtil den fra Vaalerveientil KrapfosDam fø-
rende Vei i 7 Fods Breddesamt for det ved Dam-
men staaendeNaalehus med tilhørendeTomt, der i
alle fire Hjørner er betegnet ved i Fjeld indhugne
Kors, udgjørendetilsammen  6,500 Kv.-Fod
Grund til Damvogterboligen ved
Krapfos, der begrændsesaf Vogter-
boligensøstreLangvæg og densFor-
længelse20 Fod i Syd og 36 Fod
Nord samt af de fra Endepunkterne
af denne Grændselinjeog lodret paa
samme trukne Linjer indtil Vand-
kanten, uddørende 80' x 75' = . . 6,000
Den Grund, hvorpaa Damvogterbo-
ligens Udhus staar.

Da jeg for Kjebesummen30 Kr. er fyldestgjort,saa
skal ovennævnteGrundherefterfølge og tilhøreVandse-
interessentskabet,idet jeg for Overdragelsenbliver dets
Hjemmel, dog med Forbehold, at jeg til enhver Tid
faar benytte den ovenfor nævnte Vei fra Vaalerveien
til Krapfos til min Bedrift, mod at jeg selv holder
Veien vedlige.

Moss den 25de Januar 1882.

William Erichsen.

ThinglæstpaaMaanedsthingetfor MossSorenskriveri
den 6te Februar 1882 og beherig extraheretog proto-
kolleret.  

Fr. Røyem.
Konst.

10. Skyldsætningsforretning. Aar 1881 den 28de
November vare vi undertegnedeaf Fogden opnævnte
Lagrettesmændsamlede paa Gaarden Gjerrebogeni
Moss Landsogn,Matr.-No.140, Lebe-No.178, af Skyld
gl. 1. 1. 18 og revideret 1. 3. 0 for at fordele og skyld-
sætte en Parcel af denne Eiendom, som af Eieren
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William Erichsen er solgt til Interessentskabetfor
. VansjøsSænkning. 


Parcellen har vi efter bedste Skjen anseet at være
100 Part af GaardenGjerrebogensSkyldværdi,hvor-
efter Skyldenbestemmes:

efter den gamleSkyld til 2 Skilling og efter den
revideredetil 2 Skilling. Den overskydendeDel eller
Brokskillingtillæggesden afdelteParcel.

Ved Skylddelingenopstaar intet Sameie.
J. Hanssen. 0. Ramberg, 0. Fuglevig.

Johan G. Aas.
Thinglæstpaa Maanedsthingetfor MossSorenskriveri

den 6te Februar 1882,behørigprotokolleret.
Fr. Røyem.

Konst.

Arbeidets KoStende.

	

Bevilgetaf Statskassen if1g.kongl

bruar 1867 


Bidrag af Interessenterne

	

i Vaaler for 3,192.76Maal Kr

	

i Raade - 420.16

	

Rygge - 1,371.52
i MossLand-

sogn.. . 213.00

Resolutionaf 2denFe-.
Kr. 8,000.00,

13,515.97
1,779.43
5,805.43

901.70

5,197.44Maal Kr. 22,002.53
Af dette Beleb udrededes1Kontant  « 7,755.40.
og som Laan af Myrdyrkningsfondetiflg.kg1.

LaterisKr. 15,755.40»
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TrausportKr. 15,755.40
Resl. af 2den Februar-1867 mod Garanti
af de enkelte Kommuner. ...... 14,247.20

Udredetaf Statskassen(forudentil de oprinde-
lige Undersøgelser) til Ingeniørleitnant
Grøntvedt for hans Ledelse af de for-
beredendeUnderhandlingermellemLand-
eierne i Henhold til Dpt.s Skrivelse af
20de September1866  « 1,990.40

IndvundneRenter  « 1,420.93

Kr.33,412.93

Udgift:
Arbeidsudgifterm m 	 Kr. 23,992.93
Henstaaende mod Panteobliga-

tion i GaardenCarlbergi
Rygge 	 « 8,000.00

Henstaaendei MossSparebank,
indsparedeRenter  « 1,420.00

Kr.33,412.93

Anlæggets senere Bestyrelse og Forhold til Staten.

Reguleringsarbeideter i Henholdtil den ved kg1.Re-
solution af 2den Juli 1864 meddelteTilladelse udførtaf et
privat Interessentskabaf Låndeierei Vaaler,Raade,Rygge
og Moss Landsognmed Assistance af det Offentligeiflg.
kg1.Resolutionaf 2denFebruar 1867 uden andetForbehold
af det OffentligesIndflydelsepaa Interessentskabetend det
at føre Kontrol,med at Arbeidet udførtesoverensstemmende
med de ved førstnævnteResolutionog vedResolutionaf 16de
April 1867 forelagtePlaner.
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Paa et Mede den 21de September1868 og ved et se-
nere antagetRegulativ forDamvogteren,har -den Xnteres-
senternenedsatte KomW præciseretsit Forholdtil Brugs-
eierne og paa en Genengforsamlingi Foraaret 1878 -har
Interessentskabetvedtaget følgende

Love

for

Vandse-Interessentskabet.
(Vedtageti Generalforsamlingden13deFebrnar1878).

§1

De EiendomsbesiddereomkringVandso, der har faaet
sin Jord udvideteller forbedretved dennes Sænkning,reg-
nes som Medlemmeraf Vandso-Interessentskabet.

2.
Interessentskabetsøverste Myndighed,deri indbefattet

Myndighedtil at bevilge de Midler,der ikke udfordrestil
nødvendigVedligeholdelse, ligger hos Geilera1forsamlingen,
der sammentræderhvert andetAar i SeptemberMaanedpaa
Krapfos, første Gang i Aaret 1878. Ethvert Medlem har
Adgangtil sammeog er stemmeberettigeti Interessentskabets
Anliggender. Her foretages Valg paa:
.a. en Komite,bestaaendeaf 5 Medlemmer,saaledes: 2 fra

Vaaler, 1 fra Raade, 1 fra Rygge og 1 fraMossLand-
sogn. DerhCs er Amtmandeni Smaalenene,saalænge
han dertil er villig, selvskrevetMedlem af Komiteen
og dens Formand.

b. 2de Revisorertiden Hensyn til Bosted.
Ethvert af Medlemmerneer forpligtet til at modtage

Valg til de under a og b nævnte Bestillinger og vedblive i
2deAar, hvorefterman har Ret til at undslaasig i ligesaa
lang Tid.

§ 3.
Den valgte Komite vælger af sin Midte en Formand

saafremtAmtmandenikke fungerer som saadan der
4



lederForhandlingerneunder,Generalforsatilingerne Komi-
teensMåder, twøtoktillererde deri tattedeBeshittlingersamt
opbevitrerSelskabets Dokumenter. Tillige liar hati tbe-
timek Tid at oversendeRegrnskabernetil Revisorerne
at fremlægge samme i revideretStand for den ordinære
Generalforsamlingtil Decision.



ExtraordinæreGeneralforamlingerkunne afholdes saa

ofte,Komiteenfinderdet fornødent,og forøvrigt naar mindst
20 af Selskabets Medlemmeri et bestemt øiemed forlan-
ger det.

Generalforsamlingenberammesaf KomiteensFormand
med 2de UgersVarsel i MossTidendersamt ved Cirkulære
til Medlemmerne. I Varselstiden skal de til Behandling
foreliggendeSager være udlagtetil Eftersyn paa Krapfos.



Alle Sager paaGeneralforsamlingenafgjøresved simpel

Stemmeilerhedmed Undtagelseaf Forslag af størreVigtig-
hed, saasom omTorandrigi Instruxen for Damvagterenog
i nærværende.Love; til Vedtagelse heraf udfordresmindst
2/5 to Trediedele af de MødendesStemmer.




Kasseren, der tillige fungerersom Sekretær,afiægger
hvert Aar Regnskab,meddeleret Uddragaf sammei Moss
Tidenderinden Udgangenaf paafølgendeAarsJanuarMaa-
ned, og tilpligtes han tillige efter Forlangendeaf nogen af
Komiteens Medlemmerat fremlæggeRegnskabsbogerneog
meddeleal muligOplysningvedkommendeRegnskabsvæsenet.

De valgte Revisorer paalæggesat have revideretfore-
gaaendeAars Regnskabinden 24de Juni næste Aar.



Komiteen antagerog afskedigerKasserereuogDamvog-

teren og bestemmerdisses Len. Den paaser, at Dam-
vogteren neiagtig opfylderde ham ifølge Instruxen paahvi-
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lende Pligter, sørger for, at Dam, Vandmærkerog de Sel-
skabet tilhørendeHuse holdesi forsvaligStand ligesaa skal
den mindst en Gang om Aaret undersøgeon Kasse-tehold-
ning og Regnskabsførselbefindesi Orden.

§ 8.
Disse Love blive Ljældendefra Generalforsamlingeni

Septbr.d. A. Indtil denne Tid bestyres Interessentskabets
Anliggendersom hidtil.

Reglementer og Regulativer.

Instrux

for

Damvogteren ved Krapfos.

1.
SaalængeVandet i Vandso holder sig over 91/2Fod

paa VandmærketvedVandemslandet,maa ingen Naale staa
i Dammen ved Krapfos, men naar Vandso synlm under
bemeldte Heide, anbringes og senere borttages saamange
Naale i Dammen, at Vandet saalænge som muligt holdes
paa Heiden 2 Fod paa Vandmærketstrax nedenforKrap-
fos Bro.

Ere alle Naale optagne,og Vandet her alligevel synker
under2 Fod, laderDamvogterenVandet lebe frit overDam-.
men, indtil det nedenforKraPfosatter voxer til over 2 Fod,
da han atter paabegynderNaalenes Nedsætning og Bort-
tagelse efter ovenstaaendeRegel, dog under Iagttagelse af,
at han kun efterhaandenog ikke voldsomtdriver Vandet i
Vandsø op paa en Tid, da Elven er i stærk Stigning, og
der er Grundtil at antage,at Vandsøuden Naalenes Ned-
sætning vil naa Hoiden 91/2Fod.

4*
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Damvogteren er tilstede ved enhver Tømmerslipning,

sergetfor, at Tømmeretpaa hensigtsmssigste Maade ledes
og alippesover Dammen,og hindrer det med-Baadshagen
fra at sætte sig fast paa Pillarerne. — Binder Tømmeret-
sig alligevel, standserhan Slipningen, indtil Lobet atter er
klaret.

Er han, for at Slipningen skal gaa med Lethed, nødt
til at anbringeflere Naale end ovenforforeskrevet,optages
disse atter,saasnartTømmerslipningenfor enDag er færdig.




Hver Dag Kl. 12 Middag optagerDamvogterenVand-
standenovenfor og nedenforKrapfos samt, saa ofte dertil
er Anledning,tillige ved Vandemlandeti Vandsø.



Naale og andre til Dammen hørendeMaterialier,der

ikke netop benyttes, indlægges i Skuret, saaledes at de
holde sig saavidt muligt tørre.



Naar nye Materialier maa anskaffes, indsenderDam-

vogteren itide Opgave herover til Smaalenenes Amt, til
hvilket han ogsaa har at henvende sig, saafremtder er
Noget, hvorom han ønskerOplysning, eller hvoroverhan
har at klage.

ForanstaaendeForslag til Instrux for Damvogteren
vedKrapfosbliver hervedi Henholdtil vedkommendeKomi-

, tees Beslutning heromi Møde den 21de dennes approberet
.som gjældende indtil Videre, idet Amtet med Hensyn til
sammes5 Post forbeholdersig Adgang til at frasige sig
den Befatning med VandsøsAnliggender,som omhandles.

SmaalenenesAmt den 25de September1868.

Sibbern.



c.

M ss Vas d rag,

2 .

Regulering og Sænkning af Mjær-Vand.



VI c. 2.
Reguleringog Sænkningar Mjær-Vand.

I den søndreEnde af Enebak og med sin sydligste
Ende stikkende ned I Haabel ligger Mjærvandetomtrent
327 Fod over Havet. Det er omtrent3000 Fod langt og
gjennemsnitlig1100 Fod bredt med et Areal af 14.3 Mil-
liolier eller 0.011 Kvadratmil. Nedslagsdistrik-
tet, som for en væsentlig Del bestaar af Skov, udgjørca.
0.9 kvadratmil.

Vandet har sit Afløb sydover gjennemHaabølelvetttil
Vandsø, og er Faldet mellem begge disse Vande omtrent
247 Fod. Haabølelven danner saaledes mange Vandfald,
og ligger der ved sammeflere Brug.

SomLavvandsvasdraghardenenmegetujævnVandføring,
idet denne umiddelbartfølger .1•Tedberen.Det størsteTilløb
til Vandet kan efter Sammenligningmed andre lignende
Vasdrag ansættes til 600 Kubikfodi Sekundet,medensdet
mindste nepPe er over 15 Kubikfod og det midlereefter
Sammenligningmed Akerselven en 27 å 32. Mjærvandets
Vandstandkan efter Opgivendevariere 3.9 Fod.
• Aavirket fra de omkringliggendeSkove have sin na-

turlige Førselsvei gjennemVasdraget og sin Markedsplads
paa Moss. Haabølelvenhyder i sig selv mange Hindringer
for Flodningen, og de flere Brug bidragenaturligentil at
forøge dem. For at kunne forbedrePlødningen tiltrængtes
en Vandføring af 120 Kubikfodi Sekundet, men — som

Lokalbe-
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man vil kunne slutte af,hvad ovenfOrer sagt, var denne
ikke disponibel til enhver Tid, naar den paakrævedesaf
Flødningen,og det hændtederforjævnligen,at størreKvan-
titeter Tømmerbleve gjenliggendei Elven.

