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VIII a.

AabyelvensFledbargierelse,BamblevandetsSænkning.

Bamblevandi Bamble Præstegjeld,BratsbergAmt, har
sit Tillob fra forskjelligemindreVande,Elesvand,Krogvand,
Skogstadvandm.fl., og falder gjennemden ca. 1/4Mil lange
Aabyelv ud i en mindreFjord noget vestenforLangesund.

Bamblevand er et ubetydeligtBassin dets Nedslags-
distrikt kun 0.26 Kvadratmile. Ingeniør Sætren har be-
regnet Aabyelvensstørste Vandføringefter Overfaldetover
Bjerkset Dam (Dammen.for Bamblevand)til 475 Kubik-
fod i Sekundet.

Ved Aabyelven ligger nogle Brug, som foran Bamble-
vandet har en Samledam, hvorved ikke blot de ordinære
Vandstandeholdes oppe, men ogsaa Flommenetvinges op
til ên unaturligHøide. MellemSamledammenog det egent-
lige Bamblevander tvende naturlige Indsnevringerat Ter-
rænet, de saakaldte «Stemme», som yderligere bidrage til
at forheieVandstandenunderFlom. Omtrent50 Maal god
Jord kan da sættes under Vand.

I Forhold til Vasdrakets Størrelse flødes der meget
Tømmer. Flødningen har imidlertidmange Hindringer at
kjæmpe med, nemlig liden Vandføring, ugrei Elv og især
Kollisionermed Brugene.

Uagtet hverken Samledammenfor Bamblevandeller
Brugsdammeneere indrettede med noget Hensyn til Flød-
ningen, har Brugseieren afkrævet Flødningen en temmelig
betydelig Afgift, om hvis Berettigelse der føres Proces.

1*

Lokall
akrivel
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70— I et Mode den 24de Marts 1870 vedtogesRegler for
72. en Fællesflødningsforeningi Vasdraget,hvilke Regler efter
ettelee
?telles- KanaldirektørensAnbefalingaf 21de Marts 1872 bleve ap-
ening. proberedeyed kongeligResolutionaf 6te April 1872.
873. Med Skrivelsefra Amtet af 16deAugust fremkomAn-

søgningom, at der ved Kanalvæsenetmaatteblive instillet
døreblseUndersøgelserog afgivet Forslag med Omkostningsoverslag
Aay-
Even. til Forbedringaf Flodningeni Aabyelven.
474. Senere, den 14de Juli 1874 oversendteAmtet tillige
øgning tvendeAnsøgninger,nemlig fra GunderOlsenBamblem. Fl.
Szenk.
ng af Ora Undersøgelse og Plan for Sænkning af Flomvandet
mble-
nd og Bamblevandsamt Opdæmningaf Vandet ovenfor, og fra
lba fa-
serfi Lars Blekum om Undersøgelse for Flødbargjørelseaf den
«stad.
elv. gjennem hans Eiendom Skogstadflydende Elv af samme

Navn, hvilken Elv falder ud i Bamblevand.
76. Den 6te Januar 1876 afgav Ingeniør Sætren en Ind-
4rens
31agaf

beretningmed Forslag til Flødbargjørelseaf Aabyelven og
Januartil Sænkningaf Bamblevandet.Til Lettelse for Flødningen
,76
bargjø- foresloghan Stembroenfor Hovedlugeni BjerksetDambort-
AabY-

en og taget, en Tømmerrendeanlagt forbi Mølledammen,Tømmer-
ikning
arable-renden Sagdammenforlænget og endelig nogle Rens-
and.

ningerog Reguleringeri Elven mellemSagdammenog Sand-
bro samt Anbringelseaf et Søkke paa Lændsen ved Arne-
plads, Alt beregnetat skulle koste Kr. 2400.

Den eneste rimeligeSænkning,og hvorvedElvensVand-
føring nedenforforblevuskadelig,var en 2 Fods Sænkiiing
af Flommeni selveBamblevandmed en samtidig2V2Fods
Sænkningaf Lavvand; for at tilveiebringedenne, foresloges
Bjerksetdammenombygget, gjennem øvre «Stem» oprenset
en Rende med8 FodsBundbreddeog gjennemnedre«Stem»
med 10 Fods Bundbreddeog Skråaninger1 : 1, begge med
Bunden 0.5 Fod underdet sænkedeLavvand i Bamblevand.
Omkostningerneved disse Arbeiderberegnede Sætren til
Kr. 1800, som han fandt saa betydeligei Forholdtil, hvad
der vilde indvindes, at han ikke fandt, at der burdeblive
Spørgsmaalom ArbeidetsUdførelse.

aldirek. Kanaldirektøren,som bifaldt denne Fremstilling, over-DnsBe-



nkning
te Janr. sendte Sagen under6te Januar til Departementet,idet han
1871.
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bemærkede, at der var liden Grundtil at yde Ansegerne 1876
nogengratisHjælptil videre at undersegede oversvemmede
Jordstrækninger.

Den 21de Mai afgav Sætren en Beskrivelse, ledsaget Szetren
af tvende Krokier og 1 Plade Tegninger,af SkogstadelvenF2Irdi
med' Forslag til Fledbargjerelse, det Hele beregnet til sk84,7g6„ttai
Kr. 1400. elvew

Flødba

Forslaget blev den 9de Juni af Kanaldirekterenover- gjørels<

sendt Departementet,som under 30te s. M. oversendtedet
til Amtet.



b.

Kragerø Vasdrags FlødbargjørelE

og Farbargjørelse af Strømme-



strømmen.
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VIIIb.
KragereVasdragsFledbargjørelse,Farbargjørelseaf

Stremmestemmen.

I.

Sagens administrative Behandling.

Kragerø eller Drangedals Vasdrag bestaar øverst af sktvaeill
2de Hoveddele. Den vestre Arm kommer fra Tørdal ;
den dannes ved Sammenløbet af Dalelven og Homlidelven,
hvilke udspringe paa Grændserne mod Hvideseid Præste-
gjeld. Strax ovenfor Tørdals Kirke danner den Skjæggefos,
optager derpaa Subdola, som kommer fra Fjeldene i Nisse-
dal, og falder i Bjorvand ved Gaardeil Bø.

Bjorvand optager nogle mindre Tilleb, hvoraf det stør-
ste fra Vest ved Gaarden Busterak. Det har sit Udløb
gjennem den saakaldte Ternæselv, der danner Haugs- og
Tornæsfossene, tager derpaa Retning mod Nord, passerer
Helvandet, danner Hoseidfossene og leber ud i Hoseidv.and.
Dette Vand staar ved et kort Elvestykke — Stemmen
det Forbindelse med Tokevand.

Den østre Hovedarm, der udspringer paa Grændserne
mod Bø Præstegjeld, bestaar igjen af tvende større Dele,
nemlig Vasdraget fra Sinjusdal, der danner Aakre- og Næs-



vandene, ogVasdraget fra Naksøen. De optage begge fiere
mindre Elve og forene sig i Thveitvand, der gjennem Sol-



bergelven med fiere Fossefald har sit Afieb til Tokevand.
Tokevandet er et temmelig stort Bassin, og har dets

forskjellige Dele sine egne Benævnelser,saasom øvre Toke,
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nedre Toke, Rørholtsfjordenog Heldelsfjorden. I denne
sidste Fjord falder et betydeligtVasdrag fraVest; forøvrigt
har fiere mindreElve sit Udleb i de forskjelligeDele af
Vandet.

Hovedvasdragetfra Toke og til Havet, der især i den
nederste Del kaldes Kammerfoselven,danner først noile
Strømme, derefterLundereidfos,.Vrangfos og Dalsfos, ud-
vider sig derpaatil den saakaldteFarsjø, danner saa et
Fald ved Fosseskjærenesamt en mindreUdvidelse,Tissjø
kaldet, og endeligHaugholtfos og Solumsvandet,som er
temmelig smalt (g staar i Forbindelse med de vestenfor
liggendeVande, Thveitre-og Tyvandene. NedenforSolums-
vandet følger med korte Mellemi;umSolumsfos, Langfos,
Uldos, Vadfos og Kammerfos,hvorefterElven falder ud i
Kilefjordenved Kragerø.

dge
-

Flødningen foregik endog i de mindre Elve i dette
nregrs Vasdrag i Reglen for KjøbmændenesRegning og dreves
hold.

af de omboendeBønder, der dannede større og mindre
Lag; Dammene i de mindre Elve var i Reglen privat
Eiendom.

Efter en Beskrivelse over Flødningeni Vasdragetaf
KanaldirektørRøyem fra 1855 førtes Tømmereti det ve-
stre Vasdrag i Bomme over Bjorvand, taltes ved Vandets
Udlob, gik løst gjennemTørnæselven,førtes i Bommeover
HoseidVand,blev derpaasluppet løst gjennemStemmen og
optoges i en Lændsenedenforpaa Præstegaardensog Gaar-
den Tineids Grund. I det østre Vasdrag blev. Tømmeret
talt ved Thveitsundog senere optaget i Solberglændsenved
Vasdragets Udieb i Tokevand. Fra disse Lændsersaavel-
som fraKrogenogRerholtfjordenførtesTømmereti Bomme
paa omtrent 400 Tylter til Tokes Udlob og oplagdesved
et Sted, som kaldes Mærkebæk, for til passendeTider at
kunne slippes paa Elven. Flødningen overtogesderpaaaf
tvende Lag, der afiøste hinanden paa Fosseskjærene, og
Tømmeretgik i Reglen løst undtagenoverFarsjø, hvor det
førtes i Bommeeller Træklændser.

I Farsjø, Tissjø og Solumsvandetfandtes Lændserfor
at regulere Paaslipningen,og noget ovenforKammerfoslaa
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Vasdragets Hovedlændse — Stortexten hvor Tommeret
udsorteredes til de derværendeSagbrug og til Konsul Bjørns
ved et andet Vasdrag liggende Sage, medens alt det Tom-
mer, der ei var bestemt til Skur, gik ned ad KammerfOs
og udflaadedes fra en strax nedenfor værende Lændse.

I Gjennemsnit regnede man i Femtiaarene, at der fra
det vestre Vasdrag kom ca. 3000 og fra det østre ca. 1500
Tylter Tommer, og gjennem Hovedvasdraget fiodedes ca.
6000 Tylter aarlig.

Forinden det ved en Konvention blev forbudt, havde
man tidligere, foruden den regelmæssigeFledning for samt-
lige Trælasthandlere, benyttet Extraflødning, hvorved en en-
kelt Eier, enten ved de almindelige Fledningslag eller ved
særskilt leiedeFolk, især til Tider, hvor Elven ei har været
almindelig fiodbar, kunde faa fremdrevet et Parti Last, ial-
mindelighedmed noget foregede Udgifter.

Den*væsentligsteHindring for Flødningen i Vasdraget
var Mangel paa tilstrækkeligt Vand udenfor de almindelige
Flomme, idet Elven ved almindelige Vandstande ei var
fleclbar. Førend Tommeret kom over Bjorvand var saaledes
Flommen ofte forbi, og ny Flom maatte afventes, førend det
kunde slippespaa Tornæselven; inden det sammeParti Tøm-
mer var kommenover Tokevand,kunde ofteden anden Flom
være afieben, og den tredie maatte oppebies, forencl Tom-
meret kunde passere nedover Hovedvasdraget. Foruden af
Mangel paa tilstrækkeligt Vand hindredes Fledningen af
fiere vanskelige Fosse, hvor Tommeret bandt sig; saaledes
blev større Partier igjenliggende, om end ikke Flodningen
ganske standsedes.

For at forbedre Flodningsibrholdenevilde Kragero Træ-
lasthandlere anbringe Samle- og Slippedamme for Toke,
Bjorvand og muligens paa fiere Steder i Vasdraget. Af
Frygt foAat disse Foranstaltninger kunde foraarsage Jord-
skade, indgav Drangedals Sognepræst en Forestilling til
Formandskabet, hvorefter Herredsstyrelsen i Mode den 22de
Marts besluttede at indgaa med Andragende om at faa Ka-
naldirektoren til at opgjøre Plan for Vasdragets Fledbar-
gjørelse.

1855,
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855. Paa Amtets Anbefalingaf 12te April meddelteDepar-
pt
15U0led;etemettet under 30te s. M. KanaldirektørenOrdre til at

gelse af
sdraget. efterkommeAndragendet.

	

Kanal- Den 1lte Oktober afgav Kanaldirektørenefter en Be-
Attørens
rslag af faring af Vasdragetet genereltForslag til forskjelligeAr-s Oktbr

b

.
3.55til beider, hvilke beregnedesat koste Kr. 22000. Forslaget
ledr-
ørelsae. gik i det væsentlige ud paa Anlæg af Slippedarnmepaa

Haugsfos og Lundereid for at samle tilstrækkeligtFlød-
ningsvandi Bjorvandog Tokeudenforde almindeligeFlomme,
og paa at forbedreFosse samt andrevanskeligeSteder ved •

Mineringer,Skjærme,Leftedammem. in. Videre paapege-
des, at der maatte træffes de nødvendige administrative
Forholdsreglerfor at Flodningen ei skulde opholdesved
Mangel paa Folk, uhensigtsmæssigeIndretninger, Extra-
fiødningetc., hvortil det første Skridt maatte være Ansæt-
telse af en Fledningsinspektør. Forslaget omfattedeDale-
elren til nedenfor.Skjæggefos,Tornæselven fra •Sand til
Hoseid og Stemmen, Elven fra Lundereid til Tissjø, fra
nedre Ende af Tissjø til nedenforKammerfosog fra Sinjus-
dalsvandetog nedenforSolbergfos.

Efter at Forslaget var kommuniceretVedkommende,
gjordeSognepræsteni DrangedaltilligemedEierne af Fineid-
gaardenei Skrivelse af 8de OktoberIndsigelser mod Op-
rensningaf Stemmen, som de antoge vilde ødelæggederes
Sikfiske der. En saadanlOprensningvar imidlertidikke
berørti Forslaget, men vel tænkt fremsatsenere.

	

.telast. Kragerø Trælasthandlere,som først dette Aar havde
dlernee
lutning sluttet sig sammentil en Fotening og udarbeidetStatuter
flensyn
For- for sammetil nærmereApprobation,behandledeForslaget i

("1. i et Møde den12teNovember. De enedes samtlige om ikke
at foretage nogen af de foreslaaedeForbedringeri Dale-
elven, men derimod for de øvrige ForbedringersVedkom-
mendeat vedtage Forslaget, dog underForbehold deri se-
nere at kunne foretageForandringer. Dernæst enedes man
om af OplysningsvæsenetsFond at søge et Laan, stort
Kr. 20000, paa 28 AarS Afbetaling. Renter og Afdrag
skulde dækkes ved Afgift paa Tommeret. For Laanet
vilde man faa KragerøKommunetil at garantere.
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I Repræsentantmededen 20deDecemberblev imidler- 1855

tid KommunensGaranti nægtet.
I Meder den 16de og 25de Januar behandledeDrange- 1856

dals HerredsstyrelseForslaget. Der gjordesmedHensynDcZ
til de foreslaaedeDamme og de af Lastehandlerneudar-Bsetriretins

beidedeStatuter forskjelligeUdsættelser,somKanaldirektørenmedllew

imedegiki en Erklæringaf 17dpMarts. Imidlertidenedes slaget.

man ogsaader om at søgede foreslaaedeForbedringer
Vasdraget udførte og om til den Hensigt at optage et
Laan af OplysningsvæsenetsFond paa Kr. 4000 til Dale-
elven og søge et offentligtBidrag paa Kr. 2000 til Udbe-
dring afSkjæggefos. .LaanettænktesdækketvedAfgift paa
Tommeret.

I en Repræsentantforsamlingden 10de April frafaldt
mandetidligere gjorteUdsættelsermedHensyntil Dammene,
men forlangteen KonventionmedLastehandlerne,hvisAf-
fattelseskulde overladesAmtmanden. Herpaa indgikTræ-
lasthandlernei Modeden 28deMai.

Med Amtets Skrivelse af 30te Marts fremkomtvende 1857,
Ansøgningerfra DrangedalsKommunebestyrelseogfra Træ-Tiraengdeen
lasthandlerneom offentligtLaan og Bidrag. Amtet anbe- m nr,

faledeUnderstøttelsenprincipaliterydet som Laan og sub- og Laan

sidialitersom Bidrag. •
I en Betænkningaf 22deMai udtalte Kanaldirektøren

sig om de foreslaaedeArbeiderog gjorde opmærksompaa,
at Trælasthandlerneallerede havde begyndt at arbeide
Vrangfosog Solumsfos,uden at han var givet Anledning
til — som forbehbldti Forslaget at bestemmeOmfanget
af de enkelte Arbeider.

Ved heieste Resolutionaf 9deDecember1857blev det Heieste

bestemt: Resol a'
9de Deeb

«At der i Henhold til Lov angaaende Flednings- og Flod- apnagi1.‘rføgffi
rensningsvæsenet af 26de August 1854 dens § 6 af Trælast
som fledes igjennem det Kragereska Vasdrag, bliver fra lste

Lakteir:t
Holtaan

Januar 1858 og indtil Videre •at erlægge efternævnte Afgifter, Tirawizi
der udredes efter Belebet af de opgjorte Mærkesedler: foselv.

For Trælast, der nedfledes gjennem Dale- og Holtaanelven til
Bjorvandet  3 Skill. pr. Spd.

2
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1857. For Trælast, der nedfiedesgjennem Lændsen
vedSand,eller som kastesi Elven niellem
Bjorvandetog Hoseidvandet 1 Skill. pr. Spd..

For Trælast som nedfiedesgjennemLændsen
ved Mærkebæk	 2
dog saaledes,at der for den fra Sandeke-
dals FormandskabsdistriktkommendeTræ-
last, som udkastes i Eken mellen Mær-
kebæk og Solumdammen,kun betales . . . 1

For Trælast, som udkastes i Elven nedenfor
Solumdammen,menovenforKammerfosdam1/2 —

hvilke Afgifter blive at indfordreaf Kragere Trælasthandler-
direktion og, forsaavidtangaar denAfgift, der opkrævesaf Træ-
last ovenforBjorvandet, efter Bestemmelseaf Tørrisdals Kom-
munebestyrelse,og forøvrigt efter Bestemmelseaf Trælasthand-
lerdirektionen at anvende til Iværksættelse af en Del til Let-
telse af Fleiningen ovennævnteVasdrag sigtende Arbeider
det Væsentlige overenstemmendemed den dertil af Kanaldirek-
teren under 1lte Oktober 1855 og 22de Mai 1857 afgivne
Plan, med de Modifikationeri denne, som af Kanaldirekteren
senere maattebifaldes».

Noget Laan eller Bidrag af offentligeMidler har ikke
været tilstaaet. Arbeiderne bleve dog satte igang, men
kunde kun langsomtfremmes,efterhaandensom Midler ved
Afgift paa Tømmeret kunde indko-mme. Efterat Kanal-



direktøreni en Betænkning af I.6de Decemberangaaende
TrælasthandlernesØnske om Anbringelseaf en Dam i So-



liamsfoshavde fremholdtsom Regel, at saadanneArbeider,
der udførtesfor SkoveiernesRegning, ei maatte paabegyn-



des uden efter detailleretPlan og bestemte,af Kanaldirek-



1858. tøren bifaldte Forskrifter,blev han under 7deJanuar 1858
naldirek- af Departementetbeordret til at afgive detailleretPlan tiITenbe-
res til at Dammeni Solumsfos og til iøvrigt at bistaa Trælasthand-aamed
aillerede lerne ved Afgivelsen af de fornednePlaner til de Arbeider,'Ianer.

som efterhaandenagtedes udfortei Vasdraget.

assens Kanaldirektørenholdt derpaa et Mede med Trælast-
nt,:f handlernei Kragerøden 6te Mai til Vedtagelseaf denPlan

og Orden,der skulde lægges til Grundfor ArbeidernesUd-



rgelser.førelse. DerpaalodhanIngeniørLassen foretagespeciellere
Undersøgelseri Krogelven, Daleelven og Kammerfoselven.
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Herom har Lassen afgivet Rapportden 14de Juni, ledsaget
af Krokier.

Den 25de Mai 1858 blev det ved kongeligResolution
bestemt:

«At der, for at tilveiebringe Midler til Iværksættelse af
Arbeider, sigtende til Lettelse af Fledningen i Krogelyen og
Brødsjøelveni det Kragerøske Vasdrag, bliver af Trælast, som
flødes gjennem bemeldteElve fra 1ste Juli 1858 og indtil Vi-
dere at erlægge efternævnteAfgifter, der udredesefter Beløbet
af opgjorte Mærkesedler:

1. for den gjennemKrogelven nedfiedendesTrælast:
a) som bliver udkastet eller udkjørt nedenforHeldalsfos

1 Skill. pr. Spd.

18b8

Kongl.
solution
25deM
1858anl
Afgift p
Teminei
Krogelv
og Bredi

som leveres eller udkastes nedenfor
Fostvedtfos,men ovenforHeldalsfos . 2
som leveres ovenforFostvedtfos. . . . . 3 —

til Arbeider i Krogelven.
2. For Trælast, som mærkesog udkastes

Brodsjøelven	 1
/2

til Arbeider i sidstnævntcElv.
De nævnte Afgifter blive at indfordreaf Kragerø Trælast-

handlerdirektionsamt at anvencle overensstemmendemed den
Plan, som af Kanaldirektøren til sammesForbedring vorder
afgivet».

Den 8de Juli afgav KanaldirektørenForslag medTeg-direktt
ning til en ny Dam med Slipperendepaa Solumsfos, saale-Fstajg.1
des indrettet, at Vandstandsforholdeneovenfor forblevede1.nuti2
sammesom ved den ældre derværendeDam.

Til en Dam i og TømmerrendeforbiSkjæggefoshavde 1859
Ingenierleitnant Thams udarbeidetPlan, og ved kongelig Mitl•Kso°1uzionil
Resolutionaf 6te April 1859 blev der af Elverensningsfon-2eopf
det bevilget et Bidrag, stort Kr. 800, til dennesUdførelse,
ligesom der senere ved kongelig Resolution af 26de MaistA2Zaglå
1860 hertil yderligerebevilgedesKr. 400 af sammeFond.

Den 14de Mai afgav KanaldirektørenForslagmedTeg-dire"ktnal;
ning til en Dam øverst i Haug.sfos, nedenforKjærgehølen,
for at regulere Vandafiebetfra Bjorvand. Overslaget lød 1859mtii3i

paa Kr. 1600. Drangedals Formandskabvedtog i Mede (11a,a2
den 29de kagust dette Forslag. I Skrivelse af 16de Sep-
tembergav Kanaldirekt.Loitn. Thams Ordretil at-give de
fornødneAnvisningermed Hensyn til DammensAnlæg og

2*
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1859. paapegeclenogle.Forandringeri Planen af 14de Mai; sam-
tidig sendte han ham et Kroki og Rids til Dam i Mofos.

ammelen Forøvrigtvar efterAnvisningaf IngeniørLassenDammeierho
Vafee. anbragtei Vierhølen,for Neslevandet og i Vafos.

	

f Efter en Befaring af Vasdragetafgav Leitnant Thams
43590kotifrunder•30te Oktober en Rapport om de forskjellige Ar-
•skjelligebeider.Ldførte
Lrbeider.

Paa Ansøgning af 27de Juni fra Kragerø Tømmer-pt. bifal-
nrat direktionom fri Ingeniørhjælp,anbefaletaf Kanaldirektøren
:13:127rne:den 4de Juli, samtykkedeDepartementetunder22de s. M.
' Kanal-
æsenets at.Arbeidernei KragereVasdrag udfortesaf en i Kanal-
geniffer.væsenet ansat Ingenier med Len af det Offentlige. Som

ledende Ingeniør ansattes Bestyreren af Kanalarbeideti
Skien, Ingenierleitnant Thams, som Vaaren 1862 afiøstes
af IngenierleitnantVedeler.

,60–61 Den 17de Oktober. afgav Thams Rapportom Arbeidet
'ha

13
ms's paaHaugsfosdammen,som han placeredenoget længerened

94:1 af
06°, sheg end projekteret. Om sammeDams Fuldendelseog om Ar-, 61, om
augsfos- beiderneved Dammeni Solumsfosi Henhold til hans For-Solums-
aunnen slag af 25de Febr har han den 5te Febr. og 17de MartsautFor-
%a3f#1;15:.1861 afgivet Rapporter,og under 25de Mai afgav han et
g.iFneee-Porslag til MineringsarbeidervedFosseskjærenei Kammer-gærene.

foselven med Overslagpaa Kr. 1800.
1862. Ved kongelig Resolution af 17de Marts 1862 blev
M'eAsj.fdet tilladt Kragerø Trælasthandlerforening i Overensstem-
illadelse
Mineringmelse med dette Forslag at foretage Regulering af Fosse-
Fasse- ,

kjærene.sKjærene.
redelers Efter Konferance med Kanaldirektørenunderen Be-
11:1Agliajgfaring af Vasdraget KanaldirektørensSkrivelse af 6te

set r;32 September1862) afgav Vedeler et Forslag af 26de Juli
,reaind–ots,med Modifikationeraf 4cle September,ledsaget af Krokier,
viofsossetil Flødningsarbeideri Vrangfos,Dalsfos og Fosseskjærene.

zimrene. Angaaende disse blev det ved kongelig Resolutionaf
e1.ORI:31-,ra.f8de Oktober1862 bestemt:
862ang.
illadelse « 1) At der i Medhold af Lov angaaende Sænkning af Indsøer
ArbeiderTrangfos,m. V. af 31te Mai 1848 tillades Kragerø Trælasthandler-

DalFsfos forening at foretage en Del Sprængnings-, Oprensnings- og
osse-

kjærene. Forbygningsarbeider til Regulering af Vrangfos og Dalsfos
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i øvre Kammerfoselyi det KragerøskeVasdrag,samt nogle 1862
yderligereArbeider ved den ved kongelig Resolution af
17deMarts d. A. tilladte Udmineringog Regulering af
Fosseskjærenei nedre Kammerfoselvi sammeVasdrag,Alt
i Henhold til det derom af IngenierloitnantVedeler af-
afgivneForslag af 4de Septemberd. A.

2) At følgendeMændudnævnestil efter nærmereRekvisition
fra Kragere Trælasthandlerforeningat bestemme,hyorvidt
og i bekræftendeFald, hvilken Erstatning der maatte til-
kommeenhverVedkommendeforAfgivelseeller Forringelse
af og Skade paa Grmid, Eiendomme,Indretninger eller
Eiendomsherligheder,foranledigetved de nævnteArbeider».

Ifølge en Indberetning af 31te Mai var Dammeni tlilaugsfo

Haugsfosblevenfuldstændigt ødelagt ved at den ovenfor Ødelameng

liggendeLændsevar sprungen,saa alt Tømmeretlagdesig i
gelse.

en Vase paa Dammen. I Skrivelseaf 6te Juni fråraadede
Kanaldirektørendens Gjenopførelse,da den vilde blive for
kostbar at opføresaaledes,at den aldrig skadedeJordeierne
ovenfor,hvilke havdegjortIndsigelsemod dens Benyttelse.
Han antog vedOprensningaf Elven at kunne undværeden.

Da Distriktet var fattigt og vedDammensødelæggelse
havde lidt et føleligtTab, henstilledeAmtet under 16de
Juni til Kanaldirektørenat fremstilleForholdene for De-
partementet, for at Tabet enten i det Hele eller for en
Del kunde blive erstattet af de til Elverensningerbevilgede
Midler.

Under 1lte August indgikKanaldirektørenpaa Tørdals Tørdah

KommunesVegne med underdanigstAndragende om afMrtaegri
Elverensningsfondetat erholde et Bidrag af Kr. 1200og oifsfatm

et Laan paa Kr. 800, at afbetale i 2Aar,somGodtgjørelseEltnagsc,i
Erstatnirfor den udgaaedeDam og for at anvendes til Elverens-for Hang

fosdamninger. '

Ved kongeligResolution af 4de Oktoberblev det der-i4cgi.
e Ok62ontb
18efter bestemt:

Bidrag«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag med Videre paa Laan til

Budgettet opførteMidlertilstaaesTørdalsKommunei Brats-
bergøAmt et Bidrag af Kr. 1200 for efter nærmereBe- fossclacind,
stemmelseaf Kanaldirektøren at anvendes.tiI Elveoprene-111:m.au
ningsarbeideri Strækningenmellem-Bjorvandog Tokevand

Kragerøske--Vaadrag._
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1882. 2. A.t der i forntevnte.fflemedaf sammeMidlerendvideretil-
staaesKommunenet rentefritLaanaf Kr. 800 at tilbage-
betalesmedKr. 400 i de 2 nærmesteAar».

vedelers Under 8de Juli havdeVedeler afgivet et Forslag til
orslag
Bdetuh ved Sprængningerog Oprensningeri Haugsfos og i Elven
1862til
Plødbar- mellemBjorvand og Tokevand 'at fledbargjøredenne Del
ven mell.
welse af

af Vasdraget uden Hjælp af nogen Dam-i Fossen. Om-
g3joTrvokaned.kostningerneherved beregnale han til omkringKr. 3200.

Det beklagedes,at Landeierne,som•selv vare Skovelereog
interesseredei Flødningen, modsattesig DammensGjenop-
førelse, der vilde være den billigste og letteste Maadeat
fremmeSagen paa.

Vedelers I en Rapportaf 28de Juli gav Vedeler enBeskrivelse,
Lpportaf
BdeJuli ledsaget af et Kroki over de i Skjæggefos hidtil foretagne
1862om
keggefos Arbeider, og paapegedehvad der fremdelesfor en Udgift
led For-



ag til
r-

.af ca. Kr. 680 burde foretagesfor at bortrydde alle Hin-lereA
beider aringer for Fledningen. Dette Forslag til videre Arbeider

bifaldt Kanaldirektøreni Skrivelse af 9de August.
1rede1ers Under 15de Septemberafgav Vedeler--et Forslag med
orslagaf
deSeptbr.Overslag, lydendepaa;Kr. 7672, til Flødbargjørelseaf Fos-
1862til
Nødbar- thveitelven fraVierheldammentil Elvens Udlebi Tokevand,
ørelse af
osthveit- hvilket blev behandletpaa et Møde den 29de Novemberaf
elven.

Skoveiernes Tilsynskomite og Trælasthandlerdirektionens
Formarrd.Manenedes der om de Arbeideri Forslaget, som
burde udføres.

iredelers I Skrivelse af 26de SeptemberfremsatteVedeler For-orslagaf
rill1;borr:slag til 2 Fods Forhøielseaf SolumsdamMen,hvilketKanal-



Litie direktørenbifaldt den30teSeptbr.paaBetingelse,at Kræppa
lammen. udmineredesoverensstemmendemed hans tidligere Forslag

af 25de Februar 1861.
Angaaende denne Forheielse af Dammen havde der

været drevet UnderhandlingermedLandeierneovenfor,som
i 1860 havde andragetom Tilladelse til Sænkning af Ty-
og Thveitereidvanclene; under4deJuli og 27deOktober1862
afgave de Erklæringer, hvorved de indgik paa den fore--
slaaede Forheielse, mod at Kræppa udsprængtesoverens-
stemmendemed Thams'sForslag af 25de Februar 1861.
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ForskjelligeArbeider, væsentligi Kamm&foselvenog 1863
Krogenelven,bleve dette Aar udførte under VedelersLe-

samt Undersøgelserforetagnei Tørdalselven.
Efterat DrangedalsOrdførerhavdeundertegnetObliga-

tion for det ved kongeligResolutionaf 4de Oktober 1862
tilståaedeLaan, blev dette, tilligemeddet ved sammeReso-
lution bevilgedeBidrag udbetalt, for at Arbeidernei Tør-
næselvenmellemBjorvandog Toke kunde sættes igang.

Da der gjennemDrangedal ikke gik nogensammen-
hængende Kjørevei, idet man benyttedeTokevandet somsk:1;s2,4
Transportvei,agtede man at anskaffeet 4 Fod dybtgaaendeDecKr!
Dampskib,somkunde befare saavelHoseidvandetsomøvre paidA
og nedre Toke. Man maatte derfor farbargjøre Stemme-gk'treemisme,

strømmenmellemHoseldvandog øvre Toke samtStrømmenosgtrøsTri:
mellem øvre og nedre Toke. I denneAnledningindkommestrøimen
der medAmtetsAnbefalingaf 6te Januar et Andragende
fra DrangedalsFormandskab af 28deDecember1863 om
paa offentligBekostning at faa udarbeidet Forslag med
Overslagtil en Farbargjørelseaf de nævnte Strømme.

I Henhold til DepartementetsOrdre af lste Februar 1861
lod KanaldirektørenVedeleranstillede hertil fornødneUn- Vedelei

y jakgpdersøgelser,og under 25deApril afgav denne et Forslag 5oi:d

til Farbargjørelse for et 4 Fod dybgaaendeDampskibaf S48ø64mmt

Strømmestrømmenalene,hvortil Kanaldirektørenunder 4destrambnla;

Mai har gjort sine Bemærkninger. Forslaget indeholdten gjørels<
Beskrivelse af denne Del af Vasdraget, af Flødningsfor-
holdeneder og G-odstransportenforudenPlan til Arbeider
og et Omkostningsoverslagpaa Kr. 4232.

Paa Ansøgning fra Kommunenblev det ved kongeligKg1. ReJs
22de uItesolutionaf 22de Juli 1864bestemt: 1864 ar
Bidrag

«At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud- strømm
gettet opførte Midler naadigst tilstaaes Kommunebestyrelsen i stgtin.=:
Drangedals Præstegjeld i Bratsbergs Amt et Belob af Kr. 2200 gj'is
som Bidrag til Iværksættelse af en Del Oprensningsarbeider til
Farbargjørelse af Strømmestrømmen i detSKragerøske Vasdrag

det Væsentligste overensstemmende med det af Ingenierleit-
nant Vedeler afgivne Forslag med de af Kanaldirektøren fore-
slaaede Modifikationer».



— 24

!864. StrømmestrømmensOprensningblev derefter strax paa-
begyndt.

lers• Under 6te 'December afgav Vedeler et Forslag med.af
2etir.Overslagtil en Slippedamfor Toke ved Lundereidfos,led

saget af Erklæringer fra de ovenfor liggende Grundeiere.
Om detteForslag afgavKasaldirektørenen Betænkning.dea
30te December,hvori han fremholdtog motiveredeNødven-
dighedenaf enForstaaelsemed de nedenforliggendeGrund-
eiere m. Fl. hvis Interesser vilde berøres ved Dammens.
Manøvrering. Forøvrigt gjordehan sine Bemærkningertil

. Anordningenaf Dammenog gav, sit Samtykke til densOp-
førelse paa Betingelse, at VasdragskomiteenvedtogUdførel-
sen efter at have gjort sig bekjendtmed deFølger af Dam-
mens Bygning, som han nærmereforklarede.

1865. Til denne BetænkninggjordeTrælasthandlerforeningen
sine Bemærkninger,der foranledigedeKanaldirektørentil
under 3die Februar at forelæggeSagen forAmtet, idet han
gjennem dette tilstillede Vedeler en Kontinuationserklæring
af sammeDato. Kanaldirektørenvar i Tvivl om her ikke
tlltrængtesen kongeligResolution,og af Frygt for Proces-
ser forlangte han TrælasthandlerkorporationensErklæring
for, at den paatog sig alt Ansvar, naar den besluttedesig
forDammensOpførelse,da Udgifterneikke bestredesaf dem,
men af Skoveierne,eller en Vedtagelseaf Vasdragskomiteen
udenAnsvar, da saadantda vilde gaa paa deresKomitenter.

nelast- I en Skrivelse af 6te Februar bemærkedeAmtet, at
rnetrgneedet var nødvendigtenten at tilveiebringeOverenskomstmed
ruanzier-alle Vedkommendeeller at erhverve kongelig Tilladelse,
ddam. men overlod forøvrigtTrælasthandlerforeningenat handle

paa eget Ansvar. I et Mode den 9de Mai fattede For-
. eningen Beslutning om at overtagedette Ansvar og Dam-

• men blev bygget.
edelers I August Maaned 1865 afluttedesArbeidernei Kam-
n`fl%Pd",,merfoselvenfra Toke til Kilefjorden. Vedeler har under
L`rt2128de Marts 1867 afgivet en udførlig Hovedrapportover

samtlige disse Arbeidermed detailleretBeskrivelse af Vas-



selven. draget og Flødningensamt ledsaget derimed Profiler,Kart
og Tegninger. Arbeidsstedernevare Lundereidfos,Vrang-
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fos, Dalsfos, Dalseren,Fosseskjærene,Haugholdtfos,Solums- 1865.
fos og Kræppa,Langfos,Ulefos,VafosogKammerfos. I det
Helevarpaaden anvendti Tidsrummetfra 1858-62 Kr.9279
og fra 1863-65 Kr. 17535, altsaa tilsammenKr. 26814.

Under 3die DecemberindberettedeVedeler, at Oprens- 1866.
ningen i Strømmestrømmenvar fuldført efter Planen, og RVaedelre

afgav den21deFebr. 1866en RapportomdetteArbeide,hvor-2116Dg,
efter Dampbaadsrendener udsprængti den.saakaldteStor-s7.rtaremul
strøm med 20 Fods Bredde og 51/2Fods Vanddybdeved F bmrek

laveste Vand, efter at dette ved Lundereiddamvar bestemt giløsrews.
holdt paa 1.5 Fod paa Vandmærket(d. e. Kôten 11.5 over
Generalplanet), medens den for TømmeretbestemteRende
kun er udsprængt til 2.5 Fods Dybde ved sammeVand-
stand, men med 52 Fods Breddei Bunden og 58 Fods i
Vandspeilet. Det hele Arbeidehavde kostet Kr. 4000.

I Henhold til en fraAmtetunder3dieMarts1868 frem- 1868,
kommenForestilling beordredeDepartementet under 14deKanaldt

Marts Kanaldirektørentil at lade anstille Undersøgelsersqgeinp,su
angaaendeBygning af en Kanal for Tammerflødninggjen- kan,

nem Vintereidet ellerLonernemellemTokevandog Lunder-vldn=
eidfos. Efter en ved Leinant P. Krag foranstaltetOpmaa_
ling afgav Kanaldirektørenden 22de Juli et Forslag alter-
nativt med en Rende paa 6 Fods Bundbreddeog Bunden
2 Fod under lavt Stemvand,beregnet at skulle koste Kr.
3912, og til en Rende paa 20 Fods Bundbreddeog Bunden
3 Fod under sammeVandstand,beregnettil Kr. 9712. Det
første Alternativ ansaa han mindreheldigt, daStrømhastig-
heden under den hyppigtindtrædendelave Vandstandvilde
blive saa ringe, at Tømmeretstokkevis maatte ledes gjen-
nem og saaledes Fledningen foregaafor langsomt,medens
man gjennem den andenkunde fløde i Flaader.

Med Skrivelse af 24de SeptemberfremsendteAmtet et 1869.
Andragende fra Direktionen for Fællesfledningenom det totl&fe%
OffentligesBistand til ved Oprensningerat faa Stemme- BÅSafld
strømmenmellemHoseidvand og Toke farbargjortsamt til ;tarebn.:,;,331
til at faa Haugsfos og Skjæggefos fledbargjort,efterat detial:Gdj:%
tidligere der udførteVærker fOren stor Del var ødelagte,IkaegrtMZ:
Direktionen paaberaabtedette som Motiv for Bidrag af ite,fui)gul
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1869. offentligeMidler og anførte, at de af Kanalvæsenetplan-
lagte og udforteArbeiderhavCleforværretForholdenei disse
Fosse, i hvilkenAnledningDepartementetunder 3die No-
vembepbeordrede,Kanaldirektørentil at lade anstille Un-
dersøgelserog fremkommemed Forslag.

1870. I Forbindelsehermed fremkom der ogsaa fra Tørdals
Kommunebestyrelsemed Skrivelse fra Amtet af 30te Juli
et Andragende.om ved det OffentligesHjælp.at faa anstil-
let Undersøgelseri Vasdraget.

Jede1ers
arslag til

Leitnant Vedeler afgav derpaaunder6teOktoberFor-
>temme-slag til Slippedami Haugsfos for Bjorvandog under 13de
rømmens
xbargi. af Oktobertvende særskilte Forslag til en Farbargjørelseaf
latle, til
Dam i Stemmestrømmen.Videre oversendtesForslag til en Slippe-bugsfosaf

og til dam for Bjorvand og til 'Arbeiderfor FledningensLettelse
rbeider i
jteggefos i Skjæggefos ovenforBjorvand, bereinet til Kr. 3040 og
af 13de
:tbr. 1870. itr. MUU.

Kanal- Den>27de OktoberoversendteKanaldirektørenDeparte-
rektørens
pttenkning mentet Forslaget til StemmestrømmensFarbargjørelse,idet

Forsla-
get om han bemærkede,at de foreslaaedeDimensionerfor Seil- og
3ternme-
prømmen. Flaaderendenvare de mindste,som kundetilraades, og at

Strømhastighedentil sine Tider kunde blive for stor til at
Dampbaadenkundepassere, men han antog, at Trafikken
neppe kunde blive af den Betydning, at den ikke skulde
kunne taale enkelte Afbrydelser.

Kanal- Den 29de Oktober oversendte han ligeleds de tvende
rektørens
Ittenkning orslag til Flødbargjørelse af Haugsfos og Skjæggefos,

Forsla-
gene om idet han imødegik de gjorte Beskyldninger mod Kanal-Ingsfosog
jteggefos. væsenet for at have forværretForholdeneog bifaldt Vede-

lers Forslag til yderligere Sprængningeri Skjæggefos og
til de projekteredeSkjærme, der var omtrent lig de æl-
dre, samt Forslaget til Dammeni Haugsfos,dog mednogle
Bemærkningertil selve DammensKonstruktion, der mu-
ligens kunde gjøre det ønskeligt at flytte Damstedetlidt
høiere op. Bidrag af offentlige Midler anbefaledes, da
Tordals Vasdrag i Forhold til den ringe Tømmermasse
havde stor Flodningslængdemed mange og slemme EEin-
dringer.
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Under 1Ite Juni fremsendteAmtet bl. A. et Andra- itYn
gende om Bidrag af det almindeligeKanalfondtil Anlæg Ajednriii
.af Slippedammeni Haugsfos og til Arbeider for LettelseMrat
,af FlødningengjennemSkjæggefos. Skj43g:

Paa DepartementetsOpfordringaf 20de Juni afgavicanaldil

Kanaldirektørenden 3die Juli sin Erklæringi den Anled- tizrieZE
ning. Han oplyste deri,at der til da i Tørnæselvenmellem°72
Bjorvand og Tokevand idethele var anvendtKr. 4930 til
Lettelse for Fledningen, deraf Kr. 1994 til den i 1862 ud-
gaaede Slippedam i Haugsfos og Kr. 2936 til Arbeider
nedenforfra Tørnæsdammentil Hoseidvandet, medensder
til Arbeideri og ved Skjæggefos idethele havde været an-
vendt Kr. 6247. Af disse Summer havde det Offentlige
bidraget Kr. 1200 til Strækningen mellem Bjorvand og
Toke og Kr. 1200 til Skjæggefos. Paa Grund af de
foreslaaede Arbeiders Vigtighed og Bygdens ringe Evne
samt Hensynet til, at de tidligere ydede Bidrag som Følge
af tilstedteOmstændighederikkevar komneBygden tilgode,
anbefalede KanaldirektørenHalvdeleir af de kalkulerede
Omkostningersom Bidrag af det Offentlige, idet han hen-
ledede Opmærksomhedenpaa.det Ønskeligei, at man, for-
indenHaugsfosdammenbyggedes,segte istandbragten Over-
enskomstmedde omBjorvandetboendeLandeiereangaaende
Dammens Manøvrering.

Ved kongelig Resolution af 21de December1872 blevKgl. Res
21de De<det bestemt: ' 1872 an
Bidrag

«At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede Haugsfo:

Midler tilstaaes Direktionen for Fællesfledningen i det Kragerø- Skjæggel
ske Vasdrag som Tilskud til Udførelse af endel til Lettelse af
Flødningen i dette Vasdrag sigtende Arbeider ved Haugsfos og
Skjæggefos, i det Væsentlige overensstemmende med de at In-
geniørlsitnant Vedeler afgivne Forslag af 6te og 1.3de Oktober
1870, Halvdelen af de medgaaende Omkostninger indtil et Belsb
af Kr. 3320 under Betingelse af, at Arbeiderne udføres under
Kontrol af Kanalvæsenet».

Ved at kommuniceredenne Resolution til Kanaldirek-
teren beordredeDepartementetham til, saafremtdet maatte
ønskes af Fledningsdirektionen,at yde Ingenierassistance
ved ArbeidernesUdførelse. Saadan blev ogsaa rekvireret.
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1873. Dammeni Haugsfos blev opfert i 1873 og havde ko-
id101:1=stet Kr. 2880.

	

1875. I Skjæggefosblev Arbeidetforst paabegyndti Februar
1875,efter at Kanaldirektorendet foregaaendeAarsSommer
paa Stedet havdepaavist Arbeiderne.

	

1878. I 1878 var Skjæggefosarbeidetfærdigt og det reste-
rende Statsbidragudbetaltmed Kr. 1880.

Forslag.

KanaldirekterReyems generelle Forslag af 1lte Oktober
1855 til Kragero Vasdrags Flodbargjørelse.

Do. Do. Forslag af 8de Juli 1859 til en Dam
Solumsfos. •

Do. Do. Forslag af 14de Mai 1858 til Damme
Haugsfosog Mofo's.

Leitnant Thams'sForslag af 25de Mai 1861 til Minering-
ved Fosseskjærene.

Leitnant VedelersForslag af 8de Juli 1862 til Fledbargje-
relse af Elven mellemBjorvandog Toke.

Do. Do. Forslag af 28de Juli 1862 til videre Ar-



beideri Skjæggefos.
Do. Do. Forslag af 26de Juli og 4de September

1862-til Arbeideri Vrangfos, Dalsfos og
Fosseskjærene. -

Do. Do. Forslag af 15de September1862 til Fled-
bargjørelseaf Fosthveitelven.

Do. Do. Forslag af 26de September 1862 til For-
heielse af Solumsdammen.

Do. Do. Forslag af 25de April 1864 til Strømme-
stremmensFarbargjerelse.
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Imitnant Vedelers Forslag af -6te December 1864 til Dam
i Lundereidsfos.

Kanaldirektør Thams's Forslag af 22de Juli 1868 til Kanal
gjennem Vintereidet.

Loitnant Vedelers Forslag af 13de Oktober 1870 til Stemme-



strømmens Farbargjørelse.
Do. Do. Forslag af 6te Oktober 1870 til Dam i

Haugsfos.
Do. Do. Forslag af 13de Oktober 1870 til Arbeider

i Skjæggefos.

Arbeidernes Kostende.

Arbeiderne til Flodningens Lettelse mel-
lem Toke og Kammerfos have kosteti 1858-62:
2319 Spd. 94 Skill., 1862-65 : 4383 Spd. 85 Skill.,
ialt 6703 Spd. 59 Skill. eller  Kr. 26813.97

Stremmestrømmens Oprens-
ning:

Bevilget af Statskassen ifølge konge-
lig Resolution af 22de Juli 1864 . . Kr. 2200.00

De Interesseredes Bidrag  « 2200.00

Ialt Kr. 4400.00
Besparelse 	 « 399.17

Arbeidets Kostende  Kr. 4000.83
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3. Regulering af Skjæggefos og
Haugsfos:
Bevilget af Statskassen ifølge konge-

lig Resolutionaf 21de Deebr. 1872 Kr. 3320.04
De InteresseredesBidrag  « 3320.00

ArbeidetsKostende  	 Kr. 6640.00

Over Omkostningerneved de ældre Arbeider, hvortil
Bidrag bevilgedes ved Kongl. Resolutioner af 6te April
1859, 26de Mai 1860 og 4de Oktober1862, manglerOpga-
ver. Det OffentligesBidrag uclgjordetilsammenKr. 2400.00,



Farbargjørelse af Hødnebokilen.



VIII C.

Farbargjarelse af Hadnebokilen.

I.

Sagens administrative Behandling.

Nordenfor Søndeledsfjorden og omtrent ret nord for
Østerriseer ligger Skarvandet, der har Afleb mod Øst til
Levandet og dette igjen sydoverud til Havet. Skarvandet lig-
ger omtrent 72 Fod overHavet oger ved Udlebet forsynetmed
en Darn for at regulere Vandtilgangen til de nedenfor lig-
gende Melle- og Sagbrug. Fra en af de søndre Arme af
Vandet fører et Eid eller Skar i Fjeldet ned i det omtrent
57.5 Fod over Havet liggende Øisandtjærn, somgjennem et
kort Eid har Afløb til Hødnebokilen, der ved et kort
Sund er skilt fra Søndeledsfjorden.

I denne Del af Søndeleds Sogn fandtes ingen ordentlige
Veie ; fra den inderste Ende af flødnebokilen førte kun en
daarlig Vei over de nævnte tvende Eid op til Skarvandet..
Denne Vei tjente omtrent 40 å 50 Gaardbrugere somDrifts-
og Byvei, paa denne fremdreves ogsaa Tømmer og Ved fra
de omkringliggendeSkove, dette blev flødet over Skarvandet
ned til det ørerste Eid, kjørt over dette til ,Øisandtjærnet,
over hvilket det atter flødedes i Ringe, og kjørtes saa videre
over det andet Eid ned til Hødnebokilen.

I det nævnte Sund, der skiller Hednebokilen fra Sønde-
ledsfjorden, var Dybden kun å 3/4Fod og Bredden 12 å
20 Fod ved Lavvand. Inderst i Kilen, hvor der var en

3

Lokalbe
skrivelse
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Sebod, var der ogsaa ved Lavvand temmeligt grundt, saa
man vanskelig kunde lande der med Feringspramme,.ligesom

. ogsaa den fiade Strandbred og det grunde Vand vanskelig-
gjorde Flaadelægning af det overkjørte Tømmer.

1865. Gjennem Leitnant Vedeler fremkomder fra 0. Lindstel
adragendeAnmodning til Kanaldirektøren om at lade undersøge,hvor-
Begelser.na Under- .

dt der med rimelige Omkostninger kunde foretages Ud-
bedringer af disse Færdselsveie, navnlig ved en Uddybning.
af Sundet og Dannelse af et for Tømmerfiaaderog Førings-
prammetilstrækkelig dybt Basin inclenforSeboden. Samtidig
skulde Veien over Eiderne udbedres.

Paa Kanaldirektørens Anbefaling af 18de Oktober bi-
faldt Departementet under 21de s. M. Undersøgelsernes
Udførelse.

1866. Den 4de Marts afgav Leitnant Vedeler et Forslag til
VedlelersUdgravning af en Rende gjennem Sundet med 4 Fods
ors
de1866.Mar:sfDybde ved Lavvand, 14 Fods Bundbredde og Skraaninger

med et Anlæg l'/2 G-angeHeiden, samt til Udmuddring af
et Bassin indenfor Seboden, ligeledes med 4 Fods Dybde
ved Lavvand. Omkostningerne herved beregnede han til
Kr. 2240 og tiffeiede et Alternativ, hvori var medtaget Om-
lægning og Udbedring af Veien over Eiderne, hvorved Om-
kostningerne vilde gaa op i Kr. 5200.

Han gjorde opmærksom paa, at en langsom Tilering
af Renden 1 Sundet muligens vilde finde Sted paa Grund af
den vexlende Strem, men fandt, at denne Omstændighedikke
burde ansees som nogen Hindring for Forslagets Gjennem-
førelse; han anbefalede derfor dette.

Mstrikts- Inden Distriktet blev der tegnet Kr. 1120 til Oprens-
bidrag.

ning af Sundet og det nævnte Bassin, og fattecle Søndeleds
Kommunebestyrelseunder 10de Oktober Beslutning om at
garantere Indbetalingen af dette Beleb og om den fremtidige
Vedligeholdelse.

1867. Ved kongelig Resolution af 5te Januar blev det bestemt :
. At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. paa Bud-

gettet opforteMidler naadigst tillades udredet et Beløb af
Kr. 1120 for i Forening med et inden NedenæsAmts-

gl. Res, af
te Januar
1867ang.
offentligt
Bidrag.
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distrikt tilveiebragt lignende Bidrag at anvendes til Farbar- 1851
gjørelse af Heldnebokileni Nærheden af Østerriseer overens-
stemmende med det dertil af Leitnant Vedeler afgivne For-
slag af 4de Marts 1866.
At der til det nævnte Arbeide og af de samme Midler
naadigst tillades, saavidt fornødiges, forskudt et Beløb, sva-
rende til det nævnte Bidrag fra Distriktet, mod Refusion
af samme, efterhaanden som det indkommer.
At den af Søndeled Kommunebestyrelseunder 10de Oktober
sidstleden fattede Beslutning angaaende Garanti for Ind-
betalingen af det inden Distriktet tegnede Bidrag, samt for
den fremtidige Vedligeholdelse af ovelinævnteArbeide naa-
digst approberes i Henhold til Lov augaaende Formand-
skaber paa Landet af 14de Januar 1837 § 39, forsaavidt
Kommunen derved paadrages Udgifter for et længere Tids-
rum end 5 Aar.

. Under 16de s. M. gav Departementet Kanaldirektøren ptarbbeeidg
Ordre til at lade Arbeidet paabegynde, hvorefter det blev delsc

sat igang under Vedelers Ledelse,
Efter om Sommeren at have fuldført samme, afgav HVoevdeedli

Vedeler den 16de Oktober en Hovedrapport med Regnskab,arttbfl
tvorefter det hele Arbeide havde kostet Kr. 2229.40. Bred-
den af Rendebunden i Sundet var gjort 15 Fod ; foruden
Bassinet var ovenfor samme og inderst i Kilen opmuddreten
Rende med 6 Fods Bundbredde for direkte fra Veien at

-kunne vælte Tømmeret ud i Vandet og derved spare Kjørsel
,over den løse Strand omkring Bassinet. Fra Seboden paa
søndre Bred, langs Bassinet og denne Rende var derhos op-
muret en Brygge.

Forsla g.

Leitnant Vedelers Forslag af 4de Marts 1866.

3*
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Arbeidets Kostende.

Bevilget ved kongeligResolutionaf 5te Januar 1867 af
Elverensningsfondet  Kr. 1120.00.

Bidrag fra Distriktet, garanteret af Søndeleds
Kommuneved Beslutningaf 10deOktober
1866  « 1120.00

I Henholdtil VedelersRapportaf 16deOktober
1867har detheleAnlægkostetKr. 2229.40

Besparelse  « 10.60

Kr. 2240.00Kr. 2240.ffl



VIII d.

Farbargjørelse af Sundet ved

Risøer.



VIII d.
Farbargjsrelse af Sundet ved Risser.

I.

Sagens administrative Behandling.

I Søndeledfjordenved Østerriseer ligger en stor lang- Lokaibi

strakt Ø, Barmenøen, der deler Fjorden i tvende Dele, nor-
skrivels,

dre og søndre Sendeledfjord. Den sydEgsteOdde ved Gaar-
den Dalen var kun skilt fra Fastlandet ved et ganske
smalt Sund, som navnlig ved Lavvand var for trangt og
grundt til at passeres af større Baade og Flaader ; disse
maatte derfor for at naa Riseer passere rundt hele Øen langs
hele Sør- og Nordfjorden. Allerede tidligere havde Egelands
Værk og Søndeleds Kommune i Forening med Riseers be-
kostet en Oprensning af dette Sund, saaledes at man ved
heiere Vandstande kunde komme gjennem det med smaa
Baade. Man ønskede det imidlertid yderligere oprenset,
saa det til enhver Tid ogsaa kunde passeres af større Baade
og Flaader.

Paa en Reise til Vestlandet blev Kanaldirektøren af et
Par af Sendeleds Kommunes Formænd anmodet om at tage
sig af Sagen og faa udarbeidet et Forslag medOverslag til
en videre Oprensning, idet de udtalte sin Forvisning om, at
saavel Søndeleds Kommune som Private og Risøers Kom-
mune vilde bidrage til Arbeidets Udførelse.

I Skrivelse af 5te Januar anholdt Kanaldirektøren om 1863
Tilladelse til at lade Leitnant Vedeler anstille Undersøgelser
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1863. og afgive et Forslag,og meddelteDepartementetsaadanun-
der 2den Februar.

orslag af Den 26de Juli 1863 afgav Vedeler Forslag medledelers

Overslag, lydende paa Kr. 4000, til en Farbargjørelseaf
Sundet for 10 Fod brede og 3 Fod dybtgaaendeFørings-
prammeeller 20 Fod brede og 21/2Fod dybtgaaendeFlaa-
der. Den hertil fornødneRendegav Vedeler10 Fods Bund-
breddei 4 Fods Dybde under laveste Vand i Havet og
Sideskraaningerneet Anlæg af 2' paa1 Fods Heide,saaledes
at Breddeni Vandspeiletved denneVandstandblev 26 Fod.
I Forslaget og Overslagetvar ogsaa medtagetOmbygning
af en over Sundet førendeBro.

Med en uvæsentligModifikationtiltraadte Kanaldirek-
tøren Forslaget og sendte det under 20de August til De-
partementet.

[864. Under 23de April har Ingenierkommissionenerklæret
igeniørsig for Forslaget med de af Kanaldirektørenforeslaaedeeamiesie-difikationer,idet deu udtalte øriskelighedenaf, at Ren-ens Be-



mkning
af 23de dens Sideskraaningergaves et større Anlæg end foreslaaet

1864.
for det nedre, ubeklædteLavvandsprofil. •

Efterat der inden Distriktet var tegnet et Bidrag,stort
Kr 2262, til Sundets Farbargjørelse,blev det paa Ansøg-
ningog i Henholdtil DepartementetsIndstilling af 6te Juli

I. Res. af ved kongelig Resolution af 16de Juli 1864 bestemt:
ide Juli
864 om
vilgning. At der af de til Oprensning af Elvedrag ni. V. paa Bud-

gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Belob af
507 Spd. 60 Skill. for i Forening med et inden Nedenæs
og Robygdelagets Amtsdistrikt tilveiebragt Bidrag, stort
565 Spd. 60 Skill. at anvendes til Farbargjørelse af «Sun-
det » i Nærheden af eisterrisøer, i det Væsentlige overens-
stemmende med det asf Leitnant Vedeler afgivne Forslag af
26de Juli 1863.
At der til nævnte Arbeide af samme Midler naadigst til-
lades, saavidt fornødiges, forskudt et Beleb, svarende til det
nævnte Bidrag fra Distriktet, mod Refusion af samme, efter-
haanden som det indkommer.

rbddets I Henhold til DepartementetsOrdre af 7de Juli blev
mben-
delse.gy Arbeidet strax sat igang under VedelersLedelse og blev



— 41 —

færdigti August Maaned. Vedelerhar under28deOktober 1865
afgivet Hovedrapportmed Regnskab. Efter dette havde evdeedlne
Anlægget,iberegneten min.dreVeiomlægningsomFolge afurttbia:g
forandretBrosted,kostet Kr. 4230.82,saaledes at der paa
Bevilgningenvar indsparetKr. 203.83.

DenneindsparedeSum tilligemeden Mudderpraman- 1866
holdt SondeledsKommunebestyrelseom at beholdefor at DreeLiii13del
anvendes ved Kanalens Vedligeholdelse.Anlægget havdeaFei1d'
imidlertiduden Godtgjørelseværet tilstaaet Redskaberfra holdZ
Arbeideti Laugestrommen,hvis Konto havde været over-
skredet; men efter KanaldirektorensmotiveredeAnbefaling
af 17de Marts stille.le Departementetda omhandledeKr.
203.83til SøndeledsKommunesDispositionog tillod den
Brugen af en Muddermaskinemed Tilbehor, naar Kanal-
væsenetikke har Brug for den ved andreArbeider,og mod
at besorgeden optrukkenpaa Land paa et dertil bekvemt
StedsamtbeskyttedenmedVaretag(cfr.DepartementetsSkri-
velse til NedenæsAmt af 4de Mai 1866).

Efterat der i 1866havde været preietsUnderhandlinger1867
mellemKommunenogDepartementetangaaendeApprobation
paa et Udkast til Reglementfor Benyttelse af Kanalen,
fremkomder med Skrivelseaf 24de Oktober fra Amtet et
endeligtUdkast, der den 8de NovembersendtesKanaldirek-
toren til Erklæring. Han fandt det imidlertidi fierePunk-
ter uheldigtog gav Under13deNovembernyt Forslag til et
Reglement.

Ved kongeligResolutionaf 28de Decemberblev dettg8Vit:z80.1
Forslags3 forste ParagraferapproberedesomReglementfor ikrjoug,
KanalensBenyttelse. De Maalsangivelser,som deri inde- 1882formholdes,ere omkrevneved kgl.„Res.af 15deJuni 1882.

Regleer

Forslag.

LoitnantVedelersForslag af 26deJuli 1863.



— 42 —

III.

Arbeidets Kostendef

Bevilgetved kongeligResolUtionaf 16de Juli 1864 som
Bidrag af Elverensningsfondet  Kr. 2030.00

Bevilgetved sammeResolutionsom Forskud
paaDistriktetsBidrag,der skuldeindbetales
i 5 Aar  2262.00

Bidrag fra Interesseredetil VeiensOmlægning « 142.65
ArbeidetsKostende	 Kr. 4230.83
OverdragetKommunentil Vedlige-

holdelseifølgeDepartementets
Skrivelseaf 4de Mai 1866 « 203.82

Kr. 4434.65 Kr. 4434.65

Reglementer.

Reglement

for

Benyttelsen af Kanalen gjennem «Sundet»
ved Østerrisoer.

§ 1.
Flaader,derskullepassereKanalen,maaikkehavestørre

Dimensionerend4.70MetersBreddeog63CentimetersDybde.
Det forbydessaavel Baade som Flaader at stoppeop i Ka-
nalen. TvingeForholdeneBaade og Flaader til at lægge
bi, maa dette ske udenforKanalen. •
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Enhver Losningog Ladningved KanalensBredderfor-

bydes. Ligeledesforbydesdet at betrædeKanalensSkraa-
ninger og Bærme.



Trækveien,der regnesi enBreddeaf 1.25Meter fra Ka-

,nalskraaningensBegyndelse,maa ikke belemresmed Stene,
Sand, Halm, Trævirke af noget Slags, Kanthuggerfliseller
des1.,der kan skjønnesat hemmePassagen eller ved Ud-
glidningi Kanalen forringe dens Dybde. Den af Kanal-
væsenetopfyldteTomt paa søndreSide modSørfjorden,der
er afgivet Gaarden Sundets Eier til Benyttelse,maa kun
benyttestil Oplagaf skaarne eller lette Træmaterialier,og
saavel LosningsomLadningfra denne Tomt maa kun ske
fra den i Enden af Fyldningenanlagte Opfart eller Slæb.



e.

Vegaardshei ens Vasdrag.

1.

Laugestremmens og Lundestremmens

Farbargjerelse.



Vill. e. 1.
Laugestremmensog LundestrammensFarbargjørelse.

I.

Sagens administrative Behandling.

Fra Vegaardsvand,der liggeri denvestre Del af Gjerrestads Isimur
Præstegjeld, Nedenæs Amt, gaar Vegaardsheiens Vasdrag, n e
optagende Espelandselven, Songelven og nogle mindre Elve,
gjennem Hauglandsvand og Ubergvand sydover forbi Næs
Jernværk, bøier saa af i nordvestlig Retning, danner For-
tvedtfos og gaar gjennem Lundevand ud i Songe- og Næve-
stadsvandene, der gjennem Laugestrømmene staa i Forbin- •
delse med Sandnæsfjorden, en Bugt af Havet. Mellem
Lunde- og Songevandene passerer Elven under Benævnelse
Lundestrømmen et trangt, 3 å 400 Fod langt Fjeldpas.
Dens Fald her er saavel ved almindelig Vandstand som i
Flom omtrent 2 Fod.

Laugestrommen mellem Nævestadvand og Sandnæsfjor-
den har ved almindelig Sommervandstand og dagligt Vand

Havet kun omtrent 0.6 Fods Fald, men under Flom
forøgedes dette til 4 å 5 Fod.

I den nedre Del af Nævestadfjorden var der ogsaa
tvende Forsnevringer eller Opgrundinger, Gjødelvadstrommen
og Gjødelsbrostrommen.