Trælasthandlernepaa Moss, for hvem det var af Vig-
tighed at se disse Forhold forbedrede,og som antog ved
en Sænkning af MjærvandetsUclleb at skulle kunne dis-
ponereover en større KvantitetVand, androggjennemAm-
tet hos Departementetom, at Kanaldirektørenmaatte faa
undersøge Forholdene. pnder. Septemberbeordredes
han hertil og til at afgiv6 Betænkiiingi Sagen, i Tilfælde
ledsaget af Omkostningsoverslag.

Den 9de Mai afgd Kanaldirektren et Forslag med •

Overslag, ledsaget af et af Kaptein Sissener optagetKart
og Længdeprofil. For dette Forslag havde han antaget et
Generalplan,der laa24.08Fod under høiesteFlom og 20.18
under laveste Vand i Mjærvand. Og da der i den tørre
Aargid, som ovenfor anført, ikke var saa stærkt Tilleb,
som Brugene behøvede, saaledes at der da ikke kunde op-
samles nogenVandmasse,var man indskrænkettil detVand,
der kmide Opsamlesved de regelmæssigeFlomme og fore-
faldendestørre Regnskyl. Bassinet burde derforvære saa
dybt som muligt, og han antog da, at Søen burdekunne
benyttes i en Dybde af 71/2Fod fra K6ten 21.5 til 14,
hvorved den skulde kunne afgive fuldt Fledningsvand(120
Kubikfod)i 10 Døgn, hvilket ved en hensigtsmæssigFor-
deling maatte ansees tilstrækkeligt. For Brugenes Ved-
kommendeantog han, at de maatte være fuldt tilfredsstil-
lede ved at sikres en jævn Vandføringaf mindst 20 Kubik-
fod, og for LandeiernesVedkommendeomkring*Mjærvandet,
at de maatte være tjente med, at Vandet aldrig steg over
21.5,mod at det opdæmmedestil denneHeide, der var 1.32
Fod over det,tidligerelavesteVand. De til Opnaaelsenaf
disse Forhold nødvendigeArbeider vare Gravning af en
Rende med 10 Fods Bundbreddei Udlebet, Sløifning af en
Svigebel Sag tilhørendeDam og Anbringelseaf en bevæge-
lig Regulerings- og Flødningsdamsamt Ombygningaf en
over Elven førendeBro. Omkostningernevare beregnede



til Kr. 4000, dog var deri ikke medtaget Erstatninger, 1857.

hvoraf ialfald maatte udredesen Del til Eieren af Svige-
bølSag, som blev berøvetDriftsvandunder de lavereVand-
stande.

Sagen blev under 13de Mai 1857 af Departementet
oversendtSmaalenenesAmt til videre Befordring, og har
senere ikke været til Behandling af de offentlige Au-
toriteter.



c.

Moss Vasdrag.

3.

Svendalselven,Sænkningaf Sæby- og Fledsjevandene.



SvendalselvenSænkningaf Sæby-og Fledsjevandene.

Svendalselven, der har sit Udspring paa Grændsen
mellemVaaler og Skibtvedt Præstegjeld, gaar mod Vest
gjennemSæby- og Fledsjøvandeneud i Vandsø. Efter en
Beregning af KanaldirektørGrøntvedtskuldeVasdragetved
lavt Sommervandføre 69 Kubikfod Vand i Sekundet og
ved Flommeni 1856, 63 og 64 have ført respektive1300,
620 og 860 Kubikfod. Idet Elven forladerSæbyvandeter
dens Løb med Undtagelseaf nogle mindreForsnevringeret
Stykke nedenforUdløbet, ved Unums Bro og ved Laxe-
bækstrygen rummeligtog temmeligtregelmæssigt,indtil det
ved Unumsfos pludselig kniber sig sammen til en trang
Fjeldkleft, hvis Bund falder omtrent2 Fod paa en Længde
,af 200 Fod. I Flomtid dæmmerdenne Fos Elven saaledes
op, at den danneren stor Se med Sæbyvandog oversvom-
mer indtil henimoden 600 MaalJord, idet Elven da tillige
faar Aflob gjennem et mindreFlomløb. Nedenfor denne
Fos er Elvelobet paa en Længdeaf 1050Fod atter rumme-
ligt og regelmæssigt, indtil det i Hellefos afbrydes af en
bredFjeldryg, der paa enLængde af 200Fod falder 4 Fod.
Strax nedenforHellefos falder Elven ud i Fledsjøvand,der
— efter somdetsVandstandvoxer— dæmmeropunderFossen
og formindskerdet relative Fald i sammefra 1/50til Vsto.

Det hele Fald mellem Sæby- og Fledsjevander kun 4
å 5 Fod, og dette Fald er hovedsageligfordeltpaa Unums-
og Hellefos.

Lokalbe-
skrivelse.
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Mellem Unumsfosog Hellefos gjør Flommeneforholds-
vis liden Skade, idet de kun overskylleen enkeltJordtange
paa lidt over 6 Maal Jord, og som ligger meget lavt.

Elven gaar igjen ud af Fledsjevandetgjennemden kun
4 å 6 Fod bredeFjeldkleft,Klypen, og er et Stykke neden-
for igjen af Klypebro indskrænket til 18 Fods Bredde.
Omtrent640 Fod nedenforFledsjevandetliggerBirkedal-og
Frolandsbruget,der har en Dam over Elven. Ved at Van-
det her dæmmesfinderdet i FlomAfieb for en mindreDel
af Vandmassen igjennem et Sideleb, men ikkedestomindre
oversvømmerVandeti de større Flomme hele Fjeldstræk-
ningenmellemKlypebro,Elven bgFlomlObetog foranlediger,
at 191 Maal Jord omkring Fledsjøvandet oversvemmes.
Faldet ved Birkedalsbrugeter under lavt Sommervand
13 Fod.

Nedenfor.Birkedalsbrugetleber Elven i en Længde af
2800Fod mellemheie og steile Bredder,der kun vedBirke-
dalsholenudvide sig til en Flade, af hvilken i Flomtid md-
til 7.56 Maal sættes under Vand.

Det paa denneStrækningfor Vandets uhindredeAfiøb
tilstrækkeligtvideElveleie kniber sig derpaasammeni den
10 Fod lange ForsnevringHanefossen,og efterat have pas-
seret denne gjennemleberElven i et fiadt, bugtet og af Siv
opfyldt Leie en 2000 Fod lang og 4 å 600Fod bredSlette,
af hvilken i Flomtidindtil 100.67Maal sættes underVand.
I den nedre Ende af denne Slette dannerElven Heljudals-
holen, som den maa forlade gjennemen i over 200 Fods
Længde kun 5 å 10 Fod bred Fjeldkleift, indtil den 800
Fod nedenforvedFrolandsbjergstupetfaar fritAfiøb udover
et 15 Fod heit Fald.

NedenforFrolandsbjergetlober Elven i 2 å 3000Fods
Længde med 10 Fods Fald gjennem vild Fjeldmark til
Næsa Melledam,over hvilken den med et 18Fod heitFald
lober ud i Vandsø.

GjennemVasdragetforegaar ogsaa Tømmerfiødning,og
for at faa denne-afsluttet under Vaarfiommen,eller inden
det lave Sommervandindtræffer,havdeFledningsvæsenettil
sine Tider dels om Nætterne og dels i længereTid dæm-
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met for Stehy-ogFkdsjøvandene(kfr.Andragendefra Land-
eierne af 7de August 1853).

De Oversvømmelser,hvoraf Landeierneunder Flom-
mene led, havde de alkrede for længere Tid tilbage søgt
at forebyggevedMineringog Rensning .Unumsfossen,men
dels var dette utfistrækkeligt,og dels reistes der Klage fra
de nedenfor om,Fledsjøvandet liggendôLandeiere over, at
der tilførtes dem dervedmere Vand. Man maatte saaledes
opgive at handle paa egen Haand men fiere Landeiereom
Sæby- og Fledsjevandene samt Svendalselven Forening
med Brugseierne forenede sig om et Andragende af 7de
Augnst til Vaaler Kommunerepreesentation,for at udvirke
det OffentligesBistand til M faa undersøgtved sagkyndig
Mand,paa hvad Maade en for alle Parter tilfredsstillende
Reguleringkundetilveiebringes. Koinmunerepræsentationen
vilde imidlertidikke antage sig Sagen, hvorforde ved Pro-
prietær A. Holmsen under •10deMai 1854 indsendte sit 1854.

Andragende om Bistand direkte til Departementet. Dette
beordredederefter under 19de s. M. Kanaldirektørentil at siZeisgar.
lade anstille de fornødneUndersøgelser og afgive•Betænk- 1854'

ning over Sagen, ledsaget i Tilfælde af Omkostningsover-
slag over de til øiemedets Opnaaelse fornødneArbeider.
I August Maaned befor Kanaldirektøreni Forening med
Holmsenog Eierne af Unum og Fledsjø Vasdraget og be-
stemte sig efter et Nivellement af Fossen for at lade an-
stille nærmereUndersøgelser. Men skjønt han i fiere af
de paafølgendeAar havde opført denneUndersøgelsepaa
sine Reiseforslagog faaet den approberetaf Departementet,
blev den dog af Mangel paa Tid ikke foretaget

Først i 1864 indkomigjen fornyetAndragendefra en 1864.
Del OpsidderelangsVasdraget om Bistand til UndersøgelseAlyinlYZe

deaf, hvorvidtog med hvilke Omkostningeren Oprensningaf oi

Svendalselv samt Regulering af Vandstandenei Sæby- og 1.867
t5

.
Fledsjevandenehensigtsmæssigenkunde foregaa. Departe-
mentetbeordredederpaaKanaldirektørentil at lade Besty-=
reren af Reguleringsarbeiderneved Mørkfos, Ingenierkit-
nant Grøntvedt, anstille Undersøgelserneog uarbeideFor-
slag med Overslag, hvorhos særskildtRegnskab paalagdes

1853.
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1864. fort over Udgifter til SkydsogDiæt samtArbeideassiatance,
da vedkommendeLandeiereskulde refunderedem.

Undenøgel- Undersøgelserbleve sammeAaranstilledeaf Grøntvedt,•

ser, Karter.
og Karter olier begge Vandene,meddet i 1856 oversvom-
mede Terrainoptagneaf Assistent Taubø11.UdpaaHøsten
indtraf en stor Ylom, hvis Haide Grontvedt afmærkedei
Fjeld paa flere Stederi Svendalselvensamtidigmed, at han
paa Amtets Foranstaltningafmærkede den i Haabelelven,
Vandso og Mosselven.

1865. Den 31te August afgav.Grontvedten Betænkningmed
GrentvecttsForslag og Overslag til en Regulering. Som ovenfor an-
Forslag
mte Aug. givet havde han bestemtVandmasserneunder forskjellige

1865.
Forhold og antog Flommeni 1863 som en almindeligFlom,
den i 1864 som en stor, der, kunde indtræffe hvert 8de å
10de Aar, og den i 1856 som en overordentligFlom, der
neppe kunde antages at indtræffe oftere end hvert 18de å
20de Aar. Han udtalte, at man ved Sænkningenaf ,disse
Seer ikke havde at gjøre med en af disse gunstige Tilfæl-
der, hvor, man havde til Dispositionstore Fald, og hvor
man kunde opnaaSeernes Sænkningog Indvindingaf be-
tydelige Landstrækningervd Gjennembrydningaf en.for-
holdsvis smal Jord- eller Fjeldryg. Faldet mellemSæby-
vand og Fledsjevand var kun 4 å 5 Fod, og dette Fakl
var hovedsagelig fordelt paa Unumsfos og Hellefos, hvor
man — for at opnaanogen Sænkning— maatte brydesig
gjennem fast Fjeld i en samlet Længde af over 600 Fod,
medens de Landstrækninger,som skulde indvindes, ikke
kunde siges at være af forholdsvis betydeligUdstrækning.
Ved FledsjøvandetsUdlobhavde man rigtignoktil Disposi-
tion et tilstrækkeligtFald, men saa laa der et Sag- og
Mollebrug,som maatteexproprieres,og om end denne Ex-
proprationvar den rigtigste og billigste Maade at ordne
Tingen paa, saa vilde den dog bidragetil ikke ubetydeligt
at forøge Omkostningerneved Arbeidet. Da han derfor
ved en forelebigBeregningfandt, at en Udvidelseaf Elve-
leiet, der skuldekunnesikreLandstrækningernesaavel ornkr.
Sæby- som omkr.Fledsjevandetmod enhverOversvemmelse,
vilde koste 24 å 28000 Kr. eller 32 36 Kr. pr. Maal
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indvundenJord, foreslog han den efter,Terrainforholdene1865.

fordelagtigsteRende, der med nogenlunderimeligeOmkost-
ninger kunde udmineresog frembringeen efter Omstændig-
hedernetilfredsstillendeSænkning, nemlig for Sæbyvandet
3 å 4 Fod og for Fledsjøvandet4 å 6 Fod. De omkring
FledsjøvandetliggendeLandstrækningerskuldedervedunder
alle hidtil bekjendteVandtilstrømningerbefries for Over-
svommelse,medensde om Sæbyvandetkun under alminde-
ligeFlommesom i 1863vilde være fri, men i storeFlomme
som i 1864 vilde omtrent 1/5og i de overordentligesomi
1856omtrent2/5af de ved sidstnævnteFlom oversvømmede
Strækningerfremdelesoversvemmes.De fornødneArbeider
bestodevæsentligi G-ravningog Mineringaf 20Fod brede
Render paa forskjelligeSteder i Elven,Afstivningaf Unums
og Klype Broer samt Sloifningaf Birkedals-& Frolands-
bruget. Dette sidste var ved en forelobigTaxtforretning
anslaaet til. en Værdi af Kr. 2428 og de øvrige Omkost-
ninger beregnede til Kr. 11600, saaledes at hvert af de
indvindendes775 Maal Jord vilde koste Kr. 18.10.

Grøntvedtanstilledei et Tillægtil sin Betænkningen
Betragtningover, hvorledesSagenvilde stille sig, om man
sogteSænkningfrembragtuden at sleifeBruget, altsaa ved
enten at omgaadet eller flytte det længerened; menfandt,
at den for beggeTilfældevilde falde betydeligtkostbarere,
forudenat Bruget fremdelesmaatte gives Adgang til at
dæmmeopFledsjøvandetunderLavvand. Endvidere paavi-
ste han her, at enSænkningaf Vandstandentil Indvinding
af Land nedenforFledsjø ikke vilde kunne foregaauden
uforholdsmæssigeOmkostninger,der beregnedestil Kr. 48
pr. Maal. Endeligudtalte han, at der efter de vedøierens
ReguleringvundneErfaringer ikke var Grund til at frygte
for, at den foreslaaedeSænkningskulde bidragetil mærk-
bart at forøge Flomheiden nedenforHeljudalshøleneller
have nogen skadelig Indflydelsepaa Vandforsyningenved
de nedenforliggendeBrug.

Til Slutningbemærkedehan, at samtligeUdgifter ved
Arbeidet(ovenforangivnetil Kr. 14028) ikke vilde kunne
dækkesved Værdiforøgelsenaf den indvindendesJord, der

5
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1865. af AgronomLandmarkvar anslaaettil Kr. 10172.50,og at
om man end burde kunne paaregne et Tilskud af den
Vasdragetgaaende Last, hvis Flødning fra Sæby-til Fled-
sjevandetbetydeligt vilde lettes, aa vilde det dog neppe
blive saa stort, at der kunde ventes Enighed om Arbeidets
Udførelsemellem de deri Interesserede. SkuldeForholdene
imidlertidi saa Henseendestille sig gunstigerei Fremtiden,
saa burde Tilladelse til ArbeidetsUdførelseikke nægtes af
Hensyn til Birkedals- og Frolandsbruget,da det var for-
faldent og desudenkun repræsenteredeen liden Interesse i
Forholdtil Landvindingen,men Sænkningen var forøvrigt
ikke af saa stor og almen Interesse, at den burdeseges
fremdrevetved Tilskud af offentligeMidler.

Den 20de Septemberoversendte KanaldirektørenFor-
slaget til Departementet og har Sagen senere ikke været
ham forelagt.



e.

Moss Vasdrag.

4.

Bjærkeelven Aniæg af Temmerrende.

5,



VI c. 4.

Bjærkeelven Anlæg af Tammerrende.

Bjærkeelvenudgjør en af VandsosHovedtillob. Der 1881,

kan flodesi Elven fra Landsbroi Vaaler Præstegjeld til
Vandse en Længde af ca. 6 Km. I Elven findes en
omtrent500 Meter lang Indsnevring, kaldet Hætta (Trold-
hætta), hvor Elven danner et smalt Stryg med heie steile
Bredderog storstenetBund. Tømmeretbeskadigesbetyde-
ligt under Gjennemflodningeni Hætta.

Efter Andrågendefra MossFællesfiodningsforeningblev
KanaldirektørenafDepartementetden 29deSeptember1881
anmodetom at anstille Undersøgelsersamt afgive Forslag
til Forbedringeraf Flødningsforholdenei Bjærkeelven.

Disse Undersogelserbleve overdragneLoitnantNysom,
der den 24deNovember1881 afgav det forlangteForslag.
Han foreslogAnlæg af TømmerrendemedIndtagsdam al-
ternativt bygget enten, hvor den nuværendeDam ovenfor
Hætta forefindes,eller længere nede ved Begyndelsenaf
Elvesnevringen. Omkostningerneved disse 2 Alternativer.
stillede sig omtrent ens, nemlig til Kr. 4000. Foruden
A.nlægaf Tømmerrendevar bragt i Forslag nogle mindre
ElveoprensningernedenforHætta, kalkuleredetil Kr. 300.

KanaldirektørenoversendteNysomsForslag til Departe-
mentet den 25de November1881.

Efterat Fællesflødningenhavde underhandletmed de 1882.
Grundeiere,hvis Eiendommevilde berøres af Renden, og
efterat den havde truffet Overenskomstmed dem alle und-
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1882. tagen med Eieren af den bestaaendeFrosterud Dam, der
formentesig erstatningsberettigetfor denneDam, betragtet
som en Herlighedved Eiendommen,indgave de et Andra-
gendeaf 20de Marts 1882om kongeligTilladelsetil Arbei-
dets Udførelseog om Approbationpaa en enstemmigfattet
Beslutningom ved en Afgift paa Tømmeretat dækkeOm-
kostningerneved Renden.

I Anledningaf dette Andragendehar Kanaldirektøren
efter DepartementetsAnmodningaf 29deMarts under 4de
April 1882 afgivet Betænkningog den anbefalet,at den
ansegte Tilladelse og Approbationmeddeles,denne sidste
dog paa Betingelse,at Afgiften underkastesRevision og
fornyet Approbationinden5 Aars Forleb,efter at Renden
er færdig.



VI d.

Flødbargjørelse af Vasdraget gjen-



nem Kroer og Garder Sogne (Laaska

Vasdraget) samt Hølenelven.



VI d.
Fledbargjerelseaf VasdragetgjennemKroer og Garder

Sogne(LaaskaVasdraget)samtHelenelven.

A Flodbargjørelseaf VasdragetmellemKroerog Garder
Sogne(LaaskaVasdraget).

I.

Sagens administrative Behandling.

Dette lille Vasdrag dannes ved Sammenlob af nogle
mindre Bækkedrag, der modes i Nærheden af Helgestad
Bro ved Kroer Kirke. Vasdraget, der tildels danner Grænd-
sen mellemAkershus ogSmaalenenesAmter, har en Længde
af 1'./3Mil ned til Ladestedet Hølen, hvor det fortsættes
under Navn af Hølenelven, som ved Soon falder i Kristiania-
fjorden. Efterat der i 1866 og 1867.paa Konsul Hvidtfeldt
i Soons Regning i Vasdraget var fiødet nogle mindre Tom-
merkvanta, indsendtes til Departementet en Ansøgning, da-
teret 3die September fra fiereSkoveiere i Kroer og Garder
Sogne, hvori androges om, at der maatte blive anstillet Un-
dersegelser og afgivet Forslag til de Foranstaltninger, som
for TommerfiedningensFremme maatte findes hensigtsmæs-
sige. Efterat Kanaldirektøren gjennemDepartementet under
14deOktober havde modtagetAnmodning om at foretage de
nødvendigeUndersøgelser,bleve disse overdragne til Ingeniør
Vogt. Under 18de December 1867 afgav denne Forslag
medOmkostningsoverslagtil en Flodbargjørelse. Kanaldirek-
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tøren oversendte Departementet dette Forslag den 23de
December 1867 uden Bemærkning.

Ved kongelig Resolution af 21de Juli 1868 blev det
bestemt:

«at det i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaende
Indseers Sænkning m. V. naadigst tillades Bestyrelsen for den
til Oprensning af Laaska Vasdraget i Aas og Vestby Præste-
gjelde i Akershus Amt m. V. dannede Forening at foretage en-
del til Lettelse af Fledningen gjennem bemeldte Vasdrag sig-
tende Arbeider overenstemmendemed den dertil af Civilingeniør
Vogt under 18de December 1867 afgivne Plan».

Forslag.

Ingeniør Vogts Forslag af 18de December 1867.

B) Heflenelven.

I.

Sagens administrative Behandling.

Hølenelv, der som ovenfor anført danner Fortsættelsen
af nævnte Vasdrag, har fra LadestedetHelens Baadste strax
nedenforHølenfaldet til densUdleb i Soonsvigen en Længde
af omtrent 8000 Fod. Da Elven ligger i Niveau med Fjor-
den og den Vandmasse, som den fører den største Del al
Aaret, er heist ubetydelig, spores Havets Stigen og Faldeli

Elvens hele Længde.
Paa Ladestederne Soonsog Helens Havnekominissioners

Vegne androg Havnedirektøren hosMarinedepartementet om,
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at der for det OffentligesRegning maatte blive udfort en
Reguleringog Uddybningaf Helenelv. Efterat Sagenvar
oversendtIndredepartementet,anmodededette i Skrivelse
af 23deSeptember1853Kanaldirektørenom at foretagede
fornødneUndersøgelserog afgiveForslag medOmkostnings-
overslag til den forønskedeRegulering af.Elven. Under
26de Januar 1855 afgav Kanaldirektorensit Forslag til
Udmuddringaf en Rendemed 20FodsBreddei Bundenog
en Dybde af 4 Fod under dagligt Vande. Arbeidet var
kalkuleret at skulle koste Kr. 8640.

Sagen sees senereikke at være forelagt Autoriteterne.

Forslag.

KanaldirektørRoyemsForslag af 26deJanuar 1855.



Akerselven og dens Tilløb.
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Akerselven og dens Tilleb.

Akerselven, der har sit Tilleb fra Maridalsvandet, fal-
der efter ca. 5/4Mils Lob i Bjørvigen ved Kristiania østre
Havn. Elven danner en Række af, til Fabrikdrift stærkt
udnyttede, Vandfald paa ca. 474 Fod samlet Heide. Mari-.
dalsvandet, som er det største Vand i Nedbørsdistriktet,
har sit Tilløb fra 2de Vasdrag, det vestre og det østre,
i den saakaldte Nordmarken. Det vestre, der fører en be-
tydelig større Vandmasse end det østre, har sit TJdspring
fra nogle mindre Vande nordligst i Nordmarken — i Jevn-
akers Præstegjeld er ca. 23/4Mil langt og rigt paa
Vande, blandt hvilke de største ovenfra og nedover ere :
Katnoset, Sandungen, Hakloa, Bjørnsjøen, Fyllingsvandene.
I det østre Vasdrag, der er ca. 1 Mil langt, findes kun
et større Vand, Helgeren. Det samlede Nedbørdistrikt til
Maridalsoset har et Fladeindhold af lidt over 11/2Kvadrat-
mil. Foran samtlige i Nordmarken værende større og min-
dre Vande er bygget Damme, der har været opførte til
Fremilødning af Tømmer og Lagterved.

Før 1855 fandtes ingen Reguleringsdam foran Mari-
dalsvandets Udlob, og for at Flødningen af Tømmer der-
fra til tvende nedenforliggende Sagbrug ogsaa under lave
Vandstande skulde kunne foregaa, leftede man Vandstan-
den i Maridalsvandet dengang ved Hjælp af en for Lei-
ligheden opkastet Dam, der atter fjernedes efter endt
Fledning.
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Efterat forskjelligeMaadertil Forbedringaf Vandforhol-
denei Akerselven,bl.A. vedOpførelseaf DammeforanBjørn-
sjøenog Fyllingsvandene,havdeværet paatænkte,fremkaldte
endeligNødvendighedenaf for det voxendeKristianiaat ud-
vide de ældreVandledninger,at man under 2denJuni 1852
indgik en OverenskomstmedBaronHaraldWedel-Jarlsberg,
der var Eier af Vandretteni NordmarkenogMaridalsvandet,
om Opførelseaf en Dæmningforan detteVand overenstem-
mendemed en af KanaldirektørRøyem og Flødningsinspek-
ter E. Soot udkastetPlan, dateret 3die Juli 1849. Dam-
men, som Kristiania Kommunehavde paataget sig at ud-
føre, Mev bygget af Soot i 1853 og eft,r MagistratensAn-
modningi Skrivelse af 5te Novembers. A. besigtiget af
Kanaldirektøreni ForeningmedHovedregnskabsførerAubert
og IngeniørkapteinRæder. Den 22deNovember1853 afgav
disse deres Erklæring,hvori de paapegedeenkelte Mangler
ved Dammen. En senereErklæring,afgivet af Kanaldirek-
tøren, HovedregnskabsførerAubert og KapteinKlingenberg
af 9de November1854, gik ud paa, at den Sootske Dam,
hvis densMidtkarhavdeværet solidere opført,vilde afgivet
al den Sikkerhed, som efter den simple Bygningsmaade
kunde forlanges, og at der, endog i Dammensdaværende
Tilstand, naar kun Flodningenforegik medForsigtighed,ei
var nogen Sandsynlighedfor Dambrud. Dammenviste sig
imidlertidsenere saa mangelfuld,at den efter en afholdt
Skjønsforretningden 30te Oktober 1855 blev anseet for
ubrugbarog kasseret. Da der i 1855 og 1856 atter opstod
Spergsmaalom Udvidelse af Kristiania Vandværk, ledede
dette til, at KristianiaKommuneden 8de Mai 1858 beslut-
lede bl. A. at lade opføre en ny Dæmningved Maridals-
oset. Denne blev i 1859 og 1860 bygget af daværendeIn-
genier 0. Roll efter en af ham udkastet Plan, hvorom
Kanaldirektørenpaa Foranledning af Kristiania Stift un-
der 15de September1857 havde afgivet sin Erklæring.