Den vestlandske Hovedvei støder ved Sundsdalen til
41enøvre Ende af Songe^vand,og efterat et Dampskib til
Fart paa Fjorden var anskaffet, fandt man det onskeligt
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at lade dette anlebe Sundsdalen,ogderved sætte det om
Nævestadvandetliggende Distrikt i let Forbindelse med
Havet. Laugestrømmenvar imidlertid ufarbar for Far-
teier og som oftestyderst vanskeligat passere for Baade.
Der foregikderhosen ikke ubetydeligFlødningaf Tømmer
og skaaren Last, somhavdesin UdskibningspladsvedLaget,
somligger ved Enden af Laugestrøm,men denneFlødning
havde ogsaa sine Vanskeligheder,da Vandstanden ofte
var for liden eller Strømmenfor stærk.

1857. I Østerrisøerhavdederdannetsiget nyt Interessentskab
>otsFor- til Anskaffelseaf et Dampskibfor at sætte OmegneniigtilLau-
restrøm- lettere Forbindelsemed Byen. Det havde ogsaa til For-ens Far-
rgiarelse.maal at kunne sætte dette Dampskibi regelmæssigFart paa

Nævestad-og Songevandeneop til Sundsdalen,og havde i
den Anledninghenvendtsig til FlodningsinspektørE. Soot,
somhavde givet det et Forslag til Farbargjørelseaf Lauge-
strømmenved Hjælp af en Sluse og bevægeligDam, saa
ledesarrangeret,at laveste Vandstandblev hævet2 Fod og
heieste sænket2 Fod, hvorvedhan vilde befrie de omVan-
dene liggendeLandstrækningerfor Oversvommelse.

dragende Alleredei 1854 havde Skoveierneog Lastehandlerne
a offent-
t Bidrag.stiftet et Interessentskab til Forbedring af Fledningsfor-

holdeneog tænkt sig, ved en Afgift paa Tømmeret,at til-
veiebringede nødvendigeMidlertil Elvens Oprensningog
anslaaet disse til ca. Kr. 8000. En Farbargjørelse efter
SootsPlan var beregnet til Kr. 16000, og efter nærmere
Underhandlingermellemde i Flødningeninteresseredeog
Direktionenfor Dampskibsselskabet,indsendte dette under
25deNovember1856ved SagførerOlsenet Andragendeom,
at der for næstkommendeStorthing maatte blive fremsat
PropositionomBevilgningal Kr. 8000 af Statskassen til
Farbargjørelseaf Laugestrømmenm. V.

I Anledningheraf beordredeDepartementetunder 19de
Januar 1857Kanaldirektørentil at ladeanstillede fornødne
Lokalundersøgelserog afgive Forslag med Overslagtil en
Farbargjørelse. Disse Undersøgelserbleve sammeSommer
anstilledeaf Løitnant G-røntvedt.

Irdretil
fndersø-
gelser.
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Den 5te Januar afgav han et Forslag med Omkost- 1858,

ningsoverslag, lydende paa Kr. 7380 og ledsaget af Karteir writvgec
og Profiler. Han fraraadede i dette at følge Soots Plan, da 1528stiaiti,
Grunden var for løs til Anbringelse af en Dam, men fore- g420A
slog Opmuddring af Render gjennem Laugestrømmen, Gjø-Inargjørel

delsvadet og Gjødelsbrostrommenmed Bunden 6 Fod under
Dagligvand i Havet, med 24 Fods Bundbredde og Side-
skraaninger 11/2 Gange Heiden, dog saaledes, at det op-
muddrede Material fordeltes over Elvesengen langs Renden
for derved at forebygge nogen Forandring i Flomforholdene.
Derhos foreslog han reglementariske Bestemmelser affattede
for Rendernes Benyttelse til Forebyggelse af Kollisioner
mellem Farteier og Flaader.

Dette Forslag blev tiltraadt af Kanaldirektøren og
under 12te Januar tilstillet Departementet.

For at komme paa det Rene med Streniforholdene blev
Vandstandsobservationer anstillede under Flommenom Vaa-
ren 1858.

Efter at de i Foretagendet Interesserede vare gjort 1860
bekjendt med denne nye Plan for en Farbargjørelse, frem-Andracti

kom der fra Skjerkholdt med flere Storthingsrepræsentanter fft,1r
et Andragende om offentligt Bidrag til den foreslaaede Op- strømme

rensning.
Da der imidlertid var medgaaet en længere Tid, siden Ranaldir

Forslaget var udarbeidet, forlangte Departementet under rEe7isn;
14de Juni 1860 Kanaldirektørens Erklæring om der i Mel- 21:60.
lemtiden ktUide være indtruffet nogen Omstændighed, som
kunde have Indflydelse paa Planen eller Overslaget. I den
Anledning bemærkede Kanaldirektøren i Skrivelse af 20de
Juni, at der ikke var nogen Sandsynlighed for en saadan
Forandring i Forholdene, at den kunde have nogen væsent-
lig Indfiydelse paa Overslaget, hvilket forøvrigt ikke kunde
paavises uden ved nye Undersøgelser, som han paa Sagens
daværende Standpunkt fandt unødvendige. Derimod til-
raadede han den Forandring i Planen, at det opmudrede
Material ikke henlagdes i Elvesengen, idet det kunde be-
virke en Gjenfylding af Renderne, og være hinderligt for
Passagen i Flomtid, men henlagdes paa bekvemt Sted, til•

4
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1860. hvilken Ende han foreslogExpropriationaf Ole Jørgensens
- Flomsag.

1861. Den OteMarts har Ingenierkommissionenafgivet Er-
:ngeniør"klæring i Sagen. Den bifaldt Forslaget til Render fremfor
msErklm-
ing af 6te en Farbargjerelseved Hjælp af Sluse. Den fremholdt,at
arts 1861.det her væsentlig kom i Betragtning, hvervidt det var

absolut nødvendigtat tindgaanogen Sænkningaf Nævestad-
vandet. I saa Tilfælde fandt den det nedvendigt at be-
nytte det opmuddredeMaterial til i Forbindelsemed andre
Sikkerhedsforanstaltningerat danne en af Renden gjennem-
brudt Dæmning strax ovenfor ovennævnte Flomsag,
uagtet Farten derved i Flomtid vilde besværliggjøresend-
mere end hidtil. Skulde derimodde bestaaendeFlednings-
forhold, navnlig i den ovenforliggende Lundestrem,tillade
nogen Sænkningaf Nævestadvandet,fandt Kommissionen,
at en saadanDam burdebortfalde,eftersomen Bibeholdelse
af den omhandledeFlomsag ikke vilde ækvivalere de med
DammensOpførelseforbundneOmkostninger.

?,rk1sering GjennemAmtet indhentedeDepartementeten Erklæring.
lste Juni

;61fra de
'oretagen-iaf iste Juni fra Vasdragets Fledningsbestyre1se,hvorefter

Interes-denne Intet fandt at indvendemod NævestadvandetsSænk-
serede.

ning, ligesomheller ikke Andre i SagenInteresseredehavde
noget imodArbeidetsUdførelse paa den foreslaaedeMaade.
Det lod ogsaa afholde Taxt over Flomsagen,somvurderedes.
til Kr. 2800, medensEieren erklæredesig villig til at be-
holde den moden Erstatning af Kr. 2000.

analdirek- Efter at der under Sagens videre Behandlingvar frem-
mrensog
Ingenier- kommetOplysningom et Vadfiske,som ved Farbargjørelsen:ommissio-
nens Er- vlide Kielægges,var Kanaldirekterenpaa Stedet og udtalte
rlæringer
,f 2denog si—g i Skrivelse af 2den Oktober derhen,at der, efter den
tde Oktb

1861.
r.

over Flomsagenafholdte Taxt og de oplysteOmstændigheder
om Vadfisket,vilde medgaaomtrentKr. 2400 mere end i
Overslagetberegnet,saa dettenu vildeandragetil Kr. 9600.
Heri erklæredeIngenierkommissionensig under 14de Ok-
tober enig.

1882. Efter at Holts KommunestyreisevedBedutningaf 31te
.oltsKom- r
nunes Be- iviartshavde paataget sig at tilsvare Kr. 1080 af den ved
Ilii3M1aVmTaxtforretningenfastsatte Erstatningssum, Kr. 2000, for



— 51 —

Flomsagen, blev det ved Resolution af 7de Juni 1862 1862.
bestemt: Kgl. Res.

7de Juni
At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. paa Bud- 1862ang

Bidrag.
gettet opførteMidler naadigst tillades udredetet Beløbaf indtil
Kr. 4800 for i Forening med de inden Nedenæsog Robygde-
lagets AmtsDistrikt tilveiebragteBidrag at anvendestil Farbar-
gjørelse af Laugestrømmenog de ovenfor samme liggende
Strømmeved NævestadvandetsUdløb i Sandnæsfjordeni Holts
Sogn, i det Væsentligei Overensstemmelsemed Leitnant G-røn-
tvedts Forslag af 5te Januar 1858 med de af Ingenierbrigaden
anbefaledeModifikationeri samme.

Efterat Departementetunder 18de Juni havde givet Pneegyarf
Ordre til ArbeidetsUdførelse, blev det sat igang under Arbeidet

Lauge-
Leitnant VedelersLedelse. strømmei

Saavel den skaarne Last fra de ovenforved Fostvedt-Aonnidrtrdne
fossenog SkjærkefossenliggendeSagbrugsomTømmeretfra sfzuel=
de nærliggendeSkoveblev modtagetog mærketpaaLunde-strømmet

sanden,der liggeromtrent9000Fod ovenforElvens Udlob
Lundevand,for derfra at føres i Flaader gjennemLunde-

elven og over Lundevandet,saa «lobes»gjennemLunde-
strømmen til Songevandet og videre. Denne saakaldte
«Lobning»af Flaader gjennemLundestrømmenkunde kun
foregaaved lavereVandstande,da FlaadenvedhøiereVand-
stande ikke kundestyres og gjerne ternede mod en Stenur
paa venstre Bred, hvordenblevopreven. Fra Lundesanden
ned til LuNdevandetkunde Elven roes. Faldet paa denne
Strækning var ved Lavvand 1.28 Fod, men steg under
Flommenei 1860og 1864til resp. 5.65 og4.27Fod. Ved
LaugestrømmensFarbargjørelseog deraf følgendeSænkning
af Vandstandeni Nævestad- og Songevandenevilde diSse
Fôrholdeforværres, og da Landeierne desudenønskedeat
forebyggede høie Flommes skadelige Oversvømmelseaf
deres dyrkedeMarker og af den vestlandskeHovedvei,an-
holdt de i et medAmtets Skrivelseaf 20deNovemberind-
sendt itindragendeom for offentligRegningat faa anstillet
Undersøgelserom,hvorvidtLundestrømmeni saaHenseende
kunde forbedres.

Disse Undersøgelserbleve i Henholdtil Departementets.
Ordre af 9de DecemberoverdragneLeitnant Vedeler.

4*
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1863. Efterat Hovedarbeidet eller Renden i selve Lange-
2,2%, strømmeni det Væsentligevar færdigt, indgav Vedeler en

Rapportaf 6te Juli om Arbeidets Stilling og fremkomderi
iskid1gsh.-med en Forestilling om Nødvendighedenaf en yderligere
IES1:=1.Bevilgning af Kr. 2016 til det hele Arbeides Fuldendelse.

Ved under 24de Jull at oversende denne Forestilling til
Ingenførbrigaden,underhvemde offentligeArbeidersAdmini-
stration dengang var henlagt, anbefalede Kanaldirekteren
Overskridelsenbevilget.

Efter forgjævesForsøg paa at•faa Bidrag fra de i
ForetagendetInteresserede,blev Arbeidet indtil Videre ind-
stillet om Høsten, og afgav Vedeler under 29de •November
Rapportmed Hovedregnskab. Ved under 8de Decemberat
oversendedenne, gav Kanaldirektørenen yderligereRede-
gjørelse for ArbeidetsStilling og for Aarsagerne til Over-
skridelsen.

	

1864. Departementetindgik derpaamed Indstilling om yder-
ipt.s1nd-ligereBevilgning,idet det bemærkede,at deriberegnetStats-
Iling om
ilskuds- kassens Andel i Taxtsummenfor Flommellen(Kr. 920) var

idethele medgaaettil Arbeidet  
medensder til Muddringaf Rendei Lisanden

vilde medgaa 

og til Erstatningfor Vadfisket 


tilsammenKr. 10823.28

Bortseet fra den af Helts Kommunesty-
relse *overtagneAnpart. af Taxtsummen for
Flommellen(Kr. 920) udgjorde de bevilgede
Midler fra Distriktet  Kr. 3877.23
af det Offentlige  « 4800.00

« 8677.23

saa der yderligeretiltrængtesKr. 2146.05

som autageligkundedækkes for en Del ved Salg af Red-
skabsbeholdningen,saaledesat enBevilgningaf Kr. 1200 blev-
nødvendig.

Kr. 9107.00

« 1316.00
« 400.00
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Ved kongeligResolutionaf 13de Februar 1864 blev 1864.
det i Henholdhertil bestemt: Kg1.Res.

13de Feb
At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud- 1864ang

gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et 'Beløb af indtil fisg=i

Kr. 1200 til Fuldførelse af den i kongelig Resolution af 7de Laung:Itirø

Juni 1862 omhandlede Farbargjørelse af Laugestrømmen og
nogle nærliggende Strømme i Holts Sogn, Nedenæs og Robygde-
lagets Amt.

TaxtfornVed Taxtforretningaf 30te Juli blev Erstatning forning af
li 186Vadfisketbestemtog senere vedtagetaf Parterne. Ju

Vadvfies
Arbeidet afsluttedesi Juli Maanedog afgav Vedeler Vedeler

under 28deNovemberen Hovedrapport,hvorefterArbeidet
idethelehavde kostet Kr. 12017. Den samledeBevilgningNoonivbirs.aa

belobtil Kr. 10797.23og indkomved Overførelseaf Red-st"""
skabsbeholdningenpaa andre ArbeiderKr. 1106, saa Over-
skridelsenreduceredestil Kr. 113.77.

For at kunne udarbeideet holdbartForslag til Lunde- 1865.
strømmensRegulering maatte man afvente FuldførelsenVedeler

af LaugestrømmensFarbargjørdse, da man først efter2%,:v
dennekundekommetil noget sikkertResultatom,hvorledes
Vandstandsforholdenevilde stille sig. Vedelerkunde der-fiterg=
for først den 21deNovember1865afgive saadant Forslag.
Vedelerbemærkerderi, at Faldet i Lundestrømmen,efter
LaugestrømmensU4gravning,ved Lavvander afhængigtaf
Havets Vandstand, idet Songevandetfølger dettes Falden
og Stigen,ogdet varierermellem1 og1.56Fod,medensdet
Flom tiltager betydeligt,fra 6.1 til 7.7 Fod vedalmindelige
Flommeog mindreved de høiere. For at befri den dyr-
kede Mark for Oversvømmelse,maatte de høieste Flomme
efter OpsiddernesFormeningsænkesindtil 8 Fod, men en
saadan Sænkning var umulig, medensen•Sænkningaf 4
Fod var nødvendigfor at befri Hovedveienfor Oversvem-
melse. For at tilfredsstilleFlødningenansaa Vedeleren
15 Fod bred og ved laveste Vand 2 Fod dybRendefor til-
strækkelig. Efter en Fremstilling af Vandstandsforholdene
m. ra. opstilledehan fire forskjellige Alternativer for en
Sænkningaf Lundevandetshøieste Flom i 1864, hvorved
Sænkningenvarierede fra 3.34 Fod til 4.3; Udgifterne
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1865. beregnedestil Kr. 7100 (AlternativNo. 1), 6620 (Alternativ
No. 2), 5800 (AlternativNo. 3) og 5120 (AlternativNo. 4).

KanaldirektørentiltraadteForslaget og oversendtedet
under 2den liecembertil Departementet.

	

1869. Efter at der inden selve Distriktet var tilveiebragt et
Res. af Bidrag paa Kr. 2710, og man der havde bestemt sig fore Septbr.

869 ang. Alternativ No. 2, blev det, i Henhold til Ansøgningfra .dewilgning
Lunde- i Sagen Interesserede,ved kongelig Resolutionaf 8de Sep-rømmen.

tember 1869 bestemt:
At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Beløb af
Kr. 3910 for i Forbindelse med et inden vedkommende
Distrikt tilveiebragt Bidrag af Kr. 2710 at anvendes til
en Sænkning af Lundevandet og Regulering af Lunde-
strømmen i Holts Herred, Nedenæs Amt, overensstemmende
med Leitnant Vedelers Forslag af 21de November 1865
dets Altehativ No. 2.
At der af de nævnte Midler naadigst tillades, forsaavidt
fornødiges, forskudt et til Distriktets Bidrag svarende Beløb
mod Refusion i 5 paa hverandre følgende Aar fra Arbeidets
Paabegyndelse at regne.
Efter DepartementetsOrdreaf 15de Septembertil at

lade Arbeidet sætte igang, blev dets Ledelse overdraget
Løitnant Vedeler,og selve Arbeidet paabegyndtomHøsten.

 1870.

Arbeidet blev fuldført i Slutningen af Juli 1870 og
rede1ers efter Observationerunderen i OktoberIgaanedindtrædende
wedrap-
rt af 226e stor Flom indberettedeVedeler i Skrivelse af 30te s. M.
ebr. 1870
er Lunde- a t der var Grundtil at antage, at den attraaedeSænkningrømmen.

af Flommeni Lundevandetvar opnaaet.
Under 22de Decemberhar Vedeler dgivet Hovedrap-

port over ArbeidettilligemedRegnskab, hvorefter sammei
det Hele havde kostet Kr. 6232.47, saaledes at derpaaden
hele bevilgedeSum, Kr. 6620, var indsparetKr. 387.53.
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II.

Forslag.

FlødningsinspektørSoots Forslag til LaugestrømmensFar-
bargjørelse.

Leitnant GrøntvedtsForslag af 5te Januar1858 til samme.
Leitnant VedelersForslag af 21deNovember1865til Lunde-

strømmensRegulering og Lundevandets
Sænkning.

Arbeidernes Kostende.

1.Laugestrømmen.
Private Tilskud  Kr. 4797.23
Bevilget ved kg1.Resol. af 7de
Juni 1862 af Elverensningsfon-
4et  Kr. 4800
Bevilget ved kg1.Res 

.af13deFebr. 1864 af
Elverensningsfondet. « 1200

	 « 6000.00
Overskridelse  « 113,77

	 Kr. 10911.00
2.Lundestrommens Regulering og

Lunclevandets Sænkning.•
Private Tilskud  Kr. 2710
Bevilgetvedkg1.Res

af 8de Septbr.1869. 	 « 3910

	 Kr. 6620.00
Besparelse  « 387.53

6232.47

Kr. 17143.47



VIII e.

Vegaardsheiens Vasdrag.

2.

Temmerrende forbi Fostvedtfos, Fledbargjerelse af

VegaardsheiensVasdrag mellem Hauglands- og Ubergs-



vand, samt Regulering af Vegaardsvand.



VIII e. 2.

Temmerrende forbi Fostvedtfos, Fledbargjerelse af Ve-



gaardsheiensVasdrag mellem Hauglands-og Ubergsvand,
samt Reguleringaf Vegaardsvand.

Omtrent en Mil ovenfor sit Udleb i Sandnæsfjorden1862
har VegaardsheiensVasdrag et samlet Fald af 42.6 Fod
over de tvende Fostvedtdamme. Under Fledningen
gjennemden nedersteaf disse Fosse var Temmeretmeget
udsat for at sønderslaaesogsplintres. Flødningsdirektionen
ansaa det derfor for ønskeligtat anlæggeen Tømmerrende
forbi Fossen og i Forbindelsemed et Andragendeaf 28de
December1860om LaugestremmensFarbargjørelseanholdt
Direktionenom Tilladelsetil Anlæg af en saadan. Sagen
blev sendt Kanaldirekterentil Erklæring; men da, efter en
Rapport af OteOktober1862fra LeitnantVedeler,en min-
deligOverenskomstvar tilveiebragtmellemFledningsvæsenet
og dem,hvis Interesserkundebereresaf Anlægget,bortfaldt
Spergsmaaletom Meddelelseaf Expropriationstilladelse.

VegaardsheiensVasdrag er idetheletagetaf Naturen 1875
mindreskikket for Fledning, især for de store Tømmer-
dimensioner,som almindeligflødes der. Værst er Vas-
dragetdogpaa StykketmellemHauglands-ogUbergsvandene,
i den saakaldte Hauglandselv. Det er her meget vrangt,
da det har et stærkt Fald og er opfyldt af Fjeldodder,
Skjær og Stenblokke,hvorhosdet ligger i en trang Dal.
Alene ved Hjælp af en betydelig Vandmassekunde det
lykkes at faa Temmeretfrem her; man har derfor bygget
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L875 en Slippedam med 6 å 7 Fods Dæmningsheide for Haug-
landsvandet og givet dennetvende Løb af tilsammen 60 Fods
Bredde. Ofte satte der sig store Vaser, som først kunde
løses, efterat Vandet var afstængt. Naar Vasen var løst,
maatte det atter paasættes, og den samlede Temmermasse,
som da gik nedover, forvoldte Angreb paa Elvebredderne og
Elvesengen. Dammen for Hauglandsvandet tilhører ikke
Fledningsvæsenet, men Private, der ved den tiltvang sig
Flødningen i Elven til den Pris, de selv fandt passende
at sætte.

For at faa Forholdene her forbedrede, fremkom Flød-
ningsbestyrelsen med et Andragende af 23de Februar om
for offentlig Regning at faa anstillet Undersøgelser af Ve-
gaardsheiens Vasdrag mellem Hauglands- og Ubergsvand og
udarbeidet Forslag med Overslag til Houglandselvens Far-
bargjørelse. Efterat Departementet under 11te Marts havde
givet Kanaldirektøren Ordre til at efterkomme dette An-
dragende,blevSagensBehandling overdraget Ingeniør Sætren,
som under 4de Oktober afgav et Forslag med Overslag,
lydende paa Kr. 32000, til en fuldstændig Flodbargjørelse
De foreslaaede Arbeider bestode væsentlig i Stenskjærme,
Sprængninger og Elverensninger. Hau anførte, at Erfaring
muligens vilde vise det unødvendigt efter en saadan Flød-
bargjørelse at benytte Hauglandsdammen, men tilraadede,
saafremt den maatte vise sig absolut fornøden, at Flød-
ningsvæsenet erhvervede den. Til Slutning udtalte han, at
en Reguleringsdam for Vegaardsvand vilde være ønskelig
for at have Fledningen i Vasdraget i sin Magt, men alene
mulig, forsaavidt man kunde indrette sig saaledes, at man
ikke hævede de heieste Flomme. Disse kunde man heller
indgaa paa at sænke, naar man fik Tilladelse til ogsaa at
sænke Lavvand.

Ved under 18de Oktober med sin Anbefaling at over-
sende dette Forslag til Departementet bemærkede Ranal-
direktøren, at han i Henhold til Flodningsbestyrelsens
Ønske havde beordret Sætren til at anstille yderligere
Undersøgelser med Hensyn til Reguleringsdamfor Vegaards-
Vand og Sænkning af Flom- samt Lavvand.
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Paa Grund af en paatænkt Udvidelse af Driften ved 1877.
Næs Jernværk ansøgte Værket om at faa undersøgt, hvor-
vidt Vasdragets normale Vandføring ved en hensigtsmæssig
Regulering kunde forøges, saa Værket kunde faa en Vahd-
tfigang paa mindst 47 Kubikfocl i Sekundet. Med Departe-
mentets Samtykke af 12te April undersøgte Sætren For-
holdene og afgav under 29de Septemberen Betænkning over
Vandføringens Regulering med Forslag til ved en Regule-
ringsdam for Vegaardsvancletat kunne disponere over 2V2
Fods Tappeheide i samme, idet man erhvervede Tilladelse
til at afdæmme Vandet ved 1 Fod over og til ved
gravede og sprængte Dybrender efter Behov at udtappe
Vandet ned til 11/2Fod under daværendelaveste Vandstand.
Da den saaledes foreslaaede Dam for Vegaardsvandet ligger
langt fra Næs Værk, vilde en økonomisk Manøvrering af
samme blive vanskelig. Han- anbefalede derfor yderligere
at anbringe en lignende Dam for det strax ovenfor Værket
liggende Ubergvand, hvorfra Vandet efter Brugets Behov
til enhver Tid kunde udtappes, og som portionsvis kunde
forsynes fra Vegaardsvand. Omkostningerne ved Vegaards-
vandets Regulering beregnede han til Kr. 2000.

Ved under I 2te Oktober at oversende dette Forslag til
Departementet, bemærkede Kanaldirektøren, at den fore-
slaaede Rende gjennem de tvende nederste Stryg, Dammen
og Strømmen, maatte udmineres 1 Fod dybere,hvorved Om-
kostningerne vilde foreges med ca. Kr. 600.

Dette Forslag er delvis gjennemfort. Ved mindelig
Overenskomst har Værket opnaaet at disponere over Vand-
standens Regulering saasnart denne kommer paa .et bestemt
Mærke. En Sænkning af Lavvand, saaledes at dette kunde
blive lavere end nu, har man opgivet„ da derved paa fiere
Steder opstod Vanskeligheder ved at lande med Baade.



vIn f.

Molandsvandets Sænkning, Farbat-



gjør:else af Ronerne, Ulfsryggen og

Snekkenæsgrunden.



VIIIf.
MolandsvandetsSænkning,Farbargjørelse af Ronerne

Ulfsryggenog Snekkenæsgrunden.

i.

Sagens 'administrative Behandling.

Molandsvandet ligger i østre Molands Præstegjeld og
loper gjennem Floistadeidet en Forsnevring, hvor der
ved laveste Vand er nogen Strom, somaftager med stigende
Vand — ud i det lille Bassin Bramsholen, som igjen har
Aflob til den nedenfor liggende Tjærehol gjennem en smal
Fjeldrevne, der afspærredes ved den saakaldte Hoved-
stem. For nedre Ende af Tjærehol staar en Dam, Tjære-
stemmen. Nedover fra denne styrter Elven med betydeligt
Fald ned i Landgangsvandet. Den danner her paa en kort
Strækning flere Fossefald, ved hvilke der ligger Moller,Sag-
brug ogStampe. Fra Landgangsvandet lober Elven gjennem
en snæver Rende, der kaldes øvre Rona, ud i Roneholen,
derpaa gjennem en anden snever Rende, nedre Rona, ud i
Aabelfjorden, hvor Saltsoen begynder, medens der dog ved
lavt Vand allerede i Landgangsvandet er brakt Vand. De
her beskrevne Stromme vare ikke værre, end at Smaabaade
til enhver Tid, om end af og til med Vanskelighed, kunde
fra Havet komme op i Landgangsvandet.

I Anledning af at Amtet ikke vilde overtage et nyt 1863.
Velanlæg mellem Fiane og Arendal paa Stykket over Holte_
bækmyren, der var udsat for Oversvommelse af Molands-
vandet, fremkom Veidirektoren med en Forestilling om at

5

Lokalbe
ekrivelsi
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1863. Kanaldirektøren maatte overdrages at udarbeide Plan for
en Sænkning af Vandet. Samtidig med denne Forestilling-
oversendte Ingenierbrigaden under 23de Mai 1863 et An-
dragende, dateret 25de Marts, fra Sagfører Kiecker paa 27
Grundeieres Vegne om at faa udarbeidet Plan for og med-
delt Tilladelse til en saadan Sænkning.

 eparte- Efter Departementets Ordre af 16de Juni led Kanal-
t11 direktøren under Løitnant Vedelers Ledelse anstille de for-

Jnder-
ogelse. nedne Maalinger og Vandstandsobservationer. Da det muli-

gens kunde vise sig nødvendigt ogsaa at foretage Arbeider
i Ronerne for at forebygge en forhøiet Vandstand i Lan-
gangsvandet, naar Molandsvandets Flom blev sænket, blev
samtidig Ronerne undersøgte.

1864. Den 1lte Marts afgav Kanaldirektøren et foreløbigt
28,1curek-Forslag til 3 Fods Sænkningaf høiesteFlom, hvilken maattems For-

ansees somfordelagtigst, da den dannede Grændsen for Vei-idsvan-
s Ssenk- væsenets Interesse og de opdyrkede Marker derved vildeg af lite
rts 1863.blive flomfri. En større Sænkning vilde derhos kræve be-

tydeligt større Omkostninger, hvortil Veivæsenet ingen In-
teresse havde af at bidrage. For at tilfredsstille de neden-
for liggende Brugseiere og ikke berøve Vandet sin Regu-
leringsevne foresloges Fleistadeidets Bund sænket 4 Fod.
Som Grundlag for Beregning af de nødvendige Arbeiders
Udstrækning antog Kanaldirektøren en Flomvandmasse af
1200 Kubikfod. Under Forudsætning af, at ingen Erstat-
ning vilde blive at betale til Brugene, beregnede han Om-
kostningerne ved en saadan Sænkning til Kr. 4800.

Da de før Forslagets Udarbeidelse gjorte Vandstands-
observationer vare ufuldstændige og tildels feilagtige, blev-
saadanne Observationer fortsatte paa 7 forskjellige Vand-
mærker under en stor Flom i September Maaned, og har
Ingeniør Riis under 22de November afgivet en Rapport
derom, hvorefter Flomvandmassen viste sig at være mindre
end antaget.

argsmaa- Under de Forhandlinger, som Bestyreren af Veianlæg-omLand-
ggeal%get drev med Landeierne og Brugseierne blev der

ÇT vakt Spørgsmaal om, hvorvidt den foreslaaede Udvidelse af

taa
rejmelse Molandsvandets Flomaflob vilde forøge Flomhøiden i det
PSr.
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nedenfor liggende Landgangsvand til Skade "for de nederste
Brug, (ved Bagvand),og for enkelte tilstedende fiade Jorder,
som vilde blive oversvømmede. Der udtaltes derfor Ønske
om, at Oprensningen af Landgangsvandets Udlob gjennem
Ronerne maatte blive behandlet i Forbindelse med Sporgs-
maalet om Molandsvandets Sænkning. Ved Oprensninger
vilde tillige Baadfarten til Havet lettes.

Paa Foranledning af Veidirektøren afgav Kanaldirek- 1865.
tøren under 1Me Marts et Forslag til Farbargjørelse af n:18,
Ronerne ved Oparbeidelseaf en Rende med 6 Fods Bund-stg.rtas98
bredde og 4 Fods Vanddybde ved laveste Vand, Sideskraa-titrrb'err.
ninger 11/2 : 1, beregnet i rund Sum at skulle koste ca. Kr. gjørels<

4000. Kanaldirektøren bemærkede, at en større Sænkning
af Landgangsvandet vilde falde meget kostbar og kun lidet
Terrain derved indvindes, samt at Molandsvandets Sænk-
ning var saaledes arrangeret, at den vilde blive uden mærk-
bar Indflydelse paa Landgangsvandet, hvortil kom, at Far-
bargjørelsen i nogen Grad vilde bevirke en Sænkning.
Endelig bemærkede han, at en Farbargjørelse med 3 Fods
Vanddybde ved laveste Vand vilde kunne udføres for ca.
Kr. 3200 og han ansaa i Tilfælde en saadan tilraadelig, da
den laveste Vandstand ikke ofte indtræder og ei heller staar
ænge paa.

Den Interesse, som Veivæsenet kunde have af Molands- Inter

vandets Sænkning, blev vurderet til Kr. 3200, der udgjorde relse.

Omkostningerne ved en Forhøielse af Veien over Hoite-
bækmyren.

Terrainet omkring Molandsvandet blev opmaalt og
klassificeret af Amtsagronomen, og i Henhold dertil blev
Landeiernes Tilskud af ham i Forening med tvende valgte
Mænd foreslaaet udlignet til et Belob af tilsammen Kr.
2034. En Flerhed af Landeierne erklærede sig tilfreds
hermed.

Et Forslag til Overenskomst mellem Land-, Skov- og
Sagbrugseierne med Hensyn til ReguleringsdammensBenyt-
telse for Flødningen, blev udarbeidet af en Firemandskomite,
bistaaet af Leitnant Vedeler som Opmand.
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'ressere- I et Modeaf de Interesserededen 30te Oktober blev
de

Bealut-
Paa besluttet, at man skulde ansøge om Tilskud til Arbeidets

 den
Okto- Udførelse,idet man'enedesom at udtale,at der ved Roner-r1865.

nes Oprensaingikke alene burdetages Hensyn til Robaade,
men ogsaa til Flødning af 12 Fod brede Flaader, saaledes
at deridethelemaattepaaregnesenAnlægskapitalaf Kr.10400.
Denne tænktestilvieiebragtved Bidrag:Kr. 3200 af Statens
Veifond, Kr. 3600 af Elverensningsfondetog de resterende

•Kr. 3600 ved Bidrag fra de Interesserede,deraf Kr. 2000
fra Landeierne. Det besluttedesda samtidigt at andrage
Regjeringenom de nævnteoffentligeBidrag. Derhosenedes
man om at opføreden nye Dam i Smalsundetog lægge
dens Krone 3 Fod lavere end den bestaaendeDam,Hoved-
stemmen.

866. Da Forslagetkun var forebbigt og, somnævnt, støttet
til mindrepaalideligeVandstandsobservationer,blev Kanal-

ens for-



ede Be-
Ldlingaf direktørenpaany givet Anledning til at udtale sig derom.
rslaget. I en Skrivelse af 12te Februar oplyste han, at efter de

senere anstilledeVandstandsobservationerhavde det vist sig,
at Flomvandmassenvar mindreend paaregneti Forslaget:
antageligkunca.800Kubikfod,menfandthandet dog mindre
hensigtsmæssigt,at der udarbeidedesnoget videredetailleret
Arbeidsforslag,da der burde gives den udførendeIngeniør
muligst frie Hænder. Med Hensyn til Ronernes.Oprens-
ning bemærkedehan, at det vilde blive vanskeligtat skaffe
Plads til 12 Fod brede Flaader for den kalkuleredeSum,
og skulde dette senere vise sig ugjørligt,saa fandt han det
ikke at medførenogen væsentligUlempe,om manbenyttede
smalere.Flaader.

tgenier- Ingeniørkommissionenhar under 20de Februar afgivet
undssio-

Be- Erklæringi Sagen,somdenanbefaledefremmetved offentligt
nikning
EnFor-  aBidrag istedetforat anvende Midler paa Veiens Forheielse.
slget.

1867. Ved kongeligResolutionaf 5te Juli 1867 blev det der-
I. efter bestemt:
5te Juli

ang- « 1. At det i Henhold til Lov af 31te Mal 1848 angaaende
fentligt
3idrag. Sænkning af Indsøer m. V. naadigst tillades Eierne af

Gaardene Voje, Høgnæs, Holtebæk, Nøddeland, Brække m.
Fl. i østre Molands Præstegjeld, Nedenæs Amt, at foretage
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en Sænkningaf Molandsvandeti bemeldteAmt, i det Væ- 1867
sentlige overensstemmendemed det dertil af Kanaldirekturen
afgivne Forslag af 1lte Marts 1864.

2. At der som Bidrag til dette Foretagendesamt til en Far-
bargjørelse af MolandsvandetsUdløb til Havet gjennem
Ronerne, overensstemmendemed KanaldirektørensForslag
af 15de Marts 1865, mod at Arbeiderneudføresundersaa-
dan Bestyrelse, som bestemmesaf Departementetfor det
Indre, naadigst tillades ndredet:

af de til Oprensningaf Elvedragm.V. paa Budgettet
opførteMidler indtil  Kr. 3600
af de til Bestridelse af tilfældige Udgifter
ved VeivæsenetbevilgedeMidlerindtil. . . . « 3200 


tilsammenindtil Kr. 6800
der bliver at anvende i Forening med.et inden Di-
striktet vedtagetBidrag af ca. Kr. 3340.

3. At der af førstnævnteMidler naadigsttillades, forsaavidt
fornødiges,forskudtet Beløb, svarendetil det nævnte Bi-
drag fra Distriktet, modRefusion af samme,efterhaanden
som det indkommer.
Ved under 16deJuli at kommunisereKanaldirektørenArptig

denneResolutiongav DepartementethamOrdretil at træffe gyndet
Foranstaltningtil ArbeidernesUdførelse,hvorefterdissestrax
sattes iværk under Leitnant VedelersLedelse.

I Skrivelseaf 29deAugustforeslogVedeler,paaGrund Evc,%11e4
af at Flomvandmassenvar mindreend oprindeligpaaregnet,al,(7321
at indskrænkeBundbreddeni Renden gjennemFjeldet i Itnendrd:
nedre Fleistadeidettil 8 Fod og give de muddredeRender
ovenfornedre Fløistadeidet6 Fods Bundbreddesamt Side- eidet
skraaninger2 : 1. •

MolandsvandetsSænkning var Vaaren 1868 færdig, 1868

medensder paa RonernesFarbargjørelseendnustod en Del U1';e1:
igjenat gjøre,idetdetteArbeide,paa Grandaf StigendeVand,nin4in
maatteindstillesomVaaren.Efter enIndberetningfraVedeleraZicPe:
af lste April var der paa Bevilgningentil Molandsvandets1,)aaesoRpn,
Sænkningindsparet Kr. 440, medensBevilgningentil Ro- ning
nerne viste sig utilstrækkelig. Han gav derforunder lste
April et nyt Overslagover Totalomkostningerne,som han
beregnede_til Kr. 6780, d. e. Kr. 1440 mere end bevilget
eller, naar Besparelsenpaa Molandsvandettagestil Indtægt,
en Overskridelsepaa Kr. 1000.
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, 868. Paa KanaldirektørensForespørgselaf 18deApril tillod
beidets Departementetunder 28de s. M. Overskridelsen,Kr. 1000,
e. Vede"foreløbig udredet, og Arbeidet fuldførtes da udpaaBRapp..
.0deJull
) og 21de østen" Henhold til Vedelers Regnskab af 10de Juli
li 1869. 1869 var der idethele.medgaaet til MolandsvandetsSænk-

. ning og RonernesFarbargjørelseKr. 11527.35, medens de
samledeBevilgningerled paa Kr. 11140.

Til delvis Dækkelse af Overskridelsenhavdes en Red-
skabsbeholdning,og først efter at denne var realiseret, og
det senere omhandledeArbeidefuldført,faldtderunder28de
Oktober1871 kongeligResolution for Bevilgning af, hvad
der var rnedgaaetmere end den oprindeligeOverslagssum.

Den 21de Juli 1869 har Vedeler afgivet Hovedrapport
overdet hele Arbeide.

edelers Nedenfor Ronernes Udlob i Aabelvigfjorden,mellemrslag af
te Juli

Far- denne og Næskilen,varderendnutvendeGrunde,Ulsfryggen
61,:greyis:og Snekkenæsgrunden,der tidligere havde undgaaet

emese"g mærksomheden,men som maatte uddybes, saafremt nogenkk -
unden. Baadfart skulde kunne foregaafra Landgangsvandhelt ned

til Havet, hvilket navnlig var af Vigtighed for og
Sagbrugseierne. De Interesserede fik i denne Anledning
Vedeler til under30te Juli at afgive et ForslagmedOver-
slag. Dette lød paa Kr. 1040 og omfattedeOparbeidelsen
af Render med 6 Fods Bundbredde,4 Fods Vanddybde
ved laveste Vand og med Sideskraaninger,saa Breddeni
Vandspeilet ved denne Vandstand blev 18 Fod. Man
skulde kunne lade Tømmeret gaa i Flaader nedover
istedetfor løst og kunne føre den skaarneLast i Færgerfra
Sagene, ja endogvente, at smaa Dampbaadetil sine Tider
kunne gaa der.

slutning Efter et af de heri Interesserede afholdt Mode, hvorat an-
igaeci:ImsedertegnedesBidragtil Beleb Kr. 532, fremsendtedeetAndra-
grseffigtgende til Departementetom Tilladelsetil at udføreArbeidet

og dertil erholdeet Tilskud af Statskassen,stortKr. 508.
I. Resol. KantddirektørenanbefaledeAndragendet,og vedkongelig
Vio1868

ng. Be-
gning til

Resolutionaf 8de Oktober1868 blev det bestemt:

fssrns:ifire_«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag in. V. paa Bud-
sgrun- gettet opferte Midler tillades udredet et Beleb af Kr. 508,
den.
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for i Forening med et inden NedenæsAmtsdistrikt vedtaget 1868
Bidrag af Kr. 539 at anvendes til Oprensning af Snekke-
næsgrunden og Ulfsryggen mellem Næskilen og Bunden af
Aabelvigfjord i bemeldte Amt overensstemmende med det
dertil af Leitnant Vedeler afgivne Forslag af 30te Juli
1868.

2. At der af de samme Midler tillades forskudt et Beløb af
Kr. 532 svarende til det inden Distriktet til Arbeidet ved-
tagne Bidrag mod Refusion af samme inden 1 Aar efter
Arbeidets Paabegyndelse.

Den 10de Oktober kommuniseredeDepartementetKa-
naldirektøren denne Resolution og beordrede Arbeidet
sat igang.

Den 20deJuli har Vedelerafgivet RapportmedRegn- 1869
.skabover Opmuddringenaf Renderne samt over en sam-4e,dot
tidig udført Udbedringaf et Brud i øvre Rone. Det hele

,ArbeidetilligemedAfmærkningaf RendernevednedrammedeArbeid

13ælehavde kostet Kr. 914,saaledesat derpaa Bevilgningen
var indsparet Kr. 126.

Paa Forhaandvar Intet afgjort angaaendeVedligehol-rtoergre=
delsenaf de oparbeidedeRender. Derfor reistes Spørgs-f?ernFot:r.
maal om at faa et Reglement,1Henholdtil FledningslovenskrTieftdlifge

§ 7, for Benyttelsenaf Kanalerne-. Hertil afgav Vedeler holdels

et TJdkastden 16de Oktober, og sammeHøst afholdteset
Mødeaf de Interesserede, paa hvilket man blev enig om
med nogleModifikationerat søgeUdkastet approberet som
Reglement. Man erkjendtederhosalmindeligØnskeligheden
af, at der i ForbindelsehermedmaattetilveiebringesSikker-
bed for, at muligeSkader paaAnlæggenevildeblivetilseede
og udbedredeitide. Garanti for Vedligeholdelsenkunde
ikke ventes overtagetaf vedkommendeKommunebestyrelser,
da det kun er Udkantenaf Tromeog HoltsSogne,somved
Siden af en større Del af østre Moland have Interesse af
Sagen. Nogleaf Deltagernei Mødet erklæredesig, under
Betingelseaf Pluralitetens Tiltrædelse,som dog ikke op-
naaedes, villigetil at paahæfte deres EiendommeForplig-
telse til for de første 10 Aar at udrede Udgifterne ved
Vedligeholdelsen,der indtil Videreskuldebesørgesaf Lens-
mandeni Østre Moland. De Fleste næredeimidlertidBe-
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1869. tænkelighederved at paaføre.deres EiendommeHæftelser,
hvorforman blev enig om at udtale, at det Ønskeligste
vilde være et AfgiftsregiflativforKanalensBenyttelsebaade
for Flødning og Baadfart,hvorvedman stadig kunde have
disponible Midler og muligens oplægge et lidet Fond for
Øiemedet. Denne Udvei ansaaesdog spærretpaa Grundaf
Vanskelighedenved Afgiftens Opkrævningog Bestyrelse,
da man ikke kundepaalæggenogen dette Hverv somPligt,
og man medrettenærede Tvivl om, at en frivillig Over-
tagelse af sammeefter Omgangvildei Længdenværeat paa-
regne eller overhovedetkunde ansees hensigtsmæssig.

Denne Sagens Stilling ledede Tanken hen paa Opret-
telsen af en Flødningsforening(i Henholdtil Lovens § 1),
hvis Direktion og øvrige FunktiOnærerdet i Foreningens
Statuter kunde paalægges at overtage det Fornødne ved-
kommendeAfgiften og Tilsynet med Kanalen. Tilfølge

1870. heraf afholdt Amtmanden,efter lovlig Omgang,et nyt Møde
den 8de Januar 1870 i hvilket man blev enig 1) om Sta-
tuter for Flødningsforeningenog 2) om at anbefaleUdfær-
digelsen af et Reglementfor Benyttelsenaf Vasdragetsfar-
bare Del, væsentligoverensstemmendemed Udkastet.

I Skrivelse af 18de Februar 1870 androg Nedenæs
Amt om Approbationpaa FlødningsforeningensStatuter og
Reglementfor Benyttelsen af VasdragetsfarbareDel.

Departementetoversendte Sagen til Kanaldirektørens
Erklæring;han afgav denne under 5te April 1870 og er-
klæredesig i alt væsentligt enig med Nedenæs Amts Ud-
talelse i denne Sag. Den svage Side ved hele Ordningen
antog han at være ,Legaliteten af Afgiften i. Seilfartens
Interesse.

,871. Departementettilbagesendteden21deJuni 1871 Sagens
Dokumentertil Amtetmed følgendeBemærkning: «Forsaa
vidt Reglementet, der grundes paa Bestemmelseni § 7 af
Loven af 26de August 1854, fastsætterAfgifter for Benyt-
telsen af den farbargjorteStrækning, skal Departementet
bemærke,at den nævnte Lovbestemmelseikke kan antages
som af Hr. Amtmandenforudsat,at give Hjemmeltil Paa-
læg af saadanneAfgifter, dadenformentligaleneharforØie
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Forskrifter, der regulereBenyttelsenaf Vasdrageti defor- 1871.

skjellige i .Loven nævnte Øiemed. Hvad specielt angaar
Afgift af Tømmer,der flødesgjennem Vasdraget, tør det
derimodvistnok antages, at der, som af Hr. Amtmanden
paapeget,haves formel Adgang til dens Paalæg gjennem
FledningsforeningensStatuter, og forsaavidtlastedePramme
og Dampskibe,som det formodes,ikke før Kanalisationen
kundepassere Vasdraget,liggerderformentligi denOmstæn-
dighedHjemmeltil med Samtykkeaf dem,der haveudredet
Midlernetil Arbeidet, at kræve en til Vedligeholdelsebe-
stemt Afgift for saadanneTransportredskabersBenyttelse
af Kanalen. Man tilføier, at for Statens Vedkommende,
somden væsentligsteBidragsyder,vil Departementetvære
villigt til at meddelesaadantSamtykke».

Senerehar der intet Viderekunnet foretagesi Anled-
ning denneSag.

Efter at Regnskabernevedkommendede ovennævnte1871.
Arbeider vare beherigenreviderede,blev det ved kongeligMuln
Resolutionaf 28de Oktober1871bestemt: tober 18'd

for Fftei

«At et Beløb af Kr. 1110.15, ere medgaaede til Sænk-1411kgnuidnsgbei
ningen af Molandsvandet og Farbargjørelsen af Ronerne i Nede- 11°1rna:
næs Amt udenfor det dertil ifølge kongelig Resolution af 5te gjørelse

Juli 1867 disponible Belob, -tillades udredet af de til Oprensning
af Elvedrag m. V. paa Budgettet opførte Midler».

Under 13de August oversendteAmtet.til Kanaldirek- 1880.

tøren et Andragendefra flereInteresseredeom at faa an-Aonind=
stillet UndersøgelsermedHensyn til en saadan UdvidelseIZeFst

af Renderne mellemLandgangsvandetog Seen, at disse
kunde passeresaf .enliden Datnpbaad.

Den 1lte OktoberoversendtesSagentil IngeniørSætren, 1882.
somunder 19deMai 1882afgav sin Betænkning. Stetrens

ttenkning
Da Interesserneikke vare større end at en 3 Fod dybt-

gaaendeDampbaadvar tilstrækkelig,foresloghan ingenvæ-rREsdal:
sentligForandring i RendensDimensioner,men derimodat -
gjøredisserettere. Omkostningerneberegnedestil Kr. 3000.

KanaldirektørentiltraadteForslagetogoversendtesamme
den 20deMai til Indredepartementet,som under 6te Juni
oversendtedet til Amtet.

ln9adlediorg3k1
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II.

Forsla g.

KanaldirektørThams'sForslag af lite Marts 1864til M
landsvandetsSænkning.

Do. Do. Forslag af 15de Marts 1865 til Ronernes
Farbargjørelse.

Leitnant VedelersForslag af 29de August 1867 til Ulfs-
ryggens og SnekkenæsgrundensFarbar-
gjørelse.

Ingeniør Sætrens Betænkningaf 19de Mai 1882 over en
Farbargjørelsefor Dampbaadeaf Ronerne
mellemLandgangsvandog Søen.

Arbeidernes Kostende.

1. Statsbidrag:
Bevilgetved kongeligResolutionaf 5te Juli 1867 til
MolandsvandetsSænkningog RonernesFarbargjørelse:

af'Elverensningsfondet. . . Kr. 3600
af Veivæsenetstilfældige
Udgifter  « 3200

Kr. 6800.00
Bevilgettil Farbargjørelseaf Ulfsryggen
og Snekkenæsgrundenved kongeligRe-
solutionaf 8de Oktober1868  « 508.00
Efterskudsbevilgningtil disseArbeideraf'
Elverensningsfondetved kongeligResolu-
tion af 28de Oktober1871	 « 1110.15

Lateris Kr. 8418.15
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TransportKr. 8418.15
2. Private Bidrag:

Til MolandsvandetsSænkningogRo-
nernes Farbargjørelse. . . . Kr. 3340
Til UlfsryggenogSnekke-
næsgrunden  » 523

« 3872.00

tilsammenKr. 12290.15
Fragaar Besparelsepaa Ulfsryggensog
SnekkenæsgrundensFarbargjørelse 126.00

ArbeidernesKostende  Kr. 12164.15



g.

Arendals Vasdrag.

1 .

Arbeider til Flodningens Lettelse i Hovedvasdraget

og Reglementer for Flodningen i den nedre Del

af Vasdraget.
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VIIIg. 1.

Arbeidertil FledningensLettelse.

I.

Sagens administrative Behandling.

a. Arbeiderne.

Arendals Vasdrag, over hvilket et Kart følger, dannes ktetese
af to Hovedtilleb Nisserelven og Fyriselven samt en
Mængde mindre, hvoriblandt særlig mærkes Gjævelven.

Nisserelven kommerfra østhældningen af Sætersdals-
tjeldene, hvor der nær Grændsen mellem Bykle og Skafse
samler sig fiere mindre Tfileb i det 6 km. lange Urdvand.
Vasdragets Længde fra Urdvand til Havet udgjør 187 km.
Efter at have gaaet gjennem Bordset-, Gausbo- og Skræ-
vand (350 m, over Havet) falder Vasdraget ud i Vraavand
(247 m. over Havet), somkun ved et 3 km. langt Elvestykke
med 2 m. Fald er adskildt fra Eistaafjorden, der ligger
ubetydeligt høiere end Nisservand. Vraavand er 16 km.,
Nisservandet 36 km. langt og Afstanden fra øvre Ende af
Vraavand til Elvens Udlob af Nisservand er 55 km. Vraa-
vandet har 19, Nisservandet 74 km2 Overfiade, og da Vas-
dragets Nedslagsdistrikt ved Udlebet af Nisser kun er 1080
km2, har disse Vande saa betydelig regulerende Indfiydelse
paa Vandføringen, at Nisser kun har 2.2 m. Vandstands-
variation. Nedenfor Nisser kaldes Vasdraget Nisserelv;
her har man fiere mindre Fosse og den 10 m. heie Kjønne-
fos. Derpaa falder Nisserelvenud i det 4 km2store Kjøruld-
vand, som har fire forskjellige Udløb„,og ligger 220 m. over
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Havet. Nedenfordette Vand har Vasdragetstærkt Fald,
idet der er flere Fosse, nemlig Kjøruldfos,Svafos, Ileklev-
fos og Høgfossen,hvilken sidste alene ikke har mindreend
40 m. Fald, hvorafnæsten 20 ni. ere samledei et Stup,
den saakaldte store Hegfos. Nedover fra Hegfos hEives
nbetydeligtFald indtil Aamodteller Sammenlebetmed den
fra Vest kommendeFyriselv.

F yri s elv en kommerogsaa fra Sætersdalsfjeldenes
Østheldning,men har sine Kilder sydligereend Nisserelven.
Den dennemstremmerunder Navnet Findalselv den heit-
liggende Findal. Efter at have optaget Tilleb fra Kjebes-,
Øiset- og Bondalsvandkaldes Elven Findela, og nedre Dal-
elv efter Foreningenmed den saakaldteøvre Dalelv. Den
falder derpaaud i det 277m.overHavet liggendeFyrisvand,
somer25 km.langtoghar42km2Overflade.Nedslagsdistriktet
udgjør840 km2 og sterste bekjendteVandstandsvariation
1.5 m. Fyrisvand har to Udleb: Glomsfos og Ruselven,
der begge falderud i det 5 m. lavere liggendeDrangsvand,
som har 4 km2Overfladeog er 4 km.langt. Drangsvandet
har ligeledes 2 TJdleb:Skiftingsaaen og Kvislen, men af
disse holdesnu det ferste stængt. NedenforDrang kaldes
Vasdraget specielt Fyriselven. Dens Længde fra Drang
til Sammenlebetmed Nisserelv udgjør 13 km., og forekom-
mer i sammeflere Fosse, hvoraf mærkes: den 24 m. heie,
men langstrakteDynjanfos,Reinefos (medialt 17 m.Heide),
Øifjeldfos,Kjelderfos(10 m.) og Berglifos (10 m.).

Ved SammenlebetudgjørNisserelvensNedslagsdistrikt
- 1352 km2,Fyriselvens1028, altsaa det samledeVasdrag,som
herefter særlig kaldes Arendals V as dr ag eller N i d-
el v e n, 2380 km2. Sammenlebetligger 156 m:overHavet, og
Afstandenherfratil Haveter 88 km. Strax nedenforSam-
menlebet har man den langstrakte 3 m. heie Aamodtfos,
men saa begynderet 37 km. langt forholdsvisstille Elve-
stykke nedover til Nelaug. Paa dette har man kun fel-
gende Stryg og Fosse: Lifos (2 m.), Nystelfos (2 m.), Om-
fos m.) og Suplandsfos(3 m.).

68 km. fra Havet optages den vestenfra kommende
Gj ævel v, somharsineKilderVest forFyrisvand,gjennem-
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strømmer forskjellige Fjeldvand og samler sig i det 15 km2
store Næs- eller Bergevand, som er 12 km. langt, ligger
500 m. over Havet og har Afieb gjennem den 3 km. lange
Espelielv til det 438 m. over Havet liggendeGjævdenvand.
I Espelielv har man den 10 m. høie Bufos og den 19 m.
høie Svarthølfos. Nedenfgr Gjævden kaldes Elven Gjæv
eller Gjævelv og den danner strax denikke mindre end 100
m. høie Gjævdefos, som bestaar af to kun ved en liden Hel
adskilte Stup. Herfra nedover har Elven stærkt Fald, og
to større Fosse, nemlig den langstrakte Grydefos med 20

Fald og Jørgenlandsfos med et 9 m. IneitStup. Derpaa
følger et stillere, 19 km. langt Elvestykke med kun 24 m.
Fald, hvoraf 1 m. falder paa Asjernæsfos, 8 in. paa Aske-
landsfos, 2 m. paa ,Baltefos og 1 in. i Underudfos. Fra 6
km. ovenfor Sammenlebet med Hovedvasdraget begynder et
næsten sammenhængende, stærkt faldende Elvestykke, som
almindelig benævnes Klovene, hvilket ender med den 8 m.
heie, lodrette Rjukanfos og den noget slagere, 11 m. heie
Gjævelandsfos. De sidste 2 km. nedenfor denne til Sam-
menløbet med Hovedvasdraget har ubetydeligt Fald. Hele
dette Bivasdrags Nedslagsdistrikt er 484 km2, men da der
i den største Del af dette ikke findes regulerendeBassiner,
haves en forholdsvis stor Vandstandsvariation, som tiltager •
nedover Vasdraget (paa det nederste Stykke er Vandstands-
variationen indtil over 4 m.).

Paa Strækningen fra Gjævelvens Udlob til Nelaugvand
optager Arendals Vasdrag fiere mindre Tilløb. Nelaug
ligger 139 m. over Havet, er 6 km. langt og har et Areal
af 10 km2. Fra Udlobet af Nelaug til Havet er Afstanden
45 km. ; her har man strax den 2 in. høie Nelaugfos, saa
et 5 km. langt, stille Stykke, hvorpaa den følger en næsten
sammenhængende Række Fosse Fladenfos, Gjedeklova,
Rækevigfos, Langfos, Kastefos, Kjønnefosog endelig den 27

høie Beilefos. Det samlede Fald i disse Fosse er 77 m.,
og da der her tillige er fiere Lob, har dette Stykke bestan-
dig været meget hinderligt for Tommerfiedningen. Under
Beilefos. (36 km. fra Havet) gjør Elven en pludselig Boi-
ning til hoire, og paa venstre Side har man den store og
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dybe Beilestadevje. Fra Beilestadevjen,som ligger.58 m.
over Havet, har manet 3 km langt, stillereElvestykke,men
saa begynderenRækkeStrygoglangstrakteFosse, indtilman
27 km. fraHavetharLavvandpaa37m.overHavet. Herbe-
gynder et, 16 km. langt Elvestykke, som ved Lavvand kun
har 0.5 m. Fald; her optagesdet vestenfra kommendeBi-
vasdrag Sognelven og har man SidebassinerneTrævand,
Rorevandog detindenfordetteliggendeSønlevand.I Trævand
falder Hiseratien, og inderst i Sonlevand: Bjørkhuselven.
Lige nedenforHiseraaensUdleb ligger Vasdragets Hoved-
lændse, Mesel Bom, hvor alt fra OplandetkommendeTøm-
mer optages,medensTømmerfra de nærmesttilgrændsende
Distrikter flaadelæggesovenforog bringes i Flaader gjen-
nem Mesel Bom. Tømmeretfra Sognelven opsamlesi en
udenforElveoset anbragtRingbomfor ikke at kommesam-
men med OplandetsTømmerog gaa til Mesel Bom.

I Mesel Bom skilles detTømmer,somskal til Grimstad
(Sage paa Roresandog Frolands Værk) fra det, som skal
gaa til Arendal. Mesel Bom eies delvis af Private og har
vist sig sikker.

11 km. fra Havet begynder en ny Række Fosse :
Krogmofos,Krogfos (2 m. Fald).Rygene (17 m.), Struebro-
fos (3 m.),Kalvehagfos(2 m.),Trættefisket;og Bufos (7 m.),
Nedre Kalvehagfos (1 m.) og Hellefos (0.1 m. Fald ved
Lavvand men i Flom indtil 2 m.). Fra Hellefos,somligger
7 km. fra Havet, er der ved Lavvand ganske ubetydeligt
Fald ud til Havet, men dette tiltager indtil 4 m. i Flomme.
Ved lav Vandstandi Elven og h-eit Vand i Havet, skal
Sovand kunne bemærkeshelt op til under Hellefos.

Ved GaardenAsdal ligger Asdal Bom, hvor den Træ-
lasthandlernei Arendal og Omegn tilhørende Last deles
•efter de forskjelligeMærker. Paa denne Bom kan der i
Flomme ikke med SikkerkedopbevaresstoreTømmermæng-
der, og den har gjentagendeGange sprunget,saaledes1727,
1789,1839og 1860. VedsaadanneLeilighederermegetafTom-_
meretgaaettabt. I 1727drevsaaledesen Del af detudgaaende
Tømmer iland paa den holstenskeKyst. I 1839.indbjer-
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gedes en Del Tømmer vedEgersund og andre Steder i Stav-
anger Amt. .

2 km. fra Havet deler Vasdraget sig i to Arme, hvoraf
den heire er Hovedløb. Den gaar først samlet, derpaa deler
den sig og falder gjennem de to Arme, Natvigstrømmen og
Odderklevstrømmen, ud i Havet vestenfor Hisøen. Det
venstre mindre Løb gaar gjennem det 1.5 km. lange Bassin,
Hølen, og Hisøstrømmen ud i Arendals Havn.

Vasdragets hele Nedslagsdistrikt er 4000 km2, og kun
en mindre Del af samme, hovedsagelig den øverste Del af
Nisserelven, er Røifjeldsvasdrag. Almindelige Vaarflomme
kulminere derfor i Mai Maaned, og de største Flomme er
almindeligt Regnflomme. Da omtrent Halvdelen af det hele,
Nedslagsdistrikt ligger nedenfor de store regulerende Bassi-
ner, stige Flommenei den nedre Del af Vasdragene heit op
over Lavvandet, enkeltvis endog op til 8 m. — men ere
af kort Varighed.

Den væsentligste Betydning somTransportvei har Aren-
dals Vasdrag ved den i sammeforegaaendeTemmerfledning,
Vasdraget var imidlertid af Naturen ikke godt egnet hertil,
og de fleste Arbeider i Vasdraget ere derfor ogsaa foretagneEfterretn

for at lette Temmerflødningen. Trælasthandelen er en garn-gderelVf

niel Forretning i denne Egn. Saaledes skal der allerede i honiclig:af°.
Aaret 1560 af fremmede Skibe være indtaget ikke mindre
end 150 Ladninger Trælast alene i Nedenæs Len. Om
Erik Munk af Hjørne, som var Lensherre i Nedenæs (1570
•–1586) berettes, at «han benyttede de mange Vandfald i
Lenet til Anlæggelse af Vandsage og forbedredesammeved
Anskaffelse af tydske Sagblade». Dengang dreves der fra
Lenet en fordelagtig Trælasthandel medDanske, Hollændere
og Andre, som kom med sine Skibe til næsten hver Fjord
og Elvemunding, for at kjøbslaa med Benderne. Det var
denne Trælasthandel, som i Forbindelse med Skibsrederi,
gav Anledning til Opkomst af Byerne i Nedenæs. Af disse
Byer har Arendal vist den største Livskraft, hvilket vel for
en Del maa tilskrives den Omstændighed,at her uchnunder
den sti3rste og mest tømmerførende Elv i Distriktet. De
øvrige Byer havde sin Tømmerforsyning enten fra mindre
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og skovfattigereVasdrag eller vare endog anviste ti) de
nær Kysten liggende Skove. Med den opblomstrendeTræ-
lasthandelfulgte ogsaaMisligheder,saa derfremkomKlager,
dels over Skovenes ødelæggelse, dels over at Kjøbmændene
udsugedeSkoveierne. Disse Mislighedersøgtes fjernedeved

"Pt  septbrafLove.Saaledesbestemtesved Reskript af 6te September.
Lag:- 1688 hvilken Størrelse Træerne skulde hLve, førend de
icieetibeane.-kundehugges til Sagtømmer,«og at saasomBondenaf Saug-

Eierne for deres Tommerog Arbeideer bleven betalt med
dyrt opskreven Proviant og andre, ham unyttige Varer,
hvoroverhan ofte hos dem geraaderi saa stor Gjæld, at
han sin Odels Gaard har maattet give i Betaling, da til
Sligt herefterat forekomme,skal alle de, som handle.med
Tømmerog Bjælker,være betænkteei at give Bandenher-
efter Betaling enten for Temmer-Kjeb,Bord-Kjørsel,Sam-
ling, Flodningeller hvad Navn Arbeidethaver, Andet end
rede Penge, saasomde bedst med hverandrekan forenes».

Forbudet,mod Levering af Varer som Betaling for
Tommerm. m. blev dog, som man senere skal se, ikke
synderligrespektereti ArendalsOpland.

Trælasthandeleni Arendalvar indtil KrigensUdbrudi
1709 meget livlig. Man mærkededengang selv i længst
bortliggendeDele af Vasdraget,saaledes i Bertedalen og
Skafse. Lasten udskiltes i Melhus Bom, og man regnede
almindelig10 pet. i Elvespilde. Omkostningerneved Frem-
driftenfra de øversteDele af Vasdragetregnedestil 2 Rdlr.
(8 Mark).pr. Tylvt.

Den betydeligeTømmerdrgti Begyndelsenaf det 18de
Aarhundredeforaarsagede,at man-vedForordningenaf 20de

rordning
20de Au- August 1726 fik nye «BesteffimelserangaaendeMaste- og
Lstmast1726Bjælkehugstoveralt, baade Synden-og Nordenfjelds». Ved

ingst
e-

Bitelke-denne Forordningblev «al Handel med Master og Maste-l. ,
spirerafskaffetuden,hvad Nogen til kongeligTjenestekon-
trahererat levere eller Skibsbygningi Landet forbruges
eller til fremmedeSkibe, som i Søen ere beskadigede,deres
Reparationbehøves. Ligeledes blev al Lod-og Bjelkehugst,
med hvad Navn nævnes kan, aldeles og strængeligforbudt
i alle de Distrikter, hvor Saugtommeraf Skovene kan
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bringestil de priviligeredeSauge,og alene tilladt paa de 1726.
Steder, hvor ingen Sauge var, især i AgdesidensDistrikt
underKristianssandsStift, hvor de ikke til Dæler kunde
skjæresog udføres». Intet Furutemmermaatte hugges til
Sagtemmeruden det «holdt2 Fod fraRodenog idetmindste
14 Palmer, naar Barken er aftaget». Al Drift og Skur af
Undermaalstemmerblev aldeles forbudt. Disse strængeBe-
stemmelserbleve noget modificeredeved «Forordningenaf
7de Oktober1728 angaaendehvad Sorter Trælast synden-2gFar

Oakntbariten9
fjelds i Norge efter ethvert Distrikts Beskaffenhedmaa

g

hugges og udføres». Saaledesbestemtes,at i de Distrikter TirgZenr
BratsbergsAmt, hvorfraArendalsToldsted med Bjælker

forsynes,maatte ingen Furubjælkerhugges under 11 sjæl-
landske Tommeri Toppenog 20-30 sjællandskeFod lange 1728.
og alle Bjælker af Gran at holde 1 Tommemerei Toppen
end Furu.