Foranlediget ved det stedse stigende Vandforbrugi
Kristiania besluttedeMagistraten at lade de lidet kjendte
hydrografiskeForholcle i Nordmarkenundersøge. Disse
Undersøgelser blev i 1873 •overdragneIngeniør J. Vogt,
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der den 1lte September 1874 afgav sin Betænkning,be-
titlet: «Om Vandforholdenei Nordmarkenmed Forslag
til de Arbeiderog Foranstaltninger, som ansees fornødne
for at tilveiebringe en større Normalvandføringi Akers-
elven». Resultaterne af Vogts Overveielserkonkluderede
med, at man ved forskjelligeaf ham foreslaaedeDamfor-
heielseraf de større Vandei Nordmarkenm. 17 vilde i et
middelsregnrigt Aar kunne opnaa en normalVandføring
af ca. 118 KubikfodVand i Sekundet og ved samtidigtat
forheieMaridalsdammenca. 3 Fod en Normaivandføringaf
12.5 Kubikfodpr. Sekundi Aarets 300Arbeidsdage. Nor-
malvandføringeni Akerselven anslogesdengangtil 90 Ku-
bikfodpr. Sekund.

I 1876 kjøbte imidlertidAkerselvensBrugseiereDis-
positionsrettenover NordmarkensVasdrag med Ret til at
forhøieDammeni Henholdtil Vogts Forslag af 1ite Sep-
tember 1874 samt med Forpligtelsetil at overtageNedfled-
ningenaf Tømmer og Lagterved fra Nordmarken. Brugs-
eiernehar senere foretaget en Del Arbeideri Vasdragene,
sigtendedels til Opsamlingaf Vand og dels til Lettelse af
Flødningen.

SpørgsmaaletomAfstaaelseaf Vandfra Maridalsvandet
til Kristiania Vandforsyningstod imidlertidfremdelespaa
Dagsordenen,i hvilken AnledningKristiania Stadsingenior
havde udregnet,at man ved en 4 FodsOpdæmningafMari-
dalsvandet under normaleNedbersforholdkunde paaregne
enForegelseaf AkerselvensGjennemsnitsvandføringaf 11.92
Kubikfod pr. Sekund eller næsten det samme Kvantum
Vand, som;var paaregnetat ville tiltrængesfor Kristiaffla
fremtidigeVandforsyningfra Maridalsvandet 12 Kubik-
fod pr. Sekund. Overensstemmendehermed fattede Kri-
stiania Kommunebestyrelseunder 4de Juli 1878Beslutning
om, «at Magistrat og Formandskabbemyndigestil ved Ex-
propriationat søge erhvervetRet til at opdæmmeMaridals-
vandet 4 Fod' over den nu tilladte høieste Vandstand».
Under 17deJuli 1878 indkomunderdanigstAnsøgningfra
Kristiania Magistrat og Formandskabom Tilladelse til at
foretage den_omhandledeOpdæmningaf Maridalsvanclet.

6
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1 den Anledning blev KanaldirektørensErklæringafæsket
af Departementet. I sin Erklæring, der blev afgivet den
13deAugust1879,anbefaledeKanaldirektqrenExpropriations-
tilladelsen, og ved kongeligResolutionaf 24de November
s. A. besluttedes:
.1. At det i Henhold til Lovene om Anlæg af Vandledninger

af 28de August 1851 og 18de Mai 1860 naadigst tillades
Kristiania Kommunetil Udvidelse af Byens Vandværk:

af Maridalsvandetat udtage indtil 12 KubikfodVand
pr. Sekund gjennemsnitlig i Døgnet, herunder indbe-
fattet det KvantumVand, Kommunen allerede nu er
berettiget til at udtage af Maridalsvandeteller Akers- ,
elven.
at lade opdæmmeMaridalsvandet4 Fod over den nu
fastsatte heieste Vandstand.

2. At Bestemmelsen om, hvorvidt og i Tilfælde hvilken Er-
statning der maatte tiikommeVedkommendei Anledning
af de under foranstaaendePost 1 omhandledeForfeininger,
bliver. i Henhold til førstnævnteLov sammenholdtmed Lov
af 31te Mai 1848 § 5 at afgive af dertil af Kongen ud.
nævnte Mænd».
(Se DepartementstidendeNo. 1, 2, 3 og ,4 for 1880).

Paa Grund af Byens stadigt tiltagende Vandforbrug
protesteredeBrugseierne langs Akerselven mod dens for-
mente Indgreb i deres Rettigheder. Man søgte Forholdet
dem imellemafgjort af Domstolene,og da der i denAnled-
ning forlangtes oplyst, i hvilken Grad Maridalsdammen
havde foroget Akerselvens normaleVandføring, blev der
afholdt forskjelligeSkjønsforretninger,senest et Overskjøn
afgivet i DeeemberMaaned1881, hvorefterskjønnedes:

«at Akerselvens normaleVandføringpaa Grundaf den
«ved MaridalsdammenmuliggjorteOpmagazineririgog Regu-
«leringer forøget med 20 — tyve — Kubikfodpr.Sekund
«før 1877. DammensNyttevirkning under den efter 1877
«indtraadtefuldstændigeReguleringaf TiliebetantagerOver-
«skjønnettil 10 — ti — Kubikfodpr. Sekund.

«I begge Tilfælde kommertil Afdrag, hvad Byen har
«konsumeret».

Sagen venter sin Afgjørelseved Iløiesteret.



TI f.

Elvebrud paa Lier Præstegaard

og Fællesfleidning i Lierelven.

6*



• Vl f.

Elvebrud paa Lier Præstegaard og Fallesfladning
Lierelven.

Sagens administrative Behandling.

Paa Lier Præstegaards opdyrkedeMarker var der op- 1866.

staaet et Elvebrudomtrent 1200Fod langt, somforstørste-Elvebrud.

delen var foraarsagetaf Elven, medensden Omstændighed,
at der i Terrainet fandtes fiere Vandaarer, bidrog til at
Udglidningenforegikraskere. I Anledningaf dette søgte
SognepræstenKirkedepartementetsMedvirken-til at faa vi-
dere Skade forebygget,idet han vedlagdeet af Amtsinge-
nieren udaibeidetForslag til Bruddets Forbygning,hvor-
efter Omkostningernedermedvare beregnedetil Kr. 1200,
og efterat have modtaget en Forestilling fra nævnteDe-
partement paalagdeIndredepartementetKanaldirektørenat
undersøgeAastedet og afgive Betænkning om Sagen, led-
sMet af Forslag til de Forbygningsarbeider,som maatte
findesfornedne.

Efterat have besigtigetForholdene paa Stedet afgav
Kanaldirektørenunder 6teJuni sinBetænkning. Han fore-
slog deri at forbyggeBruddetmed et Parallelværk,som,hvis
Elvebruddetikke laa i stærk Kurve, eller hvis der ei var
Iis- ogTømmergang,kundebyggesbilligstaf Faskiner,men
som her burde udføres af Sten, saaledessomdet var fore-
slaaet af Amtsingenieren. Skjønt han ansaa den af clenne
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1886- foreslaaedeSumKr. 1200,som denmindste,der burdeanven-
des,saavildeman,antoghan,medKr. 800kunne afværgederk
værsteFare ved kun at dække paa en Længde af 800Fod.
Forøvrigt foresloghan Arbeidet bortsat paa Akkord.

Kanalvæsenet har senere ikke havt nogen Befatning-
med denne Sag.

	

1874. Med.Hensyn til TemmerfledningenhavdeLierelvenhid-
til ligget i det Frie, da Vasdraget af Naturen var saavidtaodning.
greit, at man i Reglen var kommet ned med Tømmeret
under Vaarflommen.Der havde saaledes ikke været nogen
tvingendeNødvendighedtilstede for Dannelse af et ordnet
Flødningsvæsen, men den Omstændighed,at intet saadant
var tilstede, havde bevirket, at Temmerhandlerneikke sto-
lede paa TømmeretsbetimeligeUdkomstog derforaltid be-
talte det med mindrePriser, end der blev givet ved Stor-
vasdraget. Dette de Handlendesufordelagtige Omdømme
om Lierelven som temmerferendeVasdragvar paa Grund
af den sidste sneløseVinter og Tømmerets endeligeUd-
komst ud over Sommerenog ind i Håsten blevet endnu
ufordelagtigere,og for at raade Bod paa denne Tilstand
traadte Flerheden af Liers Skoveiere den 16de November
sammen til et Modei Kommunelokaletpaa Nordal for at
søge stiftet en Fællesfledningsforeningi Henhold til Lov
af 26de August 1854. En saadanblev ogsaa bestemtop-
rettet, og valgte man paa Stedet en Bestyrelse og vedtog
Udkast til Foreningens Love, der oversendtesAmtet tit
Indhentelseaf kongeligApprobation.

	

1875. Den 23de Juli sendteDepartementetUdkastet, ledsaget
af LensmandensAttest for, at AndragerneudgjordeFler-
heden af Skoveierne, til KanaldirekterensErklæring, og
efterat denne i Skrivelse af 13de August havde bifaldt Be-
stemmelsernei Udkastet,erholdt dette kongeligApprobation
ved Resolutionaf 9de September1875.

Resolutionenlyder saaledes:
«At naadigst Approbationi Henhold til Lov indeholdende

Bestemmelser om Flednings- og Flodrensningswesenetaf 26de
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August 1854 § 5 meddeles paa vedlagte under 16de November 1875.
1874 vedtagne Statuter for en Forening for Fællesiledningi
Lierelvens Vasdrag,BuskerudsAmt, med Forbeholdaf, at der
Henhold til Lov om Behandlingen af Krabas- og Bundtemmer
af 12te Juli 1848 istandbririgeset Reglement for saadantTom-
mer, inden sammekommerForeningen tilgode(Statuterne § 10),
hvilket Reglement bliver at undergive naadigstApprobation».

Overenskomst

om

Tommerflodnin gen i Lierelven af 16de Novbr. 1874,

approberetved kg1. Resolution af 9de Septbr. 1875.




LierelvensVasdragog den for sammestiftedeForening
omfatterhele Elven fra dens Udlob i Drammensfjordentil
Tronstadi Nordelven og til SjaastadSagbrugved Grlittre-
elven, det vil sige nedenfor det nedersteVandfaldved Ju-
stadholmen, altsaa inden det sammeOmraade som Kjob-
mandsbrotningenhidtil har foregaaet.




Flodningsbestyrelsenbestaar af tre Mænd, som det
paaligger:

at besorge udfort de fornedneElvearbeidertil Tommer-
driftens storst muligeLettelse.
at bortakkordereeller bortlicitere Tommerbretningen
paa billigste Maade, saa at den udforesunderVaar-
flommen,og, om paatrænges,ved enhveranden indtræ-
dendeFlom ved paalideligeFolk saa hurtigt som muligL

. at forvalte Elvekassen og paa dens Verne optage for-
nedne Laan til Elveforbedringer.
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at bestemme,,-hvormeget der aadig Aars Diekning
herof skal rber nes paaTylten af Tommer,hvilket ep-
kræves i Foreningmed Brotningspengene.
at bestemmedet Forhold, ofter hvilket Trælast af -for-
skjellig Størrelseog Beskaffenhed skal bidrage til de
med Fledningen og dens Indretninger forbundneOm-
kostninger.
og i et og alt at varetage SkoveiernesInteresser, saa-
vidt som det kan gjøres gjennemElvedriftenog dens
Indretninger,og paa deres Vegne iværksætte og fore-
staa deForanstaltninger,som maatte blive paalagtdem
at udføre af Flerheden af Skoveierei en Generalfor-
samling.

§ 3- .
FledningsbestyrelsensMedlemmervælges i Generalfor-

samling for 4 Aar ad Gangen, dog saaledes, at to af de
først valgte gaa ud efter Lodtrækningførste Gang efter 2 .
Aars Forlob.

§ 4.

I sammeMøde,som Generalforsamlingenvælger Flød-
ningsbestyrelse,vælgerden ogsaa inden sin Midte 3 Mænd
som SkovelernesRepræsentation. Disse have sammeFunk-
tionstid som Flødningsbestyrerne,og have ulønnet:

at paase, at Flødningsbestyrelsengjør sin Pligt.
opfordreteller uopfordretat sammenkaldeG6neralfor-
samling.

. at vælge Revisorer for Elvekassens Regnskab, der af
Flødningsbestyrelsenafiægges for Repræsentantskabet.

d. og endelig har RepræsentantskabetsFormand at lede
Forhandlingerneog fore Protokolleni Generalforsam-
lingen.

§ 5.
Naar et Antal af 5 —fem Skovelere finder,at Elve-

driften ikke fremmes paa tilbørlig Maade, eller at andre
Elveindretninger end de, Bestyrelsen sætter iværk, bør
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istandbringes,saa kan de ved skriftlig Henvendelsetil Re-



pnesentanskabet hvoriForslag heromfremsættes— for-



langeen Generalforsamlingsammenkaldtog Sagender afgjort.
Er Repræsentantskabetog Flødningsbestyrelsenssamt-

lige Medlemmerenige med Forslagsstillerne, behøves der
ikke at sammenkaldesnogen Generalforsamlinguden i Til-
fælde, at RepræsentantskabetsFormandfinder,at Sagen er
af desto større Betydning.

6.

Fledningsbestyrelsennyder for sit Tilsyn ved Elvebrot-
mingenog Elvearbeider en daglig Godtgjørelseaf Elvekas-
sen, hvilken bestemmes af Repræsentantskabet. Ligesaa
kan den fungerende Kasserer, beregne sig en af samme
godkjendt Godtgjørelse for Inkassationer og Udbetalinger
af Elvekassen samt for RegnskabetsForelse og Aflæggelse.
Kassererenstiller denKaution, somRepræsententskabetfin-
der fornøden.

§ 7.
Fledningsbestyrelsenbestemmer, naar Fledningen skal

begynde,og paa hvilkenMaade den skal foregaa. Forsom-
mer nogen Skoveier at levere sin Last i Elven til den til-
sagte Tid, faar han finde sig i Følgerne.

Skulde Tommerefter Anmeldelsefor Bestyrelsenblive
at afievereved Egge Grellet — ved en paatænktDamp-
sag ogHængsle vedJernbanestationeneller andetsteds,maa
denne Anmeldelsegjøres af vedkommendeEiere før Marts
MaanedsUdgang.

Bestyrelsen gjør derefterAkkordmed Fledningsfolkene
om Betalingen af Fledningen til de forskjelligeStationer.
Det Tømmer,.som skal længst, har man først tilvands, for
at klinne gaa iforveien dermed, og saa fremdeles, efter
hvert som det afievereslangt nede til.

8.

Naar nogen udenfor Foreningen vil fløde paa egen
Haand (Lovens § 5), saa maa han gaa foran Fællesflød-
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ningen, for at denne ikke skal thindres eller forstyrres».
KommerTømmerfra Fællesflødningenog den privateFlød-
ning sammen,hvilket sjelden kan undgaaesi en liden Elv,
der, som denne, drives med Flom- eller Damvand, maa de
privaté dele Udgifternemed Fællesfløderneuden at kunne
gjøre Paastand paa Godtgjørelsefor havt Arbeide.

§ 9-
Hverken Repræsentantskabeteller Elvebestyrelsens

Medlemmerkunne gjenvælgesudeneget Samtykkefør efter
Udløbet af en Tidsfrist, lig den, hvori de have fungeret.

Enhver Skoveier,der erMedlemaf Foreningen,pligter
at modtageValg, men da det især er om at gjøre, at faa
dertil skikkede Mændind i Elvebestyrelsen, kan der ind-
vælges i samme et enkelt Medlem, der ikke er Skoveier,
naar han erklærersig villig til at overtage Hværvet.




Al Trælast,entendet erVed eller Sagtommer,som ikke
er forsynet med et for FlødningsbestyrelsenopgivetMærke,
og hvis Eier ikke kan legitimere.sig paa en Maade, som
Flødningsbestyrelsenfinderantagelig, er Krabastømmerog
gaar ind underBestemmelsernei Lov af 12te Juli 1848.
Ligesaa mærketTrælast, hvis Eiere ikke vides eller melde
sig efter en af Bestyrelsenfastsat passendeFrist.




Bøder, der falde efter Flødningslovens § 3, tilfalde
Elvekassen.



vI g-.

Sænkning af Gjennestad Vand.
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Sænkningaf GjennestadVand.

GjennestadVand, 1/8Mil vestenforStationenSørby
Skee Annex til Stokke Præstegjeld,har en Længdeaf om-
trent 5000Fod og en Bredde fra 300 til 1000Fod. Det
har ved laveste Vand et Areal af omtrent 21/2Million
Kvadratfod og kun 2de ubetydeligeTilleb. Noget over
3000 Fod nedenforVandets11dlebligger en Brugsdam,der
har 10 Fods Heide over Grunden og er forsynet med et
høist utilstrækkeligtFlomafiøb. Ved Faldet over Dammen
drivesen ubetydeligBygdesag,fra hvilken Vandetleber i
2de muredeStenkister under Bygdeveienog gaar derpaa
underNavnetBorgeelveni næsten nordligRetning drivende
nogle mindre Møller og Sage under Gaardene Ramsum;
Storpeborge,Borge m. fi., indtil det falder i Mørkedams-
elven omtrent 1/2Mil nedenforGjennestadVand. Noget
længerenede ved Mørkedamselvenligger større velbyggede
Mollebrugved Hesby og Lensberg, hvorefter denne,Elv
forenersig medLinnestadelvenog underNavn--afAulielven
•falder i TønsbergFjord.

Ved den nævnteGjennestadDam,hvoromingenDoku-
menterfindes, og somEierne holde lukket til forskjellige
Tider ud paa Vaaren, kan Vandet i Seen og i Dalenmel-
lem denneog Dammenhæves indtil 10Fod over sin natur-
lige Heide, hvorved det paa sine Steder træder langt ind
over dyrkedeog dyrkbareMarker.
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2858. Eierne af disse Jordstrækningerlod udarbeideen Plan
for en saadanSænkningaf Gjennestadvandet,at de skulde
faa dem tørlagte og underkastedeDyrkning, samt indgave
et Andragendetil Departementetom Tilladelse til at reali-
sere dennePlan. Samtidigindgav imidlertidEieren af den
nedenfor liggende Lensberg Molle ved Advokat Dunker
en Forestilling af 28de Marts med Paastand om, at den
paatænkte Sænkning vilde forhøie Flomgangene i Elven
og derved udsætte LensbergMelle for Skade. Ligeledes
fremkom senere en Modforestrningaf Mai 1858 fra flere
andre Brugseiere, der fremhævededet Tab, de vilde lide
ved en Formindskelseaf den disponibleVandmasse.

Ansøgningenog de nævnteModforestillingerbleve med
'Skrivelser af 1ste og 28de Mai tilstilledeKanaldirektøren
med Ordretil ham at undersøgeLokalforholdeneog afgive
sin Betænkningom Sagen.

Efter den 10de Mai at have været paa Stedet afgav
- han under 22de Juni sin Betænkning. Han bemærkede
.deri, at Planen for Vandets Sænkningvar fuldstændigog
hensigtsmæssig,og at dersom der kun var Tale om Sløif-
ningen af det slet benyttedeVandfald til GjennestadSag,
saa vilde han uden Betænkningi Overensstemmelsemed
.alle Vedkommendeanbefale Ansøgningen til Indvilgelse,
,dersom ikke de Autoriteter,der raadedefor Enkesædet og
'Chefsgaarden,vilde træffeen mindeligOverenskomstmed
de øvrige Eiere omkringVandet. Sagen stillede sig der-
imodvanskeligere, dersom der skulde tages Hensyn til de
nedenforværendeBrug og til SænkningensIndflydelse paa
disses Vandforsyning. Den ved AdvokatDunker fremsatte
Paastand om Skade for LensbergMølle fandt Kanaldirek-
tøren ugrundet, idet Flommen snarere vilde formindskes
ved et jævnt Afløb fra det ubetydeligeNedslagsdistriktom
Søen end ved en senere nødvendigAabning af .Dammens
Flomluge, og om end Vandmassenved meget stærke Ned-
slag kunde foreges noget, vilde al Skade deraf for Lens-
berg Melle lettelig kunne forebyggesved et udvidet Af-

-1013over Lensberg Dam. Derimodvilde Gjennestadvandets
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Sænkning umegtelig formindske den for Brugene disponible 1858.

Vandmasse. Dog gjaldt dette mest de ved Børgeelven lig-
gende Brug, hvor Vandmassen var saa ringe, at den under
almindelige Omstændigheder neppe afgav en passendeKraft
uden ved meget heie Fald og fuldstændige Indretninger.
For Hesby og Lensberg Brug blev Indflydelsen ringere, da
Vandmassen fra Gjennestadvandet under forøvrigt lige Om-
stændigheder neppe udgjorde 1/20af MørkedamselvelysVand-
masse. Skjønt denne Vandniasse saaledes ikke var betyde-
lig, saa havde den dog sit Værd, især da den ved fornøden
Overenskomst kunde opbevares og bruges, naar den til-
trængtes. Skulde derfor Eierne om Gjennestadvandet be-
tale den formindskedeVandtilgang for samtlige nedre Brug,
saa maatte de formodentligopgive Planen, hvor fordelagtig
den forøvrigt kunde være, og skulde der i Distriktet være
saa vanskelig Adgang til Maling, som omtalt i Brugseiernes
Forestilling, saa kunde det vel ogsaa være betænkeligt for
Statsstyrelsen at tillade GjennestaddammensBorttagelse.

Agronom Hedendahl, der af Departeientet var over-
draget Sagens Undersøgelse, anbefalede i Skrivelse af 12te
Juni 1860 Vandets Sænkning. Sagen blev derpaa under
2den Juli 1863 tilstillet Amtet.

Under 30te Juli 1864 indsendte Amtmanden paany An-
dragende om Tilladelse til Sænkning, hvorefter saadan blev
meddelt ved kongelig Resolution af 10de Oktober 1864 saa-
lydende

At det i Henhold til Lov af 31te Mai 1848 angaaende
-Sænkning og Udtapaing af Indsøer og Myrstrækninger m.
V. tillades efternævnte Opsiddere af Skee Annexsogn til
Stokke Præstegjeld, Jarlsberg Fogderi, Jarlsberg og Laur-
vigs Amt, nemlig Halvor Christoffersen, Mathias Andersen,
Ole Larsen og Christoffer Larsen paa Gaarden Gjennestad,
Abraham Christensen Omdal, Anders Olsen og Jacob Lar-
sen paa G-aarden Bagvildsrød samt Christoffer Christoffersen
Rømmingen at foretage den af dem ansegte, paa vedlagte
Kart med derpaa anbragte Profiltegning nærmere angivne
Sænkning af Gjennestadvandet i nævnte Sogn.

2. At Bestemmelsen om, hvorvidt og i betræffende Fald, hvil-
ken Erstatning i Henhold til bemeldte Lov maatte tilkomme
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vedkommendeEiendomsbesidderei Anledning af bemeldte
Foretagende,i Henhold til Lovens § 5 bliver at afgive af
dertil af Kongen udnævnteMænd».

Ved kongeligResolution af 18de Marts 1865 blev op-
nævnt Skjensmænd.



VI h.

Sænkning af Mærkedamselven ved

Rivilsrød Dam.



VI h.•

Sænkningaf Mærkedamselvenved Rivilsred Dam.

Fra Grændsen mellem Hoffs og Ramnæs Præstegjeld 1862.
gaar Mærkedaniselven sydover gjennem Ramnæs og Andebo,
beier saa mod øst ind i Semb og gaar her i en stor Bue
mod Nord ud i Aulielven, der falder i Tønsberg Fjord.

Langs Mærkedamselven ligger forskjelligeBrug, og om-
trent midt i Andebo havde Gaardene Rivilsrød og Gran et
(i Henhold til Brugskontrakt af 4de, thinglæst den 17cle
September 1861, beheftet) Sagbrug med tilhørende Dam
tværs over Elven, hvorved et lidet Vand, Ilestadvandet,
der ligger ved et mindre Sidevasdrag, blev opdæmmet.

Ovenfor denne Dam laa der adskillige fladeJordstræk-
ninger, som paa Grund af den vare udsatte for Oversvom-
melse. Deres Areal udgjorde efter et af Agronom Wilson
optaget Kart noget over 674 Maal.

Eierne af omtrent de 468 Maal forenede sig om at
søge disse befriede for Oversvemmelserne og indvundne for
regelmæssig Dyrkning, og henvendte sig i den Anledning
til StatsagronomJakobsen, der udarbeidede en Plan af 20de
Februar for en Sænkning, baseret paa Dammens fuldstæn--
dige Nedrivelse i Forbindelse med en Del Minering og Op-
rensning.

Ved Sagferer Bugge inclgave de gjennem Amtet et
underdanigst Andragende om Tilladelse til i Henhold til
Lov af 31te Mai 1848 at foretage Sænkningen overens-
stemmende med nævnte Plan. Paa Begjæring om Erklæ-

7*
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1882. ringer fra Andre, hvis Interesser vare knyttede til dette
Fotetagende, modtogAmtet en Modforestillingfra dem ved
SagførerMeyer, hvori saavelEierne af de evrige oversvom-
mede Jordstrækningersom Eierne af Rivilsrød og nedenfor
liggende Brug protesteredeog paastode, at Wilsons Kart
saavelsomandre Opgavervare misledende, og at Dammens
Borttagelse ikke vilde foranledigeden attraaedeSænkning.