Bestemmelseni Reskriptetaf 6te September1688 om,
at al Betaling for Tømmerskal erlægges i Kontanter,blev
fremdelesstaaende,— men ikke altid fulgt. Øvrigheden
sees dog at have forsøgt paa at kontrolleredens Overhol-
delse. Man har saaledes en Skrivelse fra Amtmandeni
Bratsberg,,dateret 12te Mai 1721, om at de Borgere
Arendal, som havde Handel med Bønderne i Nissedal og
Fyrisdal, skulde mødepaa ThingenemedderesHovedbøger
for at konfereremed Kontrabøgernehos Bentlerne. I Svar
af 27de Juni angave de HandlendeforskjelligeGrundefor
ikke at kunne fremmede.

AngaaendedetTømmerkvantum,som paa denTid frem-
drevesi Vasdraget,kan man gjøre sig nogenForestillingaf
de opbevaredeBomregninger. Ifølge disse var der:

1731 og 32 udtaget af Mesel Bom 9545 Tylter
1733 5457 «
1735 3447
1742 4332w/i2
1731 og 32 - Asdal Bom12552
1733 —,— 6242
1735 3462
1742 5044'/I2



1742. Fra denne Tid begynder det at gaa tilbage ined Træ-
Frælast- lasthandelen. Indehaverne af de gamle rige Firmaer ereandelens
filbage- døde og deres Formtler delte. Der 'er ingen Orden medgang.

Flødningen, saa Tømmeret ligger i Vasdraget og raadner,
medens det samtidig hindrer tedfledningen af nyt. Denne
Omstændighedgjør, at Trælasten er i «iden Valeur», naar
den skal udskibes,og at Forretningen fordrer en uforhohls-
mæssigDriftskapital. Handelen kommer mere og mere paa
nogle faa Hænder, hvor der endnu er tilstrækkelig Penge-
magt. Dette trykker Indkjebsprisen yderligere,og trods Re-
seiptet af 6te Sept. 1688 gaar Handelen mere og mere over
til at blive en Tuskhandel, idet Tømmeret for en væsentlig
Del tilbyttes mod Varer. Herover og over de Privilegier,
Arendal havde faaet som Kjebstad, idet Byen ved Reskript
af 7de Mai 1725 var bleven separeret fra Kristianssand,
opstod da Misforneielse,og Bønderne begyndte at klage til

lønderne
dage til Kongen over Trælasthandlerne. Den første af disse Klager
viceorn-er:_er fra Bønder i yroland og skriver sig fra 1752. Der
uthand- klages over, at Trælasthandlerne selv sætte Pris paa Tøm-lerne i

.enda1. meret og betale det med Varer til en mindst dobbelt Pris.
Af dette resulterede dog intet. I Aarene 1784 og

1752. 1788 klage Bønderne af Telemarken, Omli og Gjævedal
over sin uheldige økonomiskeStilling, som er frembragt ved

1784. at Trælasthandelen er gaaet. tilbage og Elven fuld af Last,
1788. som ligger, og raadner og hindrer Nedflødningen af ny,

hvorfor de næsten ikke kan faa solgt sit Tømmer, medens
der samtidig er gode Tømmerpriser i Nabovasdragene. Aar-



sagen til at der bliver liggende saa meget Tømmer igjen i
Vasdragene, er den, at Trælasthandlerne ikke kunne komme
til Enighed omFremdriften. Videre klages over, _atde som
Betiling for Tømmer paanødes unyttige eller skadelige

dsættel-
af en kgl. Varer, som de ikke behøve eller forlange. Paa Grund af
)m.af 21.
)vbr. 1788disse Klager blev der under 21de Novbr. 1788 nedsat en
ratuTrae-nder-kongelig Kommissionfor :6ge
sthande

d

-
ens Til- 1. at undersøge Handelens Tilstand og til den Ende eftersetan og
nnkomme alle Kontra- og Handelsbøger, hvorpaa de indbyrdes Ford-
ed Forsl.
Isamnaes ringer mellem Borger og Bonde i Arendal grunde sig, og,
 rbedring. saafremt Kjøbmændene ej godvillig vil forevise deres Han-
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dels Bøger, have de at meddele Notarialskrift af alt det, 1788.
der angaar deres Mellemværende med Bønderne.
at gjøre Afslag der hvor Kontrabøgerne eller foranførte
Notarialgjenparter viser en overdreven eller imod Loven
og Billighed stridende Paastand og saaledes likvidere mel-
lem Partdrne.
at indkomme med Plan til en forbedret Hanclelsmaadeog
en fordelagtigere Relation mellem Almue paa Landet og
Arendal Byes Handlende.

Den opnævnte Kommissonbestod af Kammerherre og
StiftsbefalingsmandMoltke, OverkrigskommissairTherkelsen
og Postmester Borthig.

Kommissionen begyndte strax sine Arbeider og ind-
kaldte Oplandets Bønder med sine Kontraboger og Kjeb- Arbneich

mændene med sine Handelsboger eller Notarialafskrifter.
Bondetne klage over, at Varerne blive ansatte for heit
og mange ogsaa over at de, for at faa Korn eller lignende
Varer, have maattet modtage af Kjøbmændene: Kverne-
stene, store Kvantiteter Brændevin, Skindbuxer, Slibestene
o. s. v., altsammen Ting som de ikke have behøvet eller
ønsket, og som de har maattet sælge for en meget lav Pris
for at skaff sig Kontanter.

I Juli Maaned befor -derpaa KommissionenVasdraget
og «forefandt sammesteds en beklagelig stor Mængde Last,
som formedelst Mangel paa det fornødne Opsyn og Foran-
staltning til sammes Fremdrift ligger og til største Tab for
de Handlende i Særdeleshed og Landet i Almindelighed,hen-
raadner». Kommissionenindhentede ogsaa Kjøbmændenes
Betænkninger. Blandt disse mærkes især Peder Thomas-
son's af 25de Juli s. A., navnlig paa drrund af de i den
gjorte Forslag, der for den største Del optoges i den senere
oprettede Konvention mellem Lastehandlerne.

Foruden mulig Andel i Tilblivelsen af Forordningen af
22de April 1795 synes de væsentligste Frugter af Kommis-
sionens Arbeide at have været : Konventi

•

mfflineamjA. Konventionen mellemLa.4handlerne i Arendal af 1lte s

Aug. 1789, konfirmeret og stadfæstet 27de Novbr. nAeuga.f

1789, hvorhos Kongen vil haveanordnet og befalet:
konfinne
27de Nov
samme A
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1789. 1. at naar det befindes,'at Kontrahenterneefter tre
Aars Forlob ikke have opfyldt deres Forpligtelse
eller præsteret hvad der efter Omstændighederne
af demkan forlanges, skal den henliggendesLast
konfiskeresog

2. at Øvrighedenhvert Aar skal af Trælasthandlerne
modtageIndberetningom, hvormegenLast der er
udflaadet,og hvorvidtFlommeni det afvigte Aar
har været hifiderlig eller ikke, hvilken Indberet-
ning Stiftsbefalingsmandenderefterhar at tilstile
det danskeSancellie.

?lanfor B. Plan for Trælasthandeleni Arendal af 2den Januar
Crselast-
mdeleni 1795, udarbeidetaf Kommissionen.
rendalaf
len Jan. Kongebudetom, at Arendals Vasdrag inden 3 Aar

1795
5 skulde være oprensetog ryddiggjort for den gamle Last,

som maatte være til Hinder for Fremdriftenaf ny, kunde
ArendalsKjøbmændikke efterkomme. De søgte derforog

wkribrpt aferholdtved Reskript af 29de Novbr. 1793 Kongens naa-leNov.
793ang. digste Tilladelsetil Udsættelsei videre 2 Aar, altsaa ialt
isasttelse
LedVas- 5 Aar, dog paa den Betingelse, at til denTid maatteElven
dragets
1,ensningvære renset for al gammel til Hinder liggendeLast, saa-rTømmer.

velsom at alle paaElvebundennedsunkneBjælker og anden
Last maatte være optagen, hvilket paalagdesAmtrnanden
strængeligat paase efterfulgt. Desuagtet gik det smaat
medElvenesRensningfor gammelLast, og paaVinterthinget

KlagerAar 1800 klagedeBønderneaf Nissedal og MolandsSogne
verTree-
asthand- over,at Elvene fremdelesvare fulde af gammelLast,og at
lerne.

Arendals Trælasthandlereikke havde opfyldt,hvad der var
1800. dem paalagtved KonventionensStadfæstelse. DenneKlage
d'aringaf foanledigede StiftamtmandMoltke til strax at give Ordre
rasdraget
4de-31te til Befaringaf Vasdraget kommendeSommer. Befaringen
uli 1800.

foregik fra 24de til 31te Juli. Den foregik under Fog-
densLedelse, og deri deltogDeputeredefraTrælasthandlerne
og fra Skoveierne. Befaringen gjaldt især de øvre Di-
strikter, nemlig Nissefil og Moland. Under Befaringen
kom man til det Resultat, at Hovedskylden for at den
gamle Last fremdeles laa i Vapdraget,var hos de leiede
«Følgningsmænd». Dette bekræftedes yderligere ved at
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ArendalsTrælasthandleresidenKonventionensStadfæstelse 1800.
i 178* aarlig havdeudbetalt ca. 4000 Rd. til Elverensning
og Fremfiedningaf gammelog ny Last. Efter denneBe-
faring søgte Trælasthandlerneat komme til Enighed med
Bønderne,hvilket ogsåa lykkedesdem,og der blev overalt
udvalgtnyeFølgningsmænd,medhvilke der oprettedesKon-
trakter, hvori de paatogesig Lastedriftenog ElvenesRens-
ning saaledessomaf Kommissionenog Bendernepaapeget..

puweyttinetEfter denneBefaring segte Trælasthandlerneatter om
2 Aars Udsættelsemed Elvens Reisning. Denne blevvr7:slindsrna
ogsaabevilgetden 18deSeptember1801og regnet fra sidstforønain
afholdteBefaringsSlutningden 31te Juli 1800. Det næste 1801.

Aar skuldeen ny Befaringforetages. Dennepaabegyndtes
30teJuli 1802og fortsattes til 8deAugust. KommissionenBerjrang
forefandtvel en Del Mangler, men da disse tildels bleve83Zetfi
rettede, sees dogØvrighedensIndblandingi Sagenhermed 1802.
indtil Videre stillet i Bero.

de følgendeAar bley der ogsåa foretaget en Del
Arbeidertil at lette Fledningen. I. 1804 blev nemlig til 1804.

ADeførs1Anlægaf «Skaadamme»,Bortmineringaf Skjær og Stene be- raer
vilget 1000 Rd., somskulde fordelespaa 3 Aar.

V
gensnte

Trods Konventionen åf 1789, Elvebefaringenunder telse.

ØvrighedensLedelseo. s. v., havdeman dog ikke for læn-
gere Fremtid opnaaet at faa Flødningsvæsenetordnetpaa
en tilfredsstillendeMaade.

Et Snes Aar senere seesBønderne at have optaget :rvseta.iegni
Sagenpaany;deudarbeidedeForslagtil ennyKonventionogtozgonnvyetvi
nedsatte en af 5 Skoveiere bestaaendeKommissionsomlernent.I

April182
under 6te April 1822.afgaveet Forslag til Reglementfor
den fremtidigeLastedrift i Vasdraget.

Angaaendedette Udkast afgave TrælasthandlerneEr-
klæringunder 22deJuli 1822,hvori de søgte at paavise,
at det vilde forværreForholdene. •

I Aaret 1823indgaveSkoveierneAnsøgning om naa- 1823.
digst Approbationpaa det udarbeidedenye Reglementfor Ansøgnii

den fremtidigeElvedrift. Desudenansegtes om, saafremt tio 11)
de

dette Reglementikke skulde blive approberet, at det af
l:=

demtilsigtedemaatte undersøgesaf kyndigeMænd,samt at
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1823. Reskr. af 2den Jan. 1795 angaaendeen forbedretHandels-
indretningmellemArendals Trælasthandlereog Bønder og
Forordningenaf 17de Oktbr.,1794, der fastsætterForholds-
regler, som bør følges i Henseende til de for Tømmerfied-
ningen fornødneLændsers Indretning og ' Vedligeholdelse,
maatte kommetil almindeligKundskabfor enhver Angiæl-
dendei Vanddraget.

Efter at have indhentet vedkommendeEmbedsmænds
Erklæring antog Departementet,at det omhandledeRegle-



, ment ikke for Tidenipurdeapproberes,derimodanordnedes
afved kongl. Resolution af 13de Marts 1824 en kongl. Kom-

1824
de Marts

edsættel-
mission bestaaende af Amtmand Nedenæs og Raabygde-om

se af en lagetsAmt Schouboe,Kanal- og HavnedirektørMajorGedde,
Kommis-
ion il at
fare Vas-Sorenskrivereni vestre RaabygdelagetAas, Fogden i Raa-
aget og

t

mkomme
bygdelagets Fogderi Brandt, en Trælasthandler, som af.r 


edForslagArendals Trælasthandlereblive at udvælge, og Bonden Os-
at af-

Eelpefore-mundNordgaardfor:
fundne
Ylangler.

at bereise det Arendalske Vanddrag, undersøge de Mangler
som findeSted ved Lastedriften efter den under 27de Novbr.
1789 approberedeKonvention og Reskriptet af 29de Novbr.
1793 ;
at skjønne om og hvorvidt disse Mangler kunne hæves ved
Skoveiernes indgivne Plan, eller om andre Midler maatte
ansees hensigtsmæssigere til den hurtigste og mindst be-
kostelige Fremdrift af Lasten, paa en saavel for Handel-
standens som for Skoveiernes Interesse betryggende Maade;

. at bringe i Forslag disse Midler, efter at alle fornødne
1824. Oplysninger ere indhentede saavef fra Arendals Lastehand-



lere som de i Vasdraget interesserede Skoveiere ;
4. at fæste sin Opmærksomhed paa og afgive sin Formening

om, saavel hvorvidt Lastehandlerne hidtil have opfyldt den
dem vod Reskript af 29de Novbr. 1793 paalagte Forplig-
telse, at hindre Elvens Tilstopning og fremme Optagning
af sjunken Last, og i modsat Fald at foreslaa, hvorledes
de rigtigst dertl for Fremtiden kunne formaaes, samt af-
give Betænkning om hvad der endvidere kunde og burde
successive og med taalelige Omkostninger til ved Stenrens-
ning, eller paa sine Steder ved Minering at hæve nogle af
de største Vanskeligheder ved Bjelke- og Temmerflodningen.

Denkg1. Den opnævnteKommissionbefor i September1824Ho-(ommis-
ions Ar- vedvasdragetnedenforNisser- og Fyrrisvand og Bielvene
beider.
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August 1825, forfattede en fuldstændig Beskrivelse af hele 1824

Vasdraget med Bivaidragene, henledede Opmærksomheden
paa nogle af de for Temmerfledningenmest hinderlige Ste-
der og angav, hvorledes de skulde forbygges. Den havde
især sin Opmærksomhedhenvendt paa Bejlestadevjen, som
iagttoges under begge Aars Befaringer. Kommissionen
«troede det muligt at give Fossens Udleb en Retning, som
mere vil komme til at svare medElvedragets nedenfor, naar
det sydlige Klippestykke ved Udmundingen aldeles blev
bortmineret, og der paa den nordlige Side af samme Udmun-
ding blev opført solide Afvisningsdamme,byggede til at svare
til høieste Flom, samt endelig at den tvers for Udmundin-
gen, paa den østre Side af Vanddraget, liggende Stenøre
saaledes blev borttaget, at Strømvandet, der fra Fossen
støder ligepaa samme, ikke kunde dele sig, og den ene Del
saaledes stødes op mod Evjen».

Forelobig antoges Udgifterne ved dette Arbeide neppe
at overstige Kr. 6 å 8000. Renterne af denne Sum var
dog større end de Kr. 320, som der gjennemsnitlig udbetaltes
aarlig for at faa Bøjlestadevjen renset for Tømmer, men
Kommissionenbemærker, «at ved den anførte Minering og
Dambygning komLasten meget hurtigere frem, hvorved den•
baade vilde blive bedre eller friskere ved Ankomsten til Ud-
skibningsstedet, men ogsaa Lastehandlernes Forskudde saa-

- meget hastigere for dem indvindes».
Kommissionen fandt under den første Befaring Hoved-

vasdraget ryddigt og godt renset for Last. Imidlertid troede
Kommissionendog, at kun en længere Erfaring kunde sætte
den istand til at beaømme, om den til den Tid brugte Flød-
ningsmaade var hensigtsmæssig,eller om den havde Mangler
og da hvilke. ,,,Dette troede Kommissionenkunde bedst og
sikkrest opnaaes, naar der blev ansat 2 Inspektører, som
ifølge Instrux fra Kommissionen, kunde have Opsigt med
Elvedriften og til den indberette de Mangler, som derved
erfaredes m. v. Kommissionenforeslog derfor for Arendals
Trælasthandlere at afgive den fornødne Sum til saadanne
Inspektørers Lønning, hvilket bemeldte Lastehandlere er-
klærede sig villige til, dog kun for en Tid af 2 Aar, og

7
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1824. kun til en Inspektør ovenforHaugsjaasundet,da de alt i
Forveien havde en Inspektør, nemlig KommissionensMed-
lem, MortenDedekam,i dennedreDel af Vasdraget. Paa
Grundheraf blev Leitnant Rye, med Kr. 800 aarlig Løn
af Trælasthandlerne,antaget af KommissionensomInspektør
ovenforHaugsjaasundetfra Foraaret 1825 til Flødningen
var tilende Foraaret 1827.

)m Bidrag For om muligt at kunne paavise Midler til Udførelsen1 Arbeider
Vasdraget. af de FOrbedringeri Vasdraget, som Kommissionenhavde

anseet gavnlige, opfordrededensaavelTrælasthandlernesom
Skoveiernetil at erklære,om de vilde afgive de dertil nød-
vendige Summer. Trælasthandlerneerklærede, at de til
dette Øiemed vilde give en Sum af Kr. 3600, naar Skov-
eierne vilde give en dobbeltsaa stor Sum. Skoveierne—
som først havde tilbudt at tilskyde en Sum til Laan, hvis
Tilbagebetalingskulde ske ved en Afgift paa Lasten, men
som Lastehandlerneikke vilde have nogetmed at bestille—
foranstaltedeen Subskription,hvorved Forskjellige tilbød
sig at afgive større og mindre Beleb, ialt noget over Kr.
6800. Da Kommissionenimidlertidindsaa Vanskeligheden
i at faa indkasseret de lovede Summerog desuden siden
erfarede,at mange af Subskribenternefortrødeat have teg-
net sig, indstillededen til Finantsdepartementetat bevirke
naadigst Konfirmationpaa Subskriptionslisten,saaledes at
Bidragenekunde inddrivesvedUdpantning. Departementet
meddelteimidlertidunder20de September1826, at det ikke
fandt tilstrækkeligGrundtil at bevirkedenneKonfirmation.
Senere bleve Tiderne mere trykkede for Skoveierne, saa
Kommissionenikke kunde faa de subskriberede Bidrag ind-
samlede.

Om Skov- Paa sine Befaringer erholdt KommissionenKundskab.
mærk-
ningen. om, at Mærkningi Skovene, hvilken var forbudenved Re-



skript af 2den Januar 1795 § 16, fandthyppigSted. Kom-



missionenadvaredeSkoveiernemoddenneSkovmærkningog
1825. gjorde under 16de April 1825 Indberetningom samme til

Departementet,tilligemedForslag om Tillæg og Skjærpelse
i den 16de § af Reskriptet af 2den Januar 1795, hvilket
Departementetimidlertidtroedeunødvendigt; Kommissionen
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fandt det dog fremdelessærdelesønskeligt,at den skadelige 1825,

Skovmærkningkunde forhindres.
Af Inspektørens Indberetningog hvad Kommissionen

ved egne Iagttagelserhavde erfaret fremgik, at Flodningen
mellem Tvedtsuild og Haugsjaasundvar meget forsømt.
Dette kunde dog ikke tilregnes Lastehandlerneselv, men
deres Flaadningshusbønder. Videre havde Kommissionen
erfaret, at det ei gaar saa hurtigt som det kunde med
Flødningen i den øvre Del af Vasdraget. Dette komialfald
tildels af Mangel paa Folk i den beleiligeTid, hvilken for-
aarsages derved,at den af TrælasthandlernebestemteDag-
løn var forliden.

Tverelvene var tildels i en daarlig Tilstand. I Kvas-Omn T \T

aaen var den endogganske fortvivlet, idet denne Elv var stand f

saa aldeles opfyldtmedgammeltogforraadnetTømmer,at der
Flødnin

ikke kunde flødesi den. Den letteste Maade at faa dette
Tømmerbort var at brænde det, men Eierne af de til-
grændsendeSkove vilde ei tillade dette i tørt Veir af Frygt
for Skovbrand,og i raatVeir kunde den gamle Last ikke
brænde.

Efter at have endt sine Undersøgelser,indsendteKom-Kornrois
nd

missionenunder lste Januar 1829 sin Indberetningog Ind-
nensretnIisteing

Jan1
stilling. Ved KommissionensForslag fandt Departementet is29.
intet at erindre.

I Henhold til RegjeringensIndstilling af 20deFebruar 1829,
1829 blev det af Kommissionengjorte Forslag i det Væ• Kg1.Res

19de Ma
sentlige vedtaget, og ved kongeligResolutionaf 25deMarts 1829Rydnianng

1829 bestemt: T iI
1°ged

1.
-n

At Arendals Trælasthandlere naadigst maa blive paalagt, draget

i Overensstemmelse med Konventionen af 27de November
1789 og Reskriptet af 29de November 1793 at bortføre
den i Tverelven Kvasaaen liggende Tømmervase og besørge
denne Elv vel oprenset for gammel Last og at udføre dette.
suceessive efter Nedenæs Amts nærmere Bestemmelse i Lobet
af Aaarene 1829, 1830 og 1831.

2, At Amtmanden over Nedenæs og Robygdelagets Amt maa
bemyndiges til for hvert Aar at beskikke en duelig Mand,
som dertil er at formaa, og som ikke bor for langt fra,
Stedet, til 2de Gange aarlig, nemlig strax efter Vaarflom-

7*
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1829: men og strax efter Hestflommen at befare Vanddraget
mellem Tvedtsundog Hauksjaasund,og til bemeldte Amt-
mand at indberettede forefundneUordener,hvorefterAmt-
mandenufortøvet har at paalægge Lastehandlerne at af-
hjælpe samme,for at Vanddragetei ved næste Flom skaI
tilstoppes.

3. At de med dette Opsyn•forbundneOmkostninger,der ere
anslaaedetil 280 å 320 Kr. aarlig, maa indtil dette Beløb
udredesaf Statskassen som en Kanalvæsenet vedkommende
Udgift.

Amtmandenover Nedenæs lod nu de befalede Tilsyn
foretage, og Forholdenehar en Del Aar ikke foranlediget
Klager fra SkoveiernesSide. Elven mellemTvedtsundog
Asdal Bom vhr delt i 16 Distrikter under hver sin Hus-
bond. Med disse Elvehusbønderopstodder imidlertid med
Tiden Misforneielse,idet Skoveierne fandt, at de først og
fremst skjøttedesin egen Bedrift, som Jordbrug etc., og
saaledes ikke passede Flødningen, som de burde. En Del
Skoveiere sogte i 1844 at forbedreForholdene,idet de til-
1;ødesig at tagehele Fledningenpaa Akkord. Herpaavilde
Trælasthandlernedog ikke gaa ind.

	

1845. Fra Byfoged Cappelen,som konstitueret Bestyrer af
3ratsberge BratsbergAmt, indkomunder22deApriltil Finantsdeparte-

in °aTmentet en Forestilling om, at der af det Offentlige maatte
2cle April
1845nattL blive truffetForanstaltningertil at lette Tømmerdriftenfra
tinger til øvre Thelemarkenssydvestlige Præstegjelde,hvis Vasdrag

tøtmelmseeaf
r- have deres Udlobi Nidelven, og som saaledes dannede en

dt-iften
Del af Arendals Tømmertrakt. Ifølge denne Forestilling
var nemlig Temmerdrifteni dette Vasdrag;dels paa Gruttd
af dets Beskaffenhed,dels paa Grund af flere Misligheder
med Hensyn til TrælastensFremdrift, trykket med saa
uforholdsmæssigeUdgifter, at Skovdriften i den nævnte
Del af øvre Thelemarkenneppekundeafgivenogensomhelst
Fordel. Forestillingenvar ledsaget af en Del Erklæringer
fra vedkommendeFormandskaber,et Forslag til Lov om
Elvedrifteni Vasdraget samt et Andragendeom Bidrag af
et passendeBeleb af Statskassen til Bortryddelsenaf de
naturligeHindringerinod Flødningen. Da Finantsdeparte-
mentet antog, at de ved Flødningen idethele bestaaende



— 101 —

Mislighederførst knnde afhjælpes, naar de i Vasdragets 1845.
BeskaffenhedliggendenaturligeHindringervareovervundne,
forherte det sig under 16de Juni hos Kanal- og Havne-
direktøren, om han ikke endnu samme Aar kunde enten .
selv eller ved en Assistent lade anstille Undersøgelseraf
Vasdraget,men da han var optaget af andre Forretninger,
maatte disse Undersøgelseropsættes.

Efterat Sagen fra Finantsdepartementetvar gaaet over 1846.
til Behandlingaf Indredepartementet,indsendtedentidligereFoFr°estili
Amtmand,daværendeStiftamtmandFalsen, under 5te Maiafi85:6efrNg

en lignende Forestilling angaaendeSagen med Forslag til, BArattsbaenr:
at det maatte blive overdragetKaptein Rye med to Assi- Signet
stenter at befare det ArendalskeVasdragfor at undersege
de Punkter, som fornemmeligfrembed Vanskelighederfor
Fledningen. Men efter at Indredepartementethavde for-
fattet en Fremstillingaf det hidtil i denne Sag passerede,
fandt det Betænkelighederved at indgaa paadet af de fore-
gaaende Bestyrere af Amtet fremsatte Forslag, nagtet det
maatte erkjende, at Sagen i høi Grad egnede sig til det
OffentligesOpmærksomhed.Det ansaa denendnuikke saa
fuldstændigoplyst, at nogen bestemt Meningom denkunde
opdøres, idet de foreliggendeOplysningeralene støttede sig
til Skoveiernes Opgivende,medens Trælasthandlerneikke
havde været opfordredetil at udtale sig om Sagen. Efter
DepartementetsFormeningvar der ingen Udsigt til, at der
af Statskassenkunde bevilges de fornødneMidler til Vas-
dragets Oprensning,og det antog derfor, at de foreslaaede
Undersøgelservilde blive udenFølger, men kun medføreen
betydelig Udgift. Det fandt derforunderSagensdaværende
Stilling ikke at kunne træffe nogen Forfeining, forinden
Amtmandenhavde havt Anledningtil at gjøre sig nærmere
bekjendtmedSagen, og tilraadedeham i Skrivelse af 25de
Augnst selv at befare Distriktet for personligenat under-
søgeForholdene,forhandlemedalleVedkommendeogerhverve
de til Forholdenesrette OpfatningnødvendigeOplysninger.
Den ovennævnteFremstilling af Sagens tidligere Historie
lod Departementetfølge denne Skrivelse.
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1847. Amtmandenfandt det imidlertidnødvendigtpaaen saa-
kniaransogd dan Reise at ledsages af en i Vandbygningskunstenkyndig
inalcurek-Mand, og anholdtderfori Skrivelse af 15deMartsDeparte-Irens Be-
aring af mentet om at beordreKanaldirektørentil at ledsaie ham.
asdraget.

Saadan Ordreblev ogsaa givet under 24de s: M.
Amtmand Aall og Kanaldirektør Waligorski before

derpaa Vasdragetfra 10de til 17de Juli.
maldirek- Kanaldirektørenudarbeidedeet forelobigt Forslag til
rens For-
ittnilgfFrori de Forbedringer,der burdeforetages til Tømmerflødningens
mdra get. Lettelse i Vasdraget, og i Forbindelse hermed forelagde
kmtman-



ens For-
til For-

AmtmandenArendalsTrælasthandleretil Dreftelse følgende
!dringer i
ledninga-

af SkoveierneudarWdet Forslag til Ordningaf Flednings-
driften. driften:

ieovernes
n.slag

1. Bestyrelsenaf Temmerdriftengjennem det Arendalske
af• Vasdragoverdragestil en Direktion, bestaaendeaf en

drifteir Trælasthandler,som af vedkommendeTrælasthandlere
udvælges, en Skoveier, som vælges af Formænd og
Repræsentanteri Moland,Vraadal,3dissedalog Omlie,

• samt af en Mand,der af Regjeringentilforordnes.
Der vedtages indtil Videre en Afgift af 6 Skilling (20
Øre) pr. Tylt Tømmer,som udtages af Mesel Bom, og
ligesaa 3 Skilling (10 Øre) pr. Tylt, der mærkes i
Omlie, Moland,Nissedal og Vraadal, saaledes at den
førstnævnteAfgift udredes af vedkommendeTrælast-
handlere,og at den sidstnævnte indeholdesaf Mærke-
sedlernesBelob. Denne Afgift, over hvilken der føres
et særskilt Regnskab, anvendeSudelukkendetil For-
bedringer i Elvene, fortrinlig i Hovedvasdragene,og
for at fremskyndedisse Forbedringer,ansøges der et
Laan af Statskassen mod Tilbagebetalingi 10 Aar.
Vedligeholdelsenaf de i Elven opførteForbygningerm.
V., paahvilerikke denne Kasse.
At Elvedriftenved Licitation eller ved at udbydesaf
Direktionenbortsættesi .passendeStykker for et Tids-
rum af 3 til 5 Aar, moden vis Sumaarligfor Stykket.
Betingelsernebør forud vedtages, ikke alene af Træ-
lasthandlerne,men ogsaa af vedkommendeFormand-
skaber paa Skoveiernes Vegne, og forøvrigt bør det
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mindsteBudantages, naar Entreprenørener vederhæftig 1847.
eller stiller tilstrækkelig,Sikkerhed.
I et Mødeaf Trælasthandlereaf 22deJuli blev blandtjiindelearrtst,

idem en Komite opnævnt til at udarbeideBetænkningWtgeir
angaaende det Forelagte. Under 21de Oktober afgaves21g4e.718,n1
denne, idet der indstilledestil Trælasthandlerneat fatte føl-swresiez
gende Beslutning:

ad Post 1. ArendalsTrælasthandlerekunne ikke indlade
sig paa dette Forslag.

ad Post 2. Den foreslaaedeAfgift af respektive 20 Øre
og 10 Øre pr. Tylt antages ikke, hvorimodTrælast-
handlerneere villigetil at optage et Laan, indtil Kr.
12000,for samtligeTrælasthandleresRegning,som tiF
bagebetalesi 20 Aar med en aarligAfgift af hver Tylt
Bjælker, som udtages af Mesel Bom, hvilken Sum
hovedsageligen.bliver at anvendetil Forbygningerog
Arbeiderved Bøjlestadevjenog til Bommei Nelaug,
for muligensat kunne regulere Slipningenaf Trælast
paa Nelaug Fos, under Forudsætningaf, at Kaptein
Waligorski,ved at tageBøjlestadevjenpaany i Øiesyn,
maatte erklære,at de foreslaaedeForbygningerog Ar-
beider ville kunne hindre Bejlestadevjensnuværende
skadeligeog hemmendeVirkning paa Tømmerdriften.
Den norske Regjeringansøgesom,at det maatte over
drages Kaptein Waligorski,til betimeligTid til næste
Foraar, paany at tage Bøjlestadevjeni Øiesyn og at
fremkommemed Plan og Overslagover de Forbedrin-
ger, som der maatte kunne iværksættes til Tømmer-
driftens Tarv.

ad Post 3. Den nærværendeFlodningsmaadefor Dagløn
i Hovedvasdragetskal fremdelesvedblivei allevanske-
lige Elvestykker,hvorimodFlødningeni deElvestykker,
saavel i Hovedvasdragetsomi Tverelver,hvor saadant
uclennogenResikokan ske, skal bortliciteressomFor-
seg, for detFørste paa 3 å 5 Aar, alt paaBetingelser,
som Trælasthandlernemaatte findebetryggende,uden
at indhente nogen UvedkommendesFormening eller
Approbation. I de Elvestykkeri H.ovedvasdrageteller
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1847. Tverelve, hvorFledningenvil ske efter Licitatiou,blive
paalideligeTalmændat indsætte, der mod Betaling af
vedkommendeLicitant skal give Tal paa al den Last,
som mærkestil Trælasthandlernei dette Stykke, samt
derfor som hidtil udstedeTalsedler.

1848. I et Mode af ArendalsTrælasthandlereden8de Januar,
edtagelse ved hvilket Befuldmægtigede fra Skoveierne i Moland,
,f Bomi-
,ens 1nd-
Bing paa

Vraadal, Nissedal, Omlie og Froland vare tilstede, og til
Iøde 8de
nuar 1848

hvilket ogsaa Amtmandeni BratsbergsAmt, efter Departe-
.Trazlast-
ndlere og

mentets Anmodningaf 5te December1847, fremmedte,blev
koveiere. Komiteens Indstilling enstemmigvedtaget. Under Modet

fremsatteAmtmanden,for at skaffe SkoveierneDeltagelse i
Bestyrelsen og muligens tilveiebringeen Forening mellem
Parterne, et Forslag om, at Direktionen skulde sammen-
sættes af 2 af og iblandt Trælasthandlernevalgte Mænd
og af 1 Mand,der valgtesaf og iblandtvedkommendeSkov-
eiere efter nærmerebestemmendesRegler, men da nogle af
de Befuldmægtigedefor Skoveierneikke dristede sig til at
vedtage dette Forslag uden nærmereKonferance med sine
Komitenter,maatte Sagens Behandlingudsættes.

Under- Under 13deJanuarafgavAmtmandentil Departementet
søgelser.

en Indberetningom det Passerede,og anbefaledeat imøde-
kommeTrælasthandlerne,naar de ansegte om Kanaldirek-
terens videre Assistance med Hensyn til yderligereUnder-
segelser og Forslag, idet han fandt, at Trælasthandlerne
med Hensyn til Forslagets Post 2 havde vedtagetalt, hvad
der med Rimelighedkunde forlanges. I Anledning heraf
anmodule Departementetunder 17de Januar Kanaldirek-
tøren om paa sit Forslag til Reiser tor Aaret ogsaa at op-
føre de saaledesfornedneReiser til det ArendalskeVasdrag
(cfr. KanaldirektørensReiseforslag af 24de Januar). Den
ny ansatte Kanaldirektør,IngeniorkapteinRøyem,undersegte
Bejlestadevjen,af hvilken han optoget Kroki, og det neden-
for liggende Vasdrag.

1849. Den 14de Januar sendte han Formanden i Trælast-
analdirek-
rens For- handlerdirektionenet Forslag til Regulering af Beilestad-g af 14de n
kn.1849til tossen, ledsaget af Kroki. Det gik ud paa først ved en
.eguleriug

Bøile- efter en Bue bygget kraftig Stenskjærm paa Opsiden af
tadevjen.
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Evjen at afvise Stremretningen fra samme,og senere muli- 1849,

gens, om det skulde vise sig nødvendigt, at anbringe en
Skjærm fra Stenøren paa Evjens Nedside et Stykke opover
i Evjen, eller en Lændse. De tidligere af Gedde og Wali-
gorski foreslaaede Bortsprængninger af fremspringende Od-
der og Anbringelse af Dæmningeri Fosselebet ansaa Røyem
for uvirksomme. Stenskjærmen blev ogsaa bygget og anto-
ges at have vist sig fordelagtig, men den var for svag og
reves strax bort under en mindre Flom.

Den væsentligste Hindring for Flødningen i Arendals manred
Vasdrag var Beskaffenheden af dets mange Fosse. Der %tdraeg

fandtes nemlig fast uden Undtagelse ved eller i Nærheden
af alle disse Fosse flereSkjær ogFladbjerg, hvorpaa Lasten
bandt sig — dannede saakaldte Vaser — i større eller
mindre Mængde efter Vandets Eleide ete. Saalænge den
for Flødningen nødvendige heiere Vandstand vedvarede,
kunde Lasten ei løsnes, og senere var det uvist, om der
samme Aar indtraadte saa høi Flom, at den løsnede Last
kunde drives frem til næste Fos, hvor da igjen en Del
bandtes. For saavidt muligt at rette paa disse Ulemper,
benyttede man tvende Midler, nemlig:

Bommeeller Lændser ovenforFossene for deri at standse
Lasten, indtil der indtraf en Vandstand, som var hei
nok til at bære Lasten frem. Men da Lokaliteterne
ei overalt tillod Anlæg af Lændser, og da Flødningens
Hurtighed — om dette System overalt kunde været
gjennemført — ei væsentlig derved vilde været befor-
dret, fordi de forskjellige Fosse fordrede en forskjellig
Vandstand, Aaa havde man kun ved de vanskeligste
Fosse anvendt dette Middel.

Skaadamme og Sænkning af Skjærene for direkte at
forhindre Vasernes Dannelse ved enten at vise Tom-
meret ind paa en Vei, som var fri for Hindringer, eller
ved at bortrydde disse Hindringer til under flødbart
Vand. Men hvor probat dette Middel end kunde være,
saa krævede det saa store Omkostninger, at det kun
anvendtes paa de vanskeligste Steder.
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1851. For paa billigste Maade at forbedreFledningsforhol-
28 dene havde Trælasthandlerneunder 8de Januar forelagt
,rtiguaafrDepartementetet Forslag til ved Anbringelse af 4 Slippe-



til 4 dammenemligvedGlomsfosforFyrisvand,Kjøruldfos,Nelaug-Ilippe-

amme. fos og nedenforMeselBom, at kunne regulere Elvens Vand-
føring. Paa DepartementetsAnmodningaf 18de Februar

:lart afgav Kanaldirektørenunder 27de December en Erklæring
,Muni angaaende dette Forslag, efter at han i Begyndelsen af
ullernesJuli havde befaret Vasdragetog i Arendal konfereret med
orslag.

Trælasthandlerne. Han udtalte i denne sin Erklæring, at
der ikke kunde være Tvivl om SlippedammenesHensigts-
mæssighed,om man end ikke ved dem, som i mindreVas-
drag, vilde kunne standse en Flom, ei heller faa Lov til,
ialfald omSommeren,at læggeVasdragetgansketørt. Man
vilde dog, naar Flommenvar aflebet, have det i sin Magt
at sænke Vandet saavidt, at Vaserne kunde løses, og der-
efter under almindelige Forhold paaslippe den fornødne
Vandmasse til Tømmeretsvidere Fremdrift. Man vilde
desudenvedDammeneopnaaden væsentligeFordel at kunne
udførealle til Flødningens Fremme fornødne Arbeider i
Elveleiet uden synderlig Hinder af Vandet. Med Hensyn
til de for DamanlægforeslaaedeSteder fandt han Kjøruld-
fos og Nelaugfos heldigt valgte, hvorimodhan antog Glom-
fos ei lod sig.benytte paa Grundaf det umiddelbartneden=
for liggende Drangsvand, hvor den udslupne Vandmasse
vilde fordelesig og kun aflebe lidt efter lidt udensynderlig
Virkningnedenfor. Dammenmaattederforanlæggesneden-
for Drangsvand.

NedenforMeselBom antogKanaldirektøren,at deringen
Slippedamkunde anlæggesaf Mangelpaatils~kelig stort
Bassin til Opsamlingaf Vand. ForindenKanaldirektøren
kunde udtale sig nærmere om Damanlæggenes Detailler,
maattehan kjendeVasdragetsVandføringunderforskjellige
Forholdog paa forskjelligeSteder, den forFlødningennød-
vendigeVandmasse,og om denne til enhver Tid uden Skade
kunde paaslippes; endvideremaattehankjende den mind.ste
Vandføring,som taaltes, Varighedenaf hver Tømmerslip-
ning, det naturligeVandtilløb,hvorvedmanefter Dammenes
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Opførelsevilde kunneflode, Arealet af de til Dammenhø- 1851.
rende Bassiner og endeligdetilladte Dæmningsheider.Da
der mangledeOplysningom fiere af disse Forholde,maatte
Kanaldirektøren forelobig indskrænke sig til at gjøre
Suppositionerog støttet til disse opstillenogle oplysende
Beregninger,hvorforhan foreslog,at han, i Foreningmed
Amtmandenog TrælasthandlernesFormand,tidligst muligt
det paafølgendeAar skuldesamlesmedalleVedkommendepaa
Damstedernefor at enes om de forskjelligeovennævnte
Spørgsmaal, hvorefter Kanaldirektørenda kunde lade de
videre nødvendigeUndersøgelserforetage og opgjøre et
endeligtForslag til DammenetilligemedPlan for, hvorledes
Vasdragetefterhaandenburde forbedres.

Under 24de Januar oversendteDepartementetKanal- 1852.
direktørensErklæringtil Amtet, idet dethenstilledetil Amtet
at foranstaltedenforeslaaedeSammenkomstogopgive,omdet
fandt det ønskeligt,at FlødningsinspektørE. Soot tillige
anmodedesom at deltage.

Soot blev ogsaa tilkaldt, og den 19de Juli samledes
Kanaldirektøren, Amtmændenei Bratsberg og i Nede-
næs og Robygdelaget,Soot, fiere Skoveiere og Forman-riclarga4v,
den for Trælasthandlerneved Tvedtsund,hvorefter ElvenA
befores,medensKanaldirektørenoptogde fornødneKrokier J1185
og Maal. Underveisaftaltes de fornødneArbeider,og paa
et efter Befaringen afholdt Mode paa Arendals Raadhus
den 26c1eJuli fremlagdeKanaldirektørenalleredeet Over-tKe=lsdis
slag over Omkostningerneved Anbringelsenaf følgende3 kostninp
Damme:

o3verssiapgp
damme

for Drangsvand  Kr. 2708.00
« Kjøruldvand	 « 3874.40
« Nelaugvand	 « 10800.00

Tilsyn,Redskaber, tilfældigeTJdgifter  « 2617.60

tilsammenKr. 20000.00
medensSoot gav Forslag medOverslagtil 16 SootsFcslagtilfforskjelligeandreArbeideri Vasdraget,hvortil sk.jelligArbeideden samledeUdgiftvar  17640.00vasdrag

Lateris Kr. 37640.00
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1852. TransportKr. 37640.00
forudentil en Flytning af Mesel Bom og til
en Rende med Dam ved Rygendefos, der
beggetilsammenvar kalkuleredetil Kr. 18000.

Efter et tidligere af Kanaldirektørenop-
stillet skulde BoilestadevjensFor-
bedringkoste  « 2400.00

saaledes at Kr. 40040.00
idethele skulde tiltrængestil VasdragetsForbedring.

Paa Modetvedtog Trælasthandlerneat andrageRegje-
ringen om et Laan paa Kr. 28000 og et Bidrag af Kr.
12000 for at tilveiebringede fornødneMidler, hvorhos de
enedes om at antage Soot til Bestyrer af Arbeiderne.

1853. Ved InterimsregjeringensResolution af 25de Januar
i.Res.af
le Januar blev det bestemt:

ang. 1. At der af Statskassen tilstaaes Arendals Trælasthandlereffentligt
an og Bi- et Laan, stort Kr. 28000, til Udførelse af de af den fun-
Lragtil
Mvear- gerende Kanaldirektør, Ingeniørkaptein Røyem, samt af
beider. Flødningsinspektør Soot i vedlagte Fortegnelser, Bilag A.

og B. , foreslaaede Arbeider, sigtende til Lettelse af Tem-
merflødningen gjennem det Arendalske Vasdrag, paa Vil-
kaar, at der for Laanet til hvis Afbetaling der bliver
at opkræve en Afgift at alt Tømmer, som efter 1ste Januar
1854 udtages af Mesel Bom, overensstemmende med den af
Arendals Trælasthandlere under 26de Juli 1852 fattede
Beslutning udstedes Obligation af samtlige bemeldte
Trælasthandlere, hvori de forpligte sig til Een for Alle
og Alle for Een at indestaa for at Laanet skal blive til-
bagebetalt i 10-aarige Terminer, hvert Aar med 1/lo Del
og første Gang ved Udløbet af Aaret 1854.
At der af bemeldte Laan eller hvad der til enhver Tid
paa samme staar til Rest bliver at svare 4 pCt. aarlig
Rente, der udredes af det til tilfældige Udgifter ved Kanal-
og Elvedragvæsenet samt til Understøttelse af enkelte Ar-
beider i Elvedragene paa Budgettet opførte Bele4b.
At der af samme Beløb tilstaaes Arendals Trælasthandlere
som Bidrag til ovennævnte Arbeides Udførelse en Sum af
Kr. 12000.

forealaa- Arbeidernebleve da allerede tidligt om Vaaren sattee Arbei-



r paabe-
ndes un- igang underSoots Ledelse; men der reiste sig snart mange
,'erdeSlosoet.8Klager over den uheldige og uøkonomiskeMaade, hvorpåa
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de dreves, samt over at Soot havde valgt Klubbestadlebeti 1853
Nisserelven istedetfor Kjøruldlebettil Fledningslefb. Paa
et Mede af Trælasthandlerneden 18deJuli blev det derfor
enstemmigvedtaget at engagereen andenBestyrer, i hvil-
ken Anledning Kanaldirektørenanmodedesom snarest at
foretage en til Vasdragets videre Undersøgelserpaatænkt
Reise, for samtidig at være behjælpelig med Sagernes
Ordning.

Ifølge Direktørens Indberetningtil Departementetaf 1,1-inæjenirs«
1OdeSeptember,var han i Midten og henimod Slutningen ie12
af August i Vasdraget,hvor han,i Foreningmed Assisten- rektere

ten, Leitnant Thams,og FurerTaubell,foretogen fuldstæn-
digere Undersøgelseaf Terrænet ved de nederste Fosse i
Vasdraget,hvor han fandt Anledningenbekvemtil Anbrin-
gelse af en Tømmerrende. Ligeledes befor han Terrænet
mellem Grimstad og Rorevand i Anledning Spørgsmaalet
om Anlæg af en Kanal fra dette Vand til Havet. Han
fandt, at der ei kunde blive Tale om nogen saadan, men
foreslog en Chaussé som det mest passende Kommunika-
tionsmiddel.

I Forening med Formandenfor Trælasthandlerne,E.r neanlsd

Soot og klaneborgbesaa han derefter de af disse udførteotvæernkspoi

Arbeider og udtalte sig i sin Indberetningderom saaledes: Arbeid

«Hovedarbeidet(SlippedammenesUdførelse) var kun lidet
fremskredetog paa et Sted ei. paabegyndt,hvorimod der
var udført og paabegyndtendel andre, vistnok nyttige Ar-
beider, men som dels vare af mindre Vigtighed og dels ei
nævnte i Planen. SamtligeArbeiderhavdekostet Kr. 8000.
Soot forpligtedesig til strax at paabegyndeArbeidet ved
de øvre Slippedammeog ei uden Tilladelse fra Lastehand-
lernes Formandat befatte sig med noget andetArbeideend
Dammene». Slippedammenepaa Kjøruld og Klubbestad
bleve henimodHøsten gjort færdige,og efter de anstillede
Experimenterlod de til at skulle svaretil Hensigten. Man
var imidlertid fremdeles utilfreds med Soots Ledelse af
Arbeidet, og efter at Trælasthandlernei et den 9deDeeem-
ber afholdt Mede havde bemyndigetFormandentil i For-
ening med Kanaldirektørenat træffe de fornedne Foran-
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1858. staltninger med Hensyn til Arbeidernes Bestyrelse, blev
Leitnant Sissener antaget som Bestyrer.

	

1854. Inden Sommerenbleve Dammeneved Drangsvandog
ved Nelaug faArdige.

Kl
undeiagefer-

	

ra Fra GrundeierneomkringNelaug saavelsomde, derere;r
1(1:d1.3.r,_interesseredei Færdselenpaa Elven nedenfor,fremkomsnart
aarsaget
3c1Slippe- Klager over den uindskrænkedeBrug af Dammen for Ne
amme °g laug. Med de fleste af disse Grundeierekom Trælasthand-Overens-
mnst inedlerne overens om en mindreErstatning. Fordringernefrasamrne.

JernværkseierAall, der havde større Eiendommeomkring
Nelaug og nedenfor,-foranledigedeen Del Forhandlinger,og
endelig gik Trælasthandlernei Mode den 15de April 1859
ind paa de af Aall opstilledeFordringer,der ere indtagne
Kap. V.

Med Hjemmelaf dette Forlig erhvervedeefterfølgende
Eiere af Aall's G-aardeSimonstadm. fl. i 1873-74 Skjøn
over den for disse ved Nelaug Dams Brug opstaaeade
Skade, der blev taxeret til idethele Kr 140 aarlig.

	

1855. Efterat Trælasthandlet'nehavde affundetsig med Op-
Tne

l
last-
erne siddernepaa ThingstvedangaaendeErstatning for et Fiske,,and

idrage om lod de i Elven mellem Rygendefos og Helle foretage enCilladelse
Regule- Del Mineringer til Lettelse for Flødningen; men eftersomLngsarbei-

ygendefos de skred frem hermed,reiste der sig fra Enhver, der paamenem

g Helle. dette Strøg haVdeLand grændsendetil Elven, Krav paai 


Erstatning for Fisketab. Trælasthandlernesaa sig derfor
nødsagedetil at indgaa til Departementetmed Ansøgning
om Tilladelse til i Overensstemmelsemed Lov af 31te Mai
1848 at foretage en Del Reguleringsarbeideri Nidelven
mellem Rygendefosog Helle, (expederet fra Nedenæs og
RobygdelagetsAmt den 13de August 1855). Herover for-
langtes under llte SeptemberKanaldirektørensErklæring,
forsaavidthan uden nærmereBefaring kunde afgive saadan,
og da han fandt,at der ikke kunde være nogen Betænke-
lighed ved at tillade Udførelsen af de foreslaaedeArbei-
der, blev det i Henholdtil hans Erklæring af 2den Okto-
ber i den Retning ved kongelig Resolution af 21de Deeem-
ber bestemt:
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&A.tdet i Henhold til Lov angaaende Sænkning og Ud- 1855.
tapning af Indseer m. m. af 31te Mai 1848 naadigst tillades Kgl.Res.
Arendals Trælasthandlere, efter nærmere Anvisning af Kanal-21.deD:e
direktøren at foretage de til Lettelse af Tømmerflødningen
Elvestykket mellem Rygendefos og Helle i det Arendalske Vas- mellem

gendefosdrag fornødne Reguleringsarbeider». Helle.

SomFølge heraf var Kanaldirektøreni Slutningenaf 1856.
April paa Stedet.for at paavise de fornødneArbeider for
ElvensfuldstændigeReguleringpaa denneStrækning. I en
Skrivelseaf 22deAprilopregnedehan 19saadanne,bestaaende
dels i Sprængningerdels i Anbringelseaf Skjærme.

Trods de hidtil foretagneArbeidertil Lettelse af Flød-
ningeni det ArendalskeVasdrai, stod der megettilbage at

pnooriAeangegjøre for at tilfredsstille de Fordringer,som Trælasthande-
lens og SkovdriftensOpkomststillede. M.Holst i Arendal )ueennaeem,

ordnimudgavden lste Novemberen Brochure,hvori han gav en af dem
Fremstillingaf FledningensHistorie og de Misligheder,der
maatte ryddesaf Veien for at bringe ordnedeForholdetil-
veie. Han gav til den Ende Udkast til et Lovforslagfor
en Forening til Bestyrelse af Lastedriften og foreslog et
Sammentrædeaf Skovelereog Trælasthandlerefor at tage
Flødningssageni sin Helhed UnderOverveielse.

En Komiteblev ogsaa nedsat til Fremme af en for- 1857,
bedret Flødning i det Arendalske Vasdrag. Under 30te Nedsætt

Marts indsendteden et Andragendetil Departementet,omsFerrna[teent
at der paa det OffentligesBekostningmaatte i bemeldtefdeeindi.re€

rldØiemedblive anstillet Undersøgelseaf Vasdraget. I An- forhO
ledningheraf beordredesKanaldirektørenunder 4deMai at INiyeUnc
anstillede begjæredeUndersøgelserog derefter afgiveFor- ‹Pagars4
slag med omtrentligOverslagtil VasdragetsOprensning.

Ledsagetaf Assistenterne,IngeniørleitnantVedelerog
Furer Taubø11,befo; Kanaldirektørenpaany Vasdraget i
Forening med Komiteen og F1edningsinspektørSverdrup.
Da KomiteensHensigt med Befaringenkun var at faa en
omtrentligOverslagssum,hvorpaa de senere Forhandlinger
om MidlernesAnskaffelsekundebaseres, saa indskrænkede
KanaldirektørenUndersøgelsentil at indhente Oplysninger
og ialmindelighedgjøre enkelte Maalingerfor derefter ved
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1857. et Skjøn at kalkulere Omkostningerne,undtagen for de
vigtigere StedersVedkommende,hvor han lod Assistenterne
foretage saavidtMaalinger,at ArbeidernesBeskaffenhedog
de dermed forbundne Omkostningeromtrentligen kunde
angives.

VeMersf Krokier med Nivellementsbleve optagne paa forskjel-Lapporta
dieSeptbr.lige Steder i Fyriselven og Hoved- eller Nidelven. Rap-1857over
lindersa" port med Beskrivelse af disse Steder blev i Forening medgelserne.

Krokierne under3die Septemberafgiven af LoitnantVede-



ler. Basseret paa de saaledessamledeMaterialieropstillede
:analdirek-
arensfore-Kanaldirektørenunder 15de Oktober en Fortegnelse over
abige For-
lag til Ar-de Arbeider, der burdeudføres, med et omtrentligt Over-
eideraf 15.sla—
dttbr.1857. g' der idethelegik op til en Sum af Kr. 60400, hvortil

han dog bemærkede,at nærmereUndersøgelser for flere af
disse Stedersvedkommendevare nødvendigefor at opgjøre
fuldstændig Plan og Omkostningsoverslagfor de fore-
tagendes Arbeider.

Mede i Den 23de Oktobervar Kanaldirektørenog AmtmandenJendal 23.
dttbr.1857i Bratsbergsamlet i Arendal til foreløbigt Møde i Anled-ing.Afgift

Paa  Ternmer.ning af Sagen med OplandetsSkoveiere, og senere overvar
de begge TrælasthandlernesGeneralforsamling,paa hvil-.
ken det besluttedesat tilveiebringede fornødneMidler ved
Afgift paa Tømmeret,og foreløbigenedesmanomBidragene
pr. Tylt Tømmerfra de forskjelligeDistrikter.

1858. Efterat alle vedkommendeKommunalbestyrelserhavde
Res.

i1af
vedtaget den paa Generalforsamlingenfattede Beslutning,

TdeApr
1858ang. faldt der under7deApril, i Henholdtil Lov af 26deAugustkfgiftpaa
'ømmerog
Aministra-1854, § 6, kongeligResolutionfor:
tion af
samme. At der for at tilveiebringe Midler til Iværksættelse af

endel til Lettelse af Fledningen i det Arendalske Vasdrag sig-
tende Arbeider bliver af Trælast, som fledes gjennem bemeldte
Vasdrag, fra lste Marts 1858 og indtil Videre at erlægge
efternævnte Afgifter, der udredes efter Belebet af opgjorte
Mærkesedler, eller, forsaavidt der i Vasdraget kommer Trælast,
hvorover Mærkesedler ikke er udfærdiget, efter Lastens af
Eierne opgivne Værdi :

For Trælast, der mærkes i Øiestad Sogn 2 Skill. pr. Spd.
(12/s Øre pr. Kr.) at anvende til Arbeider nedenfor Mesel Bom.
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For Trælast, der mærkes i Frolands Præstegjeld, og som 1858,
kastes i Elven ovenfor Beilestadevjen, 4 Skill. pr. Spd. (31/3
Øre pr. Kr.) til Arbeider nedenfor Nelaug Stem.

For den Last, som kastes Elven nedenfor Bøilestadevjen,
svares Afgiften kun med 3 Skill. pr. Spd. (21/2 Øre pr. Kr.)
og anvendes ikke til Arbeider ovenfor denne Evje.

For Trælast, .som mærkes i Omlid Præstegjeld, 5 Skill. pr.
Spd. (41/6 Øre pr. Kr.) til Arbeider nedenfor Haugsjaasund.

• For Trælast, som mærkes i Nissedals Præstegjæld, 5 Skill.
pr. Spd. (41/6 Øre pr. Kr.) til Arbeider. nedenfor Haugsjaasund,
samt, forsaavidt Lasten er mærket ovenfor Haugsjaasund, des-
foruden 4 Skill. pr. Spd. (31/3 Øre pr. Kr.) til Udførelse af
Arbeider i det Nisserdalske Vasdrag mellem Nisservand og
Haugsjaasund eller det Molandske Vasdrag mellem Fyrisvand og
Haugsjaasund, eftersom Tømmeret skal fledes i ethvert af disse
Vasdrag.

For Trælast, der mærkes i Molands Præstegjeld, samme
Afgift som for Nisserdals Præstegjeld.

For Trælast, der mærkes i Skafse Annex, 5 Skill. pr. Spd.
(41/6 Øre pr. Kr.) til Arbeider nedenfor Haugsjaasund, samt
for den Last, der mærkes ovenfor Haugsjaasund, desuden 4 Skill.
pr. Spd. (31/3 Øre pr. Kr.) til Arbeider mellem Nisservand og
Haugsjaasund.

For Trælast, som mærkes i -Vraadals Annex, 9 Skill. pr.
Spd. (71/2 Øre pr. Kr.), af hvilken Afgift 5/9 anvendes til Ar-
beider nedenfor Haugsjaasund og 4/9 til Arbeider mellem Nisser-
vand og dette Sund.

De ovennævnte Afgifter. . blive at indfordre af Flødnings-
bestyrelsen i Arendal hos dem, for hvis Regning Mærkningen
er foregaaet, og at anvende saaledes, som af Kanaldirektøren
nærmere bestemmes efter Overlæg med en Komite, bestaaende
af en Trælasthandler, udvalgt af Trælasthandlerne i Arendal,
samt en Skoveier for hvert af Bratsberg og Nedenæs Amter,
udvalgte af Formandskaberne i de førnævnte Distrikter inden
hvert Amt.

Forinden•Afgiftenpaa Tømffierethavde naaet et pas- 1859,
sendeBeleb,kunde ingenArbeiderpaabegyndes,med min-Vasdra4

komitel
dre man optog et Laan, hvorom der ventileredes. Man besiutt,optagelønskedeimidlertidnærmere at forhandlemed Kanaldirek-af Laai

tøren og faa en bestemt Plan lagt for Arbeiderne efter
nærmereUndersøgelser. Efter Anmodningovervar derfor
Kanaldirektøren,ledsagetaf IngeniørLassen, sammenmed
Amtmandenet Møde af Vasdragskomiteen,der i Henhold
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1.859. til Resolutionenvar opnævnt. Paa dette Mede besluttedes
det at søgeet Laan paa Kr. 60000,til hvisAfbetaling_man
aarlig kunde paaregneKr. 6000, og som alene skulde be-
nyttes til Arbeideri det samredeHovedvasdrag.

naldAirek- Man befor derefter Vasdraget mellemMesel Bom og
r, mt-



and og
mite be.

Nelaug Dain, efterat Komiteenforud havde forfattet et
Arasdra- Forslag(af 1steSeptember)medOmkostningsoverslagtil de
og enes

m Ar- her fornødneArbeider. Under Befaringenenedesman om
mider.

forskjelligeaf disseAi.beider,i Anledningaf hvilkeIngeniør
Lassen senereoptogKarter medNivellements.

wthings- For at man den kommendeVaar skulde kunne tage
dutning
17de De-
iber 1859

Arbeidernefat for Alvor, androgKomiteenom et Laan af
offent-Offentlige Midler. Efter RegjeringensIndstilling besluttedeLe.an.

Storthingeti Mødeden 17deDecember:
«Storthinget samtykker i, at de ansøgteLaan til Arbeider i det

Arendalske Vasdrag for at lette Tømmerdriftenindtil et Belobaf Kr.
60000 under Garanti af en eller flerei Sagen interesserede Kommu-
ner mod 5 pet. Rente erholdesaf Kongsbergs Solvværks Driftsfond,
forsaavidt Fondet har de dertil disponibleMidler, i hvilken Hen-
seende Bestemmelse afgives af Kongen. Ligesaa anordnes det
af Kongen, i hvilke Terminer de laante Summer med Renter
skulle betales ved de Afgifter, som erlægges af Trælasten i de
nævnte Vasdrag, eller i Mangel heraf, af de Kommuner, som
have garanteret».

Ved kongeligResolutionaf 21deMarts 1860blevdenne
Beslutningsanktioneret.

pt.s Be- Da der fra Kragerøs Trælasthandlerevar indlebetAn-ismmee
t2de dragende om fornøden Ingeniørhjælp for det Offentliges
?ang. fri
lgenier. Regningog et lignendeAndragendevar i Vente fra Aren-

dals Trælasthandlere,foreslogKanaldirektørenunder 4de
Juli for Departementet,at de til ArbeidetsLedelsenødven-
dige Ingenierers Gage og Skydsgodtgjørelseudrededesaf
det for KanalvæsenetstilfældigeUdgifterbevilgedeMidler,
medensGodtgjørelsenfor Udgifteri Marken kundeudredes
af det Bidrag, som indkomtil hver enkelt Elvedel, hvis
ikke Departementetskuldeville indgaapaa, at ogsaadenne
Udgift udrededesaf det Offentlige,hvilket var onskeligst,
baade fordi de enkelteArbeidsfondvare smaa, og fordi
Ingeniørernedervedblev mere uafhængigeaf Trælasthand-
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lerne. Under 22de Juli bifaldt Departementet,at Ledelsen 1859.
af Arbeiderneudførtes for offentlig Regning af en af de
ved Kanalvæsenetansatte Ingeniører.

Efter en Opgave fra Kanaldirektørentil Storthingets 1860.
Veikomite var de paatænkte vigtigste Arbeider til Forbe-DelfLer
dring af Arendals Hovedvasdragfra Haugsjaasundtil Ud- riggrssaio(

lobet beregnedeat koste Kr. 60000. stende

Som Bestyrer af ArbeidCrneblev Ingeniorleitnantsv.eaceisersfi,

Vedeleransat. DetailleredePlaner for de vigtigere af de Arbeids
bestyrei

ovennævnteArbeiderbleve udarbeidedepaa Kanalkontoret
og bleve efterhaanden,som de vare færdige, sendte Vas-
dragskomiteentil Overveielse.

Paa Grund af Sneforholdenekundeintet Arbeidefore-
tages om Vinteren og Vaaren. Senere var Flommen til
Hinder, og da desudendet Fornødneikke var arrangeret
med Hensyn til Laanet af KongsbergsSolvværks Drifts-
fond, blev ArbeidernesPaabegyndelse udsat til det føl-
gende Aar.

Da Vedeler imidlertid maatte empleieres andetsteds, 1861.
overdrogesLedelsen af Arbeidernemidlertidigttil Bestyre-
renaf Skienskanalen,IngeniørloitnantThams. Det Fornedne
blev imidlertidordnetmedHensyn til GarantierneforLaanet.