Ledsaget af denne Modforestillingog Sagens øvrige
DokumentermodtogDepartementetAndragendetfra Amtet
og sendte det under 7de August gjennem Ingenierbrigaden
til KanaldirektørensBetænkningmed Ordretil ham at un-
dersøge Forholdenepaa Stedet.

Efterat have gjort det afgav hanunder22deSeptember
en Erklæring. Han bekræftedederi Kartets Rigtighed og
paaviste nærmere,at SænkningenefterPlanen vilde tilveie-
bringes ved DammensFjernelse. Med Hensyn til denInd-
Ilydelse, denne kunde have paa Flomforholdeneog Vand-
forsyningennedenfor, saa savnede han Vandstandsobserva-
tioner for med nogen Noiagtighedat beregnedem, men be-
mærkede,at da IlestadvandetsLavvandstandved Rivilsrød-
dammens Nedrivning sandsynligvis vilde sænkes næsten
ligesaa meget som dets_Flomvandstand,saa vilde detteVands
regulerendeEvne i Flomtidikke mærkeligtsvækkes; vistnok
vilde de oversvemmedeJordstrækningergaa tabt for Regu-
leringen; men da de først fik nogen storUdstrækning,naar
Flommen var paa sit Høieste, saa vilde Tabet af dette
Vandoplagsstedheller4kkevære af Betydning,saamegetmin-
dre som det var Vandmasseni Begyndelsen af Flommen,
der blev stærkest forstørret, og ei den bestaaendestørste
Afiøbsmængde. Efter hans Formening vilde saaledesikke
Dammens Fjernelse i nogen mærkbarGrad foroge Flom-
vandstandennedenfor.

Kanaldirektørenantog ikke, at de nedenforliggende
Brugseiere vilde lide noget Tab i Vandforsyningved Dam-
mens Nedrivelse, da de ikke havdeDispositionsretover no-
gen Grundlugei den, og da denFordel, de havde, var rent
tilfældig og beroedepaa, at Dammenei var tæt. VedSon-
trakten af 4de, thinglæst 17deSeptember,1861 havde disse



— 101 —

Brugseiere erhvervet en indskrænket Dispositionret over 1862.
Dammen, saaledes at Eierne af Rivilsrøddainunder visse
Bestemmelservare forpligtedetil at aabne sine Luger paa
BrugseiernesRekvisition. Og denne Ret havde utvivisomt
sit Værdfor Brugseierneog vilde ved DammensNedrivelse
tilintetgjøres. Den maatte derforgjeres til Gjenstandfor
Expropriation,og for at bedømmedens Værdi sogte Kanal-
direktørenved en Skjønsberegningat finde denne, hvorved
han satte den til ca. Kr. 1900. Forøvrigt antog Kanal-
direktøren,at de Interesser,som søgtes fremmedevedSænk-
ningen, vare større end de,. som vilde ødelægges, men af
Hensyn til det indvikledeForhold med Brugene nedenfor
saavelsom af Hensyn til Sagen forøvrigt anbefalede han,
at Skjønsmændeneburde opnævnesaf Kongen.

Efterat DepartementetgjennemAmtet havde gjortVed- 1863.
kommendebekjendte med denne Betænkning, modtog det
med Skrivelse fra Amtet af 25de April en af Sagfører
Meyer for Eierne af Rivilsrødsog Grans Brug samt af de
nedenfori Vasdraget beliggendeBjuverød,Fosnæs, Hesby
og Lensberg Melle og Sagbrug indgiven Modforestilling
mod AndragendetsIndvilgelse tfiligemeden Erklæringmed
1 Bilag fra Direktionen for Flødningeni Mærkelands-og
AulielveneangaaendeVandstandssænkningensformodedeInd-
flydelse paa Tømmerfiedningeni Vasdraget.

Efter den nævnte Modforestillingskulde de 4 sidst-
nævnte Brugs Interesse i , at den Opdæmningaf Vandet,
som dengangfandt Sted ved ovennævnteDamindretninger,
vedblev, være ikke ubetydeligtstørre, end Kanaldirektøren
havde antaget.

I Anledning heraf sendte Departementetunder 22de
Angust Sagen til Kanaldirektøren-til fornyet Erklæring.

Saadan Kontinuationserklæringafgav han den 23de 1864.
April og bemærkedederi, at der vistnok kunde være
Sandsynlighedfor, at man ei vilde indvinde det hele paa-
regnedeAreal, ligesomat der muligensvilde udfordresGrav-
ning ogMinering i nogen størreUdstrækningend først paa-
regnet, men at det ikke fulgte ligetil deraf, at Forholdet
mellem Gevinst og Tab var blevet saa forrykket,at Eien-
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804. domsherlighederne,der skulde exproprieres,blev større end
Værdien af det indvihdendesTerrain; Værdien pr..Maal
indvundetLand var nemlig sat lav, da alleredeJakobsen
havde nævnt, at størreFlommr efter DammensNedtagelse
fremdelesvilde oversvømme. Ved foreget Oprensningvilde
dog det hele paaregnedeAreal kunne indvindes. Den
eneste Fordel, som Flødningenhavde af Dammen, var, at
man paa den Strækning, hvor den stuver ved lavt Vand,
muligens kunde flede en halv Dags Tid eller saa længer,
medensden vedDammensFjernelsevilde vinde meget mere,
idet Vandet derved vilde holde sig i en bestemtRende og
ikke aflæggeTømmerud over de fladeoversvømmedeLand-
stræ'kninger.Endelig gjendrevKanaldirektørenden af Sag-
fører Meyer opstilledeKalkule over Værdienaf en Heste-
kraft og henholdtsig forøvrigt til sin tidligere Erklæring.

1867. Den 29deJanuar1867 oversendteDepartementetKanal-
direktørensErklæring til Amtmandeni Jarlsberg og Laur-
vigs Amt med Anmodningom Oplysninger angaaende den
i Anledningaf GjennestadvandetsSænkningafholdteSkjøns-
forretning,idet det foreliggendeTilfældei Mærkedamselven
var fuldstændigtanalogtmed den. Ogsaa der var nemlig
forskjelligeBrug, som formente sig skadelidendeog havde
gjort Indsigelse mod Sænkningen. Efterat Departementet
havde modtagetde forlangteOplyningeri Skrivelse af 23de
Marts 1867, indgik det under 5te April s. A. med under-
danigst Indstilling om Tilladelse til Sænkningen,som ftr-
efter blev bifaldt ved kongelig Resolution af 20de April
1867, saalydende:

At det i Henhold til Lov angaaende Sænkning og Udtap:
ning af Indsøer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai
1848 naadigst tillades efternævnte Opsiddere af Andebo
Præstegjeld, Jarlsberg og Laurvigs Amt, nemlig Mathias
Christensen, Niels Nielsen og Jacob Clausen paa Gaarden
Myse, Enken Elen Amundsdatter paa Gaarden S:vensrød,
Johan Isaksen paa Gaarden Hestad, Jacob Larsen, Ole 01
sen, Ole Levarsen og Isak Hansen paa Gaarden Sundset,
Hans Andersen paa Gaarden Sjuva og Anders Abraham-
sen paa Gaarden Sukke at toretage en Sænkning af Vand-
standen i Rivilsrødelven (Mærkedamselven) overensatemmende

,« 1.
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med den af Agronom i Statens Tjeneste Jacobsen under 1867.
2OdeFebruar 1862 angivne Plan.

2. At Bestemmelsenom, hvorvidt og 1 Tilfælde hvilkenEr-
statning i Henhold til bemeldteLov maatte tilkommeved-
kommendeEiendomsbesiderei Anledning af Sænkningens
Udforelse,i Henhold til Lovens§ 5 bliver at afgive af
dertil af Kongen udnævnteMænd».
Med Skrivelse fra Amtmanden af 20de Mai 1867 ind-

kom derefter Andragende, om at Skjonsmænd maatte blive
opnævnte, hvilket skede ved kongelig Resolution af 17de
Juni 1867. Under 11te Marts 1868 indsendte Amtmanden
Andragende om Opnævnelse af Overskjensmænd, hvilket
skede ved kongelig Resolution af 2den April 1868.



Udtapning af Vittersø Tjærn

og Myr.



VI i.

Udtapningaf Vitterso Tjærn og Myr.

Strax nordenforTjedlingKirke ligger Vittersø Tjærn
og Myr; de har .sitAfiebgjennem flereGrofter, der samle
sig til en Bæk eller lidenElv, som i 2 større og fiere min-
dre Beininger par modØst og falderud i Sandetjorden,
en Arm af Kristianiafjord. Omtrent 600 Alen nedenfor
Tjærnet fandtesder en i ældreTider opførtDamog750Alen
nedenfordenneigjen en andenomtrent3Fod heiDam foran
et naturligt Fald paa næsten 11 Fod for at skaffeDrifts-
vand til 1 Sagbladog 2 Par Kværne. BækkensFald

beggeDammevar næsten 8 Fod. 150 Alen længere
nede fandtesatter en mindreDam paa et lidt over.10 Fod
heit Fald, der drev 3 Par Kværne og en Stampe. Omtrent
500 Alen nedenfordette Brug danner Elven en næstenret
Vinkel og har paa de følgende4700 Alen et Fald af om-
trent 15 Fod indtil Istre, hvor der ved en Dam af om-
trent 9 Fods Heide var dannet et kunstigtFald til Drift
31 5 Par smaa Kværne. 5000 Alen nedenforIstre, paa
hvilken StrækningFaldet kun er ringe, var der atter ved
en Dam dannet et kunstigt Fald ved Syrist til Drift af 2
Meller og 1 Sag.

Selve Vitterse Tjærn er kun ubetydeligt,1430000Kva-
dratfod meden største Dybde af 11 Fod, og har et Ned-
slagsdistrikt af 1/4Kvadratmil. Den nærmest tilstedende
Myr, den saakaldteStormyr, har et Fladindholdaf 442
Maal, medensfiere Parceller tilsammenudgjøre144.6Maal.
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Alle ere de lidet skikkedetil Dyrkning; menEieren af den
førstnævnteDam havde fra Alders Tid Rettighed til fra.
14de Oktobertil 3die Mai at sætte under Vand en Stræk-
ning af over 1100 Maal tildels meget gbd Jord.

	

1859. Dette Forholdvar naturligvis til stor Gene forGrund-
eierne omkringTjærnet,og paa deresVegne anholdtderfor
Sagfører Olsen i en Forestilling af 16de Mai, ledsagetaf
Amtets Anbefaling af 19de s. M., Departementetom sag-
kyndig Bistand til Forfattelse af Plan ogOmkostningsover-
slag for en paatænktUdtapning af Tjærnet. Denne blev
dem indrømmet,og beordredesKanaldirektørenunder26de
Mai til at bistaa.

Efterat have beseet Lökaliteterne indberettedeKanal-
direktørenunder30te Juni til Departementet,at selve Ud-
tapningsarbeiderneneppe vilde andrage til mere end Kr.
2000 å 2400, men at en saadanUdtapningikke alene vilde
berøve de ved Vitterse Gaard værendeBrug det til 2 å 3
MaanedersDrift nødvendigeVand, men ogsaa de nedenfor
liggende Brug vilde berøves deres væsentligsteVandtilgang.
Efterat have fremholdtdette for de interesseredeGrund-
eiere, udtalte de fremdelesØnsket om at faa Terrainet
nærmereundersegtog opmaaltsamt videre Plan m. m. ud-
arbeidet. Kanaldirektørenudbadsig derforDepartementets
Tilladelse til at lade Ingeniør Lassen foretageen Detaille-
undersøgelse, hvilken Tilladelse blev ham meddelt under
3te Juli.

SammeDag meddelteKanaldirektørentil Lassen skrift-
lig Instrux for Undersøgelserneog beordredeham til at
foretage dem. De bleve fuldførtei SeptemberMaaned,sam-
tidig som en Bonitering af de oversvømmedeLandstræk-
ninger blev udført af AgronomThorstad. Lassen afgav
under 12te Novemberen HovedrapportomUndersøgelserne.

 1860.

Efterat Terrainundersøgelsernevare bearbeidede,afgav
Kanaldirektørenunder24de Marts et Forslag medOmkost-
ningsoverslagpaa Kr. 5600 ti1 Udtapningaf VittersøTjærn
og Myr, ledsaget af 2 Karter, 2de Længdeprofiler,Tvær-
profilerogBoniteringstabeller. Ifølge disse skulde det sam-
lede Areal af. indvindendesJord udgjøre 1114 Maal, som
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efterBoniteringenskulde kunne sættes lige med 504.7Maal 1860.
af bedste Sort Jord. Kanaldirektorenbemærkede,at det
vilde blive meget kostbart at udtappeTjærnet,saa det blev
lagt gansketort,udenat man dervedvilde opnaatilsvarende
Fordele; men for at befri de omliggendebedreJordstræk-
ninger for det skadelige Vand behovede man kun at bort-
tage den overste Dam og oprense og rektificere Aflobet
noget. Ved at borttage denneDamforVittersomyrentvang
man imidlertidGrundeiernetil at nedlægge sine Brug, og
maatte man saaledes erstatte idetmindste Dameieren og
maaske ogsaa de ovrige Brugseiereden dervedlidte Skade.
I sidsteTilfælde skulde efter enOpgave,som Lassen havde
erhvervet,den aarlige Indtægt ved samtligeBrug gaa op i
ea. Kr. 1200,. som efter en Rentefodaf 5 pCt. svarede til
en Kapital af Kr. 24000, der alene vilde være formeget
for de indvindendesLandstrækninger,og hvortil desuden
maatte lægges Værdien af Brugene. Ved at konservere
om end et mindreBassin i Tjærnetvilde man sætte Dam-
eieren istand til at benytte næsten det hele Nedslag til de
Tider, det forefaldt,uden at gjøre nogen Skade paa den til-
stodende Jord og paa den Maade undgaa Erstatning til
Brugseierne. AgronomThorstad havde antaget, at naar
Opdæmningshoideneller høiesteVandstandi Tjærnetsattes

Hoide med laveste Sommervandeller 5.66Fod lavere end
deu bestaaendeOpdæmningshoide,saa vilde Jorden derom-
kring ikke lide nogen Skade, og Royem beregnede,at Bru-
gene selv ved en saadanSænkningskulde kunne nyttiggjøre
sig al Nedboren, idet de da til enhver Tid skulde kunne
holde Vandet opdæmmetog ikke som dengangblot i Vin-
tertiden. Han foreslog derfor:

at borttageden gamle Vittersø Dam.
at grave en 2 Fod bred Rende fra Tjærnet til den
første Brugsdam(Mikkel Hansens) saaledes, at dens
Bund overst ved Tjærnetlaa 8.34Fod under den fore-
slaaede opdæmmedeVandstandog fortes forst horizon-
talt et Stykke og senere med 1/2400Fald til Overkanten
af Bundsvillen i nævnte Brugsdam, hvilken Svil laa
8.77 Fod under den nye Opdæmningshoide.
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1860. 3. at der ved Enden af Renderis horizontaleStrækning
opfortes en bevægelig Dam, hvorfra. Vandet kunde

• slippes efter Behag.
1864. Efterat der den 19de November1862 ved en valgt

Komite, bestaaende af OvertoldbetjentChristensenm. Fl.,
var indkoinmetunderdanigstAndragendetil Departementet
om Tilladelse til at lade Sænkningen foretage, forlangte
dette under 28de Januar gjennem IngenierbrigadenInge-
nierkommissionensBetænkning angaaende Forslaget. Da
imidlertid en ny Kanaldirektørhavde tiltraadt Embedet,
indhentedeBrigaden forst under 6te Februar dennes Er-
klæring derom,hvilken blev afgiven den 20de Mai. Kanal-
direktorenfandt Intet at erindremod den foreslaaedePlan
for Reguleringen, som han ansaa for den ene rette, idet
man ved den tilveiebragteen ny Tilstand, der med Hensyn
til Brugene var meget•nærlig denbestaaende,saaledes at de
nye Forholde vilde ækvivalerede bestaaende. Vistnok var
der en Fordel, som ikke blev erstattet, nemlig den, at Bru-
gene med det bestaaendestørreBassini længeresammenhæn-
gende Tid kunde være i Drift end med et mindre;men til
Gjengjældvar der givet dem Anledningtil naarsomhelstat
benytte og samleethvertforefaldendestørreNedslag. Endnu
en Fordel kunde manpaastaa gik tabt, idet nemlig, naar
Nedslaget i kort Tid var saa stort, at ikke alene Brugene
kundegaa, men ogsaa Bassinet kunde Tyldesunderde be-
staaendeForholde, saa vilde efter Reguleringenpaa Grund
af Bassinets Forringelseen Del Vand •gaa tilspilde; imid-
lertid vare disse Tilfældesjeldne. MedHensyn til Planeu
Detailler gjordeendeligKanaldirektørennogleBemærkninger
og oplyste til Slutning:

at den saakaldteStormyrdengangvar flomfri.
at der paa Mikkel HansensBrug hvilede denServitut,
at det aldrig maatteopføressom Hjulbrug.
at StrækningenfraDammentil Staalaker,KjærogSkaara
ei vilde faa fuldNytte af Sænkningen,med mindreLind-
heimselven og de øvrigeAflobsgrofteri tilsvarendeGrad
fordybedes,hvilketArbeidesom Gjenstandfor særskilt
Plan ei var behandleti nærværendeForslag.
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Den 25de Mai afgavIngenierkommissionensinBetænk- 1864.
ning. Den bemærkede,at Brugene efter Forslagetskulde
erholdeRet til at disponereover den nye Dam hele Aaret
rundt, istedetfor somhidtil fra 14deOktober til 3dieMai,
somÆcivivalent for den Indskrænkningi BassinetsStør-
relse, somvar foreslaaet. Paa den Maade vilde det sam-
lede Antal limer, hvori Brugene vilde have Vand, endog
blive større end tidligere,naar man gik ud fra det midlere
dagligeNedslag. Hvorvidtimidlertidden mere spredteFor-
delingaf Timerne,somden foreslaaedeSænkningvilde for-
anledige, kunde tilfredsstillevedkommendeBrugseiere,det
vilde være afhængigt af saa mangeprivate og lokaleIn-
teresser,at det alenekunde afgjøresaf et Skjøn. Ved ual-
mindeligtstærke Nedbørvilde Forholdenestille sig mindre
gunstige end tidligere, da en større Masse Vand i disse
Tilfældevilde lobe ubenyttet hen, og Forskjelleni denne
Henseendelod sig ikke beregne. Forøvrigt havdeKommis-
sionenIntet at erindreved Forslaget i teknisk Henseend
og bemærkedekun, at den ikke var enig med Kanaldirek-
teren i at indskrænkeAflobsrendenfra Tjærnet til Dam-
men, saaledessomhan i sin Erklæring havde antydet.

Ved kongeligResolutionaf 30te Mai blev meddeltTil-
ladelsetil Sænkningen,saalydende:

«At der rneddeles den i Mode af endel Jordeiere i Tjod-
ling Præstegjeld, Jarlsberg og Laurvigs Amt, den 19de Novem-
ber 1862 valgte Komite, bestaaende af Overtoldbetjent Christen-
sen, Sagfører Hesselberg og Kirkesanger Andersen paa Interes-
sentskabets Vegne naadigst Tilladelse til i Medhold af Lov an-
gaaende Sænkning eller lidtapning af Myrstrækninger af 31te
Mai 1848 at foretage en Sænkning af Vandstanden i Vittersø
Tjærn og Myr overensstemmende med det af forhenværende Ka-
naldirektør, Ingeniormajor Røyem, under 24de Marts 1860 af-
giyne Forslag med de af den nuværende Kanaldirektør i Er-
klæring af 20deMai d. A. samt i Ingeniørkommissionens Betænk-
ning af 25de næstefter foreslaaede Forandringer».

DenneResolutionkommuniceredesAmtmandenved De-
partementetsSkrivelseaf 2den Juni 1864.



VL k.

Flødbargjørelse af Vasdraget mel-



lem Aunstjærn og Aaklungen i Gjer-



pen og Eidanger.



Vi k.

Fledbargjerelseaf VasdragetmeNemAunstjærnog Aaklun-



gen i Gjerpenog Eidanger.

Ovenfra Slemdalkommeret mindreVasdrag, der gaar 1874.
langs Grændsen af dette Præstegjeld og Gjerpen, derpaa
dennem Gjerpen,Eidanger og Brunlaugnæsog falder ned

Farrisvand med Udlob gjennem Laurvigs By i Havet.
Dette lille Vasdrag er væsentlig omgivet af Skovtrakter,
men da det frembedflere Hindringer for Flødningen,an-
holdt H. Hoell i Skien m. Fl. om Tilladelse til i Henhold
til Lov af 31te Mai 1848 at udføre en Del Arbeider til
Lettelse af Tommerflodningeni Vasdragt fra Aunstjærn
Gjerpentil Aaklungeni Eidanger.

Ansøgningen var ledsaget af Erklæringerfra Forst-
mesterScheen og StatsagronomJacobsen, der gik ud påa,
at de paatænkteFlødbargjørelsesarbeiderikke vilde paa-
føre de tilstødendeJord- og Skoveiendommenogen Skade,
der var af Betydningligeoverforde Fordele, som de vilde
medførefor de omliggendeSkovdistrikter. Endvidereafgav
paa Foranstaltningaf KanaldirektørenKapteinStub en Er-
klæring om, at der langs Vasdraget ikke fandtes noget
Slags Brug, der kunde paavirkesaf de paatænkteArbeider.

Disse Arbeider bestod i Anbringelseaf Slippedamme,
Oprensningeri Elvelobet,Anlæg af en ny Broovergangover
Skifjeldiøkken samt i Vedligeholdelseaf en Tømmerrende
fra Mjevandet.

8*
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1874. Departementetlod Sagenforelagge for de Grundeiere,
hvis Interesser kunde berøresved Farbargjørelsen,efterat
Kanaldirektøren under 12teAugust havde anbefaletFore-
tagendet til Koneession.

1875. Flere af GrundeiernenedlagdeIndsigelse modIndvil-
gelse af den ansøgteTilladelse,bl. A. Eieren af Enggrav
og store Skifjeld,Eierneaf GaardeneBallestadsamt Kam-
merherreTresehow,menefteratKanaldirektørenpaany havde
anbefaletForetagendeti sine Erklæringer af 20deSeptem-
ber og 15deOktober, blev det ved kongeligResolutionaf

• 6te November1885bestemt:
'«At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning af Indsøer

m. V. af 31te Mai 1848 uaadigst tillades Bankadministrator
11. Hoell, Proprietær G. D. Hofgaard, Brugseler N. AaIL

Didrik Cappelen og Hans Blom Cappelen til Flødningens Let-
telse i Vasdraget fra Aunstjærn til Aaklungen Vand i Gjerpen
og Eidanger Præstegjelde at foretage de i deres underdanigste
Ansøgning af lste Juni 1874 omhandlede Arbeider paa Betin-
gelse af, at de Damme, som i Henhold hertil blive opførte, ikke

mstænges i Tidsrumet fra 17de Mai til og med 14de September,
samt at det, forsaavidt der ikke er eller bliver oprettet Fælles-
bestyrelse for Flødningen i Vasdraget, i Tvisttilfælde bestemmes
af vedkommende Amtmand, paa hvilke Vilkaar de istandbrin-
.geniles Indretninger skulle være til Afbenyttelse for Andre end
dem, som have anlagt sanime».
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VI I.

Dam for Helgensoeni Rotna Elv.

Til Lettelse for Flødningeni RotnaelvenhavdeBrugs- 1857.
patronG. A. Wall af Rotnerosi WermelandsLen.i Sverige

som Disponent for Edsvalla Brugs Aktiebolag
givet Andragendeom i Henhold til Lov af 31te Mai 1848
at vorde meddeltTilladelse til at opføre en Fledningsdam
i den saakaldte Helgekrogfos ved Rotnaelvens Udleb af
Helgenso paa Grue Finskog. I den Anledning forlangte
Departementetunder16de Marts KanaldirektørensBetænk-
ning, og i Henhold til de i Andragendet meddelteOplys-
ninger udtalte Direktørensig i Skrivelse af 18de s. M. for,
at Tilladelsen burde meddeles, da den foreslaaedeDam i
hei Grad vilde lette Fledningen, dog under Betingelse af,
at Departementeteller Amtet i fornødent Fald fastsatte
Taxten for Benyttelsen,samt at DammensUdleb gaves saa-
dan Bredde og Dybde, at de tidligere Vandstandsforholde
ei forandredes,naar disse Løb stode aabne, og endelig —
forindenArbeidet paabegyndteseller Taxter afholdtes --
Opdæmningsheidenangaves ved faste i Fjeldet indhugne
Mærker, hvorhos de Tider, Opdæmningenønskedesiværk-
sat, og Varigheden af hver Dæmning maatte opgives, da
Dammenssamtlige Vandleb udenfor de saaledes bestemte
Tider maatte være aabne.

Departementetudvirkedederpaafølgende kongeligeRe-
solutionaf 23de Mai 1857:
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1857. «1. At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning og Udtap-
ning af Indseer og Myrstrækninger med Videre af 31te
Mai 1848 naadigst tillades Brugspatron G. A. Wall af
Rotneros i Wermelands Len i Sverige til Lettelse for Tøm-
merilodningen at opføre en Dam i den saakaldte Helge-
krogfos ved Rotnaelvens Udleb af Helgensø i Grue Præste-
gjeld, Soløers Fogderi, Hedemarkens Amt overensstemmende
med den af Ansøgeren under 24de April f. A. afgivne Plan,
dog under følgende Betingelser: at Dammens Vandløb gives
saadan Bredde og Dybde, at de tidligere Vandstandsfor-
holde, naar disse Løb ere aabne, ei forandres; at, førend
Arbeidet paabegyndes eller Taxt til Bestemmelse af den
Vedkommende for Grundafstaaelse eller Skade, foraarsaget
ved Dammens Anlæg eller Benyttelse, tilkommende Erstat-
ning afholdes, Opdzeinninisheridenangives vedi faste i Fjeld
indhugne Mferker samt de Tider, Opdæmningen ønskes
iværksat og Varigheden af hver Dæmning opgives, samt at
Dammens samtlige Vandløb udenfor de saaledes bestemte
Tider skulle være aabne. -

2. At Amtmanden i Hedemarkens Amt naadigst bemyndiges
til at fastsætte den Taxt, hvorefter Dammen skal være til
almindelig Afbenyttelse ved Flødning».