De resterende Undersøgelserog Maalinger bleve ud-AmenøddaV
førte, og den 26de Juli afholdtes.et Møde paa Arendalsjanugn.
RaadhusangaaendedeArbeider,der overensstemmendemed

ce mkaden kongelige Resolutionskulde udføresm. m. Paa Medet
fremmedteRepræsentanterfor de forskjellige Kommunebe-sandietraens,
styrelser,TrælasthandlernesFormand,Amtmændenei Brats- sissueikse
berg og Nedenæs, Komiteens Medlemmer og Leitnant
Thams (paa KanaldirektørensVegne, med Fuldmagtaf 4de
Marts). Der blev truffen Bestemmelse med Hensyn til
Regnskabsførsel,Revision m. m. og Inkassation af Elve-
afgiften, ligesom Forsamlingenudtalte sig for Hensigtsmæs-
heden af, at der i dennærmete Fremtid anvendtestil For-
bedringeri Vasdragetnedenfor Haugsjaasundet Belob af
ca. Kr. 24000, hvoraf det antoges, at Kr. 8000 kunde
tages af-Kassebeholdningen,-og at Kr. 16000 laantes af
KongsbergsSelvværksDriftsfond. Som Arbeider,der for-
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186 . trinlig burde komme i Betragtning, paapegedesForbedringer
ved Bøilestadevjen, i Fladefos, ved Asbjørnsberget, Gjede-
kloven og Grenaaskjærene samt i Langfos. I Vasdraget
mellem Fyrisvandet og Haugsjaasund burde Arbeider fore-
tages til Forbedring af Øifjeldfos, Kjelderfos og Berglifos,
hvortil Beholdningen af Fondet, saavidt gjørligt, burde an-
vendes. I Vasdraget mellem Nisservand og Haugsjaasund.
burde af Fondet i den nærmeste Fremtid anvendes det Nød-
vendige til Forbedringer ved store og lille Høgfos og Ile-
klevgrundene.

mitee

	

ens Den 18de August var Thams paa en Befaring af Vas-
Arb
stYrerensdraget sammenmed Komiteens Medlemmer, Flødningsinspek-aringaf
isdraget tøren og Formanden for Trælasthandlerne. Man vedtog da
Bestem-

lelse af at sætte de ovennævnte Arbeider igang og udfere dem i
rdeider.

det hovedsagelige efter den Plan og i den Udstrækning,
som Kanaldirektørens Betænkning af 15de Oktober 1857 og
Komiteens Forslag af lste September 1859 angave, kun med
den Forskjel, at den i Kanaldirektørens Betænkning omtalte
Rende ved Flådefos ikke. ansaaes hensigtsmæssig, og at en
Skjærm, overensstemmendemed Thams's Forslag, burde fore-
trækkes for Mineringen.

	

1862. Da Thams omVaaren blev Kanaldirektør, beordredes igjen
beidernes Ingeniørleitnant Vedeler til at bestyre Arbeidernei Vasdraget.

Departementetbifaldt dette den 21de Mai. Der dreves nu .om
Vinteren og Vaaren paa med disse Arbeider saaledes, at der,
inden de standsedes af Vaarflommen, efter Vedelers Rapport
for Mai Maaned,var anvendt en Sum af Kr. 23520. Under
Flommen og Vaarflodningen blev Virkningen af de udforte

init Arbeider iagttaget, og derefter fra Bestyreren forelagt en
Plan for de videre Arbeider. Paa et Mede, som Komiteen

:efreorg holdt i Begyndelsen af Juni, besluttede man at andrage
eottai:jreerteDepartementet om, at Vasdraget i sin Helhed maatte blive
Plan. gjort til Gjenstand for noiagtige Undersøgelser til Sommeren,

saaledes at man snarest muligt kunde faa opgjort en moti-
veret, detailleret Plan med Overslag for det hele Vasdrags
Flødbargjørelse. I Anledning heraf foreslog Amtet under
31te Juli, at Udgifterne ved en saadan Undersøgelse skulde
afholdes af Fondet til det Arendalske Vasdrags Forbedring,
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hvilket Kanaldirektøren,efterat Komiteenhavde erklæret 1862,
sig, bifaldt i Skrivelseaf 5te November,idet hanhaabede,
at Depaitementet efter Storthingets Samlingvilde kunne
sættes istand til at tilbagebetale.Udgifterne. Dette skede
ogsaa.

Bestemmelsenom Opkrævningenaf den ved kongeligFFoorsla:r

Resolutionaf 7de April 1858bestemteAfgift var ikke saaLergctfi11,
tydeligsomønskeligt. DerforsammenkaldteAadneFindreng pnRAes..1a1f

Skoveiernetil et Møde paa Arendals Raadhus den 9de
April 1862, hvor Amtmanden Nedenæs var tilstede ogArMenetli

lededeForhandlingerne,oghvorTrælasthandlerneogsaainødte.APril
Her fremlagdeSkoveierneet Forslag til detailleredeBe-
stemmelser.

Efter en Del Forhandlinger, under hvilke Trælast-snifen
handlerneerklærede,at de ikke vare tilstedesomKorpora-
tion og saaledesingen Beslutningerkunde fatte overens-Sk,?r ;IM
stemmendemedde for KorporationergjældendeBestemmel-
ser, indrømmedede dog, at de vare villigetil af sin Midte
at udvælgeenKomitepaa 3 Medlemmer,derhavdeat træde
sammenmed 3 af SkoveierneudvalgteMændfor at afhandle
det Fornødne.

Komiteenforeslogden 4de Juni 1862 følgendeForan-KAnrsilaceg
dringer og Tillægtil den kongeligeResolutionaf 7deApril
1858,gjældendefra 1ste Januar 1863:

«Deni ResolutionenbestemteAfgiftberegnesefter
«MærkesedlernespaalydendePriser og Belebogansvares
«afKjøberen,omendikke Mærkningenbliverrigtigleveret
«eller endogaldelesikke leveres».

«Trælast, somkommeri Vasdragetudenat derover
«udfærdigesMærkesedler,kan Eieren lade taxere af 2
«Lagrettesmændaf Udvalget.

«Afgiftenaf den Trælast, som mærkes fra lste
«Januar til lste September1863 og af hvad i samme,
«Tidsrumleveresi Vasdragetuden MærkeseddelsUdste-
«delse,skal af vedkommendeKjebere eller Eiere indbe-
«tales til Regnskabsførerenukrævet indenmedioSeptem-
«ber MaanedsammeAar, ledsaget af Opgaver derover,
«hvorier specificerethver MærkningsDato, Beleb, Sæl-
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1862. «gerens Navn og Leveringssted;for Tidsrummetfra lste
«Septembertil 1te December 1863 skulle Opgaver og
IndbetalingersomforeslaaedefindeStedindenmedioMarts

«1864, og derefterhar fremdelesindenmedio.September,
«ogmedioMartsaarligenOpgavenogIndbetalingenat finde
«Sted, saaledessom Foranstaaendefor 1863 bestemt».

Dette Forslag, der sammeDag vedtoges af Trælast-
handlerne,blev senere, efter ogsaa at være vedtaget af de
interesseredeKommunebestyrelser,ved heiesteResolutionaf
29de Juni 1864 approberetsom gjældendefra 1ste Sep-

. tember s. A.
aT1l1- Den 4de Juni 1862 fremkomden nedsatte Komite og-den u
rinM saa med Forslag om Tillæg til den under 27de November
nfirmere"1789 konfirmeredeKonvention mellem TrælasthandlerneiKonven-
tion. Arendal, hvilket Forslag Trælasthandlernevedtoge samme

Dag. Tillægget,der er indtaget i Kap. V, indeholdtbl. a.
Bestemmelseom, at der i Fledningsbestyrelsenogsaaskulde
være et af RegjeringenopnævntMedlem.

1863. Under 23de Juli 1863 blev Leitnant Vedeler af De-
partementetbeskikketsom regjeringsvalgtMedlemaf Fled-
ningsbestyrelsen.

Vedelers Efterat de detailleredeUndersøgelseri det Væsentligeorslagtil
dere Ar-
ider frem-

vareafsluttedei Begyndelsenaf JuniMaaned,kundeVedeler,
E:SgdteP1a6ade paa et. af Skoveierne.den 16deOktoberafholdt Møde,frem-



ztbr.1863.lægge et forelebigtForslagtil videreArbeider,hvis Kostende
belob sig til:
Nis serelven fra Tvedtsundtil HaugsjaasundKr. 16912
Fyriselven 
 « 32340
Nidelve n, mellemHaugsjaasundog Beilestad-

evjen 	 « 31632
— mellemBeilestadevjenog Mesel Bom 	 « 2800

tilsammenKr.83684

hvilken Sum, i Foreningmed hvad der til davar medgaaet,
tilsammengik op i Kr. 128732. Komiteen blev anmodet
om at gjennemgaaForslaget, indhenteKanaldirektørensog
IngenierkommissionensBetænkningog forelæggedet for en
senere Generalforsamling,hvorhos der fremkomUdtalelser
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om Ønskelighedenog Nødvendighedenat at anstille Under- 1863
søgelseri den nederste Del af Nidelven med Hensyn til
mulige Forbedringer til Fledningens Lettelse. Imidlertid
fortsattes Arbeiderne efter den lagte Plan, og bestredes
Udgifterneaf Laanet og de indkomneAfgifter paa Tøm-
meret; saaledes var der til Udgangenaf Aaret idethele
disponeretomtrentKr. 49872.

Den 2den Februar afholdtes et Skoveiermode,hvor 1864,
Komiteen,efter VedelersBetænkning,fremlagdedetaillerethandlimNye FI

Forslag til videre Arbeider. Disse besluttedes udført.
Efter at have foretagetneiere Undersogelser,afgavVedeler
under 23de Mai Forslag til fuldstændigAfstængningaf
Bøilestadevjen,hvilket beregnedes at koste Kr. 35600.ne:iielnesstai
Under 30te Mai og 2den Juni erklæredeKanaldirektøren gulerin

og Ingenierkommissionensig for,at manforelobigkun skulde
opføreden halve Del af Skjærmen. I et Skoveiermødepaa
Beilestad den 22de Juli, hvori Kanaldirektøren,Vedeler,
Amtmændenei Nedenæsog Bratsberg deltoge,besluttedes
Evjens Afdæmning,ogSkoveierneudtalte tillige, at dersom
Ingeniererneved nærmereOverveielseskulde finde, at en
foregetSikkerhedforØiemedetsOpnaaelsekundeventesved
at anvendeen noget større Sum,da burdedetteforetrækkes.

Angaaendede vedtagne Forslag etc. henvisestil føl-.
gendeOversigt:
Fyriselven:

Udforte Arbeider	 Kr. 3840
Resterende Do. 	 « 21992

	 Kr. 25832
Nisserelven:

Udførte Arbeider	 Kr. 10540
ResterendeDo, 	 « 8844

19384

« 98108

Nidelven til Boilestadevjen:
Udførte Arbeider	 Ir. 54040
Resterende Do. 	 « 8468
Boilestadevjen  « 35600

Lateris Kr. 143324
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1884. TransportKr. 143324
Nidelven til Mesel Bom:

Udførte Arbeider	 Kr. 4604
Resterende Do  « 2800

7404

Kr. 150728

idere om
krbeiclets
Drift.

orbedring
Elvenfra
yrisvand.

En i Septemberpludseligindtraadtstor Flom anrettede
en Del Skadepaa de udforte Værker, dog ikke af nogen
særdeles Betydning. Arbeiderne fortsattes forøvrigt hele
Aaret igjennem,forsaavidtVandstandentillod det, og havde
man ved Aarets Udgangidethele (fra og med Aaret 1862)
anvendt Kr. 80066.40.

Til Forbedringaf Flødningen fra Fyrisvand, som har
to Udløb, Glomsfosog Ruselven, var der i 1852 foreslaaet
en Udvidelseaf Hovedløbetog Lukning af de mindre Lob
i Glomsfossamt en Bunddami den øverste Del af Rus-
elven med Bom ovenfor samme. Af disse Arbeider blev
imidlertid kun Smaalobenei Glomsfos lukkede og Hoved-
lebet ubetydelig udvidet, medens Bunddammeni Ruselven
ikke blev bygget paa Grundaf Protest fra Eieren af Gaar-
den Fladland,der forlangteen samtidigUdvidelseaf Flom-
profilet. ForudendisseArbeiderblev, som foreslaaet,ogsaa
anbragt en Slippedamfor Udlebet af Drangsvand:; men det
viste sig snart,at denne Slippedamfor et lidet Bassin ei i
tilstrækkeligGrad og i den fornødneTid kunde fylde den
lange og ureneElverendenedenfor. Efter et Forslag fra
FledningsinspektørenhavdederforSkoveiernei et Sommeren
1864 afholdt Mode besluttet at lade opføre en Slippedam
for Fyrisvandet og havdei den Hensigt erholdtLandeiernes
Tilladelse til efter Omstændighederneog senerePrøvelse at
opstemmeFyrisvandettil Koten 102 å 102.5. I Henhold
hertil foreslogVedeler at lukke Ruselven i sin hele Bredde
med en Bunddamtil Høiden af laveste Sommervandi For-
bindelsedermed enbevægeligDam,hvis Bundsvilskuldelæg-
ges paa Koten 100, samt at anbringe en bevægeligStem i
Glomsfosog samtidigudvideHovedløbet. .
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Under 20deDeeemberindsendtehan ForslagmedOver- 1864.
slagheromtil KanaldirektørensErklæring. Dennetilraadede
Forandringeri Anordningenaf Dammen,væsentligbestaaende
i at lægge Damsvillenpaa Koten 97, for at Damproflleti
mindstmulig Grad skuldeindskrænkes.

Ved Afslutningenaf Regnskabetfor de til Udgangen 1865,
af Aaret 1865udførte Arbeider, var der idethele til F r- .sairdbeeriedgi

bedringeraf Vasdragetsiden 1862anvendtet Beløb afKr.
127150.

Foruden Oprensningenaf Vasdraget nedenforNisser-AarraffinE
og Fyrisvand, segte man ogsaa at fuldkommengjøreFlød- tei

ningenover disse storeVandevedAnskaffelseaf Dampskibe
for Slæbningaf Tømmeret. Det første Dampskibanskaft- ogv21
des for Nisser-Vand,og da dette Vand kun ved et kort,
ufarbart ElvestykkemedlidetFald er adskiltfra Vraavand,
søgte man samtidigat faa detteElvestykkefarbargjort,saa
man kunde faa sammenhængendeDampbaadsfartfra øvre
Ende af Vraavandtil Tvedtsund. (Se herom Afsnit 8).

For at tilveiebringeMidlertil Anskaffelseaf et Damp-
skib i ovenomhandledeøiemed,samtykkedede interesserede
Kommunebestyrelser,nemligNissedal, Vraadal og Veum,

at der udlignedesAfgift paa Trælast, som nedflødedes
gjennemden ovennævnteDel af Vasdraget.

Amtmandeni BratsberganholdthosIndredepartementetOm 4fg

om, at fornøden naadigsteBestemmelseangaaendePaalægInaearetif
af saadan Afgift maatte blive afgivet overensstem-ar8hattn

asasI
mendemed Lov om Flednings-og Flodrensningsvæsenetaf

4v1

26de August 1854,idet Amtmandenbemærkede,at det an-
skaffendesDampskibmaatte antagesnæstenudelukkendeat •
ville blive anvendttil at fremføreTrælast,ogkun undtagel-
sesvisog i Forbindelsehermed,til andenTransport, samt
at dets Nytte væsentligstvilde ligge deri, at Lasten paa
denneMaadevilde kommesaa meget hurtigere og sikrere
over Vandene. Da Dampskibetsaaledes skulde anvendes
som et Redskab til at lette og fremmeFledningen, antog
Amtmanden,at der i nærværendeTilfældeikke kunde være
nogenFlindringmod at bringeBestemmelseni Lov af 26de
August 1854,§ 1, i Anvendelse,og dadet maatteerkjendes
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1866 at ville falde de ovennævnte,ikke formuende,Kommuner
vanskeligt at tilveiebringede til Anskaffelseaf tt,Dampskib
fornødneMidler,anbefaledehan de afgivneBeslutningertil
Approbation.

Departementeterklærede sig enig i AratmandensOp-
fatning, at Bestemmelseni Lov af 26de August 1854, § 6,
i nærværendeTilfælde maatte ansees anvendelig.

dier med I Forbindelsemed denne Sag androg Amtmandenom,fgift paa
rbmeinleerrt11efter derom af de nævnte Kommunebestyrelserden 20de
Niivjer- December 1865 fattet Betilutning,at den ved kongeligRe-een.

solutionaf 7de April 1858 fastsatte Afgift af 4 Skill. pr.
Spdlr. for Trælast, som mærkesi Nissedals-Præstegjeldog
ovenfor Haugsjaasund,forsaavidt den skulde anvendes til
Arbeidertil Lettelse af Flødningeni det Arendalske Vas-
drag mellemNisservandog flaugsjaasund, maatte ophæves
fra lste Januar 1866. Herved var af Amtmandenog af
Arendals Trælasthandlerdirektionsom fornødenForklaring
foreslaaettilføiet Bestemmelseom, at Fritagelsen for denne
Afgift kun gjælderTrælast, som fældedesefter dennævnte
Termin,hvorimodAfgiften fremdelesskuldebliveat erlægge
af den tidligerefældede Trælast, uanseet om samme først
senere mærkedeseller leveredes. Kommunebestyrelserneop-
lyste, at der antoges at være tilstrækkeligeMidleri Behold
til Ildførelse af de endnuresterendeArbeideri dennævnte
Del af VaSdraget,hvortil den Afgift har været benyttet,
som nu søgtes hævet.
• Efter DepartementetsIndstillinggaves følgendekonge-
lige Resolutionunder 25de Juli 1866:

Res. af A. I Henhold til Lov angaaende Flednings- og Flodrensnings-ide Juli
366. A. væsenet af 26de August 1854, § 6, bliver, for at bidrage
fgift paa
mimer til til Anskaffelse af et Dampskib til Lettelse af Tømmer-
iskaffelse driften paa Vraa- og Nisservandene i Bratsberg Amt, enf Damp-
kib paa Afgift indtil Videre at opkræve af Trælast, der nedfledes
Traa- og
Nisser- gjennem det Arendalske Vasdrag, fra 1ste April 1866 under
vand. Iagttagelse af følgende nærmere Bestemmelser :

a. Afgiften beregnes efter opgjorte Mærkesedlers Belob med
4 Skill. pr. Spd, af Trælast, der mærkes ovenfor Stor-

strøm i Vraadals eller Veums Sogne for at drives
ud gjennem Nisservandet.
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3 Skill. pr. Spd. af Trælast, der mærkes nedenfor 1866.
Storstrøm i Nissedals eller Vraadals Sogne for at
drives ud gjennem Nisservandet, og

1 Skill. pr. Spd. af Trælast, der mærkes i Treungens
Sogn for at drives gjennem 4et Nissedalske
Vasdrag.

Afgiften gjælder kun det Temmer, der er fældet efter
lste Januar 1866, men ikke det tidligere fældede Tem-
mer, om end Mærkningen først foregaar efter den lste
April 1866.
Af Trælast, der forbliver umærket, og hvorover Mærke-
seddel ikke udstedes, erlægges lige Afgift efter Lastens
Værdi, bestemt efter den i de naadigste Resolutioner
af 7de April 1858 og 21de Jani 1864 givne Forskrift.
De i ovennævnte to Resolutioner givne lt,egler komme
ogsaa til Anvendelse med Hensyn til Afgiftens Ind-
fordring, saaledes at Opgave og Betaling for Tidsrum-
met lete April—lste September 1866 bør tilveiebrin-
ges inden Midten af September 186 og for Eftertiden,
for Terminen fra lste September-31te December inden
Midten af næstkommende Marts og for Terminen fra
iste Januar—lste September inden Midten af Sep-
tember.

B. Den ved ovennævnte kongelige Resolution af 7de April mBe.d
1858 fastsatte Afgift af 4 Skill. pr. Spd. for Trælast, der paaTør

zeirdtrmærkes eller leveres Nissedals Præstegjeld ovenfor Haug eiN

sjaasund, forsaavidt den er bestemt at skulle anvendes til serelvei
Udferelse af Arbeider til Lettelse af Fledningen i Vasdra-
get mellem Nisservand og Haugsjaasund, bortfalder fra lste
Januar 1866, dog saaledes, at Fritagelsen kun gjælder den
Trælast, som er fældet eller fældes efter den nævnte Ter-
min, hvorimod Afgiften fremdeles bliver at erlægge af den
tidligere fældede Trælast, uanseet om samme først senere
mærkes eller leveres.

De i Skøveiermeciet den 16de Oktober 1863 besluttede Fvoercidealge/
Arbeider i Nisserelven mellem Nisservand og Haugsjaasund1111

vare nu færdige, men da der af den paa Tømmeret lagte
Afgift til Forbedring af denne Del af Vasdraget havdes til- Nisservai

overs Kr. 6 å 7000, som i Henhold til den kongelige Reso-
lution kun kunde anvendes hertil, foreslog Vedeler under

- 21de Mai, efter Konferance med -Amtmanden, Flednings-
inspektøren og Ordføreren i Nissedal, at dette Beløb, om
det maatte vise sig tilstrækkeligt, skulde anvendes til Op-
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1866. førelse af en ReguleringsdamforNisservand,hvilkenmaatte
ansees ønskeligsaavel forFlødningensom for den vordende
Dampskibsfart.

Vedeler paapegede, at Manøvreringenaf en saadan -
Slippedamikke vilde medforenogen Ulempe nedenfor, da
Breddernelangs selve Nisserelven ikke vare lave, og man
nedenfor denne ikke havde hort nogen Klage over Slip-
ningen af den allerede for Aaret 1854 benyttede Slippe-
dam for Kjøruldvand. Han foreslog anbragt en Dam et
Stykke nedenfor Tvedtsund, ved Homstoberget i Elvens
venstre(ostre)Lob, og en i Notevadeti Elvens høire (vestre)
Løb, der hvor den ældre saakaldteNotevaddamstaar,hvor-
hos han medHensyn til denne sidste Dams Tilblivelse op-

. lyste, at den af HommegaardsEier skuldeværeopførtmed
Tilladelse af Grundeierneom Nisservand for at foroge
Vandtilførselentil Elvens venstre eller østre Løb, hvor
nævnte Eier havde et Mellebrug. Nisservandets laveste
Vandstandangav han til 1 Fod paa et ved Tvedtsundan-
bragt Vandmærke,landfuldtVand til omtrent3 Fod, almin-
delig Flom til 5.50, hoieste Flom i 1864 til 8.5 og i 1860
til 9.40 Fod paa sammeMærke. Notevadsdammenvar en
Grunddam,hvis Krone varieredefra 1.84 til 3.24 Fod paa
samme. Han foreslog laveste Stemvand i Nisser til 1.56
Fod over den ovennævntelavesteSommervandstandellertil
2.6 paa Vandmærketved TvedtsundsamtomVaaren (indtil
15de Juni) og om Høsten (fra 15de September) forhøiet
til 3 å 4 Fod paa Mærket. Omkostningerneved Dammen
beregnedeVedelertil Kr. 12468. ,

1867. I Aaret 1867 fuldførtesogsaa de i Fyriselvenbestemte
rbeidernesArbeider,og var der idethele til Udgangen af Aaret med-
Fortsæt-

telse. gaaet Kr. 172537.05til VasdragetsForbedring.
Vedelers Paa Grund af de paa tidligere Generalforsamlinger
'orslagaf
de Oktbr.yttrede Ønskerom Undersøgelseri Nidelvens nedersteDel,
67til For-
5dringer
asdragets

i havde Kanaldirektøreni 1866 mundtlig beordretVedeler
nederste til at anstille saadanne.

Del.
Under 21de Oktoberafgav Vedeler et saadantdetaille-

ret Forslag med Omkostningsoverslag,hvorefter en Udbe-
dring af denneDel af Vasdraget skulde koste Kr. 32136
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eller — saafremtman skulde ville neie sig meden ringere 1867.

Udbedring alternativt Kr. 19496og Kr. 10328.
Den 9de Novemberafholdtes i Arendal et Skoyeier-sk.avAedre-

mode,hvor Kanaldirektørenog Amtmændenei Nedenæsogirrnotvovrbrkrirei
Bratsberg vare tilstede. Her besluttedes,at AlternativNo. dejraigvEt.
2 i VedelersForslag, beregnet til Kr. 19496,skulde gjen-rescynettv
nemføres,og at der, om nødvendigt,skulde erhverveskon-
gelig Resolutionpaa Arbeidets Udførelse. Til at dække
disse Udgifter vedtoges en Afgift af 2 Skill. pr.
Mærkedaler af det Tømmer,som mærkedes efter lste
Januar 1868.

De projekteredeArbeider i Vasdraget ovenfor Mesel 1868.

Bom fuldføriesi Aaret 1868 undtagen forsaavidt mindre
Efterarbeiderendnufandtesønskelige. Paa Ansøgningblev
det ved kongeligResolutionaf 22de Februar 1868 i den
Anledningbestemt:

At den ved kongelig Resolution af 7de April 1858 fastsatte Af- Kg1.Res.e
21282Faejabgr.gift af 4 Skill. pr. Spd. for Trælast, der mærkes eller leveres i

Nissedals og Molands Præstegjelde ovenfor Haugsjaasund, for- Neacintftel
saavidt den er bestemt at skulle anvendes til Arbeider til Let- SPaa Te:
telse af Fløclningen i Sidevasdraget mellem Fyrisvand og
Haugsjaasund, bliver for Trælast, der mærkes efter lste Januar
1868, at nedsætte til 2 to — Skilling, med hvilket
Belerb den efter de tidligere gjældende Regler erlægges for
Aarene 1868 og 1869, og derefter bortfalder for Trælast,
som mærkes efter 1ste Januar 1870.
At forøvrigt de ved ovennævnte kongelige Resolution fast-
satte Afgifter bortfalde for Trælast, som mærkes efter lste
Januar 1868, og at der til Dækkelse af Udgifter ved til-
bagestaaende Arbeider i Hovedvasdraget bliver af al Træ-
last fra de til det Arendalske Vasdrag stedende Ditsrikter,
som mærkes efter sidstnævnte Dato og som drives gjennem
Vasdraget, indtil Videre at erlægge en Afgift af 2 — to

Skilling pr. Spd. efter Mærkeseddelens Beløb,
hvilken Afgift bliver at beregne og indfordre efter tidligere
gjældende Regler.

Komiteenindgik under 16de Marts 1868 med under-
danigst Andragendeom, i Henholdtil Lov af 31te Mai
1848,at meddelesTilladelsetil at udførede i VedelersFor-
slag, AlternativNo. 2, anførteElveforbedringsarbeideri den
nedre Del af Vasdragetsamt omat faa afgivetBesteMmelse
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1868. med Hensyn til Opnævnelse af. Skjøns- og Taxationsmænd.
Og efterat Kanaldirektøren, paa Departementets Forlangende
af 29de April, under 9de Mai havde erklæret, at der
ved de foreslaaede Arbeider ingen Skade kunde forvoldes
Rettigheder og Herligheder, men at det, paa Grund af de
mulige Krav paa Erstatninger, som kunde opstilles fra de
forskjellige Laxefiskerier i Elven; kunde være ønskeligt paa
Forhaand at faa Sagen ordnet, udvirkede Departementet føl-
gende kongelige Resolution af .6te Juni 1868:

Res. af 1. At det i Medhold af Lovene af 31te Mai 1848 og 10de
mJuni 1868
,ng. Tilla- Mai 1860 naadigst tillades den udvalgte Komite for det
else til Ar- Arendalske Vasdrags Oprensning at udføre endel til Let-eideriVas-
ragets ne- telse af Flødningen i Vasdragets nedre Del mellem Mesel
dre Del. Bom og Asdal Bom sigtende Arbeider overensstemmende

med Alternativ 2 i det af Ingeniørløitnant Vedeler afgivne
Forslag af 21de Oktober 1867. '

2. At følgende Mænd udnævnes til efter nærmere Rekvisition
fra nævnte Komite at bestemme, hvorvidt og i bekræftende
Fald hvilken Erstatning der maatte tilkomme enhver Ved-
kommendefor Afgivelse eller Forringelse af og Skade paa
Gr.und, Eiendom, Indretninger og Eiendomsherligheder, for-
anlediget ved. ovennævnte Arbeider :

3kjønsfor" Skjønsforretning afholdtes den 19de August 1868,hvor-Aningden
19de Aug. ved Erstatningerne til Eiere af de forskjelligeLaxefiskeri&1868.

bestemtes.
1869. Efterarbeiderne i den øvre Del af Vasdraget afsluttedes

rbeidernes 1869 og det følgende Aar ogsaa paa Stykket mellem Mesel
.fslutning.

og Asdal.
1870. Hermed afsluttedes Arbeiderne i Arendals Vasdrag.

Oversigt
over de De væsentligste udførte Arbeider vare:
udførte

Arbeider.

yriselven. Fyriselven.
Slippedam for Fyrisvand, bygget 1864-65, over

begge Udløbene,.Glomsfosog Ruselven, efter at det havde
vist sig, at den først opførte Slippedamfor Drangsvand ikke
var tilstrækkelig til at fylde det lange og vanskelige
Elveløb nedenfor. Glomsfossen, der valgtes som Tom-
merlob, er udvidet ved Sprængninger. Ogsaa for Ruselven
er bdvægelig Dam,og i de senere Aar bai man valgt dette
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Leb til Tømmerflødningen,uagtet Bundsvillenher ligger 1870.
nogetheiere.

Drangsvandets Udløb. Her foreslogesi 1852
at uddybe det vestre Leb og i beggeLeb at anbringe
bevægeligeDamme. Dammeni det østreLobblevsat noget
nede i Stryget med2de frie Aabningerpaa 29 og 26 Fods
Bredde. Stemmeni det vestre Leb blev igjen borttaget,
dels paa Grund af at den forvoldteOpstemningpaa de
omkringVandet liggendeEiendomme,dels fordi den blev
undervasket,idet Bundenvar megetløs. Derhosklagedes
over, at Tømmeretbandtsig i selveAabningenpaa denøstre
Dam, hvilket maatte tilskrives dens uheldige Beliggenhed
og at Aabningernelare for smaa. Da det vestre Lø13,
Skiftingsaaenkaldet, var bekvemmesttor Flødningen,men
ikke saa dybt,at det kunde benyttesvedlavereVandstande,
blev det i 1866 udgravet til 1 Fod under Lavvand i 40
Fods Bredde. For at forhindreyderligereUddybning,hvor-
ved DrangsvandetsLavvand vilde sænkes, blev Rendens
Bund og Sider stensatte. Samtidigblev Drangstvedtlobets
Grunddamforhøietog tættet.

Sv arthø 1. Afstængningaf venstreLobmed:enTræ-
skjærmog Oprensningaf høire Leb. Skjærmenforlænget
med en Stenjette (1866).

Grønst ene n. Opført 2 Skjærmeheire Bred og ud-
videt venstre Leb ved Sprængningaf Fjeldnabberog Sten
(1866).

Aask aade t. Udført en Tømmerskjærm(1867).
N æsa. Her havdesen gammelnedraadnetDam over

Flomløbheire Bred. I 1867blev denneerstattet med en
ny Dam bestaaendeaf stenfyldteKar og sammenhængende
Forvæg.

fj eldfo s. I 1864udførtesher en mindreSpræng-
ning og en stenfyldtTræskjærmover venstre Lob.

Kj elder fo s. Vinteren 1861-62 udfortes en Del
Sprængninger.

Berglifo s. Vinteren 1862-63 bygget en Fyld-
ningsdam over venstre Lob og 2de Afviserskjærme heire
Side.
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1870. Ilisserelven.
Kjønnefos havde en betydelig Bredde og et med

fiere Skjær opfyldt Leie; Vandmassen,kunde derfor sprede
sig saaledes,at Lasten satte sig fast paa flere af Skjærene
og ofte fyldte hele Fossen med Vaser. Reguleringen ud-
førtes i 1865 og gik ud paa at danne en regelmæssigRende
med nogenlundejevnt fordelt Fald, hvilket foregik ved at
afstænge to Sidelob med Skjærme, udsprænge en 70 Fod
bred Rende i Midtskjæret og opføre en Skjærm paa høire
Side af denne Rende. Samtidig forheiedes Indtagsdam for
Kvern paa hoire Side.

Kjøruldda m. Denne Dam byggedes 1854,men blev
ikke udført overensstemmendemed Kanaldirektørens Projekt,
idet et mere til venstre liggende Løb valgtes til Flednings-
leb. Da denne Forandring viste sig uheldig, maatte man i
1863 udvide det til heire liggende Lob til 40 Fods Bredde
og gjøre dette til Flødningsleb.

Kj er uldfo s. Strax nedenfor Kjørulddam havde
Elven to Løb om en mindreHolme. Det største, hoireLøb,
førte ned i en stor Evje, hvis Udlob dannedeen spids Vinkel
med Elven ovenfor, og gik, efter at have forenet sig med
dette Inøb, gjennem den trange Kjøruldfos ned i Sandar-
helen. I Almindelighedgik ikke en Stok forbi Evjen, før
denne var proppet aldeles fuld af Tømmer, og i Kjøruldfos
satte Tømmeret sig fast i store Vaser. I 1863 afstængtes
Evjen ved en Stenjettee over hoire Leb. Samtidig udvide-
des det venstre Lob og Kjøruldfossen ved Gravninger og
Sprængninger.

Svafo s. Langs venstre Side var ovenfor Svafos op-
renset en Rende, for at Tømmeret fra Kjøruld, der, imod
Kanaldirektørens Forslag, forsøgtesnedfledetgjennemKlubbe-
stadlebet, kunde gaa uhindret. Klubbestadløbetmaatte imid-
lertid snart opgives somFlødningslek og der blev paa hoire
Bred opført en stor Træskjærm. Nu fik man imidlertid
Ulemper ved at Tømmeretsegte ned i ovennævnte oprensede
Rende og bandt sig her. Dette Segtes modarbeidet ved at
man (1866) opførte en Skjærm mellem nogle Holmer, nær-

Nisser-



elven.
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mest venstre Side. I 1864 blev der nederst i Fossen et 1870.
Fjeldrev bOrtsprængt til 112Fod under Lavvand, og paa
hoire Bred anbragt en Stenfyldt Tommerskjærm.

Ileklev eren e. I 1866 opførtes 2 store Tømmer-
skjærme,. for åt Vandet ikke skffide sprede s-ig saa meget
og Tømmeret sætte Vaser paa Ørene.

Ileklevfo s. Vinteren 1861-62 foretoges her en
Del Sprængninger, 1866 bortsprængtes en Odde paa heire
Bred nederst i Fossen; og blev den løsskudte Sten oplagt i
Jettee over Bugten ovenfor.

Høgfo s. Skjærm opførtes paa venstre Bred ovenfor
Hovedfaldet (1862-63), følgende Aar opførtes en Skjærm
paa venstre Bred nedenfor Hovedfaldet og en lidt længere
nede paa heire Side. Sprængt et Skjær ovenfor Fossen,
Stenrensninger mellem store og lille Hogfos samt Bort-
sprængning af en Del af Odden paa venstre Bred i lille
Hogfos.

Hovedvasdragetfra Aamodtfostil Asdal Bom. Hovedvas
draget fra

Aam odtfo s. Afsprængt et stort Skjær ovenforFos-
sen i 1867.

Omfo s. Flomløb 'venstre Side afstængt med en lav
Træskjærm, Fossen oprenset ved Sprængning af Stene og
Skjær, (1864-65). Tillige gjordes et mislykket Forsøg paa
at lede Tømmeret fra venstre Side ved en udlagt Lændse.

Suplan dsfo s. I 1865 foretogesnogle Sprængninger
i og nedenfor Fossen.

Nela ug Dam opførtes Aar 1854, men da Tømmer-
lobet kun gjordes 32 Fod bredt, og Tømmeret derfor let
satte sig fast, blev i 1865 dette ombygget, saa man fik et
Leb paa 30 og et paa 40 Fods Bredde, Samtidig reparere-
4es Dammen og foretoges nogle Sprængninger i Tom-
merlobet.

Fladenfo s. I Aarene 1861-63 opførtes en Skjærm
paa heire Bred øverst paa øverste Fos, en paa heire og en
paa venstre Side.langs den nedre -Fes: -Samtidig-opførtes
en Skjærm paa Furuholmen. Desuden foretoges en Del

9
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1870. Sprængninger af større og mindre Skjær i og nedenfOr
Fossen.

Furuholmene strax ovenforAsbjørnsber afspræng-
tes 1862-63.

Gjedeklovfos og Løbet under Fjeldet.
1861-63 opførtes Træskjærm paa Asbjørnsberget,paa heire
Side af Gjedeklovfossamt Stenskjærmemed Træbeklædning
over de to Tværleb mellem Gjedeklovfos og Løbet «under
Fjeldet». I ,Lebet udenfor Asbjørnsberg foretoges en større
Sprængning, Gjedeklovhalsen udvidedes, og udenfor Skjær-
men i Gjedeklovfosbortsprængtes samtidig et Skjær.

Rækevigfo s. Det venstre Lob og Bæverhullet af-
stængtes med Træskjærme i 1863.

I Killands fj o r d bortsprængtes det saakaldte Kai-
husskjær 1864.

Langfosse il. Træskjærm venstre Side (1864)og en
lignende paa høire Side, som forlængedes med en Jettee
(1863-64). Denne Jettee blev senere forheiet og beklædt
med Klovninger. Ude i Fossen er foretaget en Del Sten-
sprængninger.

Heftekillobet afstængtes 1863-64 med en Fyld-
ningsdam, efterat Lebet gjennemdet brændte Berg var
udvidet, og over samme bygget en Gangbro.

Orm e skj ærene bortsprængtes 1864. I Forlængelse
af Østerøen (en af Langekiløerne)udlagdes først Jettee, men
senere blev denne udplaneret og paa den opført en stenfyldt
Tømmerdam (1864). Lobene mellem Langkiløerne afstæng-
tes med Jetteer.

Mandfaldvase n. Tvende Skjær bortsprængtes.
N e clre Kastefo s. Opførtes 2 Træskjærme paa

venstre Bred og foretoges en Afsprængning paa et Skjær
ude i Elven og udenfor den nederste Skjærm.

Øvr e Kjønnefo s. Paa venstre Bred opførtesi 1864
en laftet Træskjærm og over Flomlebet ovenfor en Bukke-
darn. Udenfor Træskjærmen foretoges en Del Spræng-.
ninger.

tængselskj ær et bortsprængtes delvis 1864.
Beilestadevje n. I Aaret 1848 forsøgtes Tømmer-
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udtaget af Boilestadevjen lettet ved Gravninger paa den 1870.

strax nedenfor liggende Espetangøre. Da dette Arbeide
imidlertid ikke hjalp, forsogtes at forandre Streinsætningen
ved Opførelse af en Stenskjærm paa venstre Side nederst i
Fossen (1850). DenneSkjærm var opført i en Bue med den
konkaveSide modFossen.•Den blev strax ødelagt af Flommen,
men det paastodes, at den skulde have virket fordelagtigtpaa
Strømsætningen nedenfor. Derfor blev den i 1861gjenopført
som stenfyldt Tømmerkar,som fast skruedes til Fjeldet; men
det viste sig da, at den ikke havde den ønskede Virkning.
I Aarene 1865-67 blev derpaa hele Bøilestadevjen afspærret
med en nedsænket stenfyldt Tømmerdam, og den ydre Ende
'af den i 1861 opførte Træskjærm afskaaret. Paa Espetang-
øren foretoges yderligere Rensninger i 1865 og 1867. Aar
1864 sprængtes et Skjær i Hugevjen, somligger oppei selve
Beilefossen.

Det nedenfor Valle liggendeSkjær Galten bortspræng-
tes i 1865.

Jørgenlandsskaaret. I 1865 udførtes en sten-
fyldt Tømmerskjærm.

Sandør e n. 1862udførtes en stenfyldt Temmerskjærm,
som forlængedes i 1865; hviler paa et 2 Fod tykt og 14
Fod bredt Pakværk af Bar.

Skrubbesundsskjæret bortsprængtes 1862.•
Grenaaskjære t. 1862 afsprængtes en Del af de

høieste og mest generende Skjær. Desuden byggedes en
stenfyldt Laftedam, som forlængedes i 1865; samtidig fore-
toges ogsaa yderligere Sprængninger.

Arbeiderne mellem Mesel og Asdal ere udførte 1869 og
1870. De vigtigste ere paa efterfølgende Steder:

Ro søfo s. Paa høire Side langs denne Fos afstængtes
tre Flomløb mellem Hesteholnien, Foshesten og Engholmene
ved Hjælp af tre tildels tømmerklædte Stenjetteer.

I Fossen foretoges nogle mindre Sprængninger.
Kr ogf o s. Paa venstre Bred en st« stenfyldt Træ-

skjærm. Ude i Fossen en mindre Sprængning. Ogsaa
Kjelderfos er en lignende Sprængning foretaget.
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i870. yteh e. Paa (tdfaldet». opførtesvenstre Side en
stenfyldt-Tømmerskjærm,ude i Imbet bbrtsprængtesde saa-
kaldte.Ringskjærog Mollerskjæret.

Udelifdr«trfisket», beliggendepaaheireSide af Hoved-
faldet:bål.t§tr-æktes'enstørreFjeldhause. I-Anledningdette
Arbeide Maatte«Iftfisket»'eiPreprieres.

Paa heire Side under Ho'vedfaliet opførtes,istedetfor
den i 1860 udgaaede,en stenfyldtTømmerskjærm.I denne
anbragtesen med Jerngitter forsynet Lugeaabning,3.13 m.
bred og 2.50 m.hei; Aabningenkan afstængesmedPlanker,
og gjennemden indtages Vand til det store Laxefiskeri
strax nedenforSkjærmen.

Stru brofo s. Her var Lobet under Broen kun 7.5
in bredt, og man havde almindeligmegetstoreTømmervaser
her. Disse Vaser vare ofte livsfarlige at rive. Ved dette
Arbeideblev ikkealene Fledningenfordyretog ofte standset,
men ogsaa en MængdeTømmeropkabbetog ramponeret.

Ved Sprængningerblev Lebet udvidet til 12.5 m.
mindste Bredde. I Vasdraget foretoges forøvrigt nogle
mindre Sprængninger.

SamtligeOmkostninger— inklusiveExpropriationerog
Erstatninger— have, ved de fra 1861-1870 udførte Ar-
beider,udgjort:

widernes For Fyriselven. .... . . . . . . . . ..... . Kr. 28751.00
)stencle.

Nisserelven . . . . . . . . . . ......... . . . . » 21234.82
« *tovedvasdragetmellemAamodtogAsdal « 145720.48

-
Ialt Kr. 195706.41

871. Efterat Arbeiderne.vare færdige,afholdt.Mhtmandeni
Anheg- Nedenæs den 19de Juli 1871 et Møde i Arendal med Be-

es  hV1ed-
fuldmægtigedefra Distrikteilie ved detArendalske-Vasdrag,

delse.
hvorhosFlødningsdirektionenogyi;ælasthandlernevare ind-
budne til at være tilstede Paa dette Modeblev

oplæst en Skrivelse fra Revimônentil'Arbeidsbestyre-,
ren, dateret19de Juni s. A., ang`aaendeRigtighedenaf
de åfiagte.Regnskaber;
oplæst VedelersOversigt over de ildførttiArbeider og
sammesKostende i de forskjellige Dele af Vasdraget;
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3. dernæstblev refereret BeregningogOversigtoverFor- 1870
bedringsfondetsStilling,affattet-af Regnskabsforeren.
Dernæst blev fremsat følgendeForslag, hvorpaaskulde

erhverves kongeligResolution:
«a. Den ved kongeligResolutionaf 22deFebruar bestemte

Afgift paa Trælast,som drives i det ArendalskeVas-
drag,stor2Skill.pr.Spdlr.efterMærkesedlensBeliab,bort-
falderforTrælast,sommærkesefter1steSeptemberd.A.

. 1. Fra 1ste Januar 1873og indtilVidereblivergjen-
nem Fledningsbestyrelsenat opkræve en Afgift,
stor 4 Skill. pr. Tylvt Trælast—Tylvtenberegnet
som ved Fordeling af Udgifterne for Tællesfled-
ningentil MeselBom,—fori Forbindelsemedhvad
der bliver i Beholdaf den under foregaaendePost
omhandledeAfgift at anvendestil Vedligeholdelse
og Udbedring af de til FlødningensLettelse i
HovedvasdragetudførteArbeider. Anvendelsenbe-
stemmesaf Flødningsbestyrelsen,dog maa intet
Arbeide,somberegnestil 500 Spd. Kostendeeller
derover,iværksættesførendKanaldirektørensSam-
tykke, om dertil er Anledning,er indhentet..

2. AlgiftenfradragesikkeMærkeseddelensBeløb,med-
mindreudtrykkeligAftale derommellemVedkom-
mendeer truffet».

Dette blev enstemmigvedtaget. Dernæst besluttede
Skoveierne:

«Forsaavidt det maatte mode Hindring at erhverve
kongeligResolutionpaa denunderb. 2 fattedeBestemmelse,
vedtogesenstemmigenin subsidiumat andrageomUdfærdi-
gelse af kowelig Resolutionangaaendedet Øvrigeog uden
nævnte Bestemmelse»..

De tilstedeværendeTrælasthandlereprotesteredeimod,
at nogep.Afgift til Vedligeholdelseaf degjorteElvearbeider
af OplandetsBefuldmægtigedekan paalæggesArendalsTræ-
lasthandlere.

Paa Foranledningblev enstemmigvedtaget,at deDele-
geredekunne erholdeudbetaltaf Fondets Midler Skydsud-
gifter og 60 Skill. Diæt pr. Dag.
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1871. Efterat de fattede Beslutninger vare vedtagne af de
fleste intel.esseredeKommunebestyrelser;indgav Nedenæs
Amt under 30te DecemberAndragendeom kongeligReso
lution paa samme,idet Amtet, ligesomBratsbergAmt ikke
fandt nogenBetænkelighedved, uagtet Trælasthandlernes
Protest, at anbefale kongeligApprobation., Departementet

1872. oversendteSagenunder 14de Febrnar 1872 til Erklæring
af Kanaldirektøren,somunder 24des. M. afgavsammeog
ikke fandt væsentligt at erindre ved Beslutningerne.
I Foredrag af 6te April antager dog Departementet,at om
denne Sag burdeyderligereForhandlingerfindeSted og re-
mitteredeSagen til NedenæsAmt til fornyetBehandling.
DerimodantogDepartementet,at der medHensyntil Paalæg
af Afgift til Vedligeholdelseaf Arbeidernei Fyriselvenvar
fattet saadan Beslutning i Fællesmedet 16de.September
1871af FormændogRepræsentanterforMolandsog Nisse-
dalsHerreder,at denneSagkundefremmes.Ligeledesantoges,
at Afgiftenpaa Tømmertil Anskaffelseaf enBuxerbaadpaa

, Vraa- og Nisservandkunde nedsættes. Ved disseBeslut-
ninger havdehverkenBratsberg Amt eller Kanaldirektøren,
hvemSagen af Departementetvar bleven forelagt, noget
at erindre.

af Ved kongeligResolutionaf 6te April blev bestemt:
April

872 ang. A. For at tilveiebringe Midler til Dækkelse af Udgifter vedremtidig
dgift til Vedligeholdelse og Udbedring af de i det Arendalske Vas-

drags Tilløb fra Fyrisvandet, eller Elvestrækningen mellem
Fyrisvand og Aamodt nedenfor Haugsjaasund, til Flodnin-
gens Lettelse udførteArbeider, bliver, i Henholdtil Lov an-
gaaende Flodnings- og Flodrensningsvæsenet af 26de August
1854 § 6, af den Trælast, som drives gjennem Fyrisvandet,
og af den, som kommer i Vasdraget mellem Fyrisvandet og
Aamodt nedenforHaugsjaasund, fra lste Mai 1872 og indtil
Videre at erlægge en Afgift af 2 to pr.
Tylvt*), der opkræves af Flodningsbestyrelsen efter Tal-
bøgerne. -

B. Den ved kongelig Resolution at 16de August 1866 til
Anskaffelse af et Dampskib for Tømmerdriften paa Vraa-
og Nisservandene i Bratsberg Amt fastsatte Afgift af Træ-

edhgehol-
dse af Ar-
,Ider i Fy-
riselv.

*) Omskrevet til 62/3Øre pr. Tylvt ved kongelig Resolution af 10de
Oktober 1876.
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last, som nedflødes gjennem det Nissedalske Vasdrag, ned- 187!
sættes fra 1ste Januar 1872 til 1 — en Skilling pr.
Speciedaler og beregnes ikke af den Last, som leveres
nedenfor Tvedtsund, hvorhos den hele Afgift bortfalder fra
ildgangen af Aaret 1872.

Under 18de Marts oversendte Nedenæs Amt til Depar- 187.
tementet paany Sagen angaaende Fortsættelse af AfgiftenA.Mis
paa Trælasten i det Arendalske Vasdrag til Vedligeholdelsea1f8da
af de i Hovedvasdraget udførte Anlæg (Beslutning No. 1vdeeciffigef
paa Modet i Arendal den 19de Juli 1871),efterat den igjen vojseq]
var behandlet af de interesserede Kommunebestyrelser, som jft F

Tomm
var blev enigeom at søgeden ved kongl. Resolution af 22de Hoved

drag(
Februar 1868 fastsatte Afgift vedligeholdt indtil Udgangen
af Aaret 1874 for saaledes at danne et Vedligeholdelsesfond.
Efterat Kanaldirektøren i Skrivelse af 14de Mai havde er-
klæret sig for dette Arrang.ement, udvirkede Departementet
kongelig Resolution af 21de Juli 1873, hvorved bestemtes:

Den ved kongelig Resolution af 22de Februar 1868 Litr.
b fastsatte Afgift paa Trælast fra de til det Arendalske
Vasdrag stødendeDistrikter, som drives gjennemVasdraget,
stor 2 Skill. pr. Spd. efter MærkesedlernesBelob,bortfalder
for Trælast, der mærkes efter lste Januar 1815.
Den Afgift, som er opsamlet uden at være anvendt til
Flødningsarbeider, i Forbindelse med, hvad der herefter op-
samles, skal danne et Fond, der gjøres rentebærende efter
Bestemmelse af Flødningsdirektionen i det Arendalske Vas-
drag og anvendes til Vedligeholdelse og Thlbedring af de
til Lettelse af Flødningen I Hovedvasdraget udforte Ar-
beider. Anvendelsen bestemmes af Flødningsdirektionen,
dog maa intet Arbeide, som beregnes til 500 Spd. Kostende
eller derover„ iværksættes, forinden Kanaldirektørens Sam-
tykke, om dertil er Anledning, er indhentet.

Ligesom paa Nisservand var det ønskeligt at faa Flød-
ningen til at gaa hurtigere over Fyrisvand, og somdet bedstejønAi:
Middel hertil ansaa man .A.nskaffelsen'af en Buxerbaad. I htsneipa,
Mede af Molands Kommunebestyrelse den 10de Juli 1873 Paav2

fattedes Beslutning om gjennem Amtet at indgaa til Depar-
tementet med Andragende om at der, i Henhold til Lov om
Ylodnings- og Flodrensningsvæsenet af 26de August 1854,
maatte blive afgivet naadigst Bestemmelse om Paalæg af
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1873. Trælastafgifti •FyrisdalsVasdragfor•at tilveiebringeMidler •
til Afiskaffelseaf et Dampskibtir Trælastens'Fremdriftpaa
Fyrisvandet. .Afgiften foresloges indtil Videre bestemttil
4 Skill. pr. Mærkedaleraf den Trælast, som efter lste Ja-
nuar 1874 mærkes ovenforFyrisvandets Udlob og floden
gjennem det fyrisdalskeVasdrag,forsaavidtLasten kommer
fra Moland. Derhos vedtoges,at Afgiften skulde fratræk-
kes Mærkesedlerneog opkrævesaf Bestyrelsenfor,Fælles-
flødningeni det ArendalskeVasdrag overensstemmendemed
for brugt Maade, samt at Dampskibet orerlodes til Flod-
ningsdirektionensBéstyrelse. Foruden af Amtmandenan- •
befaledes Sagen paa det bedste af Flødningsdirektionen..
Kanaldirektøren,hvisBetænkningDepartementetindhentede,
havde intet at erindremodAndragendetsIndvilgelse og an-
tog, at et Dampskibi væsentlig Grad vilde bidragetil at
fremmeTommerflodningenoVerFyrisvandet.

Departementetantog, at Bestemmelseni Lov af 26de
.August 1854 § 6 var anvendelig. .I RenholiL.til Depattø--
mentets Indstiilingudfærdigedesfinder29deSeptember1873
folgende kongeligeResolution ' •

Res. I Medhold. af Lov angasOnk.Frodnings,.iog Ffod'ipnsnings-29de Sep-
lber1873. væsenet af 26de August 1854 6 blWer-,for at

Midler til Anskaffelse af et Dampskib - til Lettelse::-aLTemiiier-
driften paa FyrisVandet 1..Bratsbierg:Aigt, indtil ,Videre at op-
kræve en Afgift- af den Trælåst, sOm efte'r ,is-te Januar 1864-
mærkes ovenfor FyrisVandets1Jdbab og flødes gjennem det Fy-
risdalske Vasdrag, forsaavidtLasten kommer fra Molands Her-
red, under Iagttagelse af følgende nærmere Bestemmelser :

Afgiften bereglies efter opgjorte Mærkesedlers Beleb med.
4 Skill. pr. Spd.*)
Af Trælast, der forbliver umærket og hvorover Mærke-
seddel ikke udstedes, erlægges lige Afgift efter Lasten&
Værdi, bestemt efter den i naadigste Resolution af 7de
April 1858 og 29de Juni 1864 givne Forskrift.
De ovennævnte Resolutioner givne Regler komme ogsaa,
til Anvendelse med Hensyn til AfgiftensIndfordring.

1874. Aarene 1863-64 var selve Kjønnefossenregulertved
7=1. Udsprængningaf et nyt Flodningslobog Afstængningaf tø.
ing af 	
ønnefos-
en Nis - Omskrevettil 3V3 Øre pr. Kroner ved kongelig Resolution 10de,
;relyen. Oktober- 1876.
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Bileb. Derimod blev Intet gjort til Forbygning af den under 1874
Fossen værende store Kjønnefosevje, der almindelig holdt
inde en Mængde Tømmer. Efter Reguleringen fôrværredes
Evjen derved, at Strømmen skar boit en Del af Landet paa
nedre Side; der fremkom forskjelligeForslag til Forbedring
af Forholdene. I et Møde 23de Februar 1874 besluttede
Flødningsbestyrelsen at søge Kanaldirektørens Veiledning.
Paa Kanaldirektørens Opfordring udtalte Vedeler i Skrivelse
af 1ite Marts sig for en fuldstændig Afspærring af Evjen
ved en Skjærm. Under 19de Juni beordrede Kanaldirek-
tøren Ingeniør Sætren til at beregne Omkostningerne ved
en saadan Afspærring. Efterat Kanaldirektøren og Sætren
havde været paa Stedet samt deltaget i Flodningsbestyrelses-
mødet den 27de Juni, blev Sagen stillet i Bero.

Som nævnt var Kaptein Vedeler bleven beordret til at Kanaldii

fraflytte Arendal for at overtageLedelsen af Arbeider det sitgtt138
Opman

Fredrikshaldske Vasdrag. Paa Grand heraf androg ,han Flødnin

under 11te Marts om at fritages for det ham af Departe-bestyreh
mentet (i Henhold til indtagne Tillægsbestemmelsr tiI
Konventionen af 27de November 1789 angaaende Flodnin-
gen i det Arendalske Vasdrag under 23de Juli 1863) over-
dragne Hverv . at fungere som Opmand i Direktionen for
Tømmerfledningeni det nævnte Vasdrag. " Efter Nedenæs
'Amts Forslag og med Kanaldirektørens Samtykke (4/4)be-

-skikkede Departementet Kanaldirektøren i Vedelers Sted,
idet Departementet bemyndigede harn til i Forfaldstilfælde
at lade sig repræsentere ved den som Bestyrer af Kanal-
arbeider i Distriktet lurigerende Ingenior.

øsdeeljg
Oktober 1875 indtraf pludselig en stor Flom, der an- 1875

rettede betydelig ødelæggelse paa Træskjærmene i Hoved-
vasdraget. De gik ud næsten alle. Herom oversendte In- fizsZ,Tnil
geniør Sætren til Kanaldirektøren en Rapport fra Flednings-
inspektøren med Forespørgsel, om han, som ønsket, skulde
hjælpe Flødningsbestyrelsen med de fornødne UndersøgelserFSærtire;

og Udbedringsarbeider. Under 3die Oktober beordredave2:7d,:sea
Kanaldirektøren ham foreløbig hertil. Sætren udarbeidedegoinitoegV,
derefter sit Forslag af 27de November til Reparation ogziely
Fuldstændiggjørelse af Anlæggene. For at reducere deres heggel'
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1875. fremtidige Vedligeholdelseforeslog han udstrakt Anvendelse
analdirek-
rens Sam- af Stenskj£&me. Sætrens Overslag lød paa Kr. 54400, og
ykke til Flødningftwstyrelsenmaatte derfor indhenteKanaldirektørens
rbeidernes
rdforelse. Samtykke (i Henhold til kongelig Resolution af 21de Juli

1873). Flødningsdirektionen anholdt i Skrivelse af 1ste De-
cember herom og oplyste, at Vedligeholdelsesfondetudgjorde
Kr. 74400. Efter paa Forestilling af 6te December at have
faaet Departementets Tilladelse til at yde fri Ingenierhjælp
til Arbeiderne, gav Kanaldirektøren sit Samtykke.

1876. Reparationsarbeiderne i Hovedvasdraget bleve strax
Repara- satte igang og drevne med al mulig Kraft udover Vinteren
onsarbei-

Hoved- )g Vaaren. Det lykkedes at faa Arbeiderne saa langt frem-
elven.

met til Flødningens Begyndelse, at Flødningen allerede fra
Begyndelsen fik Nytte af dem.

kkerheds- Ved Asdal Bom var under det foregaaende Aars Høst-
iranstalt-

letgirBv2. flonl de to nedersteDuc d'Alber ødelagte, og da det paa den
ene Side havde sine Vanskeligheder at faa saadanne sikkert
anbragte, og de paa den anden Side var af væsentlig Be-
tydning for at afværge Fare, havde Sætren under 29de Fe-
bruar foreslaaet at erstatte dem med et stenfyldt Tømmer-
kar. Paa et Mede af Flodningsdirektionen blev Sagen be-
handlet; da•man nærede Betænkeligheder med Hensyn
til Karrets Modstandsevne under en stærk Flom og dets
Indflydelse paa BommensSikkerhed, besluttede man at ind-
hente Kanaldirektørens Betænkning. Den 25de Marts af-
gåv han denne. Han anbefalede at undersøge, ôtn ikke de
ved Fedtsund benyttede Bundkar skulde være det hensigts-
mæssigste Middel til at fastholdeBommen,idet han udtalte,
at det af Sætren foreslaaede Tommerkar maatte antages
heldigst,saafremt man ikke maatte findeBundkarrene tilfreds-
stillende,dogsavnedehan de fornødne Data for at bedømme,
hvorvidtnogenUndervaskningaf Temmerkarret kunde være at
befrygte. Bundkarrenekom derpaa til Udførelse. De have dog
ikke vist sig fuldt tilfredsstillende under store Flomme.

etrens Be- Sætren indgav under 7de Decemder til Temmerdirek-mkningaf .
le Deeem- tionen en Betænkning angaaende de Vedligeholdelses- og
n. 1877 Vedlige-om

Udbedringsarbeider, som allerede under den forestaaende
oldelses-
arbeide. Vinter burde udføres. De foreslaaedeArbeider vare i Gjede-
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klova,Rækevigen ogLangkilen. Omkostningerneberegnedes 187

til Kr. 37330. Direktionen fandt imidlertid ikke paa en
Gang at burde anvende et saa stort Belob,hvorfor den kun
anholdt hos Kanaldirektøren om hans Samtykke til at ud-
føre det i Gjedeklova foreslaaede Arbeide, beregnet til Kr.
9700. Dette Samtykke meddeltes den 27de Deebr.,Ogblev
Arbeidet udført i Vinterens Lob.

Hovedveien fra Arendal til Mykland gaar 10 km fra (d):
Byen paa en Bro over Vasdraget i Nærheden af G-aardensyZt
Blakstad. Før Bygningen af denne Bro, som blev færdig Bro

1872, førtes der vidtløftige Forhandlinger mellem Amtet,
Veivæsenet,Kanalvæsenet ogFlødningsbestyrelsenangaaende
Broens Konstruktion. Tilsidst besluttede man at bygge
Broen med 2 Midtaabninger paa 98 Fods Spænd og 2 Side-
aabninger med60 Fods Spænd, hvorhosFlodningsvæsenetgik
ind paa at bidrage Kr. 7084 for at faa Broen saadan.

Under Hostflommen1875standsedeimidlertid flereTusinde
Tylvter TommerimodBrokarene og dannede en stor Tømmer-
vase, der truede medat odelæggeBroen. I denneAnldningblev
der under 3die Februar 1876 gjennem Amtet oversendt et An-
dragende til Departementet om en Undersøgelseaf, hvorvidt
Tommerbindingenkunde forebygges. Under 12tes. Md.beor-
drede Departementet Kanaldirektøren til at imødekommeBe-
gjæringen. Kanaldirektøren overgav Sagens Behandling til 187'

Ingeniør Sætren og han gav under 28de Februar 1877en FsoærsiraeldiFremstilling âf. Forholdene tilligemed Forslag til de Foran- 28die

staltninger, som han fandt nødvndige.

Der foresloges at forandre Stromstregens Beliggenhedved
Bortsprængning af en ovenfor Broen fremstikkende Odde
saa den kom mere over til hoire og fuldstændigere i venstre
Midtaabning, der passede bedst til Flodningsløb. Dette Lø:b
skulde Tømmeret ved udlagte Ledelændser tvinges til at
søge. Desuden maatte man forhindre al Vasedannelse i
Elven ovenfor, saa at Tommeret kun passerede under Broen
stokkevis. De hertil nødvendige Arbeider bestode i Byg-
ning af en stor Skjærm paa Espelandsøren og Bortspræng-
ning af Espelandsholmen.
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1877. Samtlige disse Arbeider. vare berenedejtskuile. koite-
nftldirek-Kr. 19800. Under 1ste Marts overendte Kanaldirektørenrens Be-
mkning dette Forslag til Departementet, idet han anbefhlede desteMarts
1877. foreslaaede Foranstaltninger som hensigtsmæs'sigste og

billigste til at fjerne de Mangler, somklæbede'ved Blakstad-
broen og Flødningen gjennein samme. Med Hensyn til det
Forhold, hvori de forskjellige Interesserede burde bidrage
til disseArbeidersUdførelse,ansaa han det rimeligt, at Bro-
anlægget bekostedeBortmineringen af en ovenfor liggende
Odde samt Anlæg og Vedligeholdelse af Ledningslændserne
til venstre Hovedleb, medens Flødningen burde bekoste de
længer oppe foreslaaede •Arbeider for at hindre Vasedan-
nelsen. I Anledning af denneSag erhvervedeDepartementet
VeidirektørensUdtalelse af 14deMai, og i Henhold til nogle

,Bidsir.åkira

:afNe Amt, hvorvidt det maatte antages, at der burde seges ud-
færdiget kongeligResolution, overensstemmendemed Lov af
26de August 1854 § 7 angaaende Regulering af Flødnin-
gen ligeoverfor den øvrige Færsel i den heromhandlede
Elvestrækning. Efter at Flødningsdirektionen den 28de Juli
havde erklæret at ville udføre de den vedkommendeArbei-
der ved Espelandsøren og Espelandsholmen, og den 21de-
September at ville overtage Tilsynet med og Vedligeholdel-
sen af de projekteredeLedebommeved Broen, udtalte Amtet
i Skrivelse af 2denOktober, at der ikke havde vist sig noget
mærkbart Behov efter Reglement for Strækningen ovenfor.
Broen, medensForholdene ,nedenfor sammeantoges at kræve
Formindskelsei de Hindringer, Flødningenlagdefor Færdslen.
Departementet oversendte under 12te Novemberpaany Sagen
til Kanaldirektøren med Anmodning om at udtale sig an-
gaaende SpørgsmaaletomFærdslens Lettelse paa Elvestræk-
ningen-nedenfor Broen samt om hvorvidt de Foranstaltnin-
ger, hvorom der her maatte bliveSpergsmaal,kunde antages.
at ville influere paa Fledningens Gang og Indretning oven-
for Broen og derig,jennempaa Tømmerbindingenpaa denne,
eller om Amtmandens Antagelse er rigtig, at Sporgsmaalet
omLettelse af Færdslen nedenforBroen 'og om Forebyggelse
af Tommerbindingpaa denne burde holdes ud fra .hinanden._

af ham gjorte Bemærkninger henstillede det til Nedenæs
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Departementetudbad sig derhoshans Erklæring angaaende 1877.
Sandsynlighedenfor, at Tommerbindingenpaa Broen vilde '
undgaaes eller: væsentlig indskrænkei, naar Fledningen
foregikpaa-xtadan:Maade,'at VasedanheIseovenfor Broen
ikke fandtSted, og i Tilfælde,hvorvidtderantoges'at være
Grund til at lade det henstaa med nogleaf de foreslaaede
Forfoininger, indtil man flk nærmere Erfaring Ôni deres
Nødvendighed,efter at Flødningsvæsenet,overensstemmende
med Forslaget, havde gjort sit til Undgaaelseaf Vasedan-
nelsen ovenforBroen. .