Denne Resolutionblev af Departementetden 9de Juli
1857 kommuniceretAmtmandenog Kanaldirektøren.

Helgekrogos Dam blev opført i 1857-58, senere om-
trent udelukkendebenyttet af Edsvalla Bolag og af dette
kun i 4 å 5 Aar. Første Aars Fledning var i 1858. Nu
(1882) skal Dammen være fuldstændig faldefærdigog om-
trent værdiløs. Nogen fast Taxt forDammensBenyttelse til
almindeligPlødninghar aldrig været fastsat, hvorimodder
fra-1859, for 1 Aar adGangen er af HedemarkensAmt be-
stemt en midlertidigAfgift. efter Ansøgningi Paavente
af afholdendesTaxt til Bestemmelseaf Erstatningtil Grund-
eierne for mulig Skade ved Opdæmningen. Den midler-
tidige Afgift, der for hvert Aar blev fastsat at Amtmanden
i Hedemarken,var 4 Skilling eller 13 Øre pr. Tylt.
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VI m.

Gaustadssens Sænkning.

Ved Sammenlebet af en Mængde mindre Bække, der •
samtlige have sit Udspring paa Grændsen af Glommens
Nedslagsdistrikt i Eidskogens Præstegjeld, dannes Vrangs-
elven, som gjennemlobende flere mindre Søer og Tjærn i
sydlig Retning omtrent ved Grændseros No. 66 gaar ind i
Sverige. Vandskillet mellem Vrangselvens og Glommens
Nedslagsdistrikt er her saa lavt, at Glommenunder store
Flomme skyder sit Vand gjennem Vingersøen og Aklangen
over i Vrankselven (se Afsnittet om Flommen i Glommen).
Under saadanne Omstændigheder afføres gjennem denneElv
langt mere Vand, end hvad der kan tilføres den fra dens
eget Nedslagsdistrikt.

Af de mindre Seer, som selve Vrangselven gjennem-
lober paa norsk Grund kan mærkes Aklangen, Hesbølsøen
og Gaustadseen, hvilken sidste egentlig bestaar af 2 mindre
Vand, forbundne med et kort Sund.

I -Elven findes intet Fald af Betydenhed, forin-denman
kommer til Magnorfos lige ved Magnor Jernbanestation,
omtrent Mil fra den avenske Grændse. Ved denne Fos
ligger der et større Sagbrug, og af Hensyn til dette er de
10 Fod at Faldet koneentreret ved en Brugsdam, medens
Elven ovenfor til Gaustadsøen har omtrent 4 Fods Fald.

Omkring Hesbøl- og Gaustadsøerne og tildels langs
Bredderne af selve Vrangselven og den i samme faldende
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Børrudeiv ligger lave Landstrækninger, som ere udsatte for
Oveksvømmelse og ved. en noget lavere Vandstimd kunde
opdyrkes. Efter en tidligere Opmaalingsforretning skulle
de udgjøre 626 Maal, men det antoges, at der vilde kunne
indvindes over 1000 Maal, da ikke alt skadelidende Land
skal være opmaalt ved hin Forretning.

877. Da der ikke kunde være Spørgsmaal om nogen saa
særdeles stor Sænkning af Vandstanden i Gaustadsøen for
at gjøre sig dissebetydeligeLandstrækninger frugtbringende,
og da i Forhold til en saadan Gevinst Omkostningerneved
en Sænkning maatte antåges for overkommelige, indgav
Eidsskogens Herredsstyrelse under 18de Mai et Andragende
om det Offentliges Assistance til at undersøge Forholdene
og kalkulere Udgifterne ved en Sænkning. Andragendet.
blev den 30te Mai, efterat være forsynet medFogdensPaa-
tegning af 28de s. M., oversendt fra Amtet til Departe-
mentet, som under 26de Juni beordrede Kanaldirektøren til
at imødekommesamme.

1878 De nærmere Undersøgelser bleve overdragne Leitnant
Nysom, som den 4de Januar afgav et Forslag til Sænkning
med Overslag. Han bemærkede i dette, at man med Hen-
syn til Sænkningens Størrelse var begrændset af Magnors
Dams Høide, da der neppe kunde blive Tale om nogen Ex-
propriation af et saa betydeligtBrug, for hvilket Erstatnings-
summen rimeligvis langt vilde overstige Værdien af det ind-
vindendes Land, hvorvel man ved at reducere denne Dams
Heide baade kunde opnaa en større Sænkning og en for-
delagtigere og billigere Rende. Nysom antog imidlertid, at
den Sænkning, som desuagtet kunde opnaaes, vilde være
tilstrækkelig for Forholdene, idet de fleste vandsyge Stræk-
ninger vilde kunne opdyrkes, naar høi Sommervandstand
sænkedes 3 Fod.

Ved direkte Maalinger paa Magnor Dam havde Nysom
bestemt Elvens Vandføring under forskjellige Forholcle, og
idet han baserede sit Forslag paa ovennævnte Sænkning,
beregnede han Dimensionerne af den nødveudige Rende.
Med Hensyn til Flommens Afledelse stillede denne sig saa-
ledes, at Sænkningen af Flomvandet blev mindre endSænk-
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ningen af lav og hoi Sommervandstand,hvoraf fulgte, at 1878,
Seernes Reguleringsevneforbedredes.

Omkostningerneved de fornødneArbeidervare bereg-
nede til Kr. 10000.

Den Sde Januar oversendteKanaldirektøren.dette For-
:slagtil Departementet,idet han i Et og Alt tiltraadte det.
Han bemærkede,at der ikke var nogenEiendomsrettigheder,
som ved dette Arbeides Udførelse maatte afstaaes eller
kunde antages at lide Skade, men foreslog,at — forinden
kongelig Tilladelse til ForetagendetsUdforelse sogtes —
burde den ældre Opmaalingudfides til at omfattehele det
indvindendesJordareal, hvorhos en ny Fordeling af Ud-
gifterne burde opgjøresefter den forelagtePlan.

NysomsForslag er under 30te Januar oversendtAmt-
mandeni HedemarkensAmt. Senere har Sagenikke væ-
Tet inde hos Departementeteller Kanaldirektøren:
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Vandafløbet fra Kværntjærn ved

Rotna Elv.



Vandallebetfra Kværntjærnved Rotna Elv.

•Ved den øvre Ende af Rotnaelven i Hof ligger paa
Vandskillet mellem denne og Flisen et lidet Tjærn, Kværn
tjærnet, der har sit væsenthge Tilleb gjennemHusua, hvor-
med den øverste Del af Rotnaelven benævnes, og sit natur-
lige Afieb gjennem sidstnævnte.

Foran Kværntjærnets sydligeEnde eller Udleb i Rotna
ligger en Kværn, og en Kværndam, som allerede i Begyn-
delsen af indeværende Aarhundrede skal have ligget
Vandstanden i Tjærnet er derved saa høi, at Vandet uden
synderlige Omkostninger kunde ledes over Vandskillet over
til Flisen.

Omkring Husua og Kværntjærn ligger Skove, hvorfra
tidligere Temmeret maatte kjøres frem for at komme over
i Glommens Vasdrag, da som bekjendt Rotnaelven har sit
Afiøb til Svedge. For at undgaa denne Kjørsel havde Ole
Augensen Udnæsset allerede i Begyndelsen af Aarhundredet
forsøgt at skaffe Fledningsvei fra Tjærnet nedover til Fli-
sen, og er det formodentligham, som i den Anledning har
ladet grave den Kanal, der førte Vandet i den Retning.

Imidlertid var Kværntjærnet saa lidet og Vandtilstrem-
ningen fra Husua selv i Flomtid saa ubetydelig, at han, for
at skaffe tibtrækkeligt Flødningsvand, maatte bygge Dam-
men foran Sæterseen og Krogsøen i Husebjerget for i disse
Saer at kunne opsamledet nødvendigeFledningsvand. Flød-
ningen ad denne Vei foraarsagede dog saa voldsommeUd-
skjæringer, at den største Del af det paaslupne Tømmer

9
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nok blev begravet under de nedstyrtendeSandmæler. De
første Forsøg opgavesderfor for en Tid, men gjenoptoges
for omtrent40 Aar siden atter af Ole Augensen,der sam-
tidig opførteen ny Kværndam istedetfor den ældre, som
var nedraadnet. Efter 5 å 6 Aars fornyedeForsog stand-
sedes Flødningenigjen aldeles, indtil i Aaret 1871 eller 72
de daværendeGrundeieregjenoptogden og i denAnledning
opførteen Flødningsdamved nordre Ende af Kværntjærn
ligesom de i 1875 tillige byggede en ny Atholdsdam for
dets søndre Ende. Med den første af disse skulde Van-
dets og TommeretsPaaslipning paa Kanalen reguleres og
Løbet fra Kværntjærnhindres i at grave sig dybere. -

Fledningenher foregaarpaa den Maade, at man,4rax
Sneen smeltet i April Maaned,gjensættersaavel de tvende
Samledammei Husebjergetsom beggeDammenefor Kværn-
tjærnet,og naar Isen er borte og Tømmeretordnettil Paa-
slipning,aabnesnedreHusebjergdami ca.5 Timer,i hvilken
Tid da Tømmeretslippes saa langt som muligt ned igjen-
nem HusebAken. Naar Tømmereter ordnet til en anden
Slipning,aabnesHusebjergdammenatter i 5 Timer, og Tem-
meret slippesgjennemFlødningsdammenforan Kværntjærn,
og i det Hele kan man høist paaregne20 saadanneSlip-
ninger om Aaret og regne det gjenneffisnitligpaaslupne
Temmerkvantumtil 1 å 2000 Tylter.

1876. Paa Grundaf, at man saaledesudenVidere havde ført
Vandet bort fra sit rette Løb, fandtEdsvalla Brugs Aktie-
bolag sig forfordeltog indgav ved HøiesteretsadvokatHan-
son under 29de April en Forestilling til Departementet,
hvori der førtes Anke herover, og hvori det udbadsig De-
partementetsMedvirkningtil at faa Forholdetpaa Stedet
undergivet sakyndigUndersøgelse. I den Anledning be-
ordredesKanaldirektørenunder 6te Mai til at lade saadan
anstille og deiefter afgive sin Erklæring.

Efter selv at have besigtiget Lokaliteterne afgav han
den 12te August sin Erklæring. Han gjorde opmærksom
paa, at det naturligeElveleie vedAtholdsdammenfor Tjær-
nets søndreEnde ikke kunde skjønnesvedFylding at være
forhøiet,og at Udlebet i denne Dam laa saa meget høiere
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end i Fledningsdaimnen,hvorhos hele Tjærnetvar saa lidet, 1876.

• >atdet praktisktalt ingen Rolle kunde spille somReservoir.
Efter en tilnærmelsesvisKalkule over Forbruget af Vand
til Flødningenfandt hai , at Rotnaelven dervedi de omtrent
100 Døgn, hvori AfdæmninggjennemsnitligfandtSted, kun
berøves ca. 121/2KubikfodVand, og bemærkede,at dette
Flødningsvandopsamledesi Sætersoen, Midtsøen og Krog-
seen i Flomtid, daVandmasseni Rotnaelveni Regelen var
overfledig stor, medensdet efter Fledningentilbageværende
Opdæmningsvandi de nævnte Seer kom Rotnaelventilgode
paa en Tid, da Vandtilgangen var mindre, og da Vandtil-
strømningenfra Kværntjærn ellers vilde være saagodtsom
ingen. KværntjærnetsTillobsdistriktudgjørnemlig kun en
høist ubetydeligDel af RotnaelvensTillebsdistriktnede ved
Søen Rottuen, og Husua kan dervedblot betragtessom en
Bæk, der under KanaldirektørensNærværelse ikke engang
førte i/2KubikfodVand i Sekundet. Kanaldirektørenfandt,
at Vandtabet, som den nedre Del af Rotnaelven led ved
den omhandledeFlødning, var uden praktisk Betydning.
Han antog derhos,at de mange Ulemper og store Omkost-
ninger, som denneFlodning var forbundenmed,vilde gjøre,
at den snart igjen opgaves, og den vakte Strid vilde da
bortfaldeaf sig selv, men selv om-mandertil havde Myn-
dighed,burdeman neppe mod deres Ønske tvinge Grund-
eierne til at ophøre med en Bedrift, som i al Fald ikke
kunde skjønnesat skade Klagerne, og som dog har foraar-
saget en Del Udgift til Anlæg af Damme,der — saafremt
de ikke benyttes saaledes, ai deres Lugeaabningertilstæn-
ges ikke engang i Flomtid ville hindreVandet fra helt
og udeltat flydetil Rotnaelven. Kanaldirektørenfandt der-
for ingen Grundtil at træffe yderligereForanstaltningeri
Anledningaf den indkommeForestilling.

Under 29de August oversendte DepartementetKanal-
direktøreusErklæringaf 12te s. M. til AdvokatM.S. Han-
son med Bemærkning,at Departementet efter Indholdetaf
denne Erklæringikke fandt Føie tir fra sin Side at træffe
nogen Forfeining i Sagen. Senere vides Intet i denneSag
at være passeret.
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