I Anledningheraf fremholdtKanaldirektøreni Skri-v..arneanisd
velse af 5te December1877, at selv om Vasedannelseni nnei:bg,
Elven ovenforkunde forhindres, saa vilde man dog ikke 1877.

dermed være sikkret moklat det stokkevis ankommende
Tømmerkunde sætte Vaser, dersomikke de hertil sigtende
Foranstaltningerbleve udførte. Han fandt det derfor nød-
vendigt, at Forslaget i sin Helhedgjennemfortes,og fandt
Leilighedenheldig til ForholdenesOrdning,eftersomFled-
ningsvæsenethavde erklæret sig villig til at yde sin Andel.

Med Hensyn til Reglementsbestemmelsefor Flodningen
i den ovenfor Broen liggende Del af Vasdraget, antog
Kanaldirektoren,at man vanskeligkundegive nogenbillig
og fornødenBestemmelse,der skulde kunnehavenogenInd:
flydelse paa de forskjelligeInteressers Forphgtelse-til at
bidragetir Tommeretssåååidt. uhindredeGferinem-
gang under Broen, og medHensyntil Færdslens Lettelse
paaElvestrækningennedenforBroen bemærkedehan.,at dette
var et Sporgsmaal,som ikke stod i. nogensomhelstForbin-
delse med Foranstaltningernetil Forhindring af Vasedan-
nelsenmod BlaicstadBro.

I AnledningArbeidernesUdforelseindhentedeDeparte- 1878.
mentet under 23deJanuar 1878Kanaldirektorens Erklæring,
om hvorvidtder var nogetat erindre imod,at der til depaa-gerzsZ
tænkte Arbeidertilstodeset Bidrag af Elverensningsfondet,
samt om hvor stort i Tilfælde et saadant Bidra.g burde
være. I Anledning heråf bemærkedeKanaldirekte'reni
Skrivelseaf 24des.M., at af til de for BroensBeskyttelse
paaregnecleKr. 19800 falder Kr. 13800 paa de Arbeider
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878. ovenforved Espelandsørenog Enelandsholmen,som,blive
at udføre af Flodningsvæsenet,medensde øvrigeKr. 6000
maa udredes af Veifondet og Amtet; gik man ud fra
det sammeForhold 2/3•og 1/3, hvori Bidrag var ydet til
Broens Anlæg, saa skuldeVeifondetudredeKr. 4000,som
altsaa nærmestvar, hvad der kunde blive Tale om at be-
stride af Elverensningsfondet.Da beggede foreslaaedeAr-
beider, baade Bortmineringaf Odden ovenfor Broen og
Lændserne,maatte henførestil saadanneArbeider,somtil-
sigtes fremmedeved Hjælp af dette Fond, foresloghan de
4000 Kr. bevilgedederaf. I Skrivelseaf 5te Februar med-
delte DepartementetNedenæsAmt, at det i Henhold til
KanaldirektørensForslag.og enSkrivelsefra Veidirektøren
af 22de Januar ikke var uvilligt til at anbefale,at der af
offentligeMidler blev tilskudt et Belob svarende til det
Forhold, hvori Veifondet-havde bidraget til Veianlægget
Stoa—Vasenden,idet det forbeholdt sig nærmereat over-
veie, om det skulde søges tilveiebragt ved Bevilgningaf
Elvedragsfondeteller af Veifondet. Efterat derpaa Sagen

Res.IdeAug. var blevenordnetmedAmtet,blevdetvedkongeligResolution
ang. af 23deAugust 1878bestemt:Irag til

,kstad-
ans Be- At der af de til Oprensning af Elvedrag og Strømme m.

V. for Budgetterminen lste Juli 1878 til 30te Juni 1879 be-
vilgede Midler som Bidrag til Nedenæs Amtskommune naadigst
tillades udredet to Trediedele af de til et Belob af Kr. 6000
anslaaede Omkostninger ved ljdførelsen af nogle Arbeider til
Betryggelse af den i Hovedveien gjennem Frolands Præste-
gjæld over Nidelven ved Blakstadskjærene liggende Bro overens-
stemmende med Kanalingeniør Sætrens Forslag af 28de Februar
1877 paa Betingelse af:

At de i samme Forslag oinhandlede Arbeider ved Espe-
landsøren og Espelandsholmen samt Tilsyn med og Ved-
ligeholdelse af Leclelændserne saavelsom i Tilfælde Afstik-
ningen af Tømmer, som maatte binde sig paa Broen, be-
kostes af de i Flødningen Interesserede.
At samtlige ovennævnte Arbeider udføres under Kanal-
direktørens K ontrol.

Paa Foranledningaf Amtet vedSkrivelseaf 14deOk-
tober og med KanaldirektørensAnbefalingaf 25des. M.
tilstod Departementetunder 2den Novemberfri Ingeniør-
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hjælp ogsaa til 'Udførelsenaf de Broen vedkommendeAr- 1878.
beider.

Flødningeni Vasdragethavdei flereAar væretgeneretusenrd:T
af for langt Tømmer. I Direktionsmededen2denJuli 1877sdiraaggetitis

blev bestemt,at størstetilladteTømmerlængdefra 24deJuni Liedrizgf
1878skuldeindskrænkestil 36 Fod. Da Skovelerneimid-457gomdmlaenr1
lertid fandt Drift af langt Tømmerfordelagtig,fremsendte
NedenæsAmt til Departementetunder 7de Juli et Andra-
gende fra Fledningsbestyrelsenom, at der maatte blive
iværksat Undersøgelseaf Hovedvasdragethelt fra Nisser-
og Fyrisvandtil Udlobet,samtudarbeidetForslagmedOver-
slag over de far Flødningaf 45 Fod langtTømmertjenlige
Reguleringsarbeider.

Efter at Departementetden 23de Juli havde paalagt
Kanaldirektørenat lade disse ønskedeUndersøgelseran-

oversendtehan under 26de s. M. Sagen til Ingeniør
SætrensBehandling.

Efter FlødningsdirektionensAnmodningaf 29de Sep-
tembergav Kanaldirektørenden 3die OktoberOrdre til at
udstrække Undersøgelsernetil Bommene ved Mesel og
Asdal.

Den 29de Mai oversendteSætren et efter de anstillede Scotrens
Forslag a

UndersøgelserudarbeidetForslag medOverslag til Oprens-29de Mai
1878til

ning af ArendalsVasdragfra Nisservandog Fyrisvand til Arbeicler
langs

Udbabetfor Fledningaf indtil 45 Fod langt Tømmer, heri Vasdragel

vare Omkostningerneberegnede:
for Fyriselven til 
 Kr. 18600
« Nisserelventil 	 » 50400
« ArendalsVasdrag,Aamodtfos—MeselBom « 60000•




Do., MeselBom—AsdalBom 
 57000

tilsammenKr. 186000
forudenSkadeserstatningerog Ingeniørhjælp.

Foruden de i Forslaget somnødvendigeopførteArbei-
der, anbefaledeSætren ogsaa Bygningaf en Slippedamfor
Nisservand,hvilkeni 1867af KapteinVedelervar beregnettil
Kr. 12468,en Sum,der muligensturde vise sig noget for
liden, efterat Material-ogArbeidsprisernevare stegne. Ved
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1878. en aadan Blippedamvilde man kunne indeholdeforholdsvis
meget Vand og ved Hjælp af dette forlængeFlødningstiden.

Paa et Flødtiingsdirektions«modeden 2den Jufi, hvor
er14 Kanaldirektøren -var tilstede, blev Forslaget refereret ogen"Ju11
1878. disktiteret. Derefter beforKanaldirektøren Vasdraget, hvor:

paa: han und,er 15de Aniust oversendt&Sætrens Forslag til
Indredepartemåltet ined den Beinærkning, at han tiltraadte
samine; og aiihldt -omat Forslaget dennem Amterne maatte
blive vedkommendeKorporationer tilstillede.

Omtrent samtidig med dette begyndte man at tale om
Forlængelsen af Grevskabsbanen vestover fra Skien. Der
opdukkede da blandt andet ogsaa et Projekt at føre Banen

den saakaldte Fællelinie for en væsentlig Del gjen-
nem Arendalsvasdragets Dalfører og sætte den i Forbindelse
med Nisser- og Fyrisvand. Linien tænktes ført direkte til
Kristianssand, ogman antog, at Trælasten fra Arendalselvens
Skove ialfald for en væsentlig Del — da skulde gaa til
denne By. Derved antogesBetydningen af Vasdragets Flød-
barhed væsentlig forringet. Stemningen blandt Skoveierne
var derfor i de følgendeAar den, at man skulde vente med
videre Arbeider ijVasdraget, saalænge nian antog, at have
noget Haab øm Jernbaneanlæggets snarlige Fremme.

1879. Til Behandling af Forslaget afholdtes den 26de Febr.
[øde af et Møde i Arendal af Flødningsbestyrelsen og Delegerede
oveierne

Flød- fra de interesseredeKommuner. Modet lededes af den kon-
wsbesty-
elsen i stituerede Amtmand i Nedenws, Byfoged Erichsen, og paa
mdal 26.
br isn
Nedsæt-

Kanaldirekterens Vegne mødte Ingeniør Sætren. Paa dette
se af en
anite til

Mede besluttedes: «Forinden Beslutning fattes angaaende
rrslagets Regulering af det Arendalske Vasdrag, bliver Sagen at be-
landling

handle af en Komite, bestaaende af fem af de interesserede
Herreders Kommunebestyrelser udvalgte Mænd, nemlig:
En fra øiestad og Froland, en fra Omli og Gjævedal, en
fra Nissedal og Treungen, en fra Moland og Veum samt en
fra Vraadal og Skafse, hvilken Komite har at gjøre sig be-
kjencit ined Vasdraget 'og de deri gjældendeFlødningsregler
samt med.dei:foresraåedeForbedringer, og hvad der i alle
Retninger:Iati. fradesfriGdVendigtat gjøf.etil Vasdragets For-
bedring for hurtig 'og gad Fremkomst af Lasten gjennem
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Tasdraget, samt fremkommemed Betænkningog Forslag 1879.
til de interesseredeHerreder,hvilketForslag bliver at ind-
levere inden Udlebetaf indeværendeAar».

Efterat denne Komite var valgt,.foretog den i Mai 1880.
1880 en Befaring af Vasdraget, hvori Ingeniør Sætren/B,eafsadgrriangel

(deltog. Mai 188

yePaa KomiteensForanledningbesluttedespaa det kort N Arbe

Tid efter afholdte Flødningsbestyrelsesmode,foruden An- ds urttbees

bringelseaf flere Bomme,at en Del Arbeider skulde ud-
føres snarest muligt. De vigtigsteaf disseudførtesderPaa
efterhaandenaf Ingeniør Sætren.

De væsentligsteArbeidervare:
Reguleringaf Høgfosseni Nisserelv,enistedetfordet af
Ingeniør Sætren foreslaaedeRendeanlæg.
NogleArbeiderpaa øifjeldfosi Fyriselven.

3.- Bortsprængningaf Eventyrskjæret.
Bygningaf en Imftedami Kastefos.
Ombygningaf den ældre Del af Beilestadskjærmen.
Komiteenanholdt i Skrivelse af 7de Juni 1880 hosAnsø gnin

Kanaldirektørenom Besvarelsenaf flere Spørgsmaal,som°Inga,aveincicelrel

havde Betydningfor Flødningeni Vasdraget. De vigtigste s=rer.
af disse Sporgsmaalvar, omhvorvidtman kunde byggeen
Slippedamfor Nisser og forøgeTappehoidenpaa Dammen
for Fyrisvand samt manøvreredisse Dammesaaledes, at
der ikke foraarsagedesSkade i Vasdraget nedenfor. Der-
næst ønskedesOmkostningsoverslagforen Temmerrendefra
ovenforFladenfostil Kilandsfjordog en Undersøgelse'an-
gaaendeForlængelseaf denprojekteredeTommerrendeforbi
Rygenetil ovenforKrogmofos.

Under 26de Juni 1880 blev denne Sag oversendt
Ingeniør Sætren.

Efterat de nødvendigeMidler til Anskaffelseaf en 1881.
Dampbaadpaa Pyrisvand vare samlede,besluttedeFyris- Ophseyeb

af
dals Herreclsstyrelseunder 7de Marts 1881at indgaa gjen-T

Afg=

nent Amtet med Anmodningtil Departementetom at faa
hævet den ved kongeligResolutionaf 10de Oktober 18761PaattuTylig

af
fastsatte Afgift paa Tømmeret. Direktionenfor Tømmer-Mai1881
flødningenerklæredeunder 16deApril, at derIntet antoges

10
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1881. at være at erindre mod, at den ydede Afgift bort-
faldt. Bratsbergs Amt oversendteSagen den 28de April
til Departementet,og paa Foranledningudtalte Kanaklirek-
tøren,,at han anbefaledeAndragendettil Indvilgelse. De-*

•	 partementetsluttedesig hertil, og under 14deMai 1881be-



stemtesved kongeligResolution:
At den ved kongelig Rosolution af 29de September 1873

og høieste Resolution af 10de Oktober 1876 til Anskaffelse af
et Dampskib til Lettelse af Tammerdriften paa Fyrisvand i
Bratsbergs Amt fastsatte Afgift af Trtelast, som flødes gjennem
det Fyrisdalske Vasdrag, bortfalder fra iste Juni 1881.

1882. . Under 28 Marts 1882afgav Ingeniør Sætren Betænk-
wtrens Be- ning over den ham medKanaldirektørensSkrivelseaf 26de

knk=sfJuni 1880tilstilledeSag.
1882. Heri udvikledes først, hvorledes Slippedammenebør

bygges og manøvreres,derpaa behandledesRendeprojektet
forbi Fladfosog endeligfiere Alternativer»for Renderforbi
de nedersteFosse i Vasdraget. TilsidstbehandledesMulig-
hedenaf at gaa med Flaader forbi Asdal Bom.

:analdirek- linder2denJuni 1882oversendteKanaldirektørendenne
=gEari.Betænkningtil SkoveierkomiteenforReguleringaf Arendals
cle1184.uni Vasdrag,idet han i alt Væsentligttiltraadte samme. Han

fremhævededog, at man, for ikke at gjøre Brud paa Plan
og Bestemmelserfor Anlæggetaf Slusen mellemVraa- og
-Nisservand,'ikke tør gaa ned med laveste Vandstand'i
Nisser til Koten,.256.7 m., som foreslaaet, men kun tti
256.8. Den til DispositionforFlødningenpaaregnedeStem-



hoidebliver saaledes0.8 istedetfor0.9 m., altsaa forringet
med 1/9eller 0.1 m., hvilket dog ingenlundevil svækkeBe-



m Slippe- tydningenaf NisservandetsomReservoir,idet man endnu
dam for
Nisaer. vil beholdeden betydeligeVandmasseaf 58.6 Mill. m3

(istedetfor66 Mill. m3)til Disposition. Videre gjordeKa-
naldirektørennogleBemærkningerved en trykt Beretning
fra Komiteenfor Oprensningaf Vasdraget.

Angaaendeønskelighedenaf .en Dam for Nisser havde.
Arendals Trælasthandlerkorporationallerede udtalt sig i
Modeden 26deSeptember1881og i denne Anledninghen-
vendt sig til Kanaldirektørenfor at høre, hvor langt Pro-
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jektetsBearbeidelsevar fremskredet.Fra Eiendomsbesiddere,1882.

der antog at blive berørte af Sænkningen,protesteredes
modBygningog Manøvreringaf Dammenfor Nisservand.

Paa et Modeaf FlødningsbestyrelsenforArendalsVas- 1883.
dragden26deFebruar,hvorogsaaKanaldirektørenogIngeniør
Sætren var tilstede,besluttedes,for videre foretogesi An-
ledning Bygningaf en Dam for Nisser, at lade den even-
tuelle Skade værdsættesaf dertil opnævnteMænd.

Under 2clenFebruar indsendteAmtmandeni NedenæsA rbeiden

en Skrivelse til Departementet,hvilken var ledsaget af
Regnskabover Udgifterneved Arbeidet til Betryggelseaf
Blakstad Bro dissebelebsig til Kr. 5123.62,hvoraf Kr.
800 var udbetalt SamuelThorsenBlakstad som Ulempeer-
statning for en ovenfor.Broen anbragt stiv Ledebom,(se
den under Kap. III indtagne Overenskomst). Under 9de
Marts oversendteDepartementetAmtets SkrivelseogRegn-
skabet til Kanaldirektøren,som den20des.M.tilbagesendte
samme,idet han dervedikke havde andet at bemærke,end
at Arbeidetikkeburdebetragtessomendeligafsluttet,forinden
Lændsenhar været prøvet under Aarets Flom.

b. Reglementer for Flødningen i den nedre
Del af Vasdraget.

Ved den i det foregaaendeomhandledeKonventionaf
11teAugust 1789blev en Fællesfiedninganordnetfor Vas-
draget, ligesomdet ved Reskriptet af 2den Januar 1795
blev truffet BestemmelsermedHensyn til Forholdetmellem
Skoveierneog Lastehandlerne. Ved høieste Resolutionaf
13deJanuar 1854ble, efter Forslag fra Trælasthandlerne,
af 8de December1853,udfærdigetet ReglementforOpsam-
ling og Anvendelseaf Krabastommerog Bundtømmer
Ai.endalsVasdrag,hvilketReglementblevapprobereti Med-
hold af Lov af 12te Juli 1848,§ 2. Forøvrigt fandtesder
tidligere ikke noget ved kongelig Resolution approberet
Reglementfor Flodningen,væsentligfordi VasdragetsBe-
skaffenhedfordetmestevar saadan, at dets Benyttelsetil
andet end Flødningikke har været paatænkt eller mulig.

10s
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uden forsaavidt der paa dets nederste Dele foregaar Baad-
fart. Paa disse farbare Elvestykker foregaar Lastens Sor-
tering og Tælling, hvilket har til Følge, at den opsamles i
større Masser paa de ved Mesel og Asdal anbragte Bomme.
Da Vasdragets Beskaffenhed nødvendiggjør Masseflodning,
saa vil til enkelte Tider Ansamlingen af Tømmer paa disse
Bomme kunne være temmelig betydelig og til Hinder for
Baadfart og Fremdritt af •Tømmer,fra de nedre Sidevas-
drag, Skibsmaterial og skaaren Last. Forinden Broen
blev opført ved Blakstad, var der ved Oveland et Færge-
sted, og Tømmermassernepaa den nedenfor liggende Mesel
Bom kunde undertiden være saa betydelige, at de fyldte
Elveleiet helt op til og endog forbi Færgestedet, saa at
Overfarten ved dette var hindret eller atbrudt. Medens
man tidligere havde fundet sig i disse Ulemper som noget
Uundgaaeligt, og de desuden almindelig vare af kort Varig-
hed, begyndte der i Fe•tiaarene at reise sig Klager ever
samme, idet ForholdeRe paastodes at have undergaaet en
væsentlig Forandring til det Værre, som Følge af den for-
egede Tømmerhugstog af Tømmeretsgjennemgaaendestørre
Længde. Desuden var Fart med Flaader bleven alminde-
ligere og et Dampskib sat igang mellem Frolands Værk og
Roresand. Det hændte saaledes nu oftere, at Færgestedet,
til stort Hinder og Besvær for Færdselen, havde været
aldeles afspærret, og at Flaader af skaaren Last og Skibs-
bygningsmaterialierei kunde føres frem. Klagerne herover
blev Aar for Aar almindeligere og stærkere, og der opstod
MisnøiemedFlødningsbestyrelsenogvedkommendeKommune,
som antogesat have undladt at drage tilbørligOmsorgfor, at
Lastens Udtagning kunde foregaa med den fornødne Hur-
tighed. Da Trælasthandlerne og Kommunen ikke kunde
blive enige om, hvem af dem Sagen nærmest vedkom, og
heller ikke vilde erkjende, at der paahvilededemnogen For-
pligtelse til at fbrebygge Passagens Spærring m. m., blev
Amtet ved flere Leiligheder nødsaget til at skride ind for
at aabne Passagen. Amtet maatte derpaa anlægge Søgs-
maal mod Vedkommende angaaende Refusion af Omkost-
ningerne.
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For at forebygge lignende Ulemper i Fremtiden hen- 1859.
vendte Amtet sig under 24de September til Indredeparte--.‘wt)etsM

mentet med en Forestilling om at faa afgivet de fornedne
Bestemmelser i saa Henseende. I Anledning heraf hen-

reglemeni

vendte Departementet sig under 6te Oktober til Kanaldirek-
tøren og anmodede ham om at afgive Betænkning om de
Forholdsregler, der burde tages for at afværge de beskrevne
Ulemper.

I Skrivelse af 17deOktober bemærkecleKanaldirektøren,.1Tanaldiz

at Udstikningen fra Mesel Bom ofte maatte standses, skjønt Zeenrw
Bommen var overfyldt, da Asdal Bom kun kunde modtage
et begrændset Kvantum Tømmer, og der mellemMeselBom anilwen
og Rygendefos ikke fandtes noget Oplagssted for Tommer.
Han savnede forevrigt det fornedne Kjendskab til alle de •
Omstændigheder,der kunde have Indilydelse paa Sagen, for
med Besternthed at kunne angive de hensigtsmæssigsteFor-
holdsregler, som burde træffes, men foreslog, at det paalag-
des Vedkommende,efter lste Januar 1860, stedse at holde
en for Fartøier og Flaader tilstrækkelig bred Aabning gjen-
nein Bommen og det paa samme liggende Tommer,og til
enhver Tid at holde Ovelandssundet frit for standset Tom-
mer. Som Foranstaltninger, hvorom det kunde blive Tale,
nævnte han Flytning eller Udvidelse af Asdal Bom i For-
bindelse med en uafbrudt Udstikning fra samme,saa Lasten
ei behevede at standses noget Sted ovenfor, partiel Foran-
dring af Mesel Bom, saa Dampskibet ei behøvedeat passere
den, og at der indrettedes et med faste Bomme begrændset
Leb af tilstrækkelig Bredde for de Farteier og Flaader, der
passerede Ho'4delven, Forandring i den da ved MeselBom
brugeligeUdstikningsmaadeog muligensAnlæg af en Hjælpe-
lændse paa et bekvemt Sted i Nærhedenaf Frolands Kirke.

Efterat Departementet ved Skrivelse af 14de Novem-Amtets 11(

ber havde gjort Amtet bekjendt med denne Kanaldirekte-2t5adMv.t
rens Betænkning og henstillet til det om fornedent rionreiiizat indkomme med Forslag til de nærmereBestemmelser,der teriette,

maatte ansees hensigtsmæssigefor at den almindeligeFærd-
sel' kunde foregaa gjennem Bommen ved Siden af Tømmer-

.11edningen, anmodede Anitet Kanaldirekteren under '25de
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1859. Novemberom Bistand til Affattelsen af et Reglement,da
det fafidt det mindrebilligt og rimeligt fra det Offentliges
Side at indskrænkesig til et saadant almindeligtPaalæg,
som det af Direktørenforeslaaede,saamegetmeresomFlød-



ningsbestyrelsenmed Grundkunde forlange,at deranvistes
den bestemteForanstaltninger,som burde træffes, og ved
hvis IværksættelsedenvildehavegjortSit, saaledesat denvar
uden Ansvar, om Foranstaltningerneikke svarede til For-



, ventningerne. Amtet fandt derhosdenFordringfor stræng,
at Farten gjennem Bommentil enhver Tid skulde være
aaben, og antog, at Folket ovenfor vilde væretilfredsstillet,
om Flødningsbestyrelsentilpligtedesi Reglen at sørge for,
at der stadig kunde være fri Passage gjennemBommenfor
Flaader og Farteier, medensdet i Flomtider og naar sær-



deles stor MængdeLast paa engang strømmedetil Bommen,
kunde være nok, naar der mindst 1 Dag om Ugeu havdes

maldirek-saadan fri Passage. Kanaldirektørenpaaviste i Skrivelse
irens Ud-
,st af 28de November,at den af ham foreslaaedeFremgangs-
rewo

tvafr.

1859.
b maadetidligerehavde været anvendt i StorelvenpaaRinge-

riget under lignende Omstændigheder,og ansaa den som
den rigtigste, da den gav vedkommendeBetalere Ret til
selv at bestemme,hvorledesHensigtenkundeopnaaes. Det
kunde derimodoptages i Reglementet, at Kanaldirektøren
skulde findede træffendesForanstaltningerpassende. For-
ovrigt var han enig med Amtet i de gjOrteBemærkninger
og gav derefteret Udkast til Reglementfor Tømmerflodnin-
gen i Nidelven fra Frolands Kirke til Rorevand.

1860, Dette Udkast blev af Amtet sendt FrOlandsKommune-
:rklærinbestyrelse og Trælasthandlernetil Erklæring. I Mode den
;e over
Tdrkastet.28de FebruaropstilledeKommunebestyrelsenet nyt 11-dkast

og i et Mode den 6te Januar erklærede Trælasthandlerne,
at KanaldirektørensForslag til Reglement,efter Forholdene
der i Vasdraget,var aldeles uoverkommeligt,hvorimodde
antog at kunnevedtageet Reglement,overensstemmendemed
et af dem udarbeidetUdkast.

DesudenerhvervedesErklæringfra Frolands Værk og
Fogden. Fogdens Erklæringaf 13de Januar gik ogsaa ud
paa, at der var stillet for strænge Fordringertil Trælast-
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ihandlerne. Med disse ErklæringersendteAmtet Sagen til- 1360.
hage til Kanaldirektørentil videreBetænkning. I Skrivelse
af 2den Mai foresloghan, efter at have gjort nogle Be-
mærkningertil de forskjelligeErklæringer,at Amtet burde
.anmodesamtligeVedkommendeom at forberedeSagen ved
'InundtligeOverlægningerpaa Stedet.

I denneAnledningblev derpaaet Modeafholdti Aren-Arme2j<
dal den 29deAugust,paa hvilketKanaldirektørenogsaavar2w=
tilstede. Efter en Del Ventilationererklærede imidlertidReglernen

Frolands Formandskabsig indtil Videre tilfreds med at
erholde LastehandlernesErklæringom,at der forFremtiden
skulde blive gjort alt Muligt for at holde Passagen aaben
gjennernBommen.og Tommermassen.Hertil lovedeLaste-
handlernesFormand,at en saadanErklæring skulde blive
afgivet, saasnart en Generalforsamlingvar afholdt. Der
vilde saaledes ikke for det Første blive foreslaaet noget
Flødningsreglement(kfr. KanaldirektørensSkrivelsetil De-
partementetaf 6te September1860).

hruaersntDen af TrælasthandlerneafgivneErklæring, som ved-
elidiernisn,toges i Generalforsamlingden 18deSeptember,er indtagetjlr

i Kap. V. Flød
ningen.

Der reiste sig ogsaa Klager over de forøgedeHindrin- 1861.

ger, som Flødningenlagde iveien for Færdslen nedenfoi:ilkejiMerd

Helle eller den nedersteDel af Elven. ØiestadsKommuneii,jaieM
bestyrelseindgavderfor 8deFebruar et Andragendeom, at
der ved kongeligResolutibnmaatte blive fastsat Bestem-
melserfor en bedre Ordningaf Færdselenher, hvilketAn-
dragendeAmtet under 5te April oversendteDepartementet.
I Anledningdette anmodedeDepartementetKanaldirektøren
under 25de Juni om at undersøgeForholdeneog afgive
Forslag til de Foranstaltninger,somi omhandledeØiemed
maatte findesnødvendige.

Paa Foranledningaf Kanaldirektørenblev der afholdt
et, Modei Arendalden 4de Oktober,paa hvilket han var
sammenmed TrælasthandlernesFormand,:Eieren af Asdal
Bomog ØiestadFormandskab. Efter at dettehavdefremsat
sine Yordringer,ogTrælasthandlernesFormand samt Bom-
eieren havde gjort sine Bemærkningertil samme, enedes
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1861. man om, at Kanaldirektøren, paa Basis af Forhandlingerne,.
skulde udarbeide og tilstille Formandskabet et Udkast til
de Fordringer, som med Rimelighedkunde gjøres, saa man
kunde faa en Overenskomst istand Mellem de forskjellige
Parter, (kfr. Kanaldirektørens Skrivelse til Ingenierbrigaden
af 10de Oktober).

analdirek- Et saadant Udkast oversendteKanaldirektøren den 14de-
wens Ud-
Lst tilReg- Oktober til Øiestad Formandskab.
ament for
aerdsel og Den 7de November blev det behandlet af Øiestad Kom--
?lødnin g
rbi Asdmmunebestyrelse i et Mede paa Seboden, og Afskrift af For-

Bom•
handlingerne under 4tle December gjennem Amtet tilstillet
Kanaldirektøren. Med Skrivelse af 17de s. M. sendte han

1862. Sagen til Trælasthandlernes Erklæring og modtog den med
deres Bemærkninger tilbage den 17de Marts 1862.

Da Kanaldirektøren ved sit Udkast ikke havde kunnet
tilfredsstille begge Parter, oversendte han under 31te Marts

•	 Sagen til Ingeniørleitnant Thams med Anmodning om at
gjennemgaa samme, om fornediges konferere med Vedkom-

, mende og udarbeide nyt Forslag til Reglement.
Thams's I Begyndelsen af April Maaned var Thams ved Asdal
Jdkast til
;,oglementsel tor at iagttage Forholdene. Han optog et Kroki og s'endte
r Fterd
red Asdal dette med en Beskrivelse af Forholdene under 25de April

Bom.
til Kanaldirektøren, Idet han samtidig afgav et Forslag til
Reglementsbestemmelseri 7 §§, efterat have udtalt sig for,
at de bestaaende Indretninger i det Væsentlige burde bibe-
holdes. Han tilraadede kun entelte Forbedringer, uagtet
han maatte anse det meget heldigt, om Bommen.kunde for-
andres saaledes, at dens øvreEnde blev til den nedre, og at
den blev flyttet ned til Fjeldpynten Hammeren. Herfra
skulde da Rendebommennedover til Yrængen udgaa.

Thams, som fra Begyndelsen af Mai var blevenKanal-
direktør, sendte Sagen med samtligeDokumenter under 3die
Mai til Departementet uden først at indhente Flodnings-
bestyrelsens Erklæring angaaende sit Udkast, da Departe-
mentet muligens kunde ville foretrække det af Røyem
opstillede.

Sagen blev atter remitteret Amtet til Indhentelse af
yderligere Erklæringer fra Vedkommende, men er forment-
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lig dens Fremme opholdt ved Undersøgelsermed Hensyn til 1862.
Forbedringer i Vasdragets nedre Del, hvor man vilde udføre
Arbeider til Flødningens Lettelse.

Saavidt det af KanalvæsenetsArkiv kan sees, har Træ- 1866,
lasthandlerne først den 4de Septemberafgivet sin Erklæring
angaaende Forslaget til Reglement,og Formandskabet først.
den 24de November. Mellem dem herskede der væsentlig
Dissents i tvende Punkter, nemlig angaaende Tilstrække-
ligheden af den forhaandenværende Rendebom til at holde
Passagen aaben, og angaaende Thams's Forslags § 3, som
Trælasthandlerne vildehave strøget. De vilde istedet faa fast-
sat bestemt Klokkeslet, enkelte bestemte Dage i Ugen, paa
hvilke Baadfarten skulde kunne foregga uhindret.

Efterat disse Erklæringer vare afgivne, bley de med 1867,
Sagens øvrige Dokumenter af Amtet den 3die Januar over-
sendt Departementet, som under 2den Februar udbad sig
Kanaldirektørens Formening om de gjorte Udtalelser.

I Skrivelse af 6te Februar fastholdt Kanaldirektøren
fremdeles det af ham gjorte Udkast til Reglement, idet han
kun foreslog at tilføie i § 1 efter due d'Alber : «eller anden
hensigtssvarende Anordning» for derved at give Trælast-
handlerne Adgaiig til paa den for dem billigste Maade at
træffe de fornedne Arrangements til at holde Rendebommen
fra Land.

Ved kongelig Resolution af 9de Marts blev derpaa, i
Henhold til Lov angaaende Flodnings- og Flodrensnings-18671)for .

væsenet af 26de August 1854 § 7, med enkelte Redaktions-
forandringer, det af Kanaldirektør Thams gjorte Udkast
approberet som Reglement for Flodningen i den nedre Del
af Nidelven.

Efter at en for Seilfarten passende Rende var opmud- 1872,
dret i Lobet mellem Tangen (paa Hisøen) og Græsholmen,
fremkom med Amtets Skrivelse af 30te April til Departe- stinmegel
mentet et Andragende om en Tillægsbestemmelsetil Regle-

nipenz,

mentet af 9de Marts 1867, gaaende ud paa at overflytte al nveesd.
Dampskibs-, Seil- og Baadfart til det nævnte Leb, saa Flød-Juli 18
ningen uhindret kunde foregaa i det andet. Under 31te
Mai forlangte Departementet Kanaldirektørens Udtalelser
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1872. herom,og da denne,efterSkrivelseaf 8deJuni, ikke havde
nogen anden Indvendingmod Artangementet,end at den
opmuddredeRende sandsynligvislettelig vilde tilgrundes,
saa foresloghan kun Tillægsbestemmelsenaffattet med den
fornødneReservationi saa Henseende. Da Trælasthand-
lerne var villige til at garantere RendensIstandholdelse,
approberedesved kongeligResolutionaf 1steJuli denunder

' Kapitlet om Reglementerm. m. -anførteTillægsbestemmelse.

II-

Forsiag: med deri senere foretagne Forandringer.

KanaldirektørensForslag af 14deJanuar 1849 til Regule-
ring af Beilestadevjen.

Do. forelobigeForslag til Arbeideraf 15deOk-
tober 1857.

VedelersForslag til videre Arbeider, fremlagt paa Møde
16deOktober1863.

Do. Do. af 21de Mai 1866 til Reguleringsdamfor
Nisservand.

Do. D . af 21 Oktober1867til Forbedringeri Vas-
dragets nedersteDel. _

SætrensForslag af 27de November1875 til Reparationog
Fuldstændiggjørelseaf Anlæggene.

SætrensBetænkningaf 7de Deeember1877 om Vedlige-
holdelsesarbeider.

SætrensForslag af 28de Februar 1877 til Beskyttelse af
Blakstad Bro.

Do. Do. af '29deMai 1878til VasdragetsRegulering
for Flødningaf 45 Fod langt Tommer.

SætrensBetænkningaf 28de Marts 1882 over forskjellige
ArbeiderogForanstaltningertil Flødningens
Lettelse.
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III.

Expropriationer, Fortig og Overenskomster.,

1. Expropriationsforretning den 19deog 21de
August 1868 for Erhvervelse af Grund m. V. fra forskjel-
lige Eiendommei Øiestad Sogn for Arbeider til Lettelse af
Flødningen i den nedre Del af det Arendalske Vasdrag,
mellem Mesel Bom og Asdal Bom.

Skjønsmændeneafgav saadant Skjøn og Taxt:
For Opførelse af en Skjærm ved lIdfaldet eller venstre
Bred ovenfor Rygene fra øvre Ende af Lændsekaret,
tilhørende Østre Rygene Saug til Flagningen paa Tid-
faldet eller i den paa Kartet angivne Retning i R., til-
staaes for Skade, som derved foraarsages og for Grund-
afstaaelse, 5 Spd.
For Skjærm paa høire Bred i Rygene Fos tilstaaes
Eierne af 'Rygene Molle og Saug en Erstatning af 400
Spd. for Skade med Hensyn til Opstuvning af Vandet,
der bevirker, at Mollen og Saugen kommer i Bagvand.
I Anledning samme Skjærms Opførelse tilstaaes for
Forridgelse i det ydre Fiske i nedre Ende af Rygene
Fos paa venstre Bred, tilhørende Øiestad Præstegaard
m. Fl., en Erstatning af 50 Spd.
For Opførelse af Skjærm paa venstre Bred i Rygene
Fos ud for Mollen og Sagen, i Forbindelse med Opfe-
relse af Skjærm paa heire Bred, anført under No. 2,
tilstaaes Eierne af Rygene Melle og Saug en Erstat-
ning af 425 Spd. for Skade med Hensyn til Opstuvning
af Vandet, der bevirker, at Mollen og Sagen kommer
i Bagvand. Med Hensyn til Forringelse i det under
No. 2 anførte Fiske bemærkes, at Erstatningen ved
begge Skjærmes Opførelse bliver 50 Spd.
For Opførelse af Skjærm paa venstre Bred tilstaaes
Eierne af indre .Rygene Fiske (Bjørnetraafisket paa
venstre Side) ingen Erstatning, idet Skjønsmændeneere
gaaede ud fra, at de i nævnte Skjærm til Fiskets



Fremme anbragte Indretninger vedligeholdesi Henhold
forslaget af Skjærmens Eiere eller Brugere.
For Bortsprængning af Skjæret i Øiestad Rægevig til-
staaes ingen Ersatning. For Opførelse af Skjærm fra
ovennævnte Skjærm til venstre Bred af Øiestad-Rægevig
tilstaaes Grundeierne en Erstatning af 20 Spd. for Af-
staaelse af Grund.
For Sprængning paa venstre Bred af Strubrofos, saa-
ledes som angiven paa irettelagte Kart, tilstaaes ingen
Erstatning.
For Opførelseaf Skjærm i Urdalsbugten og Bortspræng-
ning af to Skjær umiddelbartnedenfor,tilstaaes i denne
Jurisdiktion ingen Erstatning.
For Bortsprængning af et Fjeldrev lige nedenforBufos
paa hoire Side, (kfr. Forslaget Litr. 7), tilstaaes ingen
Erstatning.
2. 0 v er ensk om st af 22de Februar 1883 med

Samuel Thorsen Blakstad angaaende Ulempeerstatning for
den paa venstre Bred ovenfor Blakstad Bro udlagte Ledebom:

Jeg undertegnede Samuel Thorsen Blakstad af Frolands
Sogn erkjender herved at have modtaget som Skadeserstat-
ning for den Ulempe, den paa venstre Bred ovenfor Blak-
stad Bro udlagte Ledebom forvolder min Tømmerflaadning,
Kr. 800 — otte hundrede — Kroner.

Idet bemærkes, at denne Ledebom er udlagt til Be-
tryggelse af Blakstad Bro, tilfeies, at Veibestyrelsen eller
andre Vedkommendehar Ret til bestandig at lade Bommen
blive liggende cler uden nogen Paaanke af mig eller senere
Eiere af min Eiendomi Gharden Blakstad i Frolands Præste-
gjeld. — Skulde den nu anbragte Bommaatte erstattes med
en ny, har selvfølgelig Vedkommende hertil uindskrænket
Ret denne Ret gjælder Bommen til alle Tider.

Alt mit og senere Eieres Krav paa Erstatning er for
bestandig afgjort ved Modtagelsen af nævnte 800 Kroner.

Blakstad den 22de Februar 1883.
Samuel Thorsen Blakstad.

Til Vitterlighed
Peter Ugland. M. Thesen.
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Arbeidernes Kostende.

Samtlige Omkostninger - inclusive Expropriationer og
Erstatninger - ved de fra 1861-1883 udførte Arbeider
sees af følgende

Opgave
over Omkostningerne ved Arbeider til Forbedring af Fled-



ningen i Arendals Vasdrag fra Aaret 1861 til 1883.

Aar.

Nidelven,
(fra Aamodt-



fostil Asdal
Bom).

Kr.

Gjæv-



elven.

Fyris-

elven.

Nisser-



elven.

Kr. Kr. Kr.
Vinteren 1861-62 20943.57




350.00 2229.57
- 1862-63 10835.90




2647.93 1460.93
Sommeren 1863 .. 	 4149.00 ' 131.23 2302.60
Vinteren 1863- 46 20868.43




713.80 4359.47
Sommereii. 1864. 	 5064.12




590.93
Vinteren 1864-6523711.25




3570.27 4637.73
Sommeren 1865 10931.03
og Vinteren 1865 f




7252.88




Fra 1/1 66-ib 67 . 18020.33




7589.00 5484.72
« 1/1.67-ib 68 . 8024.33




6496.33 168.87
Vinteren 1868 . . 2841.80





Fra 19/868--5/5 6.9. 11256.70





« 14/769_29/9 69 2961.95





us/i269-11/4 70 . 6112.07





i 1874 
 31885.19




i 1875 
 5170.23




Fra 3/1-1/7 1876 . 26521.00





« 76-1/7 77 . 21071.74 -




1877-78 	 11531.60 17364.64




1878-79 	 6084.90 3261.67




1879-80 	 9655.74 -




1880-81- 	 11196.12




- 12867.05
1881-82 . . . 	




633.88 5716.58
1882-83 	 1064.62




Sum Kr. 232846.20 57681.73 29385.32 39818.45
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SamtligeBeløb ere udrededeaf Disffiktet. Til disse
Udgifter kommerendnu Omkostningerneved Arbeidernetil
Betryggelse af Blakstad Bro, hvilke have kostet:

. 1. Reguleringaf Espelandsørenog Bortmineringaf Espe-
landsholmen	 Kr. 11473.20

2. Arbeiderog Anlæg ved BlakstadBro. . 	 « 5123.62

. tilsammenKr. 16596.82
Af disse Arbeider er Reguleringen af Espelandsøren

og Bortsprængningenaf Espelandsholmenbekostet af Flød-
ningsvæsenet,medensOmkostningernefor Arbeider og An-
læg ved BlakstadBro ere udrededeaf Nedenæs A.mtskom-
mune og Oprensningsfondet,med henholdsvis og 2/a eller
Kr. 1707.87og Kr. 3415.75.

V.

Reglementer og Regulativer.

1. Konfirmation--den 27deNovember1789-- paa
en mellem Trælasthandlernei Arendal Kjøbstad indgaaet
Konventiontil Trælastensbedre FremdriftvedRensningaf
de til Byen nedflydendeElve, hvilken er indstillet til kon-



gelig Approbationaf den, til at undersøgeBeskaffenheden
imellemByens Handlendeog Bønderne,samt at forfatteen
Plan til en forbedretHandelsmaade,anordnedeKommission.

Vi undertegnedeTrælasthandlerei Arendal (i Betragt-



ning af det betydelige Tab, vi have lidt ved den hidtil i
saa mange Henseenderuordentligførte Trælasthandel,og
overbevisteom Nødvendighedenuden længere gensfand at
raade Bod derpaa,tage saadanne Beslutninger, og vælge
saadanneMidler,hvorvedvi til Fordel for Landet og os)
fastsætte og beslutte: § 1. Alle Indretningerved Flød-



ningen skulle afgjøres ved Vota, saaledes at den, som
mærker mange eller faa Tylter, have hver lige Votum,
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hvorvedde smaa Trælasthandlere,som altid ere de fleste,
og mindstkunne taale deres EiendommesHenliggelse,saa-
ledes blive satte i Stand til at overvoteredestoreHandlere,
som have Elven stedse saa fuld af Last, at de altid ere
sikre ved mindsteFlom at faa Last ud, og derfor iblandt
ikke bryde sig saa meget om Flødningen. Herved ville
altsaa ophørealle de hidtilværendeInkonvenientier,at alle
Ting skullegaa efter 2 a 3 af de største Lastehandleres
Villie. Da man ikke kan tænke paa nogen forbedrende
Handelsmaade,saa længe de hidtil med Last tilspærrede
saavel Hoved-somTværelveikke blive rensede,saa bliver
ogsaadette det første Formaalfor vore Bestræbelser; men
til at erholdedenne Hensigt,bliver detuomgjængeligforne-
dent at bortryddealle Anstødsstene,som Uenighed,privat
Interesse og Uvillighedtil at bidrage til det almindelige
Bedstehidtil har lagt i Veien. For desbedreat forebygge
Saadant,ere vi blevne enige om, at Een iblandt os skal
aarlig ved de fleste Stemmerudvælgestil Formand, som
skal have Bestyrelsei alt hvad Trælasthandelenbetræffer.
Han skal have Ret til at indkalde og samle alle Trælast-
handlere, naar Beslutninger skulle tages, og Omstændig-
hederneudkrævedet; Alt hvad saaledesi disse Samlinger
bliver afgjort, indføres i en af Selskabetautoriseret Bog,
og alle de ved de fleste Stemmerpaa ovenanførte Maade
tagne, og i denneBog indførteBeslutninger,skulle for alle
Vedkommendevære og bliveen fuldkommenogforpligtende
Regel. Alle de Trætter, som angaa Trælasthandelen,og
hindre SagensFremmetil ElvenesRensning,underkastevi
to af vore MedborgeresKjendelse, og voldgive Sagen til
dem,somuden Henstandhave at undersøgeog inden 3de
Solemærkerat afgjøre Trætten. § 2. Da alle Handlende
efter 1ste § have lige Vota, saa er det og billigt, at Alle
bære lige Byrde i Henseendetil det uomgjængeligefornedne
OpSynog Paadrivelseaf de ved fleste Stemmerfastsatteog
i denne Konventionbestemte Indretningers noiagtigsteog
virksomsteEfterlevelse. Men da en Del af os ikke have
Tid eller Leilighedtil detalternatWeog(sommestpasselige)
egne Opsyn,saa bliver det ligeledesvor førsteBestræbelse
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at udse og antage en saadan Opsynsmand, som i alle Maa-
der dertil kan være duelig, samt at blive enige om at fast-
sætte en vis Summa til OpsynsmandensLøn, der maa være
saa tilstrækkelig, at han uden anden Næringssorg eller
Trang til at konnivere med hans underhavendes Arbeidere,
kan anvende sin ganske Tid til de ham af Trælasthandlerne
paalagte Forretninger. § 3. Opsynsmanden skal tillige
holdeRegnskab over de til Elvebrugets Drift fornødneFolk,
og bestride alle Betalinger med mere. Til disse og andre
Udgifters Bestridelse skal enhver Trælasthandler i en fælles
Kasse indskyde en vis Summa, proportioneret efter hans
Elvebrug, og, i Tilfælde af Uenighed, bestemt ved de fieste
Stemmer. Saa ofte det ansees fornødent, skal saadant Ind-
skud uden Forhaling ske, og ved hvert Aars Udgang fore-
tages en. Generalrepartition paa det halve af Mesel Boms
udkomne Tyltetal. § 4. Til Arbeidere ved Flødningen
skulle de paa begge Sider af Elvene og Vasdragene boende
Bønder præfereres som de naturligste Følgningsmænd, og
dem, som alle Tider ere tilstede, og som ved enhver, endog
den mindste, Flom og paa bekvemmeste Steder strax med
liden Umag og Bekostning kunne udrette det, som længere
fra boende Folk ikke ere istand til ; men, hvor saadanne
ved Elven boende Bønder ei dertil ere villige, eller findes
bekvemme,maatte faste Mandskaber under hver sin Hus-
bond, til forskjelligeDistrikter antages, alt efter de Bestem-
melser, som nærmere i vore Samlinger skulle tages. § 5.
For ei at tage .for meget paa en Gant, skal den saakaldte
Nedre-Følgning være det, hvormed endog i denne Høst skal
gjøres Begyndelse, og skulle vi siden deliberere om det
videre Arbeide længere oppe til næste Aar, og udfinde det
dertil fornødne bekvemme Antal Arbeidere og Husbonder.
§ 6. Ved Elvenes Rensning maa al Slags Last modtages,
og ligesaa de saakaldte Bondevaser; og, naar iblandt den
uvedkommendegamle Last skulde findes noget, som ei er
mærket, eller som ingen kjendes ved, skal den separat hen-
lægges, og ved offentlig Auktion forhandles til Fordel for
Følgningskassen. § 7. Skulde nogen af os ei, otte Dage
efter tilstillet Regning, udrede hvad os, enten efter tredie §
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dler den generale Repartitiontilkommer,svare, sora sæd-
vanligt, Kjobmandsinteresse Procent om Maaneden,og
af hans i BommenforefindendesLast udtages og uden Lov
og Dom ved offentligAuktion bortsælges saa meget, som
til det Resterendemed Interesses ogOmkostningersskades-
lose Betaling udfordres. § 8. Paa det denneElverenskning
med fuldkommenVished og paa hastigste Maade skal blive
iværksat og fuldendt,saa forbindevi os hermed til, inden
fem Aar fra Dato,at have Elvene for al gammelLast ren-
sede; men skulcledet af vedkommendeØvrighedblive an_
seet, at Arbeidet ei med tilborlig Drift blev foretaget, saa
overladevi enstemmigtil Hs. Maj. at lade Arbeidet paa
vor Regning fuldfore, og dermedtage de hensigtsinæssige
Messures. For mit Vedkommendevedtages indbemeldte
under Forbeholdenhed,at den i Skovene ufremdrevneLast,
som Bønderneere pligtige at fremdrivetil Vasdragene,ikke

rette Tid frembringes,og at en duelig Mand vælges til
Opsynsmandmed Arbeiderneimoden akkorderetLon. R.
Lassen. Forestaaende vedtages i Et og Alt, alene, at
hvad tredie Post taler om Opsynsmandenskal bestridealle
Betalinger, bliver at forstaa saaledes, at Samme sker ved
Anvisningerpaa den fælles Kasse, samme PoSt taler om.
Arendal den 1ite August 1789. Paa egne og Mad. sal.
Ellef Th. Bansons og Mad. sal. ChristenGregersonsVegne,
efter Ordre, P. Thomason. Ligeledes vedtager og under-
skriver Mogens Grooss. Hans Herlofson. Salve Kallevig.
Engelb. Fahslan. Daniel Juell.

Forskrevne Konvention, saaledes som Samme heroven
indfort findes, og af Pluralitetener vedtagen og underskre-
ven, konfirmeresog stadfæsteshermed hvorhosKongenvil
have anordnet og befalet: 1) at, naar det befindes, at
Kontrahenterne,efter tre Aars Forleb, ikke have opfyldt
deres Forpligtelse, eller præsteret,hvad der efter Omstæn-
dighederne af dem kunde forlanges, skal den henliggende
Last være konfiskeret; og 2) at ØvrighedenhvertAar skal
af TrælasthandlernemodtageIndberetningom, hvor megen
Last der er udflaadet,og hvcirvidtFlommen i det afvigte
Aar har været hinderlig eller ikke, hvilken Indberetning

11
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Stiftsbefalingsmandendemfter har at tilstille det danske

2. Tillæg til Konventionen af 27 de Novem-
ber 1789, vedtagne af Trælasthandlerne i Mede
den 4de Juni 1862.

Deu under27de November1789 konfirmeredeKonven-
tionmellemTrælasthandlernei ArendalgivesfølgendeTillæg:

1
Tømmerflødningeni det arendalskeVasdragmedde til-

hørendeTværelve,i hvilke FællesfiødningfinderSted, skal
bestyresaf en Direktion,bestaaendeaf 7 Medlemmer,nem-
lig Formandenfor Arendals Trælasthandlerkorporation,to
andreaf denneKorporationaf sin Midte valgte Mænd, tre
Skoveiere,hvorafen vælges af Nissedals og VraadalsFor-
mandskaber,en af Molandsog Skafses og en af Omli,Fro-
land og Øiestads, samt en af vedkommendeRegjeringsde-
partementopnævntMand. Paa sammeMaade vælges et
lignendeAntal Suppleanter. Som Formand i Direktionen
fungerer Formanden for Trælasthandlerkorporationen,og
forøvrigter det Direktionen overladt at ordne de Forret-
ninger, som paahvileden, mellemdens Medlemmerpaa den
Maade,som de enes om.



Funktionstiden for de valgte Direktører er 3 Aar.

Hvert Aar afgaar en Trælasthandlerog enSkoveier. I de
to første bestemmesAfgangen ved Lodtrækning. Senere
sker den turvis. De Udtrædendekunne vælges paany, men
ere berettigedetil at undslaasig for at modtageGjenvalg
og kunneikke forpligtesdertil førend efter saa lang Tids
Forleb, som de have fungeret. Ligeledes fungere Supple-
anternei 3 Aar.



Denne Direktionafholderto ordinæreModer i Arendal

i MaanederneFebruar og Juli efter nærmereBerammelse,
som mindst14Dage forud maa være meddeltsamtligeMed-
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lemmer. ExtraordinærtMede kan i presserendeTilfælde
sammenkaldesaf Formandenpaa samme Maade. Ingen
gyldig Beslutningmaa fattes uden i fuldtalligt Mede, dog
kan saadan tages uden at den af Regjeringen opnævnte
Mand er tilstede, naar Pluralitet derfor opnaaes; og i Til-
fælde Stemmelighed,kan DirektionenforelæggeharnSagen
som Opmandtil Afgjorelse. Det i disse MederForhandlede
indferes paa Stedet i en af Nedenæs Amt dertil autoriseret
Protokol. Det Tilferte oplæsestydeligved ModetsSlutning
og underskrivesaf alle tilstedeværendeMedlemmer.




Simpel Stemmeflerheder afgjerendeved de af Direk-
tionen i Modernefattede Beslutninger, hvilke i Alt, hvad
der angaar Fledningeneller med den staar i Forbindelse,
ere bindendefor Trælasthandlerkorporationenog alle andre
Vedkommende.



Specielt paaliggerdet Direktionenat afslutte Kontrak-

ter for Elvedriften eller Fremfledningen,at bestyre Elve-
kassen og være ansvarligfor densBeholdning. Direktionen
antager Kasserer og Regnskabsfererog bestemmerhans
Len, samt har at drage Omsorg for RegnskabernesRevi-
sion og Decision.



DirektionensMedlemmerere berettigedetil at erholde

Godtgjørelseaf Elvekassen for udlagteReiseudgifteri Fled-
ningsanliggendersamt at nyde i Diæt for hverDag, de ere
fraværendepaa saadanneReiser, 96 Skill.



Det paaliggerDirektionensFormand:
i Medet i Februar at fremlægge et fuldstændigtog
detailleretHøvedregnskabfor det foregaaendeAar.
at fremlæggemotiveretskriftligtForslagfra Flednings-
inspektionen om den Maade, paa hvilken Flodningen

11,
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• bør foregaa,saavelsomandre indkomneskriftlige For-
slag og Klager, Fledningsvcesenetvedkommende.

e. med Strænghedat paase, at alle Kontrakternøie op-
fyldes, og at de forOvertrædelsestilfældebetingede130.-
der inddrives,og

d. at kontrollereElvekassens Udgifter.




DirektionenantagerfornedneInspektører. Disse maa
ikke selv eie Last i Vasdraget. Alle Talmændbør være
edfæstedeog skrivekyndige.




Enhver Lasteier, som lader drive Trælast i Vasdraget,
er pilgtig til at ti1still Direktionenet noiagtigtAftrykeller
Afrids af det Mærke eller de Mærker, af hvilke han be-
tjener sig. Direktionen, som meddeler enhver Lasteeier
Attest for at have opfyldt denne Pligt, tilstiller samtlige
TalmændAftryk af alle for den anmeldteTrælastmærker,
hvilket Aftryk vedhæftesTalbogen. Al Trælast,som frem-
kommertil Aftællingsstederneuden at være forsynet med
et i Overensstemmelsemed nærværendeParagraf,forDirek-
tionen anmeldtog af denne attesteretMærke,kan af Direk-
tionenbehandlessomKrabatstømmer,og efter de Forskrifter,
som indeholdesi Lov af 12te Juli 1848. Finder Direktio-
nen, at et for den anmeldtnyt Trælastmærkeharsaa megen
Lighed med det alleredeaf en andenbenyttede,at Forvex-

dervedkan afstedkommes,skal dette Mærke ikke an-
tages, forindendet er saaledes forandret,at denne Uleilig-
hed kan undgaaes.




NærværendeTillæg til den under27de November1789
approberedeKonventiontrykkes for ElvekassensRegning i
et tilstrækkeligtAntal Exemplarer,til Distribution.



— 165

§ 11.

ForanstaaendeBestemmelsertræde i Kraft 1steJanuar
1863. Fra den Tid bortfalderaf alle ældre hvad herimod
staar i Strid.

Disse Bestemmelser,hvorom den nedsatte Komite er
blevet enig, foreslaaesvedtagne af ArendalsTrælasthandler-
korporationog vedkommendeFormandskaber.

Arendal den 4de Juni 1862.

Th.Omholt. PeterR. Krag. J. Westergaard. J. Lobes.
John Rasmussen. J. Kallevig.

Fremlagt i Mode af Arenclals Trælasthandlere,4de
Juni 1862. Th. Omholt.

Udskrift af Arendals TrælasthandlerkorporationsFor-
handlingsprotokol,folio 136, forsaavidtFølgende betræffer:

I Mode den 4de Juni 1862.
Dernæst oplæstesog fremlagdesForslag fra den kom-

bineredeKomite om Tillæg til Konventionenaf 27deNovbr.
1789, som enstemmigenvedtoges,vedlæggesArkivet og ind-
fores i Protokollen.

Naar Formandenbliver underrettetom, at Oplandets
Formandskabervedtage eller have vedtaget dette Tillæg til
Konventionen,har han at iagttage Opfyldelsenaf § 10 an-
gaaendeTrykning,og derefter at distribuereog bringe til
almindeligKundskab.

A. D. Geelmuyden J. Kallevi. J. Westergaard.
Julius M. Smith. 0. A. Hoegh. Th. Omholt.
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3. Reskript af 2denJanuar 1795 (til Stift-
amtmanden i Kristianssands Stift), angaaende
en forbedret Handelsindre.tning mellem 41-
muen paa Landet og de Handlende i Arendal.

Gr. Den i Anledningaf adskillige fra endel Almues-
mændi KristianssandsStift indkomneKlager over de For-
nærmelser,som vare dem tilføiede af nogle Kjebmændi
Arendal, medhvem de stodei Tømmerhandel,nedsatteKom-
missions Forestilling, angaaende KommissionensForhand-
linger, med vedfulgteog af Sammefattede Plan til en for-
bedretHandelsindretningmellemAlmuenpaaLandetogArendal
Byes Handlende,har Kongenladet sig udførligenforedrage.

Bemeldte Plan approberes,dog med følgende Foran-
dringer og a) i Henseendetil § 8, at Kjøbmanden
skal være forbundentil, strax efter sidste Oppebørsel,at
levere Bondensin Kontrabog,og for Sammes rigtige Til-
bageleveringat forsyne sig med hans Bevis,hvorvedda alt
det Øvrige, som angaar Bevisligheders Forskaffelse fra
begge Sider, som ufornødentbortfalder; b) at den i § 9 be-
stemte Mulkt for Bonden, naar han forlanger den nye
Kontrabog,som, i Stedet for en forkommet,meddelesham,
konfereretmed Hovedbogen,uden at nogen LToverensstem-
melse imellemdem findes,skal bortfalde, men at Kjøbman-
den derimodfor den Udskrift, han i saa Fald giver af
Hovedbogen,bør nyde en billig Betaling; og c) i Ilenseende
til § 26, at, naar Bonden erholder en ny Mærkeseddeli
Stedet for en bortkommen,bør han ei alene betale Kjøb-
mandenfor sin Udskrift, men endog, i Fald han forlanger
denne af Byfogdenkonfereretmed Hovedbogen,da de der-
paa medgaaendeOmkostninger,naar den nye Mærkeseddel
befindesrigtig.

P 1an, til en forbedretHandelsindretningimellemAren-
dalsTrælasthandlereog Bønder,forfattet ifølge Kommissorii
3die §, efter at KjebmændenesBetænkning over det af
Kommissarierneførst forfattedeUdkast til saadanPlan var
indhentet og taget i Betragtning.

Om Trælasthandelen i Almindelighed. §1.
Den mellemTrælasthandlerneog Bendernehidtil førte saa-
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kaldte Varehandel,som har givet Anledningtil saa mange
Klager over heie Priser, over udueligeog paatvangneVarer
med mere, bliver herved alvorligen forbuden,saa at ingen
Forskjel maa herefter findeSted imellemVare-og Kontant-
handel. Deraf flyder, at den Trælast, som mærkesog kjø-
bes af Bonden, skal i Kontrabogen,efter den omforenede
Pris, ansættes og udbetalesBondeni rede Penge, hvorefter
det staar ham frit for at kjebe for kontant Betaling, hos
hvilken Kjøbmandhan vil, de Varer han trænger og har
Lyst til. Deraf flyder videre, at de Varer, som debiteres
Bondeni Forskud paa Trælast,ei maa ansættes til høiere
Priser end de for kontant Betaling sælgendesVarer. Saa-
danne Forskuddeber likvideresi Trælasten, ligesom og al
lovlig indgaaet Kontraktom Trælast bør paa begge Sider
,opfyldes. § 2. Da Handelensaaledesmaa herefter alene
fore§ paa Kontant, saa ville dervedophørede mangehidtil
i Anledning af Varehandelenførte Klager. Skulde des-
uagtet nogen Bonde indkommemed saadanneKlager, da
bør han det, ligesom anden Saggivelse, skjelligen bevise.
Befindes Bondens Klage grundet, skal Kjøbmandenhave
forbrudtden omhandledeSum til Bonden, og desudenbøde
fra 2 til 10 ild. til Byens Fattige; men, kan Bondenikke
bevise sin Klage, da, forudenOmkostningerne,børhanmed
lige Mulkt ansees. § 3. Paa samme Maade og under
sammeMulkt forbydesdet Kjøbmandenmed Varer at be-
tale deres Følgningsfolk,Elvearbeidereeller Huggere, hvad
de for saadantArbeide ved Afregningkunde have tilgode.
Dog maa Vareforskud,paa samme Maade som ovenmeldt,
kommetil Afdrag i Betalingen. § 4. Begjæreren Bonde,
Daglennereller FølgningsmandForskud i Varer af Kjeb-
mandenpaa sit Lastebrug eller Arbeide, hvilket ikke er
forment Kjøbmandenham at levere for en dem imellem
forud akkorderet Pris, da maa dette strax anfores paa
Bondens Kontrabogi Overensstemmelsemed følgende § 5,
og finderhan da det Anførteei efter•Akkorden,eller flere
eller andreVarerendhanharbegjæret,daforholdesefter§ 2.

Om Kontrabogern e. § 5. EnhverBonde bør af
sin medhandlendeKjøbmandi Overensstemmelsemed Lo-
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vens 5-13-49 meddelesen af den Sidste gjennemdragen,
underskrevenog-forsegletKontrabog,hvori tydeligved Dag
og Datum speciel ber anferes al den Trælast, som Bonden
leverer, med sine vedtegnedePriser,efter Temmermærkernea
udstedte Mærkesedler,hvilke, naar de i Kontrabogenere
indførte,ber leveres Bonden strax tilbage, til Bevis i Til-
fælde om den hos ham skede Mærkning,indtil Bondenhar
nydt fuldkommenBetaling, da den som KjebmandensBevis
leveres ham tilbage. § 6. Ligeledes bør i Kontrabogen,
saavelsomi KjebmandensHovedbog,der altid med hin ber
være overensstemmende,ved Dag og Datum speciel anføres
Alt det, som Bondeni Varer og Penge paa saadanHandel
oppebærer,og hver Sort Vare saaledesudføres, at Sammes
Pris hver for sig kan erfares, og ikke, som hidtil i endel
Kontrabegerer skeet, hele Oppebørselensummariskanføres.
§ 7. Al Indførseli Kontrabogenskal ske i BondensNær-
værelse; og, naar Indferselener skeet og for Bondentyde-
lig oplæst, skalKontrabogenleveres hamtilbage,og forblive
i hans Forvaring. § 8. TilbageholderKjebmandenBon-
dens Konträbog,og Bonden strax, inden sin Afreise fra
Byen efter sidste Oppebersel,klager derover, da skal By-
fogdenstrax forhjælpeden klagendeBonde til Samme, og
diktereKjebmandenen passendeMulkt, som strax skal ud-
betales Bonden, samt Omkostningerne; men, kan Bonden
ikke bevise sin Klage, skal han selv betale Byfogden, og
mulkteresefter Omstændighedernetil Byens Fattige; lige-
som og den Bonde, som reiser fra Byen uden Kontrabog,
ikke siden maa fremkommemed nogenKlage i den Anled-
ning. § 9. Dersom Bonden forkommersin Kontrabog,
maa Kjobmandenikke negte at meddele ham en ny, ud-
skreven af Handelshovedbogen,og Udskriftens Rigtighed
med sin Underskriftat bekræfte. TvivlerBondenomdenne
nye KontrabogsOverensstemmelsemed den Gamle, skal
Byfogdenkonferereden med Hovedbogen,som Kjøbmanden
ikke maa negte at forevise. Men, findesimellem Begerne
ingen Uoverensstemmelse,skal Bonden ikke alene betale
ByfogdensNærværelse,men og for hansugrundedeMistanke
bede efter Omstændighedernetil Byens Fattige, som paa
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Stedet skal betales. § 10. I Henseendetil Afregning
BondensKontrabog,da skal Lovens 5-13-49 noiagtigen
efterleves, saaledes at Regnskabet imellem Kjobrnandenog
Bonden skal være klart inden tre Aars Tid. I Mangel
deraf skal Kreditors Krav efter anforte Lovens Artikel
være magtesløst. Enhver Afregning skal i Kontrabogen
underskrivesaf begge Parter, og, omBonden forlangerdet,
tillige af Vitterlighedsvidner,somBondenselv bør anskaffe.
Skulde KjobmandenopholdeBondenmedAfregningover to,
høist tre Dage, bør han betale Bondens Omkostning,Kost
og Tæring. § 11. I Tilfælde at Bonden dør, forinden
Afregning er skeet, bør vedkommendeSkifteforvalterstrax
meldedet for Byfogden,som igjen bekjendtgjørdet for de
Handlende,at disse derefter.med deres Betaling eller For-
dring kunne indkomme. § 12. Negter Kjøbmandenat
meddele Bonden Kontrabog,og Saadant lovligen bevises,
eller forsømmerKjebmandeni Kontrabogen vedbørlig at
indføre Kredit og Debet, da skal Kjøbmandenvære under-
kastet en passelig Mulkt fra 2 til 10 Rd., efter Byfogdens
Kjendelse. Løse Afregningssedler,som overleveresBonden,
ansees ikke. som Afregning. § 13. Misregningerog Feil-
skrivningeri Kontrabøgerne,bør inden 6 Maanederefter
Afregningenvære rettede efter den Tid bør ingen Afreg-
ning kommeunder Bedømmelseeller Paaanke, med mindre
begge Parter derom ere enige. § 14. Det, som Bonden
ifolge sin Kontrabogkommertilgode hosKjebmandenenten
før eller efter Afregning,skal straxpaa Forlangendeudbe-.
tales ham. Gjør Kjøbmandenheri Ophold eller Vægring,
forholdesdermed, som i § 25 er ommeldt. § 15. I de
Tilfælde,fivor en Bonde paatagersig at betale sin Faders
eller en Andens Gjæld, der skulle saadanneDebetsposter,
naar de transporteresfra den ene i den anden Kontrabog,
speciel underskrivesaf alle vedkommendeParter.

Om Tommermærkningen. § 16. Da det er be-
fundet,at TrælastensMærkningaf Kjobmandenved Stub-
ben eller Skovene har foraarsagetadskillige Bedragerierog
Uleiligheder,saasomat en og andenuredelig Bondederved
finderAnledningtil dels at lade Lasten henligge ufremdre-
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ven i Skovene, dels udhligger først paasatte Mærker, og
lader samme,Tømmermærketil andre; detogsaahar hændt,
at naar Lasten rigtig er fremdreventil Elvedragene,og en
hastig Vandflompaakommer,driver den bort med anden
Last, førendKjøbmandensFolk derpaa kunne tage Tal,
eller udgive de omakkorderedeTalsedler, hvoraf flyder, at
Bonden negtes Erstatningfra KjøbmandensSide: saa, for
at forekommedette, bør for EftertidenunderKonfiskation,
Halvdeltil KongensKasse og denandenhalveDel til Angive-
ren, intet Tømmeraf nogenKjøbmandmærkesi Skoveneller
ved Stubben,men først ved Hovedelvedrageteller de derved
nærmest værendeMærkepladseeller ordentlige Lastesam-
lingspladse ved Stranden, naar samme did er fremdrevet.
§ 17. Dersom Lastehandlernelade mærke hos Bønderne
ved Tværelveller Vande, hvorfraBøndernenødvendigselv
maa levere Lasten, enten i Storelvenellerved visse Bomme
eller Tægster,da skal i Mærkeseddelenudtrykkeliganmær-
kes Stedet, hvor saadan Last skal leveres; og, naar det er
leveret, skal Mærkeseddelenpaategnes det Ord deveret»,
eller og meddeles af Kjøbmandeneller hans Folk en saa
kaldet Talseddel,som tydelig skal beinærke,hvilken Mærk-
ning det er, som er leveret; og skal sammeTalseddel altid
følgeMærkeseddelen. § 18. Naar Bondenharladet mærke
Last, som efterMærkningenskal kjørestil Aileveringsstedet,
da skal han,naar Kjørselener skeet, deromadvare Kjeb-
manden,at samme Last kan blive modtagen. Indfinder
Kjøbmandeneller hans Folk sig ikke til bestemt Tid til

•Modtagelse,kan Bonden kalde KjebmandensBrugsfolkeller
Lensmandenmed to Mændtil at modtagebasten, som der-
for meddeleham Bevis, hvilket Bevis skal være lige saa
gjældende som KjobmandensTalseddel. Lensmandenog
Mændeneskal betales for deresForretningaf Bonden,hvil-
ken Betalingde paategne Talseddelen,og skal uden Mod-
sigelse komme Bonden til Godtgjørelse i Afregningen.
Mærker derimodBonden sin Last ved en Tværelv eller
andet Elvløb, hvorfra han efter Mærkeseddelenskal ved
Flomvand levere den til et bestemt Sted i Elven, .hvor
ingen Bom eller Tægst formedelstElvens hastige Leb kan
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standse den, da tilkommerdet Kjøbmanden,naar Bonden
anmelder.Lasten at være leveret, ved sine Folk at lade
efterse Elven fra Mærkestedettil det bestemte Leverings-
sted, om de finde noget af Lasten efterliggende,hvorefter
Talseddelgives. Negter Kjøbmandenmedsine Folk at lade
saadantefterse, og at give Talseddel,naarLastener leveret,
da kalder Bonden Lensmandenog to Mænd at gjøre det,
hvilketKjøbmandener forpligtetat erstatte som ovenmeldt.
§ 19. Derimod,dersomBonden ikke til den i Mærkesed-
delen bestemteTid fremdriverden hos ham mærkedeLast,
saa at Lasten formeclelstBondens Forsømmelseforringes,
da, for ligeledes at forkorteKjøbmandensVei til sin Rets
Nydelse, bliver i deslige Sager bevilget Extraret at holde
af Sorenskriveren,hvor KjobmandensPaastand uopholde-
ligen efter Loven skal paakjendes,og Bonden desudentil-
pligtes at erstatte Skaden, som Lasten fra Mærkningstiden
af har taget, betale Omkostningerne,samt en MulkCtil
Sognets Fattige, med mindreat Mangel af Vandfiomeller
andrenaturligeAarsagerharuovervindeligenhindretLastens
betimeligeFremdrift,hvilket da med Vidne børbevises. I
disse Extraretter maa saavel Vidner afhøres som Sagen i
sig selv paakjendes. § 20. Da det tilforn har hændt,at
Kjøbmandenhar gjortUdsættelseri de af deresMærkemænd
til Bønderneudgivne Mærkesedler,paa Grund af Mærke-
mændene vare uefterrettelige eller uberettigedePersoner:
saa, til saadan Usikkerhed for Bønderne at forekomme,
skulle Trælasthandlerneforsyne deresMærkemændmed Be-
vis under Haand og Segl om deres Antagelse; hvilket Be-
vis for vedkommendeFoged skal forevises,paa det Fogden
i Tilfælde kan meddeleBondenAttest om Mærkemændenes
Autorisation. § 21. HvadsaadanneTømmermærkerefore-
tage med Mærkninger,og hvad Akkorderde desangaaende
slutte med Bønderne,ansees lige saa gyldige som det af
Kjobmændeneselv var skeet, saa at de af dem udstedte
Mærkesedleruden nogen Modsigelseskulle gjælde. § 22.
Den af disse Tommermærkerem!erkedeLast henligger for
BondensRegning,indtilMærkeseddelenerpaategnetdeveret»,
eller indtil Talseddelderpaaer bekommet,fra hvilken Tid
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Lasten er for KjøbmandensRegning uden videre Ansvar
for Bonden. De af disse autoriseredeMterkemænd,udgivne
Mærkesedlerskullealtsaaudtrykkeligindeholde: Bondens
Navn; b) Stedet hvorMærkningener skeet; c) denmærkede
Lasts Mængde,Maal, Størrelse og Priser; d) om det er
leveret, eller Stedet, hvor og naar det skal leveres, for at
nyde Afregning; e) Datum og MærkernesNavn. § 24.
Mærkesedlerne,saaledes indrettede, indføres strax i Mær-
kernes Dagbog,og paaMærkningsstedetoverleveresBonden.
Efter Dagbogenindføres Mærkningenordlydendei Kjeb-
mandens.Hovedbogpaa BondensKonto, men Summenind-
føres ei, førendTalseddel er forevist. § 25. Naar Bon-
den fremkommermed Kvittering for LastensLevering,som
er den paategnedeMærkeseddeleller Talseddel,der strax i
Kontrabogenskal indføres,og han fordrer det, skal Kjøb-
manden i rede Penge udbetale ham sit Tilgodehavende.
Erholdet Bonden ikke Betaling i det høieste to Dage efter
den første Fordring, melder han sig hos Byfogden, som
uden Omkostning for Kreditor strax efter Aftensvarsel
holder Gjæsteret,og indentre SolemærkertilkjeliderDebitor
at betale, hvorefterExekution strax maa følge, saafremt
Dommenikke strax paaankesfor vedkommendeLaugthings-
ret, hvis Dom dog inden tre Solemærkerefter densForkyn-
delse skal fuldbyrdes,om den ei videre appelleres,hvilket
ved LaugthingsdommensForkyndelseskal anmeldes,og Ap-
pellationsstevningeninden sex Uger forevises. § 26. Paa
det ikke Bonden skulde miste Betaling for den mærkede
Last, om hans Mærkeseddelpaa en eller andenMaadefor-
kommer,saa skal Kjøbmandenuvægerlig meddeleBonden,
som har forkommetsin Mærkeseddel,en ny, overensstem-
mende med hans Hovedbog eller MærkerensDagbog;
hvilken nye Mærkeseddelda indføres,hvormangepaadenne
selvsamme Mærkning før ere udstedte og hvad Dato.
Negter Kjøbmandensaadanny Mærkeseddelat udgive,eller
uagiver han en ny, som Bonden formenerat være uover-
ensstemmendemed den Bortkomne,da skal Byfogden være
Bondenbehjælpelig,og til den Ende lade sig Kjøbmandens
Hovedbog forevise, og med Samme konferere den nye
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Mærkeseddel. § 27. Elverenskningenfra den gamleefter-
liggende Last, og Lastens FremdriftforFremtiden,bør ske
saaledes,som den under 11te August 1789 af Trælasthand-
lerne indgaaedeForening i Alt fastsætter,og som27deNo-
vembers. A. er approberet.

• 4. Reglement for Opsamling og Anven-
delse af Krabastemmer og Bundtommer i
Arendals Vasdrag.



Det skal paaliggeAlle, som ereantagnetil at fremflede

Trælast i ArendalsVasdrag, at flødeog behandledet fore-
faldendeKrabastemmer,hvorunderforstaaes umærketLast
og mærketLast, hvis Eler ikke vides, paa samme Maade,
som den mærkedeKjebmandslast,og ingen Uvedkommende
maa hermedbefatte sig.




Det Krabastemmer,som flndesi ArendalsVasdrag,skal
fremfledestil Mesel eller Asdal Bom og der opsamles,op-
flaadeseller landsættes.



Formanden for Arendals Trælasthandlereskal hvert

Aar 2 MaanederforindenApril MaanedsUdgang ved Be-
kjendtgjørelseri Arendals Avis, ved Opslag paa vedkom-
mendeThingstederog ved Bekjendtgjørelsefra Kirkebakken

de Præstegjæld,gjennemhvilke Vasdragetgaar, bringetil
almindeligKundskabhvormegetog ved hvilkeaf ovennævnte
BommeKrabastømmerfra næstforegaaendeAar er beroende,
med Opfordringtil Vedkommendeat godtgjøresin Eiendonts-
ret til sammesamtmedTilkjendegivendeom,at det i modsat
Fald.vil blive at anse sent Elvekassens Eiendom.

4.
Enhver, som bevisliggjørsin Ret til Krabastemmer,kan

erholdesit udleveret mod Refusion af de paa samme an-
vendte Arbeidsomkostningerog Udgifter.
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• A§5.
Det Krabastømmer,som i Aarets Lob er Samlet og

hvortftingen Eier har meldt sig og bevisliggjortsin Elen-
domsretinden April MaanedsUdgangnæstpaafølgendeAar,
ansees og hehandlessom Elvekassens Eiendom.

§ 6.
Bundtømmeri ArendalsVasdragmaaikke optageseller

behandlesuden ifølge TrælasthandlernesForanstaltningeller
Tilladelse.

Naar Bundtømmeroptages, henlægges det paa dertil
anskaffede Steder, hvilke bekjendtgjøresved Opslag paa
vedkommendeThingstederog i Arendals Avis. Den, der
bevisliggjørsin Ret til optagetBundtømmer,kan til enhver
Tid erholdesit udleveret mod Refusion af de derpaa an-
vendte Arbeidsomkostningerog Udgifter og bliverdet Bund-
tømmer,der i Aarets Lob er optaget,og hvortil ingenEier
har meldt sig inden AprilMaanedsUdgangnæstpaafølgende
Aar, da at behandlesom ElvekasseusEiendom.

7.
Krabas- og Bundtømmer— eller sammes Udbytte i

Tilfælde af Salg — anvendestil Forbedringeri Vasdraget.

Arendalden 8de December1853.

Isaac Kallevig. Th. Omholt. J. Westergaard.
L. Westergaard. SørenA. Dedekam. 0. A. Høegh&Co.

B. Ferd. Berentzen. 0. Ruenæss.

Ved høiesteResolutionaf 13de d. M. er foranstaaende
Reglementi Medholdaf Lov af 12te Juli 1848 § 2 naadigst
approberet.

Den KongeligeNorske RegjeringsDepartementfor det
Indre, Kristiania den 19de Januar 1854.

F. Stang.
Johan Collet.
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Læst og publiceretindenArendalsBythingsretden22de
Februar 1854, som JustitsprotokollensFolio 367 udviser,
og derefter i Publikations-ogBrevprotokollenpaa Folio 429
Pag. 1 ordlydendeindfort.

Pra6m.
Thinglysningsgebyret96 Skill.
niti og sex Skilling er betalt.

Pram.

5. Trælasthandlernes Erklæring af 18de
September 18 6 0 omFærdselen forbiMeselBom.

1
At saasnarten saadanMængdeLast samlersig i Bom-

men, at den naar til Oveland,skal der gives Ordre til at
stænge Kiland og VimmeBomme. Ligeledesskal derheller
ikke flocles-mere til Bommenforend, enten Lasten stuver
tættere sammeneller der er skaffet Rende gjennem,saa at
Overfarten,paa faa Undtagelsernær, til enhver Tid kan
være fri.



At vi altid ville gjøre vort Bedste for at holde en

Rende i Lasten, saaledes at Flaacler kunne fare igjennem,
og at vi dertil, naar Rendener aaben,ville koste saa mange
Tauge eller Kjættingersamt Fæstigheder,som vil være til-
strækkeligfor at ikke Lasten vedSlipningenaf NelaugDam
skal sammenstuvesig og bevirke Spærringaf Renden saa
ofte denne Dam bliver sluppet.



At vi antage efter enhverFlom ikke at behove mere

end 3 Uger, regnet fra den Dag, Lasteudtag ordentligkan
paabegyncles,forend Gjennemfartenigjen kan være aaben,
og at der, saasnart man efter en saadan Flom igjen faar
Rende, det forste Dogn skal væreuhinclretAdganggjennem
Bommen,men senere hen skal Passagen indskrænkestil om
Morgenenfor og om Aftenen efter Arbeidstid, for at Ar-
beidet i Bommenderved ikke skal hindres.
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4.

At de Indrømmelser,som D'Hrr. Trælasthandlereville
tilstaa, ikke alene skal være gjældendesaalængejeg (davte-
rende Formandfor Trælasthandlerne,J. M. Smith),er Por-
mand,men ogsaa for Eftertiden,da Frolands Formandskab
udtrykkeligforlangerdette.

6. Reglement for Flødningen forbi Asdal
B om,approberetved kongeligResolutionaf 9deMarts1867.

1

Fra Asdal Bom til 300 Fod nedenforFærgestedetved
Ranebjerget,skal inden den Tid, som af Departementetfor
det Indre bestemmes,anbringesen tilstrækkeligstærkBom,
der enten ved Trækareller vedDue d'Alberhindresfra af
Tømmeretat trykkes nærmereLand end 40 Fod. Under
almindeligeVandstandsforholdeskal den mellemBommenog
Landet frembragteRende være fri for Tømmer, der kan
besværliggjøreBaadfarten.

§ 2.
De til Passage gjennem Bommen fornedne Aabninger

skulle mindSthave en Bredde af 24 Fod og maa ikke paa
nogensomhelstMaadeindskrænkes,hvorhosder skal sorges
for, at indtil 5 Fod dybtgaaendeBaade kunne passereover
Synkebommen. De Forandringeri de nuværendeBomme,
som i Overensstemmelsehermed fornødiges, skulle være
udførte til den Tid, som af Departementetfor det Indre
bestemmes.

3.

Til de Tider, da DampbaadeellerPaketbaadeefter be-
kjendtgjortRoute skulle passere forbi Asdal Bom, maa
under almindeligeVandstandsforholdehverken i Vrængen,
udenforMunkesteeller vedRanebergsstrandennedtil Asdal
Bom, løst Tømmer vanskeliggjøre de nævnte Fartøiers
Fremkomst.
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§ 4.
Naar ikke Omstændighederne gjør det uundgaaeligt

nødvendigt, maa ingen Flaade standse i Vrængen. I intet
Tilfælde maa saadan anbringes sammesteds ved nordreLand
og ved søndre Land høist en Flaadebredde. Flaaden eller
Flaaderne skulle da være forsvarligt fortøiede i beggeEnder.



Udstikningen af Asdal Bom og Transporten videre

nedad Elven skal foregaa saa hurtigt, som Omstændighederne
tillade, og maa uden Nødvendighed Intet foretages til
Fremme af Flødningen, hvorved Baadfart9n hindres.




Overtrædelser af disseBestemmelser straffes ifølgeLov,
indeholdende Bestemmelserom Flødnings- ogFlodrensnings-
væsenet, af 26de August 1854 § 7 med Bøder, og med
Behandlingen af Sager angaaende saadanne Overtrædelser
forholdes efter Forskrifterne i samme Lovs § 3.

Reglement for Baad- og Seilfart i Lobet
mellem Hisøen og Gaasholmen, approberet ved
kongelig Resolution af lste Juli 1872 som Tillægsbestem-
melse til Reglementet af 9de Marts 1867.

Ved kongelig Resolution af 1ste Juli 1872 er der i
Henhold til Lov indeholdendeBestemmelser med Hensyn til
Flødnings- og Flodrensningsvæsenet af 26de August 1854
§ 7 naadigst approberet som gjældende indtil Videre føl-
gende Tillæg til det ved kongelig Resolution af 9de Marts
1867 fastsatte Reglement for Flødningen i den nedre Del
af Nidelven i Nedenæs Amt :

»I den Tid, hvori Floclning af Tømmer foregaar
fra Asdal Born, ere Dampskibe forpligtede til at be-
nytte den mellem Tangen paa Hisøen og Græsholmen

12
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opmudredeRende, naar og saalænge denne er i saådan
Stand, at den har en Dybde af 6 Fod under dagligt
Vand, 15 Fods Bundbreddeog Skraaninger af 11/2Fods
Anlæg paa 1 Fods Heide›.

8. Overenskomst om Benyttelse afNelaug
D a ni, vedtagen af Trælasthandlerne i Modeden 15de April
1859 efter Forslag af Jernværkseier Aall.

Slippedammenbenyttes kun med fjærefuldt Vand i Tids-
rummet fra 15de Juni-31te Juli samt fra 1ste til 15de
September,men aldrig i August Maaned, og skal Be-
kjendtgjørelse ske for Vedkommende,naar Nelaug Dam
bliver sluppet.
Trælasthandlerne ere forpligtede til at erstatte den
Skade, som er foraarsaget eller vitterligen foraarsages
ved Brugen af Nelaug Dam, enten efter Overenskomst
eller efter Skjøn, samt forpligte sig navnligen til at be-
tale aarlig fra Begyndelsenaf 1858i Engeskade til Bru-
gerne af Gaarden øyenæs 8 — otte — Spd1r.,hvilken
Skadeserstatning betales, saalænge Drift og Overdæm-
ning foregaar ved Stemvand som nu.
Trælasthandlerne ere forpligtede til at aabne Bommen
vedLarsnæsstrømmen,naar paafordres af Hr. Aall eller
hans Folk, til Fremdrift af, Kulved eller anden Last,
men Aall lover under Brugen af denne Rettighed til at
lade Bommenaabne saavidt muligt at lempe sig efter
Flødningens Behov.



VIII g.

Arendals Vasdrag.

`,•2.

Hisestremmens Farbargjerelse og Forhandlinger

angaaende Bro ved Vippa.

12*-



VIII g. 2.

HisestremmensFarbargjerelse og Forhandlingerangaaende
Bro ved Vippa.

I .

Sagens administrative Behandling.

1. Hisøstrømmens Farbargjørelse.
NedenforAsdal deler Nidelvensig og har to TJdløbi Lokalbe

Havet. Den ene Arm Tangenlebet gaar i nordøstligskrivelse

Retning gjennemden lille Se Holenud i ArendalsHavn.
Den anden Arm, der kaldes Natvigstrømmen,gaar i sydlig
Retningog falder ud i Havet vestenforHiseen. I den før-
ste af disse ArmevarElveleietpaatvende Steder saa smalt
og grundt, at der dannedesig tvendesaa stærke Strømme,
TangenstrømmenogHisøstrømmen,at PassagenmedBaade,
Prammeog Temmerflaader,saavelop som ned, ialmindelig-
hed var megetbesværlig,i Flomtiderfarlig,ja endogumulig.
Derhosvar Strømmenefor grunde til at kunne passeresaf
størreFarteier. Man lovedesig dogadskilligFordel af en
Uddybning,idetman vilde opnaastorLettelse for Færdslen
og have Anledningtil om Vinterenat oplæggeFarteierne
i Helen, hvor der var brakt eller endogferskt Vand.

Efter privat Opfordringlod DepartementetKanaldirek- 1857.

tøren undersegeHisøstrømmenfor om muligt at kunne af-
give Forslag til en Forbedringaf Strømforholdene. seigelser

Leitnant Grøntvedt,somi Foreningmed IngenierLas- ',>+,rltavdge,
sen havde anstilletUndersøgelserne,'afgav under 28deDe-28de181r:fel

Oidnrierti-
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1857. cemberet Forslag, lydendepaa Kr. 16417.63,til at udvide
og fordybeLobet ved Minering. Sorslaget tiltraadtes af
Kanaldirektørenog oversendtesaf ham under 30te Decem-
ber til Departementet.

1864. Efterat være tilstillede samme underhandledede In-
Vedelers
'orsIag af teresseredeomTilveiebringelsenaf Overslagssummen.;under
tenuar disse Forhandlingeropstod der imidlertid Spørgsmaalom

OmkostningernevedenstørreUddybningaf Løbet end fore-
slaaet, nemligtil 12 eller 14 FodsDybdeved dagligtVand.
Efterat specielleVandstandsobservationervare anstilledefor
at komme paa det Rene medStrøm-og Vandstandsvaria-
tionerne, udarbeidedeLeitnant Vedeler den 31te Januar
1854et Forslag med Overslag,lydendepaa resp.Kr. 32920
og 28436,til Udsprængningaf en 12 eller 14 Fod dyb og
26 Fod bred Seilrende.

Den 3dieJuli oversendteKanaldirektørendette For-
slag til Departementetog ledsagededet meden længereBe-
tænkning over den Indflydelse,somAnlægget vilclehave
paa VasdragetsKarakter, samt over Vanskelighederneved
ArbeidetsUdførelse.

Ved Lensmandeni Øiestad ansøgtes under 13de Mai1865.
om Tilladelsetil ât udføredette Forslag og omStatsbidrag

Idragende

dertil. Der var da i Arendalog tilstødendeLanddistrikter
wlelse og

id
Stats- somBidrag ialt tegnet Kr. 11082.
brag.

rngenier- Under 19deSeptemberafgavIngeniørkommissionensin
Betænkningover Forslaget. Den gjør deri opmærksom

ulkning
af I9de paa, at Sprængningeni Hisøstrømmenikke i nogenvæsent-
pthr.1865.lig Grad vil forbedreStromforholdenegjennemsamme, da

den vil medføreen Udvidelseaf Profilet i den ovenfor
værendeStrøm ved Tangen, og derved en større Vand-
masse tilføres dette Løb. Ved den foreslaaedeSpræng-
ning vil derfor væsentlig opnaaes at skaffe større Skibe
Adgangtil Hølen, naar ikke Vandstanden,var saadan, at
der blev for stærk Strøm. En ubetydeligRektifikationaf
det bestaaendeLob og Anlæg af Trækveivilde derimod
være tilstrækkeligt til at skaffe Baadfarten den samme
Lettelse.
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Paa Grund af denne IngenierkommissionensUdtalelse 1865.
fandt Departementet at maatte stille den Fordring til Aren-1)'07citr7nt'
dals Kommune eller deSkibsredere og Brugseiere, der vare 9Wircuivci

interessereie i, at Strømmen aabnedes for større Skibe, at
de tilveiebragte et ikke ubetydeligt større Bidrag end det
vedtagne (saaledes at Distriktets Tilskud idethele kom til
at udgjøre 2/3 af Overslagssummen),samt at der tilveie-
bragtes Sikkerhed for, at ethvert af Arbeiderne opstaaende
Erstatningskrav, hvortil ikke i Overslaget var taget Hen-
syn, blev det Offentlige uvedkommende.

Herpaa vilde de Interesserede ikke indgaa, men ind- 1866,
indsendte et af Amtet under 19de Marts paategnet Andra- Fornyet

gende om,at Farbargjørelse af Hisøstrommen,omden endefter Aonmdr

de forhaandenværendeOmstændighederikke maatte findesat
kunne istandbringes i den fulde projekterede Udstrækning,
dog maatte blive udført i en mindre Maalestok, hvortil for
nødent Samtykke var erhvervet fra de flesteBidragsydende.

I denne Anledning beordrede Departementet under 9de
Mai Kanaldirektøren til at afgive Forslag medOmkostnings-
overslag for en Farbargjørelse i mindre Udstrækning, nem-
lig for at lette Baadtrafikken og muliggjøre Dampskibsfart
gjennem Strømmen.

Dette Forslag afgaves den 28deMai. Idet Kanaldirek_Kanaldire

tøren antog, at der ikke kunde blive Spergsmaal om rin-stiargeit'a
gere Dybde end 8 Fod, beregnede han for denne og 10 if)..arrtiZI
Fods Dybde Omkostningerne til henholdsvis Kr. 16000 og gaaDeZt
Kr. 24800. Han antog samme Rendebredde for de større 29L"
Dybder og tænkte Sprængningen foretaget ved Dykkere.

Paa IngenierkommissionensForlangende har derpaa Ka- Kanaldire

naldirektøren den 12teOktoberberegnetOmkostningernevedtesrm?ov;
fogaii,,J:eur!Spræugning af endnu grundere Render — fra 4 til 10Fods

Dybde og ved sammeLeilighed udtalt sig for, at Sagen
burde støttes med Bidrag af det Offentlige,idet han anbe-
falede Valget af 9 å 10 Fods Dybde,somhan forventede ud-
ført for Kr. 22164.

Heri var Ingeniørkommissionenenig og afgav underkoimngineri'si:
13deNovember ny Betænkning, hvori den bl. A. fremholdt,ta3nneZnsii4

at SkoveiernesBidrag væsentlig sigtede ti1at skaffeFarteier 13de18Novt
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1866. Adgang til Helen ovenf« Strømmen,saa man der kunde
arrangere Lastepladse, en Omstændighed,der vilde give
Adgangtil større KonkurranceblandtTrælasthandlerne.

1867. Vedligeholdelsenaf denprojekteredeTrækveilangsHise
Tdlige-

-
e

Idelse af
strømmenovertogØiestadKommunalbestyrelseden28deDe-

'rækvei. cember1867.
1868. Ved kongeligResolutionaf 21de Marts blev det der-
i. Res. af paa bestemt:
ie Marts
368ang. 1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
Stats-
bidrag. gettet opførte Midler tillades udredet et Beløb af Kr. 11082

for, i Forening med et lignende inden Nedenæs Amt til-
veiebragt Bidrag, at anvendes til en Uddybning af Hise-
strømmen ved Arendal, overensstemmende med Kanaldirek-
tørens Forslag af 28de Mai 1866, i saa stor Udstrækning,
som det ved ovennævnte Midler, hvoraf tillige Expropria-
tionsudgifter blive at udrede, maatte kunne ske.
At der af de nævnte Midler tillades, forsaavidt fornødiges,
forskudt et til Distriktets Bidrag svarende Beløb mod Re-
fusion i Overensstemmelse med de vedtagne Vilkaar for
Bidragets Erlæggelse.
At der af de samme Midler endvidere tillades udredet et
Belob af Kr. 3200 til Anskaffelse af Dykkerapparat af
den i Kanaldirektørens ovennævnte Forslag forklarede Be-
skaffenhed.

4., at den af Øiestad Kommunebestyrelse den 28de December
1867 fattede Beslutning angaaende den fremtidige Vedlige-
holdelse af den Trækvei, som ifølge Planen skal anlægges.
ved Strømmen, samt angaaende Optagelse af Laan til Ud-
redelse af Kommunens Bidrag til Arbeidet m. in. appro-
beres i Henhold til Lov angaaende Formandskaber paa
Landet af 14de Januar 1837 § 39, forsaavidt Kommunen_
derved paadrages Udgifter for et længere Tidsrum end 5 Aar.

I Henholdtil denneResolutionbeordredeDepartemen-
tet under2den Mai Arbeidetsat igang, hvorefterdet i Juli
MaanedpaabegyndtesunderLeitnant Vedelers Ledelse.

Arbeidet, som dreves Sommeren1868, 69, 70 "åg71,
blev fuldførti November1871 overensstemmendemed den
approberedePlan, dog med den Modifikation,at Seilrenden
er given 24 Fods Bundbreddei 10 Fods Dybde (under
dagligt Vand), og at der mellem Seilrendenog Trækveien
er skaffet mindst 4 Fods Dybde (underdagligt Vand) for

rbeidets
[værk-
ættelse.

1.872,

rbeidets
Fuld-
erelse.
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at ophæve Strømhugget i Flom, og for at man skal kunne 1872

trække Dampbaade og Færger langs Trækveien.
Under 25de Januar 1872 har Vedeler afgivet en Hvoevdeedirea'

Hovedrapport om Arbeidet tilligemed Oversigt over detsPlarntrafi28;
Kostende.

Da et Par Fartøier, som passerede Renden kort efterat A:Mte,
den var færdig, håvde Vanskeligheder med at komme frem, lingsbol1

lod Vedeler, paa Forernes Opfordring og efter deres Anvis-
ning,anbringe 8 Fortøiningsboltepaa heire og en paa venstre
Bred. Desuden blev paa selve Trækveien anbrågt Fæstig-
heder. Da Vedeler havde gjort dette uden paa Forhaand
at indhente Grundeierne Samtykke, og cia den paa Skipper
Thoresens Grund anbragte ældre Fæstighed var fjærnet
under Arbeidet, fremkom der Klage fra .Grundeierne. For
de nye Fæstigheders Vedkommendeblev Sagen ordnet, idet
Grundeierne gave sit Samtykke til, at Boltene forbieve
staaende uden Godtgjørelse. De afgave med Hensyn dertil
sine skriftlige Erklæringer, som bleve thinglæste i Henhold
til Departementets Ordre af 23de Oktober.

Til Anbringelse af en ny Fæstighed paa SkipperThore- Frstigh

sens Grund havde Vedeler afgivet Forslag, som Departe- årsPo%
mentet ved samme Anledning bifaldt; men, paa Grund af strv:mstsrle)
Uvillighed fra Grundeiernes Side, erholdt man først i 1874
af Klemet Svendsen og Jens Thoresen Hjemmelsdokumenter
for Fæstigheders Anbringelse paa Gaardene His og vestre
Strømsbo.

I Henhold til Planen skulde der anbringes Trækvei grs-taAtnni,
langs Strømmens venstre Bred, og denne blev dannet vednhig

at oplægge den udskudte Sten foran Stranden, idet man i
1869 traf fornødne,senere thinglæsteOverenskomster herom
med Grundeierne. Samtidig trængtes en Tomt til Smedie
og Materialbod og Plads for den. udsprængte Sten. Man
udplanerede derfor en saadan ved den øvre Ende af Hisø-
strømmen (Kjærringstrømmen) og afskar saaledes Grund-
eierne fra direkte Adkomst til Vandet. Eieren af en Del af
vestre Strømsbo i Øiestad, Jorgen Andersens Enke, gjorde i
den Anledning Krav paa Erstatning, og efter vidløftige
Forhandlinger gik hun md paa en Erstatning af Kr. 100
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1872. som Godtgjørelse for den Skade eller Forringelse i Værdi,
som hendes og Mands Fællesbos Eiendom i Gaardan vestre
Stremsbo i Øiestad Sogn led ved Arbeider med Kanalisa-
tion af Strømmen, og for den vanskeligere Adkomst, der
efter Trækveiens Opførelse var bleven til hendes indenfor
samme liggendeBugt eller Lasteplads» (kfr. hendes Erklæ-
ring af 26de Oktober 1870). Senere fremkom hun med
Fordring paa yderligereErstatningskrav for den Tomt, som
var opfyldt mellemden egentligeTrækvei og et Stengjærde
foran Arne GundersenSEnkes Have, og som tjente til Op-
lagsplads for Mudderprammem. m..

	

1873. Da det var tvivlsomt, hvorvidt Anlægget kunde be-
tragtes som Eier af Tomten, blev der med Departementets
Samtykke af 21de.Mai den 14de Juni 1873 indgaaet den
Overenskomst,at Tomten anerkjendtes somEnkens Eiendom,
mod at hun overlod den argiftsfrit til Kanalvæsenet indtil
Udgangen af Aaret 1875, og mod at hun afkjøbte Kanal-
væsenet dets Materialbod for Kr. 60 paa Betingelse mod
fastsat Afgift senere at udleie den til samme.

	

1874. Øiestad Kommunebestyrelse, som havde paataget sig
ekveiens Vedligeholdelsenaf den opførte Trækvei langs Hisestrem-redlige:
oldelse. men, gjorde Indvendinger mod at overtage samme, idet den

formente at Trækveien burde været bygget af Sten. Den
29de August 1874anmodedeKanaldirektøren Ingeniør Sætren
om at indkomme med Forslag til Afieverelse af Arbeidet i
Hisestrømmen med tilhørende Trækvei, samt at konferere
med Ordføreren i Øiestad om Tiden for en saadan Forret-
ningsAfholdelse. Efter langvarige Forhandlinger blev denne
Sag endelig ordnet ved at Øiestad Kommune i Mode den
19de Juni 1876 erkjendte sin Forpligtelse med Hensyn til

• Vedligeholdelsenaf Trækveien.

	

[878. For ydre Linie af den nye vestlandskeHovedvei maatte•
Igaaende (ler bygges en Svingbro over Hisøstrømmen. I Skrivelse
)en over
sestrønn-til Kanaldirektøren af 5te Januar 1876 udtalte Veidirek-
men:

som ønskeligt, at Broaabningen ikke maatte blive over 60
Fod, og ønskede Kanaldirektørens Udtalelse om hvorvidt
en saadan Aabning tilfredsstillede ethvert berettiget Krav.
Under 6te Januar besvarede Kanaldirektøren denne Skri-
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'velse og meddelte, at han ved direkte Maaling paa Ste- 1876

det havde fundet, at man, af Hensyn til den muligens se-
nere nødvendige Udvidelse af de gjennem Hisøstrømmen
minerede Render, maatte fordre, at Landkarrene for den
over den øvre Strøm projekterede Svingbro maatte staa
mindst 60 Fod fra hinanden, naar denne Afstand maaltes i
Hoiden af dagligt Vand og lodret paa Rendens Retning.
Skulde man af Hensyn til Omkostningerneog Brobygningens
Tyngde alligevelmaatte indskrænke Broaabningen,saa maatte
dette ske ved at trække venstre Landkar frem, og saaledes
undgaa at trække frem hoire Breds Landkar, der vilde
blive mest iveien for Rendens fremtidige Udvidelse.

Efter Hisøstrømmens Uddybning er der igjennem den
bleen stor•Trafik. Dens Tilstand foraarsager imidlertid
adskillig Ulempe, idet der i Flom er saa stærk Strem, at
ingen Dampbaad kan gaa op mod den. Den opførte Træk-
vei befandt sig ogsaa efter nogle Aars Forlob i en mindre
godStand. NedenæsAmt tilskrev derfor under 11teMai 1881
Indredepartementet angaaende en Plan for Vedligeholdelse
og Fuldstændiggjørelse af Arbeidet til HisøstrømmensFar-
bargjørelse. Indredepartementet oversendte under 28deMai
1881 Kanaldirektøren denne Sag til Behandling, og efter
hans Ordre afgav Ingeniør Sætren den 9de Marts 1882 en 1882.
Betænkning over Udbedring og Fuldstændiggjørelse af de sætrens1

tænknmg
udførte Arbeider til Hisøstrømmens Farbargjørelse. Denne 9de

2Mar188 ov<
gik ud paa en solidere Ombygning af Trækveien, beregnet Udbedrii

til Kr. 4000, og paa jevnere Fordeling af Faldet i de tvende sVd%
Strømme, hvilket skulde ske ved Udvidelse i den nederste 2øertaer,
Strøm. Omkostningerne ved dette Arbeide beregnedes til

HaseØrstvre.c,

Kr. 6700. SamtligeOmkostninger blev saaledes Kr. 10700. men.
Under 15de s. M. oversendte Kanaldirektøren denneKanaldir

Betænkning til Departementet, idet han tiltraadte samme. k5deM
It°rens a

læring

1881.

2. Forhandlinger angaaende Bro ved Vippa.

For Veianlægget Arendal—Grimstad var det nødven- 1877

digt at opføre en Bro over Arendalselvens høireUdløb, den
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1877. saakaldte Natvigstrem. I Anledningen dette Broanlæg
havde Veidirektøren i 1876 havt gjentagne Konferancer
med Ingenier Sætren.

Sommeren1877 affordrede vedkommendeArbeidsbesty-
rer derpaa Ingeniør Sætren en Erklæring, om hvorvidt de
foreslaaede og under Opførelse værende Stenpillarer kunde
have nogen skadelig Indflydelse paa Vandstandsforholdene.
Da de af Ingeniør Sætren i denne Anledning foretagneBe-
regninger viste, at Stenpillarerne foraarsagede en skadeligOp-
stuvning af Vandstanden ovenfor, indsendte han sin Erklæ-
ring til KanaldirektørensGjennemsyn. Da Kanaldirektøren

det Væsentligste bifaldt Sætrens Beregninger, oversendtes
Erklæringen til Veibestyreren. Paa Veidirektørens Foran-
ledning afgav Kanaldirektøren under 6te September officiel
Erklæring, henviste til sin Skrivelse til Sætren og til hvad
der var korresponderetmellem denne og Veibestyreren samt
foreslog at foretage en Udvidelse af Hovedliabet istedet-
for Udminering af en særskilt Siderende og at lade op-
tage et fuldstændigt Kô'tekart med tilhørende Profiler over
hele Situationen omkring Brostedet for at fremskaffe de til
en rigtig Bedømmelsenødvendige Materialier.

1878. Den 27de Februar 1878 remitterede Veidirektøren Sa-
gen gter til Kanaldirektøren med Forslag til Jernpillarer
Istedetfor Stenpillarer, og desuden en til disse svarendeUd-
videlse af Hovedløbet. Heri erklærede Kanaldirektøren sig
enig under OdeMarts.

Forslag.

Leitnant Grøntvedts Forslag af 28de December 1857 til
Hisestrømmens Farbargjøre1se.

Leitnant Vedelers Forslag 31te Januar 1864 til Hisestrein-
mens Farbargjørelse.

Kanaldirektør Thams's Forslag af 28de Mai 1866 til Hisø-



strømmens Farbargjørelse.
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III.

Expropriationer, Forlig og Overenskomster.

1. Erklæringer fra Jens Thorsen Strømmen,
Søren Christoffersen, G. T. Hiis og S. L. Juell
angaaendeTilladelsetil at anbringeenFæstighedpaa deres
Eiendommeved Hisøstrømmen,thinglystved Maanedsthin-
get for ØiestadThinglag, NedenæsSorenskriveri,den 6te
November1872medBemærkning,at Jens Thorsen og G-.
Hiis ingen thinglystHjemmelkan erfares at have.

UndertegnedeJens ThorsenStrømmentillader, at der
paa min Tomt af Lebe-No.645 i vestre Stremsboi
ØiestadSogn af det Offentligeanbringes en, det til-
hørende,Fæstighed for Færdseleller Seilladsgjennem
Elven, Strømmen,Hølen og Videre,udenBetaling,naar
densættesder,hvorjeg ellerminKoneviserStedderfor.

Aas i Øiestadden 16deJuli 1872.
For min Mand underhans Fravær i Sefart

Christine Thorsen.
Til Vitterlighed:

J.•C. Lobes. 0. Christiansen.

Jeg SørenChristoffersentilladerden skedteAnbringelse
af 3 Fæstigheder paa min Tomtestrækning,Løbe-No.
633 A. ved Strømmeni Hiisø Sogn, og at Fæstig-
hederne, som det OffentligesEiendom,fremdelesmaa
staa der — dogsaaledes, at om jeg eller min Efter-
mand vilde udvideTomten eller sætte Mur der, hvor
Fæstighedernestaar, have vi dertil Ret, og kan da
det Offentligeigjen sætte FæstighederneudenforMu-
ren, eller gjøre dem saa høie, at de rage op over
Muren,efter Omstændighederne.

Aas i Øiestadden 17deJuli 1872.
S. Christoffersen.

Til Vitterlighed:
J. C.Lobes. 0. Christiansen. T. Thorsen.
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Som Eier af Lebe-No. 683 A. i Gaarden Hiis samtyk-
ker jeg i den derpaa skedte Anbringelse af Fæstighed
eller Fæstigheder ved Strommen, som det Offentliges
Eiendom.

Aas i Øiestad den 26de August 1872.

G. T. Hi i s.
Til Vitterlighed:

0. Christiansen. T. Thorsen.

I Anbringelsen af den paa min Tomt, Lobe-No. 633
B. 2 i Hiis ved Strommen, satte Pæl samtykkes; og
har jeg Intet imod, at det Offentlige har og maa have
Fæstighed der som dets Eiendom.

Strommen, 28de August 1872.

S. L. Juell.
Til Vitterlighed:

J. C. Lobes.

2. Overenskomst med Ingeborg Marie An-
der sen angaaende en Tomtestrækning etc. ved Hisostrøm-
men, thinglyst ved Extrathinget for Nedenæs Sorenskriveri
den lste Juli 1873.

Undertegnede slutte følgende Overenskomst:
1. Jeg, Arbeidsbestyrer i Kanalvæsenet, Ingeniorloitnant

Vedeler, paa det Offentligeseller Kanalvæsenets Vegne,
afstaar dets Ret til den udenforArne GundersensTomt
•paa Gaarden vestre Strømsbo i Øiestad Sogn ved Hise-
strommen beliggende af Kanalvæsenet under Arbeidet
til HisostrommensFordybelse opfyldteTomtestrækning,
til Jorgen Andersens Enke somGrundeier, — dog saa-
ledes, at Trækveien udenfor Tomten eller udenfor de
2de nederste Ophalingspæle og yderste Mur for Op-
halingspladsen(Slæben)ikke af hende eller senere Grund-
eiere maa indskrænkes, hindres, belastes, beskadiges
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eller paa nogenMaadeforulempes,og at Kanalvæsenet
hervedreserverersig fri for at overtagenoget Ansvar
i Forholdimoddem,hvemTrækveiensVedligeholdelse
paahviler.

2. Jeg, IngeborgMarieAndersen,Enke efter Jørgen An-
dersenStrømmenaf ØiestadSogn, og efter ham hen-
siddendei uskiftetBo,vedtagerForanstaaendeog over-
lader KanalvæsenetTomten til afgiftsfriBrug indtil
Udgangenaf Aaret 1875(syvti fem). Da skal jeg for
Bodenpaa Tomten, som da tilfaldermig til Eiendom,
betale Kanalvæsenet15 — femten— Speciedaler,og
er jeg da endvidereforpligtettil at bortleieTomtenog
Boden,saadan som den da er, til det Offentligeeller
Kanalvæsenet for 4 — fire — Spd. aarlig, hvis det
Offentligekun bruger den i 2 — to Aar, og i det
Hele beregnet efter 5 — fem — Speciedaleraarlig,
hvis det Ofintlige ønsker at beholdeden længereog
til ialt 5 — fem — Aar. For længereTidsrumer jeg
ikke bunden.

Strømmenden 14deJuni 1873.
Ingeborg Marie Andersen.

m. p. P.
Til Vitterlighedom Underskrift
af Enken, Ingeborg Marie An-

dersen,efter Oplæsningog
Vedtagelse:

J. C. Lobes
(Lensmandi Øiestad).

Arendalden 14deJuni 1873.

Georg F. Vedeler.

3. Overenskomst med Jens Thorsen ang.
Anbringelseaf en Ring eller Bolt paa hans Tomt, Lobe-
No. 645 af vestre Strømsbo,thinglyst ved Extrathing den
Iste December1873 med Bemærkning,at Jens Thorsen
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efter Registret ingen Tomtestrækning har at disponere over,
eller mangler thinglæst Hjemmel til saadan.

Undertegnede, Jens Thorsen, Skibsferer og boende ved
Strømmen i Øiestad Sogn, tilstaar herved, at have af det
Offentlige modtaget 8 — otte Spd., hvorfor jeg herved
giver Statsstyrelsen, eller andre Vedkommende, Ret til at
nedsætte og bestandig at have staaende, til fri og uhindret
Benyttelse for Alle og Enhver, — en Ring eller Bolt i
Fjeldet paa sydoestre Odde af min Tomtestrækning af Lobe-
No. 645 i Gaarden vestre Strømsbo i Øiestad Sogn, og skal
denneFæstighed udenVidere, naarsomhelst, af det Offentlige
kunne anbringes paa saa stor Hedde over Vandstanden, at
man altid uhindret kan komme til den og gjøre fuldt Brug
af den, naar Stolpen over Fjeldet, hvori den er sat, har en
Heide af mindst 18 atten Tommer.

Aas i Øiestad den 20de November 1873.

J. Thorsen
Til Vitterlighed:

J. C. Lobes. A. Pedersen.
Lensmand.

4. Overenskomst med Clemet Svendsen
angaaende Anbringelsen af 2 Bolte paa hans EiendomLobe-
No. 633 A. i Gaarden His i Hisø Sogn, thinglyst ved Maa-
nedsthinget for Øiestad den 6te August 1874.

Undertegnede Clemmet Svendsen, Somand og boende
ved Hisestrommen i Hise Sogn, tilstaar herved at have af
det Offentligemodtaget 16 sexten — Speciedaler, hvor-
for jeg herved giver Statsstyrelsen eller andre Vedkonr:
mendeRet til bestandig at have staaende, til fri og uhin-dret
Benyttelse for Alle og Enhver, de to af Bestyreren for Ar-
beidet til HisøstrømmensFarbargjørelse anbragte Bolte eller
Fæstigheder paa min Tomtestrækning af Løbe-No. 633 A.
i Gaarden His i Hise Sogn.

For det muligeTilfælde, at rette Vedkommendei Frem-
tiden skulde ville flytte de tvende omskrevne Bolte eller
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Fæstigheder,kan dette ske udenErstatning, saafremtdisse
ikke anbringesnærmeremit Hus eller længerefra Vandet.

Arendal den 28deJuli 1874.
Olemet Svendsen.

Til Vitterlighed:
Jak. Kirkgaard. J. Knudsen.

IV.

Arbeidernes Kostende.

Bevilget ved kongeligResolutionaf 21de Marts 1868 af
Elverensningsfondet 


Bidrag fra ØiestadsKommune. . .
Kr. 11082.00

Kr. 4000
ArendalsHavnekasse	 « 4000
Skoveierne	 « 2000
Hr. Boe 	




400
Diverse	




682
11082.00

Overskridelse « 80.00

tilsammen Kr. 22244.00
Hvortil kommerde ved ovennævnteResolu-

tion bevilgedeMidlertil Anskaffelseaf
et Dykkei.apparat(derdogforblevKanal-
væsenetsEiendom)  « 3200.00

Kr. 25444.00

.1744.0,4 di it0-0
•

1 U

13



VIII g.

Arendals Vasdrag.

3.

Temsevandets Sænkning.
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Temsevandets Sænkning.

I Fjære Sogn,omtrenten Mil søndenforArendal, lig-
ger et mindreVand, Temsevandet,der gjennem en liden
Bæk, Temsebækken,har sit Aflebtil Nidelven. Den falder
ud ved den saakaldteKvikshaugevje,som ligger mellem
Strubrofosog Kalvehagfossen.

Efter Amtskartethar Temsevandeten Overfladeaf kun
0.003Kvadratmileog et Nedslagsdistriktaf 0.09 Kvadrat-
mile, er altsaa saa lidet, at man maattevente ubetydelig
Vandstandsvariationeri Temsevandet. Dette er imidlertid
ikke Tilfældet,da det ligger saa lavt, at det under høiere
Flomme fyldes medVand fra Nidelven. Derved foraar-
sagesOversvømmelseromkringTemsevandet. Almindeligt
Sommervandi Temse ligger nemlig kun ca. 12 Fod over
KvikshaugevjensLavvand, og en Flom som den i 1860
stiger ikke mindreend 21 Fod over Lavvand.

Fra en Del af de om TemsevandetboendeGaardbru- 1874.
gere indkomder medÅmtets Skrivelse af.. 18deNovember
et Andragendeom at faa anstilletUndersøgelserog i Til-
fældefaa udarbeidetOverslag for en paatænkt Sænkning
af Temsevandeti for at indvindeJord.

Departementet meddelte Kanaldirektørenunder 30te
NovemberOrdre hertil, men da man først maatte faa Rede
paa Vandstandsforholdeneog til den Hensigt samlenogle
Aars Vandstandsobservationer,kundeForslag først senere
udarbeides.
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1876. Den 29de December1876 afgav Ingeniør Sætren et
saadant Forslag medBeskrivelseaf Forholdene. Efter ham
meddelteOpgaver, ansatte de Interesserede selv den paa-
regneligeJordvindingsPengeværditil omtrentKr. 400 aar-
lig paa Jorden omkringTemsevandet,samt denSkade, som
forvoldtespaa Avlingen ved extraordinæreFlomme, somi
Aarene1860og 1868,til 8 å 1200Kr. for hverGang. Da
man saaledesikke kunde anvendemere end hoist Kr. 8000,
vilde det bliveumuligt at naa Hensigtenved en Sænkning
af NidelvensFlomvandstandi Kvikshaugevjen.Den eneste
Maade,hvorpaaForholdenekundeforbedres,var ved at an-
bringe en bevægeligDami Temsebækken,og meddennehin-
dreNidelvensFlomvandfra at gaa ind i Temsevand. Dette
vildeda i denTid,NidelvensFlomstodpaa,ikke have noget
Aflobog saaledesstige af Tillobet fra sit eget Nedslags-
distrikt. SætrenanstilledederpaaenapproximativBeregning,
over hvilkenSænkningder turde paaregnesunder Forholde
som i 1874 og 75, og fandt denne resp. 0.9 og 4.0 Fod.
DammensKostendeberegnedehan til Kr. 2000,men fandt
det vanskeligtat udtale sig om, hvorvidtNytten af Dam-
men vilde vise sig at svare til Omkostningerne.

	

1877. Ved under 19deJanuar at oversendedette Forslag til
DepartementetanbefaledeKanaldirektørenArbeidet til Ud-
førelse. De Interesserede fandt imidlertid Fordelene ved
det projekteredeArbeidesaa tvivlsomme,at Sagen forelobig
blev henlagt.
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Flsdningskanalfra Rorevandtil Vikkilen ved Grimstad.

De ganske betydelige Skibsbyggerier omkring Grim-
stad, Vikkilen og Fævik faa en stor Del Skibsmaterial fra
Skove langs den nedre Del af Arendals Vasdrag. Dette
Tømmer flødes enten ned Elven og tages igjennem Bjor-
sundet ind i Sidebassinet Rore, eller ogsaa kommer det fra
Sønlevand,det indersteSidebassin til Arendals Vasdrag. Alt
Tømmer blive derpaa fra Rorevand ialmindelighedenten
Deidalen eller Roresand kjørt frem til Kysten.

Hovedsageligfor denneFærdsel er der anlagt en Chauss
fra Roresand til Grimstad, idet der fra Grimstad drives en
ikke ubetydelig Trælasthandel i Arendals Vasdrag, og der
baade haves Dampsage ved Rorevand og Vandsage paa Fro-
lands Værk. Kjørslen fra Rore er en Hindring for Grim-
stads Trælasthandel og Omegnens Skibsbyggeri, ikke alene
formedelst de betydelige direkte Udgifter, men ogsaa fordi
der tabes Tid, idet der ikke altid kan skaffes Heste, saa
man hurtigt nok kan faa ned, hvad man ønsker til Skibs-
værfterne og Exporten.

For, at undgaa denne Landtransport havde det allerede
i lang Tid været paatalt at grave en Flødningskanal fra
Rore til Kysten, og som det Sted, der særlig skulde egne
sig hertil, havde man udpeget de kun ved det smale Fjeld-
parti Fjeldhesten adskilte Dale, Deidalen og Sevelidalen.
Disse ligge strax østenfor Fjære Kirke. Kanalen vilde da
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udmunde lige mellem de store Skibsbyggerier omkring Vik-
kilen.

	

1874. Med Skrivelse fra Amtet af 6te August modtog De-
partementet et Andragende fra Overretssagforer Falck om
at der for det Offentliges Regning maatte blive anstillet
UndersøgelserangaaendeUdførbarheden af en saadan Kanal.
Efterat Kanaldirektøren under 22de August havde anbe-
fale Undersøgelsen,modtog han under 32te s. M. Ordre til
at lade den anstille.

	

1875. Den 18de Juni afgav Sætren Forslag med Omkost-
ningsoverslag til Flødningskanal med Rende. Der var op-
gjort forskjelligeAlternativer. Det ene Forslag gik ud paa
Gravning af en 6 Fod bred og 3 Fod dybKanal fra Rore og
gjennem Deidalen ned til øvre SeveliMolle. Derfra skulde
anlægges en Tømmerrende af Træ ; denne var beregnet for
trende forskjelligeIløider af Rendebunden. Omkostningerne
var resp. Kr. 520000, 456000 og 352070. Det andet
Forslag gik ud paa en muret Tunnel fra Rorevand efter
den for Kanalen projekterede Retning, beregnet at skulle
koste Kr. 360000. Sætren anstillede tilslut nogle Betragt-
ninger over den Indflydelse, som Kanalen vilde have paa
Vandføringen i Nidelven.

Under 6te Juli oversendteKanaldirektøren Forslaget til
Departementet, idet han anbefalede Alternativet med muret
Tunnel, hvis Kostende, iberegnet Skadeserstatninger, han
fandt burde anslaaes til Kr. 400000 af liensyn til den
ved saadanne Arbeider klæbende Resiko.

Omkostningerne ved dette Arbeide var saaledes meget
betydelige. Den Omstændighed, at Bygningen af Tunnel
forholdsvis blev billigere end Gravning af aaben Rende,
henledede Opmærksomhedenpaa andre Traceer for Renden,
og efter Sagforer Falehs Anmodning anstilledes videre Un-
dersøgelser i Lobet af Sommeren. Som Resultat af disse
afgav Sætren den 24de November et nyt Forslag. Ifølge
dette skulde der føres Tunnel i Fjeld og Tommerrende fra
Rorevand til Skeviken eller Roligheden, en Bugt af Vik-
kilen. Omkostningerneberegnede han til Kr. 280000.
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Som Tillæg til de afgivne Forslag til Flødningskanal 1875,
afgav Sætren under 26de November et Forslag til Oprens-
ning af Bjorsundet, der danner Forbindelsen mellem Rore-
vand og Nidelven. Omkostningerne herved beregnedes til
Kr. 15440.

Ved under 10de December at oversende Departementet
disse forskjellige Forslag anbefalede Kanaldirektøren det
sidste Alternativ eller den i Fjeld mineredeTunnel som det
Projekt, hvorom der nærmest burde blive Tale.

Væsentlig paa Grund af Konjunkturerne er denne Sag
ikke fremmet videre.
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Birkaaselvens Fledbargjerelse.

Fra Kilandvand i Landvik gaar en mindre Elv, Birk- Lokalbi
,aaselven, gjennem Valborglandstjærnet ned i Senlevandet, skrivels

der staar i saadan Forbindelse med Rorevand, at det ogsaa
er et Sidebassin til Arendals Vasdrag. Fra den søndre
Ende af Rorevand fører en ca. en Fjerding lang Chauss
ned til Grimstad, til hvis Opland man regner Trakten om
Birkaaselven og de nævnte Vande.

Denne Trakt leverer ca. 1000 Tylvter Tømmer aarlig,
mest Smaalast, som fledes ned Birkaaselven og bringes over
Vandene til Roresand, hvorfra det kjøres ned til Grimstad.
Ved Birkaas ligger et Sagbrug, paa hvilket der skjæres 2
å 300 Tylvter aarlig, der ad sammeVei føres til Grimstad.

Vasdraget er kun lidet, ogBirkaaselven er ved laveste
Vand kun en Bæk, medens den i Flom fører sen forholdvis
betydelig Vandmasse. Elveleiet er meget opfyldt af stor
Sten ogKlippestykker og af Naturen ugunstigt for Flodning.
Denne kostede tidligerere Kr. 2.80pr. Tylvt og var desuden
usikker. Ved lav Vandstand var nemlig Flødning umulig
og ved hoit Vand satte der sig saa meget Tømmer fast,
at man ikke kunde fløde af. den Grund. Man var saa-
ledes udelukkende anvist til Middelsvandstand og for saa-
vidt længe sorn muligt at kunne vedligeholde en saadan,
havde man anbragt Slippedammefor Kilandsvand og Val-
borglandstjærn.
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Omtrent 500 Fod ovenfor Elvens Udleb i Senlevandet
havde Birkaashruget sin Brugsdam, fra hvilken Tømmeret
førtes ned til Bruget i en Rende.

1857. For at faa Flødningsforholdeneforbedrede, ansøgte de
Hrøntvedts Interesserede om Kanalvæsenets Bistand til at faa Elven
orslag til
Flødbar- undersegt og gjort et Forslag til dens Oprensning. Efter
jørelse af
14de Juli DepartementetsOrdre af 23deApril lod Kanaldirektøren Leit-1857.•

nant Grøntvedt anstille de fornødne Undersøgelser, hvorom
denne under 14deJuli afgav Rapport, ledsaget af Forslag til
de Arbeider, somburde udføres. Paa Grund af den ringe al-
mindeligeVandmasse,Elvens paa flere Steder betydeligeFald
og den store Mængde grov Sten i Elveleiet fandt -rentvedt,
at der ikke kunde blive Tale om nogen anden Regulering
end Bortskaffelse af de i Elvens almindelige Leie mest til
Hinder liggende,Stene,Anlæg af TømmerrenderforbiBirkaas-
dammen,Slangefosog Øidesagen,samt Uddybning af Alløbene
for Kilandsvand og Valborglandstjærn, hvorved man bedre
kunde benytte disse Bassiner. Eierne ved Valborglandstjær-
net havde givet sit Samtykke til at Tjærnet afdæmmedes
fra 15de September til 8de Juni 1 Dag i Ugen paa. Betin-
gelse af, at de foreslaaedeUdgravninger foretoges. De sam-
lede Omkostninger beregnedes til Kr. 4600.

1858. Efterat være blevne bekjendte med dette Forslag, an-
holdt de Interesserede om Tilladelse til at lade Arbeiderne
udføre og om et offentligtLaan samt Tilladelse til at lægge
Afgift paa Tømmeret til Laanets Afbetaling og Forrentning.

1.Res. af Ved kongeligResolutien af 19deAugust blev det derpaa
leAugust
.858 ang. bestemt: .
fgift pan
:'ømmer. At det i Medhold af Lov, indeholdende Bestemmelser med

Hensyn til Flødnings- og Flodrensningsvæsenet, af 26de August
1854 dens 6, naadigst tillades, at der opkræves en saadan
aarlig Afgift af det gjennem Birkaaselven i Homedals Præste-
gjæld, Nedenæs Fogderi. Nedenæs og Robygdelagets Amt, ned-
flødendeTømmer og Træiast, som fornødiges, for dermed gjennem
et Tidsrum af 20 Aar at forrente og afbetale et til denne Elvs
Oprensning optagendesLaan, hvilken Afgifts Beleb nærmerebliver
at fastsætte for hvert enkelt Aar af den Bestyrelse, som de i
Oprensningen interesserede Skoveiere og Trælasthandlere hertil
maatte udvælge, dog saaledes, -at Afgiften ikke for noget Aar
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maa sættes heiere end af Tommerog Skibsbygningslast24 Skill., 1858
dansk Last 6 Skill., Planker 10 Skill. og Bord 5 Skill., alt
pr. Tylvt.

Lidt efter lidt udfortes derpaa Birkaaselvens Oprens-
ning, og har man derved i hoi Grad forbedret Flodnings-
forholdene. Det indflodedeLastekvantum er efter Oprens-
ningen af Vasdraget steget ganske betydeligt.

Ved hoieste Resolution af 21de Oktober 1876 blev Af- 1876
giften omsat i Øremynt.

14
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Gjennemgravningaf Myrskoddetmellem Tenneshelvand
og Holvand.

I.

Sagens administrative Behandling.

Strax nordenforSønlevand ligger det lille Tønnæs-
hølvand, som gjennem Skiftenæsbækken har Afleb til
Sonlevand. Lidt sydvest for samme og adskilt ved et
Eid, som kaldes Myrskoddet, ligger et andet mindreVand,
Holvandet,der ligeledes har Aflobtil Sonlevandet.

Begge Vande ere omgivneaf gode Skove,og Tømmeret
fra disse blev kjørt over Myrskoddetog derpaaflødet.over
Holvandetog nedBækken til Sønlevand. Senere oprensede
man Skiftenæsbækkenog flødedeLasten fra Tenneshelvand

denne. Bækkenvar imidlertidbesværligat flødei og gik
derhosover SkiftenæsGaardsIndmark,somledvedFlødnin-
gen; EiernegjordederforKravpaaErstatning,og somFølge
heraf anholdt Ordfører Nils Igland den 5te November
1877 paa de InteresseredesVegne om at faa anstillet Un- 1877.
dersøgelse og udarbeidetForslag til Gjennemgravningaf
Myrskoddet. Departementetindrømmededette og gav un-
der GteNovemberKanaldirektørenOrdreom at efterkonune
Andragendet.

Ingeniør Sætrenafgav derpaaunder 1steFebruar1878 1878.
et Forslag til Gjennemgravningaf Myrskoddet med tilhø-
rende Tømmerrendeog beregnedeOmkostningernetil Kr.
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2200. KanaldirektørenanbefaledeForslaget og oversendte
det under 12te s. M. til Departementet.

	

1878. Efterat være gjortbekjendthermed,og efteratdet For-
nødne underhaandenvar ordnet med Hensyn til Grundaf-
staaelse, ansøgte deInteresseredeunder2denApril ved Nils
Igland om af Kanalfondet at faa et Bidrag paa Kr. 730
altsaa ca. 1/3Del af Overslagssummen.Desuden ansogtes
om fri Ingnierhjælp. Amtet havde under 16de s. M. an-
befalet Andragendet. Det sammegjorde Kanaldirektøreni
Skrivelse aflste Mai, idet han dog udtalte ønskeligheden
af, at LandviksKommune garanteredede øvrige Omkost-
ninger„AnlæggetsfremtidigeVedligeholdelseog overtog et-
hvert af ArbeidetflydendeErstatningsansvar.

Ved kongeligResolution af 9de December 1878 blev
det derefterbestemt:

At der som Bidrag til Gjennemgravningai Eidet Myr-
skoddet og Anlæg af en Tømmerrendemellem Tønnæshed-
vandet og Holvandet i LandvigsSogn, NedenæsAmt, over-
ensstemmendemed den af Ingenlør Sætren under lste Fe-
bivar 1878 afgivnePlan naadigst tillades underBetingelse,
at Anlægget, naar det er færdigt, bliver til almindeligAf-
benyttelsesomFlødningsvei, udredetaf de til Oprensningaf
Elvedrag m. V. bevilgede Midler et Beleb af 730 syv
Hundredeog tredive — Kroner.

2. At den af Landvigs Herredsstyrelseunder 18de September
1877 fattede Beslutning om Garanti for den fremtidige
Vedligeholdelse af ovennævnteAnlæg m. V. naadigst ap-
proberesi Henhold til Lov om Formandskaberpaa Landet
af 14de Januar 1837 § 39, forsaavidtKommunen derved
paaføresUdgifter for et længere Tidsrumend 5 A.

	

1880. Gjennemgravningenm. in. blevudført i 1880,og Om-
kostningerneudgjordeKr. 1572.13, altsaa 627.87 Kr. min-
dre end kalkuleret. Paa Statens Tilskud var der saaledes
indsparet Kr. 205.96. Da Landvig Herreds Kommunebe-
styrelse havde garanteretforVedligeholdelsenaf en længere
nede i Vasdraget, i Holdalen, anlagt Tømmerrende,som
havdekostetKr. 1004.73, anholdtOrdførerenom, at det paa
Gjennemgravningenaf Myrskoddetindsparedeaf Statstilskud-
det maatte blive ydet som offentligtBidragtil cfenneRende.
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Efterat Sætren under 21de og Kanaldirektøren 'under 1880.

28de December 1880 havde anbefalet dette Andragende, blev
det ved kongelig Resolution af 9de Februar 1881 bestemt:

At et Belob af 205 Kroner 96 Øre to Hundrede og
fem Kroner iilttj sexØre — udgjørende,hvad der sombe-
sparet er indestaaendeaf StatskassensBidrag til de i kon-
gelig Resolutionaf 9de December1878 omhandledeFlød-
ningsarbeidermellemTennæsholvandetog Holvandeti Land-
vigs Sogn, NedenæsAmt., naadigst tillades udredet som
Bidrag til de af Distriktet iværksatteFledningsarbeideri
Holdalennedenfori sammeVasdrag.
At den af LandvigsHerredsstyrelseunder 15de Névember
1880 fattede.Beslutning om Garanti for den fremtidige

`Ved1igeholde1seaf den i Holdalenved Skiftenæs anbragte
Temmerrendeog Flødningsveisamt for ethvertErstatnings-
ansvar, som af dette Foretagendemaatte opstaa, naadigst
approberesi Henholdtil Lov om Formandskaberpaa Lan-
det af 14de Januar 1837 § 39, forsaavidtKommunender-
ved paaføresUdgifter for et længereTidsrum end 5 Aar.

I.

Arbeidets Kostende.

Bevilget af Elverensningsfondet ved kongelig Resolution af
9de December 1878  kr. 73000

Bidrag af de i Foretagendet Interesserede  « 1470.00

Kr. 2200.00
Ind'sparet af de Interesseredes Bidrag

Kr. 421.91
Do. « Elverensningsfon-

dets Bidrag  « 205.96

Arbeidets Kostende  Kr. 1572.13

Bidraget til Anlæggene i Holdalen (kongelig Resolution af
9de Februar 1881)   Kr. 205.96

627.87
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Arbeider til FledningensLettelse i Gjævedalselven.

I.

Sagens administrative Behandling.

I Bivasdraget Gjævedalselven var der ogsaa mange
Hindringer for Flødningen, og man havde længe tænkt paa
at søge tilveiebragt Midler til Forbedringsarbeider. Dette
skulde da gjøres paa samme Maade som i Hovedvasdraget.
Man havde imidlertid udsat med at træffe nogenForfeining,
indtil Arbeiderne i Hovedvasdraget var færdige. Da dette Ansegnin
ansaaes at være Tilfældet, indgav Komiteen Andragende
om,vedkongeligResolution,at faa lagt Afgift paa den.Trælast, gjfetrseo:2

der efter lste Marts 1872 mærkedes i Gjævedals Vasdrag, acriZaest.
samt om ved Kanalvæsenet at faa anstillet de fornødne 1872.
nærmere Undersøgelser og afgivet Forslag til Arbeider.
llette Andragende, der under 21de November 1872 var
oversendt til Departementet, blev under 13de Februar 1872
sendt Kanaldirektøren til Erklæring. I Skrivelse af 22deK:rentliie ,

s. M. udtalte denne sig for, at Elven burde forbedres, at 12trerizi:
Skillingsbidrag burde faaes istand, at den foreslaaedeAfgift alisZeadnj
(4 Skilling pr. Mærkedaler) var passende, og at der burde elvens

Flødbar
tistaaes fri Ingeniørhjælp til Undersøgelser og Arbeider. gjørelse

Skjønt der kunde anføres forskjellige Betænkeligheder,
som han nærmere betonede,imodIndvilgelseaf Andragendet,
fandt dogKanaldirektøren disseuden stor Betydning. Depar-Kg1. Res.

tementet udvirkede derfor kongelig Resolution af 25deMarts, 2i54e n2 Maagi

hvorved der i Henhold til Lov angaaende Flødnings- og
i GjaaveFlodrensningsvæsenet af 26de August 1854 bestemtes: elven.
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1872. i. For at tilveiebringeMidler til Iværksættelseaf Arbeider,
sigtende til Lettelse af Flødningen i Gjævedalselveni det
ArendalskeVasdrag, bliver af Trælast, som fiedes gjennem
Vasdraget, fra lste April 1872 og indtilVidere at erlægge
en Afgift .stor 4 — fire — Skilling pr. Speeleda1eraf
MærkeseddelensBelob eller, forsaavidt Mærkeseddelikke
maatte'væreudfærdiget,af Lastens af Eieren opgivneeller
ved 2 Lagrettesmændfastsatte Værdi.

2. Afgiften bliver at indfordreved Bestyrelsen forFlødningen
i Vasdraget og de indkommendeMidler at anvendetil saa-
danne Arbeider, som af Kanaldirektøren eller en af ham
befuldmægtigetIngeniør nærmerebestemmesefter Overlæg
med tvende interesseredeSkoveiere, der hertil udvælgesaf
de interesseredeKommunebestyrelseri Overensstemmelsemed,
hvad der af disse heromer vedtaget.

Indersø-
Kelseri I Henhold hertil beordredesKanaldirektøren under 4de
ævelven. April til at lade anstille de nærmere Undersøgelser og af-

give Forslag med Omkostningsoverslagtil de Arbeider, som
niaatte ansees ønskeligt itt iværksætte ved Hjælp af den
omhandledeAfgift.

Da saaledes Intet var bestemt angaaende fri Ingenier-
hjælp til Ledelse af Arbeiderne, forelagde Kanaldirektøren
under 23de April dette Spørgsmaal paany for Departemen-
tet, idet han fremholdt Billigheden af at indrømme fri
Ingeniørhjælp for de mindreArbeider, hvor den ellers vilde
falde uforholdsmæssig kostbar. Desuden var der afgivet

. fri Ingenierhjælp til flere nærliggende Arbeider.
1873. Efterat detailleredeUndersøgelser vare anstillede under

ToedrelealgergfLeitnant VedelersLedelse, udarbeidede dpnne et Forslag (af
16de Oktober) til Arbeider i Gjævelven og oversendte det

1r med Karter og Proffier til Kanaldirektøren. Overslagssum-



derelse.meu for de projekterede Arbeider udgiordeKr. 31284. Idet
Kanaldirektøren, somukjendtmedForholdene,henholdt sig til
Forslaget, oversendtehan det under 25de Oktobertil Departe-



mentet og,gjenoptogSpergsmaalet om fri Ingeniør til Arbei-



dets Ledelse, idet han oplyste,at det endnu nogleAar vilde
være nødvendigt at holde en Ingeniør paa Vestlandet af
Hensyn til andre Arbeider; derfbr yilde Udgifterne ved at
lade ham føre Overtilsynet med Arbeiderne i Gjæv ikke
blive saa betydelige. Departementet indgik derpaa for den
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Tid, der var nogen af Kanalvæsenets Ingeniører boende 187:
paa Vestlandet, dog med den Betingelse, at det daglige Inderø:g
syn og Regnskabsførselen maatte blive ham uvedkommende.4rpi

ADette meddelte Departementet til Nedenæs Amt den 29de rbeidGjævell

Oktober. Samtidig oversendtes Vedelers Forslag.
Til Behandlingaf VedelersForslag afholdtes af Amtman- 187.

den et Komitemeciepaa Nergaarden i Omliclden 15deJanuar. Koroii
jmaneiudaerl

Paa Kanaldirektørens Vegne medte Ingeniør Sætren. Her
fremhævede Skoveierne Ønskelighedenaf en fuldstændig og Pgaaaareli 
solid Regulering, som ikke fordrede store Vedligeholdelser,
idet de fandt de større Omkostninger vel anvendte. For
det Tilfælde, at Afvigelser fra Vedelers Plan saaledes
skulde ansees ønskelige, blev Ingeniør Sætren i Forening
med Ole E. Oland bemyndiget til derom at tage Bestem-
melse paa Komiteens Vegne. Med dette Forbehold og med
Ønsket om at Arbeidet maatte blive drevet hurtigst mu-
ligt besluttedes Vedelers Plan gjennemført, undtagen for
GjævdefossensVedkommende, hvor man tænkte at bygge
en Tømmerrende istedetfor den foreslaaede, langt billigere
Regulering at Elvelobet. Som Følge heraf vedtog man at
lægge en Extraafgift paa det Tømmer, som blev sluppet i
Vasdraget ovenforGjæv. For med ønskeligKraft at kunne
sætte Arbeiderne igang, enedes man om at optage et Laan
paa indtil Kr. 20000.

Da saaledes Alt var ordnet fra de Interesseredes Side,
blev det paa Ansøgning ved Kongelig Resolution af 3diexgl.Re
Februar bestemt: af3diei

1874a
Tillach

at der i Henhold til Lov angaaendeSænkning eller Ud-tnArb‹
tapning af Indsøer in. V. af 31te Mai 1848 medclelesKomi- eIG4
teen for GjævedalsVasdragsOprensningnaadigst Tilladelsetil
Udførelseaf Arbeidertil FlødningensLettelse i Vasdraget i det
VæsentlfgeoverensstemmendemedIngenierleitnantVedelersFor-
slag af 16de Oktober 1873,

Angaaende Extraafgiften paa det Tømmer, der skulde
passere Renden i Gjævdefos, blev der i Henhold til Beslut-
ninger af Molands og GjævedalsSognesKommunebestyrelse
_andraget om kongl. Res. I denAnledning forlangte Depar-
tement under 8de Juli Kanaldirektørens Erklæring, og da
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1874. han under 10de s. M. anbefaledeAndragendet,blev der ved
L9ifKongelig Resolutionaf 29de Juli besteitt:

ff:ILAf 1. For at tilveiebringe det Beleb, hvormed Udgifterne ved
innner i Anlæg af en Temmerrendei Gjævdefosseni Gjævedalsel-
evelven.

ven i det arendalske Vasdrag ville overstige Kr. 1708,
samt for at tilveiebringe Midler til Udbedring af nævnte
Elv i Strøget mellem Gjævdefossenog Espelid Dam bliver
af Trælast, som slippes paa nævnte Fos, fra lste Septem-
ber d. A. indtil Videre at erlægge en Afgift stor 2 Skil-
ling pr. Speciedaler af MærkesedlensBeløb eller, forsaa-
vidt Mærkeseddelikke maatte være udfærdiget,af Lastens
af Eieren opgivne eller ved 2 Lagrettesmænds Taxt fast-
satte Værdi.

2. Afgiften bliver at indfordrevedBestyrelsen for Fledningen
i Vasdraget og den nærmereBestemmelseom Anvendelsen
af de indkommendeMidler at afgive af Kanaldirektøren
eller en af hambefuldmægtigetIngeniør efter Overlæg med
tvende interesserede Skoveiere, som hertil udvælges af de
interesseredeKommunebestyrelser.

	

este Re- Efterat de nødvendigeGarantiervar stillede af ved-
ition af
; Septbr. kommendeKommunebestyrelser,blev der ved høiesteResolu-
74
.anti fortion af 1lte Septbr.1874 bestemt:
.4aan paa

	

20000. At de af Kommunebestyrelsernei Molands Herred under
24de April 1874 og i Gjævedals Sogn under 7de Mai s. A.
fattede Beslutninger angaaende Garanti for et Laan paa indtil
5000 Spd1r. til Arbeider, sigtende til Lettelse af Fledningen i
Gjævedalselveni det ArendalskeVasdrag, i Henhold til Lov om
Formandskaberpaa Landet af 14de Januar 1837, dens § 39,
naadigst approberes,forsaavidt vedkommendeKommunerderved
kunne paadrage sig Forpligtelser udoveret Tidsrumaf 5 Aar.

Under 1lte Septbr.meddelteFinansdepartementetNe-
denæsAmt, at Laan paa 5000 Spd1r. kunde erholdes af
KongsbergsSolvværksDriftsfond mod ovennævnteGaranti
af de interesseredeKommunersamt mod 5 ')/0aarlig Rente
og Tilbagebetalingi indtil 15 Aar med mindst 1/15aarlig.

I Gjævelvenvar de foreslaaedeArbeider færdige ved
Udgangen af 1875 og udført efter en meget videregaa-
ende Plan end Forslaget. De havde derfor ogsaa kostet
Kr. 37069.30 eller omkringKr. 5800 mere end beregnet,og
da ingen flere Penge vare disponible,maatte en Del videre
Arbeiderudsættes..
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Den 1ste Marts holdt Komiteen for Gjævelven et Møde 1876
med Sætren, paa hvilket man, efter at denne havde forelagtAonnichm
Beregning af Omkostningerne(Kr. 4400) ved de gjenstaaende elseft:fn/

Arbeider, enedes om at fortsætte Arbeiderne og driye dem GtZvelv,

med al mulig Kraft, i hvilken Hensigt man i fornødent
Fald skulde optage videre Laan, dog først efter at nærmere
Beslutning derom var fattet paa et senere Møde. Saadant
afholdtes den 8de August, hvor man besluttede at søge de
ved Kongl. Resolution af 25de Marts 1872 og 29de Juli
1874 bestemte Afgifter forhøiede til respektive 5 og 4 Øre
pr. Kr. Et Andragende i denne Retning fremsendtes fra
Nedenæs Amt den 28de November, og efterat Kanaldirek-
tøren paa Departementets Opfordring af 8de December—
under 9de s. M. havde afgivet sin Erklæring til Fordel for
denne Torheielse, blev der ved •kgl. Resolution af 29deKg1.Res

291d8e76Daene
December 1876 bestemt:

f9rhøiet
At de i kongelige Resolutioner af 25de Marts 1872 og gift pai

29de Juli 1874 bestemte Afgifter af Tømmer, som flødes gjen- 4:faamvmleevri
nem Gjævedalselven, og som slippes i Gjævdefos i det Arendal-
ske Vasdrag, fra 1ste Januar 1877 forhøies saaledes, at Afgiften
beregnes med henholdsvis 5 fem Øre og 4 fire Øre
pr. Krone.

For at undgaa Flødningen nedover den høie Gjævdefos 1877
udarbeidede Sætren under 15de Sept. 1877 et Forslag til

GkeRendenvdef
en Tømmerrende, hvilke't Kanaldirektøren i det Væsentlige opgives
bifaldt i Skrivelse af 18de s. M. Efter Konferance med
ElverensningskomiteensMedlemmer,besluttede man sig dog
til ikke at anlægge denne Rende, idet baade Anlægs- og
Vedligeholdelsesomkostningernei Forhold til det aarlig ned-
flødedeTømmerkvantum vilde blive store, og desuden havde
man efter neiere Undersøgelseaf selve Fossen Grund til at
antage, at man ved rimelige Arbeider kunde faa denne i
saadan Stand, at Tømmeret ikke ramponeredes saa betyde-
ligt ved at flødes ned Fossen. Man valgte derfor at op-
rense selye Fossen.

Til Driften af Arbeiderne i Gjævelven havde Komiteen 1878
laant de fornedne Midler af ElovedvasdragetsVedligeholdel-
sesfond; for at kunne tilbagebetale dette Laan havde Kom-
nmnebestyrelserne for Molands Herred og Gjævedals Sogn
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1879. af OmlidHerred efter et nærmerebestemtindbyrdesFor-
hold overtagetGarantienfor et offentligtLaan, som Komi-

BratsbergogNedenæs, af resp. 15de Oktober1878 og 3die
Januar 1879, var Departementetblevet tilstillet Ansøgning
om Approbationpaa KommunebestyrelsernesBeslutninger,
og efteratKanaldirektøren,paaDepartementetsHenvendelse
af 25de Januar, havde oplyst om, at Hovedvasdragettil-
trængtede udlagte Penge til Reparationaf de i Flommen
1875 ødelagteVærker og om, at Arbeidernei Gjævelven
vare-færdige og havde _tilfredsstilletalle Fordringer, blev

gl. Res. af det ved kg1.Resolutionaf 22de April bestemt:
de April

[889 ang.
kpproba- At de af Kommunebestyrelsernei MolandsHerred og Gjæ-
rtonimin'aua:vedals Sogn under henholdsvis 12te August og 9de December
ern" Ga- 1878 fattede Beslutninger angaaendeGaranti for et Laan paa
anti for
Laan til indtil Kr. 20000, som Komiteen for GjævedalselvensOprens

ning
-

ieevelvens er betænktpaa at optage til Dækkelse af Oprensningsfon-prensning.
dets Gjældtil Arendals HoveclvasdragsForbedringsfond,i Hen-
hold til Lov om Formandskaberpaa Landet af 14de Januar
1837 § 39, naadigst approberes,forsaavidt vedkommendeKom-
munerdervedkunne paadragesForpligtelserudover et Tidsrum
af fem Aar.

I Skrivelse af 23de April meddelte Finantsdepartemen-
tet Nedenæs Amt, at det ønskede.Laan kunde erholdes af
Kongsbergs Solvværks Driftsfonds Midler mod den omhand-
lede Garanti af de nævnte Kommuner samt mod 5 5 aarlig
Rente og Tilbagebetaling i indtil 15 Aar med mindst
aarlig.

Smtrens Under 24de Mai ,1880indsendte Ingeniør Sætren sin Be-
[ndberet-
ing af 24de retning om de i Gjævelven udførte Arbeider til Flodningens
lai 1880om
Eei GjEev- Lettelse. I denne meddeles,at Arbeidet har været drevet
elven ud-



førte Ar-
beider.

med al muligKraft. De i Planen foretagneForandringer
vare blevne ganske betydelige, idet der overalt, istedetfor
de foreslaaedeTræskjærmeblev opført Stenskjærme,saa-
fremt Reguleringenikke kunde udføres ved Spr.sengninger.
DesudenudførtesArbeidernesaaledes, at man kunde iløde
baadeved meget lave og meget heiereVandstandeend paa-
regnet i Forslaget. Omkostningernebleve derfor, og fordi
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man arbeidedepaa et afsidesSted i en kostbarTid, meget 1880.
storre end paaregnet,nemlig:
for Espelielven	 Kr. 3024.27
„ Gjæv nedenforGjævdefos	 „ 54657.46

TilsammenKr. 57681.73
Arbeidetblev ikke færdigtfør ved Udgangenaf Aaret

1878.
De dennemgaaendeanvendteStenskjærmehavdestaaet

.en tilfredsstillendePrøve i de senere Aars store Flomme,
hvoraf Høstflommeni 1878var den største bekjendteFlom
i Vasdraget. Der har ikke alene uden Skade paa Skjær-
menegaaet Vand over dem,menogsaa Tømmer,tildels en-

. dog hele Tømmervaser.Da Tømmeretikke har videreAn-
ledningtil at danneVaser,ellerbliveliggendeefterpaaStran-
flene, gaar Flødningenmegetgodt, uagtet Flødningsdriften
er mindre god og der i Distriktet er vanskeligtat skaffe
gode Flødere.

Efter at størsteDel af de medgaaedeUdgifterfor Es- Nedsæt-

pelielvenvar dækketved den opkrævedeAfgift, indgikNe-tegligenaffoAr

denæs Amt den 5te Marts 1881til Departementetmed An-
soTmønsilppepre

i
dragende om, at Afgift paa Tømmer,somslippesi Gjævde-i GVe-

fos fra lste April 1881,nedsættestil øre pr. Kr. Under
1lte Marts oversendtesdenneSag til Kanaldirektøren,som
i Skrivelse af 15deMarts anbefaledeNedsættelsen,og blev
der ved Hans KongeligeHeihedKronprindsregentensReso- 1881.
lution af 2den April 1881bestemt: Raer

«At den ved kongeligResolutionaf 29de December1876 April 1881
san&INse aed-fastsatteAfgift af Tommer,somslippesi Gjævdefosi det Aren- m

dalske Vasdrag, fra 15de April 1881 nedsættestil 1 — en — A4LftinPa'
Øre pr. Kr.» somslipePe

i Gjtercle-



fos.

15
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II.

Forsiag.

Leitnant VedelersForslag af 16deOktober 1873 til Ar-
beider til Fledningens Lettelse i Gjæv-
dalselven.

Ingeniør SætrensForslag af 15deSeptember1877til Tom-



merrendeforbi G,jævdefos.

Arbeidernes Kostende.

Se Afsnit VIII g. 1.



VIII g.

Aren dals Vasd rag.

s.

Farbargjørelse af Storstrømmenog de øvrige Stramme

mellem Vraa- og Nisservand.

15.



VIII g. 8.

Farbargjørelse af Storstrammenog de øvrige Strømme

mellemVraa- og Nisservand.

I.

Sagens administrative Behandling.

Afstanden mellem Vraa- og Nisser-Vand er kun ca. 3
km., ogFaldforskjellemmellemdemdreier sig om 2 m., dog
er denne ikke konstant, men varierende. Faldet er væsentlig
samlet i den saakaldte Storstrøm,en mindreFos strax nedenfor
Vraavand, med gode 1 m. Fald, der benyttes til at drive en
Molle og et Sagbrug, som er anlagt paa heire Bred. Ne-
denfor den ligger Nordbøstrømmen med ca. 0.3 m. Fald
i Flom, men uden mærkbart Fald ved Lavvand, saa kom-
mer Vadet med neppe 0.5 m. Dybde ved laveste Vand, Ro-
holtgrunden, Bukøgrunden med neppe 0.25 m. Dybde og
endelig Smaastrømmen. Faldet i disse Stryg, der med la-
veste Vand er størst, forsvinder næsten ganske i Flom.

Det laa nær at søge disse tvende Vande sat i seilbar 186r*:
Forbindelse med hinanden væsentlig for ved Anskaffelse af Andrage

et for begge Søer fælles Dampskib at fremme Flødningen Onsiøguet
over Seerne, og med Skrivelse fra Amtet af 1ste Mai frem-
kom der Andragende om at faa anstillet Undersøgelser og
opgjort Forslag til en Kanalisering af Strømmene mellem
Vraa- og Nisservandene.
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865. Efter DepartementetsOrdre af 22de Mai.lod Kanaldi-
r:(anal-
Atørens

rektørenanstille de fornødneUndersøgelserog afgav under
ralag af
e Oktbr.

25de Oktober et Forslag med Overslag til Farbargjørelse.
5 til Far- Det gik ud paa Anlæg paa venstre Bred af en 100 Fod
itiareise.

lang, 15 Fod bred Sluse med 41/2 Fods Vanddybde paa
Tærskien, samt Oparbeidelseaf en Rende med 15 Fods
Bundbreddeog 5 Fods Vanddybdegjennem de nedenfor
liggende Stryg. Omkostningerneberegnedestil Kr. 20000.
SubsidiærtopstilledesOverslag for et mindre dybtgaaende
Dampskib,der til Nød kundegaa paa 3 Fod Vand, medens
det under Buxeringpaa Seerne skuldekunne lastes til det
fik 4 Fods Dybgaaende. IndrettedesSlusen for et saadant,
vilde Omkostningernemindstgaa op til Kr. 16000. Ende-
lig foreslog KanaldirektørenAnlægskapitalenbevilget helt
ud af Staten, paa Betingelse af, at Distriktet anskaffede
et for TømmerfiedninghensigtsmæssigtDampskib til Fart
paa disse Vande overtog de anlagte Værkers Vedligehol-
delse samtUdredelsenaf den Erstatning,hvoromder i An-
ledningaf Arbeidernemaatteblive Spørgsmaal.

.866. EfteratIngeniørkommissionenunder17deFebruarhavde
I.Res. af anbefaletForslaget efter denkostbarestePlan, blev det ved
e Marts

ang. kongeligResolutionaf 17de Marts 1866 bestemt:
idnegt. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-

gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Beleb af 20000
Kr. til Farbargjørelse af Strømmene nlellem Vraavand og Nisser-
vand i Bratsberg Amt overensstemmende med Kanaldirektørens
Forslag af 25de Oktober 1865, under Betingelse af, at Distrik-
tet anskaffer et for Tømmerflødning hensigtsmæssigt Dampskib
til Fart paa disse Vande og overtager de anlagte Verkers Ved-
ligeholdelse samt Udredelsen af den .Erstatning, hvorom der i
Anledning af Arbeiderne muligens maatte blive, Spergsmaal.

strikter Efterat Distriktet, ifølge DepartementetsSkrivelse af
Vedta-

se af Be-
g.elmarfm.

7deJuli, havde vedtagetde satteBetingelser,meddeltesKa-



rilgning.naldirektørenOrdretil at sætte Arbeidetigang, hvorefter
det i AugustMaanedpaabegyndtesunderAssistentTaubells
Ledelse og Leitnant VedelersOvertilsyn.

L86
dring
7. Da det til Fart paa Seerne bestilteDampskibkun var

ran
Slusens 0 Fod langt, gav Kanaldirektørenunder 22de Februar
immen-
doner. Ordretil at indskrænkeSlusens Længdetil 90 Fod.



— 233 —

Ved kongeligResolutionaf 28deOktober1871blev der 1871.
bestemt: Kg1.Res.

, 28de Oktb

At der af de til Oprensningaf Elvedragin. V. paa Bud-eyhgma%
gettet opførte Midler tillades udredet et Belob af 600 Kr. til tilEfter-

Udførelse af endelEfterarbeiderved det i de kongeligeResolu- arbeide.
tioner af 17de Marts 1866 og 15de August 1868 omhandlede
Kanalisationsarbeidei StremmenemellemVraa- og Nisservand

Bratsbergs Amt.
Under 26deMai afgav Ordførereni NissedalIndberet-

ning om Udførelsenaf Efterarbeiderne,hvortilKanaldirek-
tøren under 21 Juni har givet sit Bifald.

1873.
Indberet
ning om
Efter-

arbeider.

Forsiag.

KanaldirektørThams's Forslag af 25de Oktober 1865 til
Farbargjørelse.

Ingeniør Vogts Forslag af 13de Oktober 1868 til Supple-
ringsarbeider.
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III.

Arbeidets Kostende.

Bevilgetved kongl.Resl. af 17deMarts 1866
af Elverensningsfondet  Kr. 20000.00

Bevilgetvedkongl.Resl. af 15deAugust 1868
af Elverensningsfondet	,  5) 4486.73

Bevilget•ed kongl.Resl.af 28deOktober1871
af Elverensningsfondet  35 600.00

TilsammenKr. 25086.73
Afgaar for solgteRedskaber „ 617.80

Tilsa'mmenKr. 24368.93



Arend als Vasdrag.

9.

Kanalisering af Fyriselven mellem Fyrisvand

og Drangsvand.



VIII g. 9.

Kanalisering af Fyriselven mellem Fyrisvand og
Drangsvand.

I .

Sagens administrative Behandling.

I Skrivelseaf 2denJanuar 1872indgikAmtmandeni 1872.
Bratsbergtil Dept. medAndragendeom at faa udført lJn- unetre;
dersøgelserbetræffendeen Kanalisering for. Dampskibaf 5"
ElvenmellemFyrisvandogDrangsvand. I Skrivelseaf 14de
Febr. anmodedeDepartementetKanaldirektørenom at an-
stille disse Undersøgelser,og i Tilfælde at udarbeideog
indsende til Dept. Forslag med Omkostningsoverslagover
de Arbeider,der i nævnteØiemedmaatteudkræves.

FOrrsgDa det viste sig, at de alleredeforetagneOpmaalinger gerdl
ikke vare tilstrækkelige,gav Kanaldirektørenden 9de Juni Kg%?a-
Ordre til Vedeler om at foretage de nødvendigeUnderse-
gelser. Efter at have udført, disse afgavVedelerden 21de
Oktober1873 det forlangteForslag. Han opstiler to Al-
ternativer, hvoraf No. 1 kun omhandlerKanalisering af
FyriselvenmellemFyrisvand og Drangsvand,medensder i
No. 2 tillige er indtagetOpmuddringenaf en Kanal mellem
Drangsvandog Daasetjærn. Omkostningerneberegnedes
til respektive47600og 53200Kr.

Under 29de Novbr. 1873 oversendteKanaldirektøren
Sagen til Indredepartementet,senere blev den tilstillet
Bratsberg Amt og Fyrisdals Kommune paa Grund af de
store Udgifterved Anlæggetblev det ikke fremmet.
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1879. Den 12te Marts 1879 indsendteIngenierSætrenet nyt
Sætrens  ForSlagtil Forslag til Kanaliseringenaf Fyriselven mellemFyrisvand

Kanalise-ring af og Drangsvand,hvori han beregnede at, Anlægget kuilde
Fyriselven. gjennemføresfor 32000 Kr. Kanaldirektørenremitterede

Sætren dette Forslag den 29deMårts med en Del Bemærk-
ninger.

For sia g.

Leitnant VedelersForslag af 21deOktober1872 til Kanali-
sering af ElvenmellemFyrisvandogDrangs-
vand.

Ingeniør SætrensForslag til Kanaliseringaf Fyrisvandmel-
lem Fyrisvandog Drangsvand.



VIII g.

Arendals Vasdrag.

Regulering af Sitjeaaen ved Fyrisdais Pra3stegaard.



VIII. g. 10.
Reguleringaf Sitjeaaen ved Fyrisdals Præstegaard.

Sagens administrative Behandling.

SitjeaaenovenforFyrisvand, der gaar gjennemFyris- Ældre 11
dals (Molands)PræstegaardsEiendom,har oftere anrettet
Skade paa denne. I Aarene 1836-46 sees det Offentlige
til forskjelligeTider at have bidraget2246 Kr. til Regule-
ring af Sitjeaaenved FyrisdalsPræstegaard.

Den 28de Juli 1855 indtraf imidlertid en stor Flom, 1855.
somanrettedestorSkadepaa det udførteAnlægogoversvom-ødelfeg-

gplser ai
medePræstegaardenslavtliggendeJorder, der tildelsblev Flonnuel

28de Julbegravetunder et Lag af Grus og Sten. Herved var for 1855.

fiere Aar gjort et stort Skaar i PræstegaardensHøavling.
Det værste var dog,at Elven havdeforladt sit gamleLob
og dannetnye, somhavde en saadanRetning, at man ved
en ny.Flom kunde vente at faa GaardensbedsteJorde øde-
lagt. SognePræstenindgik derfor under 17de August 1855sognevw
medAndragendetil Stiftsdirektionenom, at en sagkyndigi2re:tniv
Mandsnarest mulig maatte opgjøreForslag over de for-17dieskg
nødneArbeider,samt at Omkostningerneherved maatte bæ-
res af det Offentlige.

Den 5te Sept. indsendteStiftsdirektionenSagentil Kir- Sagens

kedepartementet,somunder 12te Sept. sendte den til Ka- Zlesreseå,
Kanarlednire

naldirektørenmedAnmodningom snarest muligtat under-
søgeSkaden samt træffede Foranstaltninger,somOmstæn- under_

dighedernemaatte paakræve. søgelse,

16
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. Kanaldirektørenlod Ingenier Vogt foretage de nødven-



dige Maalinger,og efter en mundtligKonferancemed Ka-



naldirektørenblev Arbeidet sat igang af Vogt allerede Ved
Slutningenaf Maaneden. Det bestod væsentlig i Opførelse
af Parallelværkerog nogleOprensninger. Sit egentligeFor-



slag til en forelobig Regulering af Sitjeaaenafgav Kanal-



direktørenførst den 12te Oktbr. 1855. •Omkostningerne
beregnedestil 700 Kr. Forslagetoversendtesstrax Præsten
i Moland, som forestodArbeidetsDrift og kun en enkeJt-



1857. Gang, i Septbr.1857; blev Anlægget inspiceretaf Imitnant
Thams, som fandt det til den Tid udførteArbeide tilfreds_
stillende og i Overensstemmelsemed Planen. Forinden

1858. Arbeidernevare færdige, indtraf den 7de Juli 1858 imid-
knhegget
skadiges lertid atter en voldsomFlom, som ødelagde en Del af det.

,f Flom
n7de Juli

næsten færdigeAnlæg og forvoldteSkade paa Eiendommen..
1858. Dette Uheldforaarsagedeen Forogelse af Arbeidsudgifterne.

Den 16de Juli afgav Præsten til Kanaldirektørenen Be-



retning om Flommenog forespurgte, om yderligereMidler
kunde erholdestil Oprensningsarbeidet.Den 26de August-



oversendteKanaldirektørendenne Beretning til Kirkede-



partementet,for at de nødvendigeMidler til Sitjeaaensfuld-



stændigeReguleringkunde blive stillede til Sognepræstens
1860, Disposition. Dette skeede ogs§a, og den 13de Juli 1860'

var Arbeidet færdigt efter Planen. Imidlertid indtraadte-
nlægget
:skadiges

den 17de og 18de s. M. en ganske usædvanlighei Flom,.
itter af som endogvar større end den i 1855; den gjennembrøden_
Flom.

Del af Parallelværketog gjorde anden Skade. Paa For-
anledning reiste Imitnant Thams til Fyrisdal (Molalid)og
afgav den 1ste Oktober 1860 Rapport om Forholdene.
Thams fandt, at Flommen ikke havde forvoldtnogen stor

rklæring
lste Ok- Skade,men at Skadenvar af den Beskaffenhed,at denburde I
,ber 186

Beska-0 udbedresfor at forebyggevidereSkade i Fremtiden. Dette
gelserne

Forslag Arbeide antoges at koste 200 Kr. Forøvrigt gjør Thams
fremtidig den Bemærkning,at det var uvist,omPræstegaardenfor be-
oldelse. standig var sikkret ved dette Arbeide, idet Elvens store

Fald og denMassegrovt Material,den fører med sig, gjorde
det overordentligvanskelig at forbygge den sikkert, og

• dertil vilde ialfald udfordresen uforholdsmæssigstor Sum.
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Han antog dog, at man ved stadig at have Opmærksomhe-1860
den henvendt paa Elven og udbedre enhver Skade, som
maatte vise sig paaVærkerneefter Flommene,havde Sand-
synlighed for at kunne hindre Elven i at gjøre Skade.
Navnlig tilraadedehan at have Opmærksomhedenhenvendt
paa den heire eller vestreBred. Han anbefaledederfor,at
der aarligskuldekunneanvendesen ringeSumtilUdbedring,
forsaavidtSkade var indtruffet,og at denneSum anvistes
Sognepræstenpaa hans Forlangende.

Den6te OktoberoversendteKanaldirektørendenneSkri-
velse til Kirkedepartementetog tiltraadte Thams'sForslag,
idet han udtalte somønskeligt,at Præsten kundegives Be-
myndigelse til paa bekvemmeTider at anvende mindre
Summertil Reparationerog Oprensninger,hvilkeuden syn-
derligeOmkostningeraf og til kunde beseesaf en Ingeniør.

Den 2denOktober1880oversendteKirkedepartementet1880
til KanaldirektørensErklæringAndragenderom et BidragAndrage
af OplysningsvæsenetsFond paa 20 Kr. til Oprensningaf W1FBorig
den saakaldte «Hovedveite»paa Fyrisdals Præstegaardognicilegrsamrli
af 100 Kr. til Forbygningsarbeidermod Sitjeaaen. Idet Sitieaal
Kanaldirektørenunder 13de s. M. tilbagesendtedette An-
dragende, oplyste han, at han intet Kjendskabhar til de
lokaleForhold,og at en Undersøgelseaf sammevilde blive
uforholdsmæssigkostbar. Efter det Forhold,hvori det Of-
fentligefør har stillet sig til disse Arbeider, fandt Kanal-
direktørendet dogrimeligt,at der, som af Stiftsdirektionen
foreslaaet, tilstodes Sognepræsten120 Kr. som Bidrag til
Udførelsenaf de ommeldteArbeider.

16*
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VIIIh.
Anlæg af en Baadkanal mellem Osterkilen og Berstel-



kilen i Fjære Herred.

I.

Sagens administrative Behandling.

Den østreIndseilingsledtil Grimstadfører gjenuemdet
saakaldteSmørsundgab,som er et for aabne Baade usæd-
vanlig farligt Sted, da det ligger fremskudtpaa Kysten og
udsat for oprørt Rav, der flereSteder sætter G-rundbraad.
Derfor kan der i Uveir gaa Uger, hvori Befolkningenfra
nesnæsøen og omliggendeDistrikter ikke kan komme se-
værts til Grimstad. Man kan da komme frem paa den
tungvindteMaade, at man reiser ind Berstelkilen,og gaar
,overet kort Eide, som adskillerdennefra Osterkilen, der
ndmunder i Smørsundeller GrimstadsHavn. Da Lande-
veien er megettung og lang,benyttesden næsten ikke, og
man trækker ofte hellere Baadene over ovennævnteEid.
Almindeligforsøgerman dog åt kommefrem Søveien saa
længe sommuligt,men derveder ogsaamangeMenneskeliv
gaaet tabt i Aarenes Leb. Efter Opgave af ældre Folk
paa Stedet skal i de sidste50 Aar ikke mindreend 25 å
30 Menneskerhave omkommetpaa denneMaade.

Naar der blev gravet en Kanal gjennemEidet mellem
Berstel- og Osterkilen,kunde imidlertidBefolkningenpaa,
Hesnæs, Hesnæsøerneog Distriktet estenfor— efter Op-
gaver over 500 Mennesker kommeseværts til Byen uden
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881. at passere Smørsundgabet. Dette Projekt har der i lang
Tid været talt om, men det blev først fremmet, efter at
GrimstadsKanal-og Veikoraitetog sig af Sagen og i Skri-
velse af 20deMai1881henvendtesigtil Kanaldirektørenmed
Andragendeom, at der, ved Kanalvæsenetmaatte blivean-
stillet TJndersøgelseog udarbeidetOmkostningsoverslagfor
Oparbeidelseaf en Rende for 2 å 3 Fod dybtgaaendeBaade
gjennemEidet. DenneUndersøgelseoverdrog Kanaldirek-
tøren IngeniørSætren, somunder 13deJuli 1881afgavdet
ønskedeForslag medOverslag. MedHensyn til Kanalens,
Dimensioneroplystes,at man kun ønskededen farbar for 2
å 3 Fod dybtgaaendeBaade. Man antogderfor, at Dybden
ved Lavvand passende kunde ansættes til 1,2 m Bund-
breddentil 2,0m., og at Skraaningerneindtil høiesteVand-
stand burdebeskyttesved en ca. 0,5 m. tyk Mur medAn-

* læg 1:3. Kronen paa den sydligste Sides Mur burde af-
jevnes, saa den kundebenyttessomTrækvei. Paa Murene
skulde anbringes Friholderstokke, saa Baadene ikke let
ramponeredesved Berøring med Muren. Det udgravede
Material skuldeoplæggesi Berstelkilenpaa søndréSide af
Renden, saaledes som antydet paa et :vedlagtKart over
Eidet mellemBerstel-og Osterkilen,og beskyttes med en
Beklædning af Sten, som erholdtes ved Gravningen og
Sprængningenaf Renden. Man vilde dervedfaa dannet et
større Stykke Jord, som kunde blive dyrkbart, naar det,
opfyldtes i tilstrækkeligHoide og belagdesmed den Mad-
jord, der maatteborttagesfra dendyrkedeMark, hvorigjen-
nemKanalenskuldeføres. Dervedvildemanantageligkunne
formindskeJordskadensStørrelseen Del, men uagtet dette,
maatte man dog være forberedtpaa at betale en Del i Er-
statninger. Andre Interesser antogesikke at blive berørte
af det foreslaaedeArbeidesUdførelse.

For det Offentligeantogesder at være en særligGrund
til at understøttedette Arbeide. ToMvæsenethar nemlig
en Krydsstationpaa Hesnæs, og Farten herfra til G-ros
Havn, som ligger vestenforGrimstadog aarlig anlebesaf
en MængdeSkibe,foregaargjennemSmersundsgabet.Naar
den foreslaaedeKanal blev gravet, vil Toldkrydsbetjentene
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til enhver Tid uhindret af Veiret kunne naa hurtigt frem 1881.

til G-ros,hvilket nu ikke er Tilfældet. -
Kanaldirekteren,der tiltraadtedetteForslag, oversendte

det sammeDag til Departementet.
Med DepartementetsSkrivelse at 18deJuli 1881blev

dette Forslag gjennemAmtmandeni NedenæsAmt tilstillet
GrimstadKommunesKanal- og Veikomite. Paa Foranled-
ning af denne Komite erhvervedesErklæring, dateret 8de
Juni 1881, fra vedkommendeGrundeier om Tilladelse til
ForetagendetsUdforelsemodErstatning efter Taxt af 4 af
Fogden opnævnteMænd, saaledes at nogen Expropriation
ikke fornedigedes,hvorhosder af vedkommendeinteresse-
redeOpsidderei Fjærevar subskriberetBidragtil et Belobaf

Kr. 1537.00
Af G-rimstadsBrændevinsbolagblev til Arbei-

det bevilgetet Bidrag af 	 « 1000.00
og af Fjære Sparebankligesaa 	 « 500.00

Til Arbeidetvar saaledestilveiebragtet Bidrag
af tilsammen Kr. 3037.00

Efterat Komiteenog vedkommendeInteresserede i et 1882.
Modeden 20de Marts 1882vare blevne enige om at hen-
holdesig til de af KanalvæsenetopstilledeDimensionerfor
.Renden,hvorefter Ingenier SætrensOverslagpaa Kr. 6600
vilde blive at lægge til Grund for Arbeidet,manglededer
altsaa, under Forudsætningaf, at Halvdelenaf Overslags-
summenblev udredet af det Offentlige,kun Kr. 263 i den
andenHalvdel, somi Tilfældeskulde falclepaa Distriktet..
Ved Beslutningeraf 22de April og 23de Mai s. A., ved
hvilkeAmtmandenIntet havde at bemærke,bevilgededer-
efter Fjære Herredsstyrelsede saaledesmanglendeKr. 263,
overtog Vedligeholdelsenaf den oparbeidedeRende samt
Garantienfor de privat tegnedeBidragsrigtige Erlæggelse
og for de ved ArbeidetsUdførelsemuligensopstaaendeEr
statningskravfor Skadetilfoielse.

Med Skrivelse til Dept. fra AMtmandeni Nedenæs
Amt af 27de Mai indkomnu paa de interesseredesVegne
Andragendeaf 25des. M., fra Komiteenom, at den anden
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1882. Halvdel af Overslagssummen eller Kr. 3300, i Forbindelse
med fri Ingeniørhjælp ved Arbeidets Udførelse maatte blive
tilstaaet af det Offentlige paa Grund af Kanalens store Al-
mennytte.

I Skrivelse af 6te Juni s. A. udbad Departementet sig
derpaa Kanaldirektørens Udtalelse over dette Andragende
og specielt om den af Fjære Herredsstyrelse i dens Be-
slutning af 23de Mai som Betingelse for dens Overtagelse
af Rendens Vedligehold udtalte Forudsætning, at Renden
mures paa begge Sider, undtagen forsaavidt fast Fjeld gjør
dette ufornødent, var stemmende med det for Arbeidet ud-
arbeidede Forslag. Kanaldirektøren afgav derpaa under
8de Juni s. A. følgende Erklæring:

«I Anledning af det med det Kongelige Departements
Skrivelse af 6te dennes oversendte Andragende fra Grim-
stads Kommunes Kanal- og Veikomite om offentligt Bidrag,
stort Kr. 3300, af Elverensningsfondet og .fri Ingeniørhjælp
til Udførelse af en Rende for Baadfart fra Osterkilen til
Berstelkilen i Fjære Sogn, skal jeg kun bemærke, at den
heldbringende Virksomhed, som nævnte Komite i det Hele
faget har udfoldet til Fremme af Kommunikationsvæsenet,
fortjener Paaskjønnelse, og at Komiteen ogsaa i det fore-
liggende Tilfælde har været heldig til at fremkomme med
et Forslag, der har vundet almindelig Tilslutning. Mæng-
den af de private om enkeltvis end smaa — Bidrag i4
Forbindelse med Bidragene fra Fjære Sparebank og Her-
red samt fra Grimstads Samlag for Brændevinshandel er
tilstrækkeligt Bevis for Anlæggets Berettigelse, og naar

' ClisseBidrag tilsammen udgjør den halve Overslagssum, saa
har de naaet den Grændse for Distriktets Andel i Omkost-
ningerne til Foretagender af lignende Art, som ialmindelig-
hed har været krævet for at yde Resten som Bevilgning af
Elverensningsfondet. Fjære Herredsstyrelse har .derhos ved
Beslutning af 23de Mai d. A. paataget sig det fremtidige
Vedligehold af den projekterede Rende med Kjørebro, og
den Betingelse, som den har knyttet dertil, er — som det
vil sees af Sætrens Forslag af 1?de Juli s. A. og tilhørende
Profiler allerede opfyldt i selve Planen, idet Skraanin-
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gerne der ere forudsat beskyttedemed en ca. 0,5.m. tyk 1882
Mur op til hoiesteVandstand,ligesomHerredsstyrelsenog-
saa ved Beslutningaf 22deApril s. A. alleredehar erklæ-
ret sig villig til at overtagede Garantiforpligtelser,der
sædvanligviskræves for Ydelse af det omhandledeoffent-
lige Bidrag.

Der er saaledesal Grund til her at imodekommeAn-
dragendet,og da der endnuer et tilstrækkeligtstort Belob
disponibeltaf Bevilgningentil Elverensningerm. m. for
Budgetaaret1881--82, skal jeg tillade migat foreslaa, at
der paa de sædvanligeBetingeL€eraf Elverensningsfondet
bevilgesKr. 3300til Udforelseaf en Kanal for almindelige
Robaade fra Osterkilen til Berstelkilenoverensstemmende
med det af IngeniorSætren under 13deJuli 1881afgivne
Forslag med den Modifikation,at der midtveisarrangeres
en Modeplads,hvoromovennævnteKomitei Modeden 20de
Marts d. A. har udtalt Ønske, samt at der af Kanalvæse-
net ydes fri Ingenior til ArbeidetsBestyrelse, forsaavidt
dette kan forenesmed K4nalvæsenetsovrigeForretninger».

Amtmandenhavdeved SagensIndsendelsetil Departe-
mentet i ovennævnteSkrivelse af 27de Mai 1882ligeledes'
anbefaletAndragendettil Indvilgelse.

Efter DepartementetsIndstillingblev derpaaved kongl.
Resl. af 20deJuni 1882bestemt:

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet indtil Halvdelen af Over-
slagssummen eller Kr 3300 som Bidrag til Oparbeidelse
af en Rende for Baadfart mellem Osterkilen og Berstel-
kilen i Fjære Herred, Nedenæs Amt, paa Betingelse af, at
Arbeidet udføres overensstemmende med et af Ingenier
Sætren under 13de Juli 1881 afgivet Forslag med den af
Kanaldirektøren i Skrivelse af 8de Juni 1882 anbefalede
Modifikation samt under Kanaldirektørens Kontrol.
At de af Formænd og Repræsentanter i Fjære Herred
den 22de April og 23de Mai 1882 fattede Beslutninger
om Overtagelse af den fremtidige Vedligeholdelse af dette
Arbeide og af muligt af samme opstaaende Erstatningsan-
svar naadigst approberes i Henhold til Lov om Formand-
skaber paa Landet af 14de Januar 1837 § 39, forsaavidt
Kommunen derved kan paaføres Udgifter for et længere
Tidsrum end 5 Aar.



252 —

1882- I Skrivelse til Kanaldirektøren af 5te Juli med-
delte Departementet, at der tilstedes fri Ingeniørhjælp til
Arbeidet.

-Dette blev sat igang i August Maaned under Ing. Sæt-
rens Overledelse. Udover Høsten og Vinteren arbeidede man
under særdeles ugunstige Forholde, idet der kom en Mængde
Regn og Sne, som fordyrede Driften. Paa en Inspektionsreise
i Febr. 1883 fandt Sætren Sneen saavidt borte, at man kunde
foretage en saa noiagtig Maaling, at man kunde opgjøre en
nogenlunde paalidelig Status for Arbeidet. Resultatet heraf

L883. meddeltes Kanaldirektøren i Skrivelse af 8de Marts. Det
viste sig, at man maatte paaregne en Overskridelse af 2200
Kr., saa at altsaa samtlige Omkostninger ved Arbeidet antoges
at skulle blive 8800 istedetfor beregnede 6600 Kr. Aar-
sagen til denne forholdsvis betydelige Overskridelse var for
en Del ovennævnte uheldige Arbeidsforhold, men væsentlig,
at man, •efter at have blottet det forefundne Fjeld for Jord
og Sten, stødte paa en meget større Masse Fjeld end fundet
ved de Opmaalinger og Undersøgelser, som i sin Tid vare

• foretagne til Beregning af Omkostningerne. Aarsagen til,
tt de foretagne Boringer gave et urigtigt 'Resultat var, at
Konfigurationen af det i Dagen forefundne Fjeld ikke
tydede paa nogen større Masse Fjeld under Jordlaget, og
at dette var meget haardt, saa man kun paa forholdsvis
faa Steder havde kunnet trænge ned med Jordboret i nogen
større Dybde, og dette havde uheldigvis truffet paa saadanne
Steder, at de beregnede Masser af Fjeld vare blevne for
smaa.

Under 10de Marts oversendte Kanaldirektøren denne
Indberetning til Sagfører Falch i Grimstad med Anmodning
til ham om at skaffe Midler til at dække Overskridelsen.
Allerede den 5te April meddelte Falch pr. Telegraf, at
Halvdelen af Overskridelsen var bevilget som •Distriktsbi-



.• drag, og at man vilde fremkomme med Ansøgning om at
faa den anden Halvdel af Kanalfondet. Med Amtets Skri-



velse af 12te April indkom til Dept. Grimstads Vei- og Ka-



nalkomites Ansøgning af 11te s. M. om yderligere Stats-



bidrag paa 1100 Kr. Paa Departementets Foranledning
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oplyste Kanaldirektøreni Skrivelse af 17des. M., at man 1883.
med Overlæg havde valgt Vintertidentil ArbeidetsUdfe-
relse, blandtAndet for at lette den forholdsvislangeTrans-
port af de fra KanalenopgravedeMasser. Derpaaanbefalede
han Andragendet paa det bedste. I Henhold til Departe-
mentetsAnbefalingaf 24de April blev derpaa ved kongl.
Resol.af 5te Mai 1883bestemt:

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet et Beleb af indtil Kr. 1100,00
til Dækkelse af Halvdelen af de udenfor Overslagssummenmed-
gaaende Udgifter ved den i kongl. Resol. af 20de Juni 1882
omhandledeOparbeidelse af en Rende for Baadfart mellemOster-
kilen og Berstelkilen i Fjære Herred, Nedenæs Amt.

Forslag.

IngeniørSætrens Forslag af 13deJuli 1881 til en Baad-
rende mellemBerstelkilenog Osterkilen.

Do.	 Do. Betænkning af 8de Marts 1883angaaende
Overskridelseaf Overslaget.
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III.

Arbeidernes Kostende.

Statsbidrag:

Bevilget af Statskassen ved kongelig Resolu-
tion af 20de Juni 1882  Kr. 3300

Do. af Do. ved kongelig Resolution
af 5te Mai 1883  « 1100

Kr. 4400

Distriktsbidrag:

Subskriberet Bidrag blandt Opsidere i Fjære
Kr. 1537

Bevilget af Grimstad Brændevins-
bolag, oprindelig

	
«

Do. af Do. til Dækkelse af Over-
skridelser

	 «

Do. af Fjære Sparebank
	

«

Do af Fjære Herredskasse, oprin-
delig

	
263

Do. af Do. til Dækkelse af Over-
skridelser

	
550

4400

Sum Kr. 8800

1000

550
500
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VII I i.

Sænkningaf Landvigs- og Redalsvandtilligemed Farbar-



gjerelse af Eineidet og Aakreelven.

Sagens administrative Behandling.

I LandvigsSognligger tvendeVande,Redals-ogLand-
vigsvand,medhendholdsvis2.48og1.60km2.Overflade. Af-
lobet fra Redals-til Landvigsvandvar et kun 0.5km..langt
Elvestykke, den saakaldteDolholtelv. RcrdalsvandetsNed-
slagsdistrikt udgjor 34 km2.;Landvigsvandetsca. 50 km2.,
og dette falder gjennem den 1.4 km. lange Aakreelvud i
Bufjorden (Søen), omtrent midtveis mellem Grimstad og
Lillesand. Faldforholdenesees af efterstaaendeTabel:

I Re-



dals-



vand.

I Land-



vigs-



vand.

Ovenfbr
Dam-
men.

I Havet.

Heieste Flom

M4ddels «

LavesteVand-

stand . . . .

25.50' 23.69' 22.32'HoiesteVandstand14'

23.04' 22.08' 21.60'DagligtVand 11.83'

21.17' 20.28' 20.00'LavesteVand 10.10'

Lokalb
skrivels
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Den største Del af Faldet nedenforLandvigsvand var
samlet umiddelbartovenforUdlebet, hvor der var anbragt
en Molledam,den saakaldteMolandsdam,,(for tvende der-
værendeMellebrug),Resten i IndsnævringervedAakreBro,
Bakkeheld og Dyna. Noget vestenfor Dolholtelven findes
det saakaldteEineid— en Forsænkningi den Bergryg, der
adskiller Vandene. Dette Eid er paa det smaleste ca.
220 m. bredt,dets Ryg, hvoroverden vestlandskeHovedvei
fører, hævedesig ca. 2 m. over høiesteFlom i Redalsvand.

OmkringLandvigs-ogRedalsvandfindes efter vestland-
ske Forholdmegen og godJord,men somformedelstsin lave
Beliggenhedenten stod ganske under Vand eller var vand-
syg. Ogsaa Flødningen var meget generet af Forholdene
i Aakreelvenog særligforbiMølledammen. Til Redalhører
adskillig god Skov, hvorfra der, i Forhold til Distriktets
Størrelse,leveresmegetog værdifuldtTømmer,navnligSkibs-
materialier. Dette blev i Flaader bragt ned til Dammenog
derpaastokkeviskjørt forbi denne paa en overmaadeprimi-
tiv Vei. Anden Færdsel forbi Dammenvar omtrentumu-
lig. Det var derfornaturligt, at man ønskede en Forbe,
dring af Forholdene,navnligenSænkningaf Vandstandén,da
dennejevnlig holdtes paa en unaturligHeide. Da det ved
Vandets OpdæmningdannedeVandfaldimidlertidhavdead-
skillig Værdi,og selv en mindreSænkningfordredeen Ud-
videlse af Elveleiet, var en Saadanikke saa ganske ligetil
og noget,som deInteresseredekunde gjøre paaegenHaand.
De henvendtesig derfortil detOffentligeomRaadog Hjælp.

 864.

Efter Andragendefra en Del Gaardbrugerei Landvig
beordredeDepartementetStatsagronomJacobsen til at af-
give Plan og Overslag for en Sænkning af Vandene, og
efterat Kanaldirektørenhavde modtaget en Opfordringfra
SorenskriverLassen til at undersøgeSagen, gav Departe-
mentet sit Samtykke til , at Kanaldirektørenundersøgte
Forholdene.

	

1866. Efterat Jacobsen havde afgivet et Forslag til Vande-
icobsens
Drslagtil nes Sænkning,sendteDepartementetunder30te August1866

;-„dette til BanaldirektørensErklæring.
Redals-
vand.
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Den 7de December1866 afgav Kanaldirektørenden 1866
forlangteErklæring. Han gjordeførst opmærksompaa, atYttenanisdif
Vandene ikke kunde sænkes uden at Mølledammenbort-kla:
toges, og antog derfor, at der burdeblive Sporgsmaalom acola°sev
at udstrækkeSænkningen saa meget, at der kunde blives7.21,4
BaadfartmellemVandeneog Havet. Forøvrigt gjordehan
Bemærkningertil den beregnede Vandføring og til den
deraf fundneStørrelse paa Renderne.

Efterat Sagen havde været til de InteresseredesBe- 1867.
tænkning og tilbagesendtDepartementetmed en Skrivelse orajeret
fra NedenæsAmt af 7de December 1866, oversendteDe- and

partementetSagen paany til Kanaldirektørenmed Anmod-søgelse

ning om i Forening med Jacobsen at iagttage Forholdene
paa Stedet.

Kanaldirektørenafgav derpaa under 22de November
en Kontinuationserklæring,hvori han udtalte, at Jacobsens ti

Plan selv bortseet fra dø Mangler,som han havde paa-Noavfbr22a
peget i sin tidligere Erklæring neppe kunde lægges til
Grund, da den var baseret paa, at Veivæsenet skulde fore-
tage en efter Planen nødvendigVeiomlægningog Brobyg-
ning ved Eineid, noget hvorpaa man ikke Ingere kunde
Tegne. Forslaget maatte derforomarbeides. Da imidlertid
Tidspunktetvar bøleiligt for Exproprationaf Mollerne, og
,da man.ved ubetydelige forelobigeRensningerstrax vilde
ørholde en mærkbarSænkning af Flomvandetog desuden
vinde en betydeligLettelse for Tømmerflødningen,foreslog
ban, at der meddeltesforeløbigExpropriationstilladelse.

Departementetkunde imidlertidikkeindladesig herpaa, 1868.
men forlangte under 28de Januar 1868 ny og fuldstændig

PveddelPlan for SænkningenudarbeidetvedKanaldirektøren. Efter8derrugg

•dennesOrdreafgav LøitnantVedeler den 8de August 1868 FlarsZit-ig1
et saadantForslag. Dette omfattedefølgende tvende Al-

Aratej

og.S£en
ternativer: mng a

1. en Sænkningmed den udelukkendeHensigt at indvindeoLgaVevdit
vand.

Jord. RedalsvandetsFlom skulde sænkes 4.5 Fod og
Landvigsvandets 3.7. Denne Plan omfattede igjen
tvende Alternativer, idet Forbindelsenmellem Redals-
og Landvigsvandbaade var projekteretat foregaaved
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1868. Oprensningaf Dolholtelvenog ved Gravningaf en ny
Rende gjennemEineid, hvor Afstanden mellembegge
Vandevar kortest. Om dennePlanvalgtes,vildevistnok
brugbareJordstrækningerfremdelesblive oversvømmede
i Flom,men denneJord, somunderaile Omstændigheder
blot kunde benyttes som Slaatteland, var ikke anseet
saa værdifuld, at en fuldstændigereSænkning vilde
lønne sig alene af Hensyn til den.

2. en Sænkningi ForbindelsemedFarbargjøelse af Dol-
holtelvenog Aakreelven for 12 Fod bredeog 4 å 41/i
Fod dybtgaaendeBaade Fods Vanddybdei Renderne
ved dagligt Vande og 3 Fod ved Lavvand; 8 Fods,
Bundbreddeog Sideskraaningermed Anlæg 3 paa 2).
Høieste Vandstandi Redalsvandetskulde dervedsæn-
kes 8.1 Fod og i Landvigsvandet6.7 Fod, og Niveau-
forskjellenmellem disse to Vande under største Floni
blive 0.4 Fod. Ved dette Alternativs Udførelsevilde
man opnaa en fuldstændigTørlægningaf de brugbare
Jords•rækninger.

Omkostningernevare beregnede:forAlternativNo. 1
mèclRendengjennemDolholtelventil Kr. 32012 og gjennem
Eineid til Kr. 34184 og for AlternativNo. 2 til Kr. 47684„
i hvilkeSummerExprcpriationaf Mellernevar medregnetog-
anslaaet til Kr. 16000.

Efter StatsagronomenstidligereOpmaalingvar det ved
den da paatænkteSænkning indvindendesTerræn, regnet
fra 2 Fod over den bekjendte høieste Flom, beregnettil
12101/4Maal Jord, men efter senereOplysningerom Flom-
forholdeneblev dee nu ansat til 1600 Maal, hvis Værdi-
forøgelseefter en Sænkningkunde anslaaes til Kr. 28 pr.
Maal eller idetheletil Kr. 44800.

paldirek- Ved under26deAugust at oversendeVedelersForslagtil
rens Be-
rdmiugaf DepartementetbemærkedeKanaldirektøren,at der,selv efter
de Aug.
B68over det førsteAlternativsUdførelse,vilde blive— om ei bekvem
rreodrseiZs.— Adgang til at kommefremmedmindreBaadeog Flaader,

medens større Baade og Skfaiteri Flomtider vilde kunne
transporteresned den oparbeidedeRende. Efter begge Al-



ternativer skulde saaledes Fordele vindes for Baadfartog
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Fledning, og efter hans Formeningkunde man ved Alter- 1868

nativ 1 værdsætteFordelen for Baadfart og Flødning til
Kr. 4000 og for Jordindvindingtil Kr. 28000 samt ved
Alternativ 2 til resp. Kr. 16000 og Kr, 32000. I Anled-
ning Forslaget gjorde han opmærksompaa, at forsaavidt
man vilde vælge det videstgaaendeProjekt, kunde det mu-
ligens blive billigere og hensigtsmæssigereat kanalisere
Eineidet fremforDolholtelven, idet der ikke ved Eineidet,
saaledes som vedDolholt,udmundedenogenBæk, som kunde
foraarsageTiløring, hvorhosGrundenved Eineid var udyr-
ket Mark og værdiles,medensKanalen iDolholtelven kom
til at gaa gjennemdyrketMark. Desuden antydedeKanal-
direktørennogle Modifikationerfor at opnaa bedrePassage
i Molandsstrømmenog spare noget Gravning der. For-
øvrigt bemærkedehan,at Sænkningenvilde ske uden skade-
lige Følger for Terrænetnedenfor,hvorimodden vel kunde
medføreElvebrudved de i VandenefaldendeBække,.navn-
lig omkring Redalsvand. En Forandring vilde den dog
medførefor Fiskerierne, idet Havets Heivand vilde gaa op
i Seerne,naarVandstandender blev lav. Derved vilde man
faa braktVand og saaledesødelæggeFerskvandsfisket. Til
Gjengjældkunde man muligens paaregneat faa Saltvands•
fisk eller ialfald Lax og Søørret.

Under 21de November har Ingeniørkommissionenafgi- Ingenie

vet sin Betænkningom Forslaget og henstillede,at Spergs-konmenmsiskitEe
maaletom Kanalisation af Eineidet istedetfor DolhoftelvennteNnknm@ov

i Tilfælde toges undernærmereOverveielse,hvilket antoges
1868

at kunne ske i ForbindelsemedIværksættelsenaf Arbeidet
forøvrigt,da dette burde begynde i Aakreelven og drives
nedenfraog opover.

Til Sagens Fremmehavde de Interesseredenedsat en 1873
Komite, som antog SagførerFalch til Forretningsfererog N14titaef

at faaArtKasserer. det udfkr
Efterat denneKomitehavde forberedtSagen, og efterat Arbeidel

Vedeler,paa Grundaf Arbeids-og MaterialprisernesStigen, Vist.2
havde tilraadet at forhøieOmkostningsoverslagetfor Alter-PdaM28ereediziadi
natiV2, der forenedeSænkning og Farbargjørelse,til Kr. 29d

56000, sammenkaldteKomiteen de Interessede til et Mode 1873.
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1873. paa Landvigden29deMarts1873. Her besluttedesat sege
dette Alternativ realiseret, og bemyndigedesKomiteentil
for JordeiernesRegning at søge et offentligt Laan indtil
Kr. 36000, samt ansøge Regjeringen om Tilladelse til Ar-
beidets Udførelse og om et Statsbidrag paa Kr. 12000.
Oversiagssummenvilde man nemlig søge tilvelebragt paa
følgendeMaade:

JordeiernsBidrag  Kr. 33692
Private Bidrag	 « - 3508
Landvigs KommunesBidrag 	 2800
Grimstads Do. Do. 	 « 4000
Statsbidrag  « 12000

•
anclvigs
)1111111111es
eslutnin-
ger til
Sagens
'remme.

Kr. 56000

Det paa Jordeierne faldende Belob tænktes fordelt
mellem de Interesseredei Forhold til hvad enhver indvandt
i Jord; Bidragetkunde derforikke medSikkerhedfordeles,
før Sænkningsarbeidetvar udført. Da tænktesFordelingen
at foregaaved en lovlig, almindeligSkjøns-og Taxtforret-
ning, med Hensyn til hvilken Overskjøn forbeholdtesdem,
som fandt sig misfornøiet med Underskjønnet. Omkost-
ningerneved Skjønsforretningenskulde udredes af Laanet
eller fordeles ligesom dette; ligesaa Omkostningerneved
Overskjøn, der faldt ud til Fordel for Klageren. I mod-
sat Fald skuldeIldgifterne ved Overskjønnetudredesaf Re-
kvirenten. Tvivl om hvorvidtOverskjønnetgik Rekvirenten
imodeller ikkeskulde afgjøresunderOverskjønsforretningen.

Man henstilledesluttelig til Komiteenat fremmeSagen
paa bedste Maåde.

I Møde den 9de August og 15de September1873 be-
sluttede derpaaLandvigs Herredstyrelse:

at Kommunentilskyder Kr. 2800 til ForetagendetsFremme,
hvilke bliver at udbetale i 3 ligestore Termineri 3
paa hinanden følgende Aar fra Arbeidets Paabegyn-
delse.

at Kommunengarantereret til ArbeidsugifternesDækkelse
for JordeiernesRegning optagendesLaan af Myrdyrk-
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ningsfondeteller KongsbergSelvværksDriftsfond,stort 1873.
indtil Kr. 36000 samt

at KommunenovertagerKanalensVedligeholdelseefter at
Arbeidet er forsvarligfuldført.

LandvigsKommunehavde forindenerhvervetSkades-
løsbreve i de Jordeiendomme,hvis Indehaverehavde erklæ-
ret sig for Foretagendet. Disse eiede 83 pet. af den Jord,
som vilde indvindes.

Komiteen indgav derpaa under 16de Oktober under-Komitee

danigstAnsøgningom Tilladelsetil ArbeidetsIværksættelse,ar!dgelj
fri Ingeniørhjælp,offfintligtBidrag og Laan mod Garanti
af Landvigs Kommune. beidets I

førelse,
Ved AnsøgningensIndsendelsemedsendteKomiteenen

særskilt Forestilling, hvori den nærmere udviklede Fore- Laan.

tagendetsBerettigelse. Den fandt store Fordele ved en
Vandvei fra Redal til Seen, navnlig for Transportaf Skov-
produkter, idet Veien fra Redal til Horedveien var ual-
mindelig besværlig og næsten umuliggjordeTransport af
Trælast og Skibsbrug, saa der var aldeles utilstrækkelig
Adgang til Fremdrift af Tømmer fra Redals store Skov-
strækninger. Komiteentilføiede, at det var den bekjendt,
at man i Grimstad,saasnartKanalen var færdig,agtede at
sætte igang et Dampskib paa Redal, og udhævede,at den
lettere Vandkommunikationi det Hele vilde gjøre en Ende
paa den hidtil gjængse, men tidsspildendeog lidet indbrin-
gende Trafik at reise til Byen med et lidet Læs Gaards-
produkter. Kanalisationenantoges ligeledes at ville op.
hjælpe det ved Landvigsvandet stedfindencleByggeri af
Baade og Skeiter (paa indtil6-7 Kommereelæster),hvilken
Bedrift i høi Grad besværliggjordesved den vanskelige
og kostbareFremdriftforbi Dammen. Derhosvilde Vand-
standens Sænkning muliggjøreAnlæg af en ny Vei fra

• Redal til den vestlandskeHovedvei, medensman uden en
Sænkning maatte opgive Tanken om en tidsmæssig Vei,
da en saadan ikke med rimeligBekostningkunde lægges
noget andet Sted end langs den østre Side af Redalsvandet,
hvor Jordsmonnetoversvømmedesselv af mindreFlomme.
Til Sagens videre FremmebesluttedeLandvigs Herredssty-
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[873. relse den 19de December1873, at Kommunen,under For-
beholdaf enhverlovligRegres, garanterer,at ethvertExpro-
priationsansvar,som maatte opstaavedUdførelsenaf Redals-
og LandvigsvandetsSænkning og Vasdragets Farbargjø-
relse overensstemmendemed foranomhandledeAlternativ,
skulde være det Offentlige uvedkommende,samt at Kom-
munen,undersammeForbehold,skuldeværerette Sagvolder
i ethvert Segsmaal,der maatte anlægges angaaendesaadan
Erstatning. Med Hensyn til denne Forpligtelse bemærkes,
at de Landeiere,som havde tiltraadt Foreningenom Fore-
tagendets Iværksættelte, paa faa Undtagelser nær havde
erklæret, at de frafaldt ethvert Krav paa Erstatningfor
den Skade, som Foretagendet maatte medføre paa Jord,
Fiskeri eller andenMaade.

1874. KomiteensAndragendeblev den 13de Juni af Departe-
mentet sendt Kanaldirektørentil Erklæringmed særlig An-
modningom at udtale sig angaaendeTilstrækkelighedenaf
det forøgedeOverslagog om ArbeidetsVarighed.

naldirek- I Skrivelse af 18de Juni bemærkedeKanaldirektøren,
rensEr-
Enringaf at Overslagssummenmaatte ansees tilstrækkelig, og at
de Juni
174"over Arbeidet stindsynigvisvilde medtage3 Aar. Han dorde
Andra-
rendet. derhosopmærksompaa, at det maatte overlades den ud-

førendeIngeniør at bringe i Forslag de mindreModifika-
tioner i Planen;som mulige senere Erfaringermed Hensyn
til FlomvandetsStørrelsemaatte kræve, ligesaa ogsaa med
fiensyn til, hvorvidt Eineidet burde gjennemgraveseller
Dolholtelvenfølges. Endelig anbefaledehan Foretagendet
understøttetved offentlige Bidrag og Laan, men forinden
et saa betydeligtLaan som det ansøgte indvilgedes,fandt
han det tilraadeligt, for at hver Jordeier paa Forhaand
kunde faa fuld Oversigt over de Forpligtelser,han paatog
sig, at foretageen fuldstændigOpmaalingog Boniteringaf
de Strækninger,der ifølge Planen vilde befries for Over-
svømmelse, og at man derefterbestemteStørrelsenaf det
Bidrag, som vilde falde paa hver enkelt Eiendom,for hvil-
ket denne rimeligvisvilde blive paaheftetPanteforpligtelse.
De ældre af JacobsenoptagneKarter vare ikke tilstrække-
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lige hertil, da man ved Opmaalingenaf disse havde gaaet 1874.
ud fra en mindreSænkningend den nu onskede.

Paa Grund af KanaldirektorensUdtalelse fandt De- ordretil
partementetat maatteudsætte medBestemmelsenOmoffent-0gpgmaaB:fn1

lig TJnderstottelse,indtil den foreslaaedeOpmaalingog Bo- idnuednlodrej
nitering var udfort,hvorfor det under24de Juni beordrede
ham til at faa disse udført.

Opmaalingog Bonitering af Terrænet blev udført af 1875.
AgronomOlsen, som den 16de Marts heromafgav Indbe-Lseitinsiing;
retning, hvorefter det hele indvindendesAreal udgjorde11-867Vh
1320.4Maal, som han reduceredetil 943.14Normaljord,hvis omaallionigel
Forbedringaltsaa efter det af JordeiernevedtagneBidrag gringen.
vilde koste disse Kr. 86 pr. Maal Normaljord.

Ved kongeligResolution af 6te November 1875 blevKg1.Res.

det derpaabestemt:
ete Novls

1875

At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller I
b:t

Td-
otndfa,eeilcils

tapning af Indsøer og Myrs rækninger m. V. af 31te Mai Bidrag.
1848 tillades den af vedkommende Landelere i liandvigs •
Sogn i Nedenæs Amt valgte Komite, nemlig Johannes N.
Dalholt, Halvor G. Landvig, Kristian 0. Dokkedal og
Lars Kristensen Udjus paa egne og Medinteressenters Tegne
at foretage en Sænkning af Vandstanden i Redals- og
Laådvigsvandene samt en Farbargjørelse mellem disse Vande
og Havet overensstemmende med scletaf Ingenierleitnant Ve-
deler iinder 8de August 1868 afgivne Forslag, om ønskes,
med de Modifikationer, som ere angivne i Kanaldirektørens
Erklæring over Forslaget af 26de August 1868.
At der som Bidrag til Foretagenclet under Forbehold af,
at dettes Udførelse kontrolleres af det Offentlige paa den
Maade, som Departementet for det Indre bestemmer, naa-
digst tilstaaes Inieressenterne et Bidrag af 3000 Spd.
af de til Oprensning af Elvedrag og Strømme m. V. bevil-
gede Midler.
At Landvigs Kommunebestyrelses Beslutning af 9de August,
15de September og 19de December sidsleden om at over-
tage Garanti for et Laau til Arbeidets Fremme satat om
Overtagelse af Kanalens fremtidige Vedligeholdelse og med
lovlig Regres Ansvaret for mulige Erstatningskrav i An-
ledning af Arbeidet, — naadigst approberes i Henhold til
Formandskabsloven for Landet af 14de Januar 1837 § 39,
forsaavidf Kommunen derved kan paaføres Udgifter for et
længere Tidsrum end 5 Aar.
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1875. Det ønskedeLaan erholdtes af KongsbergSelvværks
Driftsfondet, afdragsfrit de 5 første Aar fra Arbeidets
Afleverelseog skulde derpaatilbagebetalesmed aarligt Af-
drag i 20 Aar.

1876. Over Mellerneog Vandrettenblev derpaaafholdtTaxt-
3k3ønsfor-forretningerog blev sammesVærdi vedOverskjønden 15de
retninger
afholdes. Juni 1876 ansat til Kr. 18800.
Arbeidets Arbeidetblev derpaa den 27de Juli sat igang under
paabegyn-

delse. Ingeniør SætrensLedelse efter underhaandenmeddeltTil-
ladelse. DepartementetsOrdretil ArbeidetsPaabegyndelse
udfærdigedesden .16deNovember1876.

Fri Inge- Paa DepartementetsForespergselom, hvorvidt fri In-
mniffrhjælp •

tilstaaes. geer burdetilstaaes Arbeidet,anbefaledeKanaldirekteren
under 17deNovemberdette som noget, der altid havde væ-
ret forudsat. Ved DepartementetsSkrivelse af 20deNovem-
ber blev dette tilstaaet.

Seetrens Efter nærmereUndersøgelserforeslog Sætren i Skri-
Foralagaf
8de Oktbr. veise ar 18deOktoberat læggeForbindelseskanalenmellem
876 til Mo-
ifikationer Landvigs-og RedalsvandenegjennemEineid istedetforgjen-



i Planen. nemDolholtelven,da den dervedvilde blive kortereog ret-



tere og saaledesfordelagtigerebaade forFærdslenogSænk-



ningen,vilde gaa gjennemmindreværdifuldtTerrænog efter
en forholdsvisBeregning af Udgifterne, falde Kr. 735.83
billigere. Desuden vilde man ikke, som ved Dolholt, gene-,
res af nogenBæk,der kundebefordreen Tiløring,og ende-
lig vilde man faa mindreVedligeholdelsesudgifter,da Ren-
den blev meget kortereogpaa en størreStrækningvildefaa
Fjeldsidertil Skraaninger.

Kanaldirektørenbifaldt dette FOrslag,og idet han væ-
sentlig fremholdtdenFordel,Eineidlinienvilde frembydefor
Passage medDampbaad,anholdthan under21de Oktbr.om
DepartementetsApprobationpaa Valget af denne Linie.

)ep.tets Er- Efterat Ingeniørkommissionenunder 25de November
kkering af
2te Deebr. ogsaa havde anbefaletValget af Eineidlinien,lod Departe-
1876 ag.
Modifikna-mentet den 12te DecemberForslaget med disse Betænk-
oetni=d-ninger gjennemKanaldirektørentilstillesKomiteenfor Sænk-
=,,,t1z ningen, idet det fremhævede,at det OffentligesForholdtil

terne. Sagen, som Yder af et begrændsetBidrag uden Ansvars-
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pligt forøvrigt, ikke vilde paavirkes af Valget mellem de 1876.
omhandledeAlternativer,samt at Vedkommendeselvfølgelig
vilde have at ordne sig medAmtet medHensyn til den ved
Valget af Eineidlinien fornødneOmlægningaf den vest-
landske Hovedvei med Broovergangover Kanalen.

Med samtlige Interesseredes Samtykke blev derefter
Eineidlinienvalgt.

Under ArbeidetsFremadskridenog underUdsigten til 1877,
at faa sat et Dampskibigang paa Vandene,opstodØnsketMotion

om at faa Kanalerne farbargjortfor Farteier med større D8>Wi
Dybgaaende end efter VedelersForslag, og Komiteenan- Rendern
søgte i denneAnledningunder29deMai1877 Departementet
om fri Ingeniør til Undersøgelserog Beregning af en saa-
dan Udvidelse. Samtidiganholdtden omUdbetalingat det
hele Statsbidragpaa ,Grundaf den raske Fremgang,Arbei-
det havde.

Efter KanaldirektørensAnbefalingaf 8deJuni gav De-
partementetunder2den Juli sit Samtykke til den ansøgte
fri Ingenierhjælp og til Udbetaling af to Trediedele af
Statsbidraget.

Den 16de November afgav Sætren sit Forslag. med Sætreni

Overslag, lydendepaa Kr. 15000, til en videregaaendeF 116C1:31311sTaogvl
1877 dybelseaf Renderne,saaledes at de skuldeblive farbarefor
dybereti

51/2Fod dybtgaaendeFartøier; Forudsætningenvar dog,at
Render

Fordybelsenudførtessamtidigmed de øvrige resterende4r-
beider, da i modsatTilfælde Omkostningernevilde forøges
ganske betydeligt.

Ved under 1ste Deeemberat oversende dette ForslagKanaldir

til DepartementetfremholdtKanaldirektørenNødvendighedenrZins

af den foreslaaedeUdvidelse, for at Dampskibe, som var1;177Doevee
store nok til at holde den veirhaardeRute mellemGrimstad%)rdylabgei

ogRedal, skulde kunne passere. Han paapegedederhos,at Render

Fordybelsenikke væsentligvilde forogeJordvindingen,men
hovedsageligbidragetil at ophjælpede tilstødendeDistrikter,
hvorforde nødvendigeMidlerburdeskaffestilveieaf de inter-
esserede By- ogLandskommuneri ForbindelsemedElverens-
ningsfondet, hvis Andel han fandt burdeansættes til den
halve Overslagssumeller Kr. 7500.
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1878. Efterat Komiteen var gjort bekjendtmed disse Doku-
fl.drage1?e menter, og efterat de fornedneForberedelservar trufneL

1413)d med Hensyn til Tilveiebringelseaf Distriktsbidraget,som
Rener-

Fordy- Landvigs Herredsstyrelsegaranterede ved Beslutning tcf
belse.

7de Januar 1878, indgav Komiteen underdanigstAndra-
gende om et Bidrag af ElverensningsfondetpaaKr. 7500, er-
lagt i saadanneTerminer, som af Kanalvæsenettil Arbei-
dets hensigtsmæssigeFremme nærmere maatte bestemmes.
Andragendetblev under 21de Januar anbefalet af Kanal-
direktøren.

d. Res. af Ved kongeligResolution af 9de Februar blev, i Hen-
ie Febr.
378 ang. hold til DepartementetsIndstillingaf 29de Januar, derpaa
idrag til
Fordy- bestemt:
belsen.

At der af de til Oprensning af Elved.rag m. V. bevilgede
Midler naadigst tilstaaes udredet et Beleb af indtil Kr. 7500
for i Forening med et af vedkommendeDistrikt tilveiebragt lig-
nende Bidrag at anvendes til yderligere Fordybelse af de Render,
som i Henhold til kongelig Resolution af 6te November 1875
udgraves til Landvigs- og Redalsvandenes Sænkning m. V. saa-
ledes, at disse kunne blive farbare for indtil 5Vs Fods dybt-
gaaende Farteier, overensstemmende med Ingenier Sætrens For-
slag af 16de November 1877.

Ved Herredsstyrelsesbeslutningaf 19deOktoberforplig-
?:erpninf-H.
LeMre-r.udredeAlt, hvad der udenforOverslagssummenmaatte med-

gaa til ArbeidetsFuldførelse.
dragende Efter et under 16de Oktober afgivet Overslag over,
L det Of-
'entliges hvad Arbeidet nu antoges at ville koste, var en Overskri-
eltagelse
Dverskri- delse paa noget over Kr. 3000 af de skede Bevilgninger
ielsen.

sandsynlig. KommunensOrdførerandrog derfor paa Her-
redsstyrelsens Vegne om, at der til Dækkelse af mulig
Overskridelseaf Overslagssummenmaatte blive udredetaf
Statskassenen Kvotadel, svarende til dens øvrige Tilskud
til Arbeidet.

Kanaldirektøren,hvis Erklæring i denne Anledning
blev indhentet,fandt det betænkeligtpaa Forhaandat paa-
byrde ElverensningsfondetubestemmeligeForpligtelser og
liden Grundtil i det foreliggendeTilfælde at fritage Kom-
munen for den paatagneForpligtelse men anbefalede,at

tedes Landvigs Kommune til ligeoverfor det Offentlige at
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det tilkjendegavesOrdføreren,at hans Ansøgning ved det 1878.
endelige Opgjør vilde blive imedekommet,saavidt de befil-
gede Midler tillode det, da Rimelighedtalte for, at Staten
deltog i Resikoen, naar dens Ingenierer baade forfattede
Overslagetog udførteArbeidet.

Dette Forslag vedtog Departementet og gav under 1879.
11te Februar heromMeddelelsetil Amtet.

Arbeidet var nu saa langt fremskredet,at man kundeomFord

overse, hvad hver enkelt Jordeier vilde vinde ved Sænk-somfaldningen. Man kunde derfor gaa over til Fordelingen af paa Jord

JordeiernesLaan. eierne ve
mindelig

Komiteen for Sænkningsarbeidetsammenkaldtederfor.

Skjøn

den 16de December1878 et almindeligtMede af Jordeierne
for — til Undgaaelseaf den i Modetden 29deMarts 1873
omhandledealmindeligeSkjønsforretningog de dermedfor-
bundnebetydeligeOmkostninger,antageligca. Kr. 4000 --
at forsøge at faa istandbragtsamtligeJordeieresVedtagelse
af en mindeligKommission,medAdgang til mindeligtOver-
skjøn,for at værdsætteden for hver enkelt indvundneJord.
Efter denne Værdsættelse skulde saa Fordelingenaf Jord-
eiernes Udgifter i AnledningSænkningenforegaa. Paa et
nyt Møde den 22de Mai fremlagcleKomiteen et Udkast til
Kompromis.

I Modet tiltraadteflere Interessenter dette, og senere
erhvervedeman de fleste øvrige InteressentersUnderskrift.

Som Formandi KommissionenfungeredeStatsagronom
Jacobsen,og blev dens Arbeider afsluttet den 4de Novem-
ber 1879. Ifølge dette var der indvundet:

238.25 Maal Jord af 1ste Klasse
- 596.47 « « « 2den

483 47 « « « 3die —

Ialt 1318.19 Maal Jord, hvilke reduceredestil 639.28
Maal Normaljord.

Samtlige Jordeierevedtoge at betale efter denne For-
deling. Udgifternetil MændeneudgjordeKr. 173.

Saaledes var paa en billig Maade istandbragten til-
fredsstillendeFordeling af den indvundneJord uden An-

18
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kostbareSkjønsforretningerfor hvert af de 84 Gaardsbrug,
som vandtJord ved Sænkningen.

Kompromissets§ 7 viste sig særdeles skikket til at
erhvervemindeligTiltrædelsefra dem, der fremdelesoppo-

• neredemoddet hele Foretagende,idet de begyndteat frygte
for, at manved Lovens Hjælp skulde fratage dem den
vundneJord og sælge den til Naboer eller andre. Den
Modvillighed,som Nogle altid vise ved et saadant Fore-
tagendesGjennemførelse,blevher modarbeidetmed det rette
Middel, idet de saa sig truede med at miste de Fordele af
Sænkningen,som de før ikke havde villet anerkjende.

1880. Arbeidet blev færdigt Sommeren 1880 efter Planen,
irabneld:tss men indenLandvigsKommuneovertogAnlæggenesVedlige-

ige Fuld- holdelse,anholdtden i Skrivelse af 6te Oktoberom, at Af-
ferelse.

leveringenmaatte blive opsat til den paafølgendeSommer.
;31eTt,W.Da-Sanaldirektøren fandt det mest betryggende for alle
veringen.

indtil tilstrækkeligErfaring var indhentet,om hvilken Ind-
fiydelseden paatænkteDampskibsfartkunde have paa de
smale Renders Skraaninger, anbefalede han den ansøgte
Udsættelse,som under 30te December blev bifaldt af De-
partementet. • "

1881. Sommeren1881 fik man en egen Dampbaadfor Fart
fftler at Grimstadog Redal. Det viste sig da ønskeligt, ateraforb

tte Farteei-n der foretogesen Del Korrektion af Renden. Disse Ar-
med det

mskaffede beider var næsten udelukkendepaa Steder, hvor der fore-
)arapskib.faldt kostbareog sene Undervandssprængninger.
Rendernes SidenArbeidetvar afsluttet, og efteratFærdslenhavde
Skraanin-
ger beska- foregaaetnogen Tid, viste sig en ikke paaregnetMangel
diges ved
Da~3ki- ved Renderne nedenfor Landvigsvand. Naar Dampskibet
bets Eart,
ved Tøm-merfiaaderpasserededisse trange Render, udfyldte det en uforholds-



0.8-.v. mæssigstorDel af Profilet,og satte derforen voldsomBølge,
som angrebSkraaningerne. Disse bleve endnu slemmere
angrebneaf passerendeTømmerfiaader,idet saadanne les-



reve Stene paaSkraaningerne,hvilke da faldt ned i Renden,
hvor de bleve liggende og opgrundedeLobet. EfterKanali-



sationen opstod ogsaa en ikke ganske ubetydeligBaadfart

Parter, at Arbeidet forblev under BanalvæsenetsTilsyn.
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og de, som mod Strømmenskulde trække sine Baade den- 1881,
nem KanaIen,brugte at gaa paa Skraaningerne,dersomde
ikke foretrakat stage sig op med Aarerne. I begge Til-
fælde ramponeredesSkraaningerne. Dettevar nogetgventet,
da Skraaningernehavde staaet godt de tre Aar, som hen-
gik, efterat de vare færdigeog indtil der blev nogen større
Færdsel.

I sin Beretning om Arbeidet, dateret 7de December Stetren

1881, gjordeIngeniør Sætren opmærksompaa dette; hani7åreetBZI
foreslogSkraaningernefra noget underLavvandbeskyttede
meden Trækveismur. DetteArbeideberegnedestil 2000 Kr. FSkrraaslaL

Desuden maatte man paaregne en Del Efterrensningerig=e11,33
Renderne, hvortil han ansaa 1000 Kr. nødvendige. Der
skulde saaledes ialt behøves 3000 Kr. til at faa Arbeideti
kompletStand.

Han paaviste i Indberetningen,at der forudenpaa Eir
propriationerm.m. var en bverskridelsepaa de til Arbeids-
omkostningerberegnedeSummertil Beleb omtrentKr. 4400,
saaledesat disseOmkostningervildeoverskridesmedKr.7400,
naarSuppleringsarbeiderneogsaa iværksattes. Samtidigaf- '
gav han Regnskabover de senest disPoneredeMidler,hvil-
ket i Forbindelse med Rapporten af Kanaldirektørenblev
oversendtDepartementetden 17de Decembermed Bemærk-Kanaldir

ning, at han i Skrivelse af 8de December havde afkrævetkirs'erign:

Landvigs HerredsstyrelsedensErkjendelsefor, at Anlægget
17cleDee

OD
Fvar pianmæssig fuldfort, og for at den saaledesherefter orslage

overtog dets Vedligeholdelse,idet han ikke fandt de fore-
slaaede Suppleringsarbeideraf den Natur, at de nødvendig-
gjordeUdsættelsemed Overtagelsen. Forøvrigt anbefalede
han de foreslaaedeSuppleringsarbeidersamt det Offentliges
videre Assistance ved at lade Elverensningsfondetovertage
en passendeAndel af Overskridelsen.

I Repræsentantmødefor Landvigs Herred den 4de Ja- 18d8?.
nuar 1882 blev det enstemmigvedtaget at overtage Ved- Heerrved

ligeholdelsenfor Fremtiden og samtidigudtalt Nødvendig-vcaliegneh<
heden af de af Sætren foreslaaedeSuppleringsarbeidermedzneirp
Anmodning til Ordførerenom at indgive Andragendetil

18*
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1882. Departementetora,at Halvdelen af Omkostningerneherved
idragende maatte blive dækkedeved offentligeMidler mod HerredetsBidrag
Ål Over-  lseog Garanti for Tilveiebringelsenaf den anden Halvpart, samtride 

1 Supple- ligeledes om at Halvdelen af den samlede hidtidigeOver-ngsarbei-

3rnesUd- skridelsepaa Arbeidetogsaa maatte blive udredetaf Stats-førelse.

midler.
Efter det af AnlæggetsKassererden23deFebruar1882

afgivne Regnskabvar der medgaaetKr. 81324.08.
NaarUdgifternesammenholdtesmedOverslagssummerne,

saa viste det sig, at de egentligeArbeidsudgiftervare over-
skredne med Kr. 3846.10 samt Expropriations-og andre
Udgifter med Kr. 4908.15, tilsammenmed Kr. 8754.25.

Med Amtets Anbefaling af 27de Februar modtogDe-
partementetde tvende Andragenderog sendte dem medSa-
gens øvrige Dokumenterunder 7de Marts til Kanaldirek-
tørens Erklæring,idet det specielt forlangte hans Udtalelse
om, hvorvidtder af StatsmidlerburdeudredesnogenAndel
af Overskridelsenpaa Expropriationskontoen

I Andragendetom det OffentligesOvertagelse af en
Andel i Overskridelsenoplystes, at den indkjøbteog expro-
prieredeGrund,bvorpaaMellen havde staaet, var omtrent
værdiløs,hvorforden uden Betaling var bleven overdragen
til LandvigsHerred paa Betingelse, at den senere ikke
skulde sælges, men mod en moderatGodtgjørelseforblive
til almindeligBenyttelse. SomGrundfor, at der nu søgtes
en større Kvotadel af 0 verskridelsen dækket ved Stats-
midlerend tidligerehavde været anholdt om, anførtes, at
Efterarbeidernevare blevne langt betydeligereendberegnet,
og at manikke kundefordre,at Jordeierneskuldebærenogen
Andel af disse. Det endelige Opgjør viste det Urimelige
heri, idet der blev at udrede72 Kr. for hvert Maal Nor-
maljord. Dette,i Forbindelsemed andre storeUdlæg,havde
gjort, at Kommunenmaatte lette dem Byrden ved gunsti-
gere Betalingsvilkaar. Derhos antog man, at Overskridel-
sen nærmestmaatte tilskrives Farbargjørelsen,hvortil det
Offentligehavde baaretden halve Udgift, medensman haa-
bede, at Forholdenevilde tale for at ogsaa Overskridelsen
paa Expropriationskontoenovertogesaf det Offentligemed
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en Halvpart, skjønt der under almindeligeOmstændigheder18824

kundeblive Tale om en anden Fordeling.
I sin Erklæring af 4de April 1882 anbefaledeKanal-Kana1dire

direktørenbeggeAndragenderog foreslogKr. 5900 bevilgetZer"V
4de Apri

af Elverensningsfondetsom yderligereBidrag til Langvigs- 1882.

og RedalsvandenesSænkningm. V.

Efter DepartementetsAnbefaling blev det derpaavedKgl.Res
20de NiakongeligResolutionaf 20de Mai 1882 bestemt: 1882 ang

«At der af de til Oprensning af Elvedrag med Videre be- 1€3,ivderarsU
vilgede Midler naadigst tillades udredet: delsen o

til Suppl
et Beleib af Kr. 4377.13 som Bidrag til Dækkelse af de rrtZe
undenfor det Paaregnede medgaaede Udgifter ved den i a
Henhold til kongelig Resolution af 6te November 1875 og
9de Februar 1878 udførte Sænkning af Landvigs• og Redals-
vandene i Landvigs Herred, Nedenæs Amt, med Farbar-
gjørelse mellem disse Vande og Havet.
et Belob af indtil Kr. 1500 som Bidrag til Bestridelse af
Udgifterne ved nogle af, Ingeniør Sætren under 7de Decbr.
1881 foreslaaede og af Kanaldirektøren bifaldte Supple-
ringsarbeider ved samme Kanalanlæg, anslaaet til Kr. 3000,
under Betingelse af, at disse Arbeiders Udførelse kontrol-
leres af det Offentlige paa den Maade, som af Departe-
mentet for det Indre bestemmes».

Arbeidet blev derpaastrax sat igang.

Allerede det foregaaendeAar havde man begyndt at Nødvendi

indse Nødvendighedenaf et Reglementfor Benyttelsen af
Kanalen. Det var ikke alene selve Færdselen,som var

rorsef:r.c

interesseretheri, men ogsaa Hensynet til KanalensVedlige-
holdelse fordrede et saadant, idet Kanalens Skraaninger
ramponeredesvedPassagen af Baadeog navnlig altfor lange
og brede Temmerflaader. Et Udkast til Reglement,vedta-Udkast t

get af Herredssyrelsen,blev af Amtmandenunder24deMai Regiewei
indsendttil Departementet,som under4de Juli oversendte
dette til Kanaldirektøren,der under1lte s. M. afgav sinKanaldire

Erklæring. Han fandt vistnok ved samme en Del Mang-
ler, som han antydede, men dog ansaa mindrevæsentlige;Scie=1

1.1%

hvorforman kundevente med Forandringeri Reglementet,
indtil man havde samlet nærmereErfaringer. Han anbe- •
falede derfor det foreliggendeUdkast til Approbation.
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1882. En Del af Udkastets § ansaa Departementetmindre
nødvendige.

eglemen- • Ved kongeligResolution af 31te August 1882 appro-rtappro-
beres. beredes derpaade øvrige.
;upple- Arbeidet blev færdigt den 16de Oktoberog den 26de
agsarbei-
et fuld-besigtiget af Arbeidsbestyrerenog 2de af LandvigsHerreds-endes.

styrelse opnævnte Mænd. Disse Mænd afgav den 4de
November sin Erklæring til Herredsstyrelsen. De fandt
Renderneat have den foreskrevneDybde, de opførteMure
forsvarlige og havde saaledesintet fundet at bemærke.

nlsegget T Henhold til denne Erklæringbesluttedesenstemmigikiendes
jdee1181:2°.paa Repræsentantmødefor Landvigs Herred den 1ite De-
3rtagesafcemberandvigs
1erred i
aprcesen- « Da Arbeidet ansees udført i Overensstemmelsemed
atmode
e Deebr. Planen, bliver den fremtidigeVedligeholdelseat overtage
1882. af LandvigsHerred».
1883. Efter Modtagelsenaf denne Erklæring sendte Kanal-

direktøren den under3die januar 1883 til Opbevaringi
Indredepartementet.

Regnskabet indsendtes fra' Ingeniør Sætren den 19de
Marts 1883.

agnskab Istedetfor de beregnedeKr. 3000 havde Efterarbeidetrer Sup-
lerings- kostet  Kr. 4009.88rbeidet.
 verskri- Redskabsbeholdningenvar anslaaet til . . « 162.80slse paa
dette.

saa ArbeidetsKostendevilde blive Kr. 3847.08

altsaa en Overskridelseaf Kr. 847.08 Redskabernepaatog
Landvigs Herredsstyrelsesig at realisere ved Underhaands-
salg. Aarsagentil denneOverskridelsevar navnlig, at den
foreslaaedeEfterrensningaf Renderneblev kostbarere end
man havde tænkt sig, idet Ødelæggelsenpaa Skraaningerne
var meget større end paaregnetog dette kom fornemmelig
af, at der benyttedesaltfor lange og -bredeTømmerflaader,
som skrabedeløst Jord og Sten paa Skraaningerne.

Kanaldirektørenoversendteden 20deMartsRegnskabet
til Departementet.
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Efter DepartementetsIndstilling blev det oerpaa ved 1883.
kongelig Resolutionaf 16de Juni 1883 bestemt: 6de nK1gl.RJeu

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede ant:
Midler naadigst tillades udredet et Beløb af Kr. 441.81 som oviZkrl.
Bidrag til Dækkelse af de udenfordet Paaregnedemedgaaededt;W:
rdgifter ved i Henhold til kongelig Resolution af 20de Mai Tingsarbe

1882 udførte Suppleringsarbeiderved Kanalisation af Landvigs-
derne.

og Redalsvandei Landvigs Herred, NedenæsAmt.

Forslag.

StatsagronomJacobsens Forslag af 1866 til Sænkning.
Leitnants VedelersForslag af 9deAugust1868 til en Sænk-

ning alene og til Sænkningi Forbindelse
med Farbargjørelse.

Ingeniør SætrensForslag af 18de Oktober1876 til Gjen-



nemgravningaf Eineidet.
Do. Do. Forslag af 16de November 1876 til Far-

bargjørelsefor større Dybgaaende.
Do. Do. Beretning af 7deDecember1881 om Arbei-

det med Forslag til Suppleringsarbeider.
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Expropriationer, Forlig og Overenskomster.

. Landeiernes Beslutning i Mede paa Gaarden
Landvigden 29de Marts 1873 om at realiserePlanen.
LandeiernebemyndigedeKomiteentil for deresRegning
at søge et Laan indtil Kr. 36000, ansøge Regjeringen
om Tilladelsetil ArbeidetsUdførelseog omStatsbidrag.
Landvigs Herredsstyrelses Beslutning af
9de August og 15de September1873 om Bidrag til
Arbeidet,om Garanti af JordeiernesLaan af offentlige
Midler og om Overtagelseaf KanalensVedligeholdelse,

•efterat Arbeideter forsvarligudført (indtagetforan).
Expropriation af Tjore Molle. Overskjøn
den 15deJuni 1876:

Skjøn:

Bygningenmed Inventarium(2 Stene) taxeret til

BygningensTomt samt TjoreTomt for-
50 Spd.

øvrigt mellemStrandfjordenogDamme-
fjordensamt Vandrettigheder  1450 «

tilsammen 1500Spd.
skriver Femten HundredeSpeciesdaler.

MændeneerklæredeTaxten sat i Henholdtil allagt
Laugrettesed.

Falch henstilledetil Administratorat afgiveKjen-
delse som ved Undertaxt i Henhold til Lov af 10de
Mai 1860§ 3.

Dommerenderefterafsagdesaadan

Kjendelse:
KomiteenforSænkningm.V. af Landvig-ogRedals-

vandene kjendes berettiget til inden 15 — femten—
Dage efter denne KjendelsesForkyndelse at tage i
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Besiddelse den omhandledeBygning med Grund og
Vandrettigheder. Salariet til CitantensSagferer,Over-
retssagforerStabel, bestemmestil 20 — tyve Spd.,
der tilligemedSagens øvrige Omkostningerudredesaf
bemeldteKomite.

At efterkommesunder Adfærdefter Loven.

4. Expropriation af Dammens Melle. Over-
skj øn den 15de Juni 1876:

Erklæring:

Erstatningssummenfor Møllen med Tomt og Vand-
ret ansættes saaledes:

Bygningerne samt det i samme fortiden værende
Inventarium  1000 Spd.
BygningernesTomtsamtMollandsTomt
forøvrigt mellemStrandfjordog Damme-
fjorden samt Vandrettighedor  2200 «

tilsammen 3200 Spd.
skriver tre Tusindeto HundredeSpeciedaler.

Mændene erklæredeTaxten sat i Kraft af aflagt
Laugrettesed.

Falch begjærede Kjendelsei Medhold af Lov af
10de Mai 1860 for at de taxeredeVandrettighederog
Grundemed ovrige taxerede Gjenstandekunne tages
Besiddelse inden en bestemtkort Frist.

Dommerenderefterafsagde saadan

Kjendelse:

Komiteen for Sænkningen m. V. af Landvig- og
Redalsvandenekjendesberettigettil inden 15 —femten
— Dage efter denne Kjendelseslovlige Forkyndelseat
tage i Besiddelse de omhandledeBygninger med Inven-
tarium, Tomterog øvrige GrundsamtVandrettigheder.•

At efterkommesunder Adfærdefter Loven.
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5. Kompromis om Fordeling, Bonitering og
Værdsættelse af den ved Sænkningen af
Landvigs- og Redalsvandet indvundne Jord.

«Vi undertegnedevedtage og tiltræde herv&I føl
gende ved Modet paa Landvig den 22de Mai 1879
antagne

Kompromis

om Fordeling, Bonitering og Værdsættelse af den ved
Sænkningen af Landvigs- og Redalsvandet samt Vas-
draget indvundne Jord, saavelsom Fordelingen, Jord-
eierne imellem,af det i den Anledning for fælles Reg-
ning optagneLaan af KongsbergsSelvværksDriftsfond.

Ovennævnte Fordeling, der sker ved een sam-
menhængendeForretning, omfattende al indvunden Jord
og Jordforbedring saavelsom Løsningen af alle Spergs-
maal, der til Øiemedets Opnaaelse maa afgjøres, vold-
gives til en Kommission, hvis Afgjørelse i alle Ret-
ninger er endelig og upaaankelig.

Førnævnte Kommission skal bestaa af en
Statsagronom eller anden af det Offentlige afgivendes.
kyndig Mand som Formand, hvis Deltagelse i Kommis-
sionen bliver uden Udgift for Joreierne, samt 2de af
disse i et af Sænkningskommiteen tillyst Mode med
fleste Stemmer valgte gode Mænd, der ikke ere nær-
beslægtedemed nogen af Jordeierne eller eie noget af
den forclelendesJord og henhøre fil Lagrettesudvalget
i den Bygd, hvori de høre hjemme. I lige Maade væl-
ges 2de Suppleanter. Skulde Formanden faa Forfald
eller af andre Gruude udgaa af Kommissionen, gjør
SænkningskomiteenHenvendelse til det Offentlige om
en ny Formand i den Aftrædendes Sted.

Størrelsen af hver Enkelts Anpart af Laanet
fastsætter Kommissionenved et Forholdstal, udtrykt i
Decimaler, hvorefter nævnte Anpart udregnes.

Godtgjørelse til valgt Medlem af Kommis-
sionen fastsættes ved Overenskomst, der afsluttes med
Sænkningskomiteen.
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Det i § 3 næYnte Forholdstal bliver ogsaa
bestemmendeved Fordelingen.af Udgifternetil herom-
handledeKommissionsaavelsomandremuligeUdgifter,
der ifølge Vedtagelse eller Dom maatte falde paaJord-
eierne udenfordet nævnte Laan.

OvenbestemteOrdning, der bliver bindende
saavel for fremtidige som nuværendeEiere af indvun-
den Jord, træderi Stedet for den i Mødet angaaende
Sænkningenden 29de Marts 1873 omhandledealminde-
delige Skjønsfordelingm. V., der bortfalder.

Saafremtder endnu skuldeværeenkelteJord-
vindere tilbage af dem, der ikke har villet deltage i
Sænkningsforetagendet,overtages de paa disse faldende
Anparteraf Laanet af de øyrigeJordeiere,som i dette
Tilfælde reservereal Ret mod disse».

4. Mindeligt Opgjør angaaende Jordskade
foraarsagetved Sænkningenforegiki Komitemødetden
4de November1879 med følgende:

G-.Munk for sin Eiendomi Østerhus frafalderEr-
statning, for hvad der er borttagettil Kanalen, og
for denUlempe,som ved samme er foraarsaget,mod
at han fritages for at tilsvare Noget for den ved
Sænkningen indvundne Jord eller Jordforbedring
ved Dyneholmen.
Ole Christensenfor sin Eiendom Molandskjærved-
tager at være tilfreds med en Erstatningfor 20 —
tyve — Kroner for Ulempe, forvoldtpaa Eiendom-
men ved Kanaliseringen.
Aanon Osuldsen Syrdalen for sin Eiendom Syr-
dalen vedtager at være tilfreds med en Erstatning
stor 52 femti to — Kroner for Skade og bort-



taget Jord paa nævnte Eiendom.
Hermed erklærede disse 3 Mænd alt Mellemværende

med Sænkningskomiteenfor op- og afgjort, idet Ole Chri-
stensen paa egne og Aanon OsuldsensVegne underskrevog
blev udbetalt førnævnteErstatning, tilsammen72 Kroner.
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Arbeidets Kostende.

L Statsbidrag:
a. Ved kongeligResolutionaf 6te Novem-

ber 1875 bevilget til det oprindelige



Anlæg 

Do. Do.af 9deFebr.1878
bevilgettilRendernesFor-

Kr. 12000.00



dybelse	
Do. Do. af 20deMai1882
bevilget til Dækkelse af

« 7500.00



Overskridelse	
Do. Do. af 20deMai1882
bevilgettil Suppleringsar-

« 4377.13



beider 	
VedkongeligResolutionaf

« 1500.00




16deJuni 1883paa derom
indgivet Andragendebe-



vilget til Dækkelse af





Overskridelsenved de





1882udkirte Supplerings-





arbeider 	 « 441.82
Kr. 25818.95

2. Distriktsbiar.ag:
LandvigsKommunetil det. oprindelige
Anlæg  Kr. 2800.00
Do. Do. til Overskridelse 12418.93
GrimstadKommunetil flet
oprindeligeAnlæg  c 4000.00
Do. Do. til Rendernes
Fordybelse  « 1400.00
Landeierne • • « 33692.00
Enkelte Private 	 « 3508.00

« 57818.93

TilsammenKr. 83637.88
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Nr.

Reglement..

Reglement for Benyttelse af Kanalen mellem
Redalsvandet og Seen, Landvik Herred,

Nedenæs Amt.




Mellem Redalsvandet og Landvikvandet og mellem
Landvikvandet og Strandfjorden maa Trælast eller andre
Gjenstande ikke være henlagt saaledes,at Baad-eller Damp-
skibsfart derved hindres.




Løsfiødning i Kanalen forbydes. Trælast af hvilken-
somhelst Slags maa enten passere Kanalerne i Flaader eller

Feringspramme. Flaaderne, der ikke maa være over 3.80
Meter brede og 0.50 Meter dybgaaende, maa drives igjen-
nem Kanalerne saaledes, at de ikke gjør Skade paa Skraa-
ningerne og de udlagte Beier og Fændere.



Det forbydes saavel Baade som Flaader at stoppe op

i Kanalerne. Tvinge Forholdene Baade eller Flaader at
lægge bi, maa dette ikke ske i de trange Leb. Disse maa
øgsaa holdes frie for al anden Trafik paa de Tider, da
Dampbaaden efter forud bekjendtgjort Route skal passere
samme.




Ved Kanalernes løse Skraaninger maa ingen Losning,
Ladning eller Udrulling af Trælast eller andre tunge Gjen-
stande foregaa.



Den af Gjennemfarende forvoldte Skade paa Kanalerne

er Vedkommendepligtig at erstatte. enten ved selv at ud-
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bedre Skaden eller, om dette ikke betimeligsker, skadesløs
at betale til Landviks Herredskassedet Beløb, hvortil Ska-
den taxeres, eller som dens Udbedringhar kostet.

§ 6.

Overtrædelseaf de i § 1-4 indeholdteBestemmelser
paatales og straffes efter Lov angaaende Flodnings- og
Flodrensningsvæsenetaf 26de August 1854 §§ 3 og 7.



k.

Farbargjørelse af Engekilsundet.



VIII k.
Farbargjørelse af Engekilsundet.

I.

Sagens administrative Behandling.

Omtrent midtveis mellem Grimstad og Lillesand stikker Lokalb
skrivelsBufjorden ind fra Havet. Denne Fjords inderste Del, kal-

det Engekilen, var adskilt fra den dybere Fjord udenfor
ved det grunde Engekilsund, som blot kunde befares med
grundtgaaende Baade,

Efterat der med Bidrag af det almindelige Kanalfond Motico

var istandbragt en Farbargjørelse af Elven mellemLandvigs-on:50Frysk,

og Redalsvandene i Landvigs Herred, blev der ogsaa vakt
Spergsmaal om paa lige Maade at farbargjøre Engekilsundet
ved en Oprensning saaledes, at smaa Dampskibe og større
Baade kunde passere samme, og derved komme helt ind til
Eide Kirke ved Engekilsundets Bund. Herved vilde det
Indre af Eide Herred, som har besværlig Landevei til By,
faa en væsentlig Udvidelseaf den allerede bestaaendeVand-
kommunikation til Grimstad. Spørgsmaalet blev behandlet 1880
paa et under 24de Juli 1880 af GrimstadKommunesKanal- 12,4‘gejd,
og Veikomite afholdt Møde med de i Sagen Interesserede i G14,8,2
Eide Herred, hvor det belv besluttet at indgaa med Andra- .eilaolin-
gende om dette Arbeides Udførelse med Bidrag af offent-l'eerdeadsee,
lige Midler. Der anfortes i denne Anledning, at af Eide aaA,FeLr,
Herred, med samlet Skyld 262 Daler, er over 200 Daler
interesserede i Sundets Oprensning, og at det, naar Arbei-

19
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1880. beidet var udført, var Meningen at kombinere Dampskibs-
farten mellem Grimstad og .Redalsb-ygden,med Dampskibs-
fart paa Engekilen md til Eide Kirke.

xdragende Under 29deJuli 1880 indgav Komiteen paa de Interes-
m ffent-
: Biostand seredes Vegne til Amtmanden i Nedenæs Andragende om

For-
igendetes Offentlig Bistand til Foretagendets Fremme, hvorefter Amt-
Premme. manden under 2den August 1880 henstillede til Kanaldirek-



tøren at søge Bemyndigelse meddelt til at lade Forslag med
Overslag udarbeide for Arbeidet. Dette Hverv blev over-



3setrens draget Ingeniør Sætren. Under 14de August afgav han
orslag af
[de Aug. derpaa Forslag med Overslag, lydende paa Kr. 1200, til

n1g° uprensning af en Kanal med 2.5 m. Bundbredde. Skraa-
1"higekil- mndet.ningerne foreslogesmed et Anlæg af 1 : 2. Dette var de

samme Dimensioner som Landvigskanalens, dog var Dyb-



den foreslaaet 0.15 m. mindre. I Overslaget var ogsaa
medtaget Omkostningerne for Ombygning af en over Sundet

maldirek- førende Veibro. Kanaldirektøren, som tiltraadtte dette For-



Erf.slag oversendte under 17de August 1880 samme til Amt-
rdeAuag.

188o, manden for at tilstilles de Interesserede, idet han udtalte„
at de saafremt Arbeidet ønskedes fremmet med Tilskud
af Kanalfondet maatte indkomme med sædvanlig Ansøg-
ning om Expropriationstilladelse, hvorhos de efter hans For-



mening maatte skaffe tilveie 2/8 af Overslagssummenmed
Kr. 800, samt stille Garanti for ethvert af Arbeidet op-



rimstadsstaaende Erstatningskrav. Efter at Grimstads Kanal- og
:ii[a01;1å:Veikomite i denne Anledning først havde erhvervet Erklæ-
rhverver
'illadelse ring fra angivelig samtlige Eiere af den til Engekilsundet

sto*dendeGrund, hvorved de gave sin Tilladelse til Arbeidets.
førelse. Udf6re1seoverensstemmendemed Forslaget, og frafaldt Er-



statning for mulig Skade paa deres Eiendomme, henvendte
den sig i Skrivelse af 4de September 1880 til Eide Herreds-



styrelse med Henstillen at fatte Beslutning om at tilskyde
et Beleb af Kr. 300 til Oprensningens Udførelse, at over-



tage Rendens fremtidige Vedligeholdelse, efterat Arbeidet
er færdigt og forsvarligt udført, samt at garantere for, at
de ved Arbeidets Udførelse muligens opstaaende Erstat-



ningskrav 'skal være det Offentlige uvedkommende. Under
21de September 1880 fattede derefter Eide Herredsstyrelse,
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idet den forøvrigt oplyste, at der indenEide Herred ved 1880
frivilligSubskriptionvar tegnet et Belob af Kr. 100 til rEieddsestlly;
dette Arbeide,følgendeenstemmigeBeslutning: Bes1ning af 2

«a. Et Belob af 200 to Hundrede Kroner til Op-Septbr.
ang. Bidr

rensiiingaf EngekilsundmedOpførelseaf Bro bevilges
udbetalt af Eide KommunekasseHøsten 1881, og ud-igdatsr
betales Komiteeni Grimstad paa Anvisning af Ord-ninEZar:
føreren.

li Kommunenovertager Rendens fremtidigeVedligehol-
delse,efterat Arbeideter færdigt og forsvarligtudført.

c. Garanterer for de ved ArbeidetsUdførelsemuligens
opstaaedeKrav paa Skadeserstatningaf de tilstødende
Eiere».

Efter denneBeslutnings Afgivelse indsendte Grim-Andragei
omstads Kanal- og Veikomite med Skrivelse af 5te Oktober Bfie3;

1880til Amtmandeni Nedenæset Andragendeom, at der
• ved IndredepartementetsForanstaltning maatte søgesbevil-

get af Kanalfondet en Halvdel af Overslagssummenifølge
det foreliggendeOmkostningsoverslageller in subsidiumen
Trediedelsamt fri Ingeniør til ArbeidetsLedelse.

Komiteen oplyste videre, at der var reist Midler til
og bestilt et Dampskibfor Fart fra GrimstadpaaLandvigs
og Eide Sogne, hvilket skulde leveres lste Marts 1881,i
hvilkenAnledningKomiteensMedlemmererklæredesig vil-
lige til, forsaavidt der skulde kunne blive Spørgsmaalom
ArbeidetsFuklendelseinden denne Tid, naarsomhelstfor-
skudsvis at udbetaleDistriktsbidragenetil Kanalvæsenet.
Komiteen bemærkedesluttelig, at der efter den af Eierne
a.f den .Rendentilstødende Grund afgivneErklæring for-
mentlikikke paakrævedesExpropriationstilladelse.Ved Sa-
gens Indsendelsetil Departementetunder 9deOktober1880,
har AmtmandenanbefaletAndragendetindvilgetognaadigst
Approbationmeddeltpaa Eide HerredsstyrelsesBeslutning
af 21de Septbr. 1880 om det udførte Arbeides fremtidige
Vedligeholdelse.

Da Ansøgningenprincipalitergik ud paa et Bidrag af
Kanalfondetaf Halvparten af de beregnedeOmkostninger,

19*
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1880. medens Kanaldirektoren blot havde udtalt sig for et Bidrag
af en Trediedel, indhentede Departementet hans Erklæring

analdirek- denne Sag. I Skrivelse af 18de December 1880 udtalte
srens Be-
mkniDngbaf derpaa Kanaldirektoren, at han maatte anbefale et Bidrag
de eer.
80 om det af indtil Halvparten af Overslagssummen eller 600 Kr. og
ffentlige
Bidrags fri Ingemiorhjælp,idet han bemærkede,at hans Bevægrund
,tørrelse.

hertil var den Offervillighed, som fra alle Kanter var vist
for at faa dette lilleArbeide til at gaa, og den betryggende
Garanti, som var skaffet for Rendens fremtidige Vedlige-
holdelse og mod Erstatningskrav, hvorhos han gjorde op-
mærksom paa, at Anskaffelsen og Driften af det nye Damp-
skib til at gaa i Route paa Landvigs- og Redalsvandene an-
tagelig vilde lægge fuldt Beslag paa de Midler, som af In-
teressenterne kunde skaffes tilveie.

1881. Ved kongeligResolution af 25deJanuar 1881 blev efter
gl. Res. af
de Januar

Departementets Indstilling bestemt:
881 ang.
)ifentligt «1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede,
Bidrag Midler naadigst tillades udredet Halvdelen af de medgaaendem. v.

Omkostninger, indtil et Belob af 600 Kroner, som Bidrag
til Farbargjørelse af Engekilsundet i Eide Herred, Nedenes
Amt, paa Betingelse af, at Arbeidet udføres overensstem-
mende med et af Ingeniør Sætren under 14de August 1880
afgivet og af Kanaldirektøren tiltraadt Forslag samt under
Kanaldirektørens Kontrol.

2. At den af Formænd og Repræsentanter i Eide llerred den
21de September 1880 fattede Beslutning om Overtagelse
af den fremtidige Vedligeholdelse af dette Arbeide og af
muligt af samme opstaaende Erstatningsansvar naadigst ap-
proberes 1 Henhold til Lov om Formandskaber paa Landet
af 14de januar 1837 39, saafremt Kommunen derved kan
paaføres Udgifter for et længere Tidsrum end 5 Aar».

Departementet tilstod endvidere fri Ingenior til Ar-
beidets Ledelse. ‘Under 10de Februar overelrogKanaldirek-
toren denne til Ingenior Sætren.

Sætrens Arbeidet var fuldført ud paa Høsten. Under 24de
apport m.
7. om det November afgav Sætren Rapport med Regnskab; Arbeidet
nrdige Ar-
keid_Ledat. var planmæssigt udfort, kun var Heiden under Gangbroen
Lde Novbr.

1881. over Sundet gjort noget storre end oprindelig paatænkt.
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Paa Kanaldirektørens Henvendelse af 24de November 1881.
til Herredsstyrelsen om at overtage det færdige Anlæg til tx:renarinee
Vedligeholdelseprotesterede denne derimod,idet den paastod,viefenrrdeelLes

at Rendebunden laa for heit, saa Dampbaaden ikke kunne
passere til enhver Tid, og at Skraaningerne vare ustabile. Civeeirstae-

Efter en Del Forhandlinger i denne Anledning fremkomPr:it2dh(

G-rimstadsKommunesKanal- ogVeikomite under 24deApril
1882 med Andragende til Departementet om fri Ingenier- 1882.

hjælp og Bidrag af det Offentlige til videie Oparbeidelse af Aonnid7igdeenti,

Renden. Dette Andragende var ledsaget af Eide Herreds-
styrelses Udtalelse paa Mode den 15de April og af Komi-
teens Udtalelse paa Mode den 8de April efter en af den
foretagen Befaring og Oplodning af Renden.

Den 20de Mai sendte Departementet Sagen til Kanal-
direktorens Betænkning, hvorpaa han lod Sætren paany
undersøgeForholdene paa Stedet og beregneOmkostningerne
ved en videre Oparbeidelse af Renden.

Under 5te Juni afgav Kanaldirektoren Betænkning til stetrens
Departementet, efterat Sætren under 1ste Juni havde af-B.LtnZfilss
givet en Indberetning med Overslag til en saadan videre

nraelndsirtet

tfenkninf
Oparbeidelse af Renden, at denne fik 9 Fods Bundbredde af 5te Ju

og alternativt 1/2og 1 Fods større Dybde. Omkostningerne
1882.

beregnedes henholdsvis til Kr. 960 og 1200, Samtidig op-
lystes om de Misforstaaelser, som havde ligget til Grund
baade for Eide KommunebestyrelsesBeshitning om ikke at
overtage Vedligeholdelsen saavelsom for den Eftermaaling
af RendensDybde,der var foretaget af ovennævnteKomite.
Man havde nemlig overseet, at Rendebunden i Engekilsun-
det i Henhold til Forslaget af 14de August 1880 var lagt
1/2 Fod haiere end i Landvigs- og Redalskanalen, og var
gaaet ud fra et Mærke, som var sat i anden Anledning end
til Angivelse af nogen Vandstand, og hvis Heide var ube-
kjendt. Renden var saaledes planmæssigoparbeidetog havde
idetheletaget vist sig stabil, hvilket noksom bestyrkedes ved,
at Skraaningerne efterhaanden vare blevne bevoxede med
Skjæl, og kun paa et enkelt Sted var nogle Stene revne
ned i Renden. Det havde derimod vist sig, at den for
Engekilsundet valgte ringere Vanddybde var utilstrækkelig
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1882, for den regelmæssigeDampskibsfart,idet de laveste Vand-
stande sandsynligvis ere lavere end paaregnet,noget, som
først,Erfaringkunde oplyse. Da Dampbaadsfartenpaa Eide
Sogn omfattedes med megdnIntereise og var fordelagtig,
var der al Opfordringtil at sege bortryddeten Hindring,
som den paapegede,naar det kunde ske for den forholdsvis
ringe Sum, som beregnetaf Sætren. Her at træffenogen
Forfeining til at beskytte Skraaningerneeller Bredderne
mod Bølgeskvalp antagerSætren for unødigt, eftersomde
havde staaet godt desuden vilde det stille sig billigst en
Gang imellemat foretageen Oprensning,omdet skuldevise
sig nødvendigt. &naldirektøren foreslog derfor,at Andra-
gendet burde imødekommes,saaledes, at der bevilgedesaf
ElverensningsfondetHalvparten af de beregnedeyderligere
Omkostningerpaa de ældreBetingelser. Forøvrigt burde
man overladeHerredsstyrelsenog Komiteen at vælge mel-
lem de opstilledeAlternativer.

genover- Af Departementetblev Sagen oversendt Amtmanden
Indesde
Lteresse.medAnmodningom at erhverveBeslutningaf vedkommende
rede.

Interesserede om, hvilket Alternativ de vilde give Fortrin-
net, og 1 Forbindelse dermedVedtagelse af fornødentBi-
drag fra DistriktetsSide, nemligoverensstemmendemed det
Forhold, hvori ,det tidligere havde bidraget til Arbeidet,
Halvdelen .af medgaaendeOmkostningeri Forbindelsemed
Overtagelseaf Vedligeholdelsenaf det udførteArbeide, samt
Garantienfor,at ethvert afArbeidet opstaaendeErstatnings-
krav skulde være det Offentligeuvedkommende.

ide Her- Under 25de Juli modtogDepartementetderefter gjen-
dastyrel-
s Beslut- nem Amtmandenen Skrivelse fra Komiteen, dateret 24de
'agliaMe s. M., hvormed fulgte Udskrift af Eide Herredsstyrelses

enstemmigeBeslutningaf 19de Juli næstfør saalydende:
«a. Kommunebestyrelsenønsker Udførelsen af det videre

Arbeidei Engekilsund til Kanalens Fordybelse udført
overensstemmendemed det af Hr. Sætren under lste
Juni d. A. opførteAlterriativ, anslaaet til Kr. 1200,
og bevilger hertil til Udbetaling af Eide Kommune-
kasse et Beløb af indtil Kr. 300.
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b. Overtager Kanalen til fremtidig Vedligeholdelse,efterat 1882.
Arbeidet er forsvarlig udfort og Afleveringsforretning
er foregaaet.

e. Garanterer alle Erstatningskrav af tilstødende Eiere
for muligens opstaaende Skade under Arbeidets Ud-
førelse».

I Henhold til denne Beslutning androg derhes Komi-Andrager
n

teen paa de Interesseredes Vegne om fri Ingeniorassistance "lBidafdet
Offentlig

af det Offentlige og Tilskud af Halvdelen af Omkostningerne
ved Sundets .yderligere Fordybelse overensstemmende med
det i IngffiliewSætrens Infter.etning af lste Juni d. A. op-
førte Alternativ med OmkostningsoverslagKr. 1200, hvoraf
Komiteen nærer sikker Forventnifig om at erholde bevilget
af Grimstads Brændevinsbolag en Fjerdepart eller Kr. 300,
for hvis Udbetaling ved Paakrav. Komiteens Medlemmer
have stillet sin personlige Garanti.

Efter Departementets Indstilling blev derpaa ved konge-Kg1.Res.

Resolution af 10de August 1882 bestemt:
10de Au1882on

Bidrag t.1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede yderligei

Midler naadigst tillades udredet Halvdelen af de med-iyelasrebEbnirg...

gaaende Omkostninger indtil et Belob af Kr. 600, som
Bidiag til yderligere Farbargjorelse af Engekilsundet
Eide Herred, Nedenæs Amt, paa Betingelse af, at Arbeidet
udfores overensstemmendemed et af Ingenior Sætren under
lste Juni 1882 afgivet og af Kanaldirektoren tiltraadt
Forslag samt under Kanaldirektørens Kontrol.

2. At den af Formænd og Repræsentanter i.Eide Herred den
19de Juli 1882 fattede Beslutning om Overtagelse af den
fremtidige Vedligeholdelse af dette Arbeide og af muligt
af samme opstaaende Erstatningsansvar naadigst approberes

Henhold til Lov om Formandskaber paa Landet af 14de
Januar 1837 § 39, forsaavidt Kommunen derved kan aa-
fores Udgifter for et længere Tidsrum end 5 Aar».

I Skrivelse af 1lte August meddelte Departementet Arbeidt

Kanaldirektoren, at det tilstod fri Ingeniorhjælp af det almin-
tisgtacanzi

deligeKanalvæsen ved Udforelsen af heromhandledeArbeide. hia311).

Arbeidet blev derpaa sat igang, dreves hele Vinteren 1883
og under 6te Marts 1883 indberettede Sætren, at det var RS:3„%ernt

færdigt. Overslaget tilstrækkeligt. Under 7de s. M. til- 61W,,a„r
skrev Kanaldirektøren Amtmanden med Anmodning om at -h•Lerideil
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383. bevirke Anlægget overtaget af Eide Sogn til Vedligeholdelse.
Den 10de s. M. sendte Amtmanden Sagen til Eide Kom-
munebestyrelse, som under 27de Marts fattede følgende en-

Ee stemmige Beslutning: •
styrelse
srtager «a. Eide Herred overtager fra nu af Vedligeholdelsen af
,dlige-
delsen. Kanalen i Engekilsund overensstemmendemedHerreds-

styrelsens Beslutning af 19de Juli 1882.
b. Bestemmer,at Sundet paa lovligMaade fredes for Skjæl-

samling, hvilken Forånstaltning snarest ttpligt istand-
bringes af Ordforeren i Forening med Overretssagfører
Falch i Grimstad, der har lovet at bistaA hermed».

Under 31te Marts oversendteAmtmanden i Nedenæs
Amt denne Beslutning til Kanaldirektøren, som under 3die
April oversendte den til Departementet til Opbevaring.

Forslag.

Ingeniør Sætrens Forslag af 14de August 1880 til Oprens-
ning af Engekilsundet.

D . Do. Betænkning af 1ste Juni 1882 om videre-
gaaende Arbeider.

Expropriation, Forlig og Overenskomster.

• Erklæring fra Grundeierne ved Engekilsundet af Sep-
tember 1880, om at de frafalde ethvert Krav paa Erstat-
ning for Skade, som foraarsages ved Arbeidet i Engekil-
sundet:
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«Vi undertegnede G-aardbrugereaf Eide Sogn:

Amtedal: A. Richmann, P. S. Richmann,
Enge : Jens Nielsen,
Jodtvedt: Kirkesanger A. G-.Forseth, Skibsfører J. Wahler

og Kristian Markussen,

som Eiere af den Grund, der støder til Engekilsundet, som
agtes farbargjort ved en Rende omtrent af Dimensioner
somRenderne i Landvigskanalen, erklære herved under Hen-
hold til Hr. Ingeniør Sætrens Betænkning over Sagen, da-
teret 14de f. M., og det af Assistent H. Steen i s M op--
tagne Kart over Renden, at vi give vor Tilladelse til Ar-
beidets Udførelse og frafålde Erstatning for mulig Skade
paa vore Eiendomme, hvisaarsag nogen Expropriation eller
anden Foranstaltning i Medfør af Lov af 31te Mai 1848
for vort Vedkommendeer aldeles ufornøden.

Vi erklære derhos, at ikke Andre eller Flere ere Eien-
domsberettigede paa Rendens Omraade».

(Underskrifter).

Arbeidernes Kostende.

1. Statsbidrag:
Bevilget af Statskassen ved kongeligResolution

af 25de Januar 1881 til det oprindelige
Anlæg 	 Kr. 600

Do. Do. ved kongeligResolution af
10de August 1882 til dybere
Rende  « 600

	 Kr. 1200

Lateris Kr. 1200
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TrånsportKr. 1200
2. Distriktsbidrag:

Private Bidraginden Eide Herred. . Kr. 100
Eide HerredsstyrelsesBidrag vedBe-

slutningaf 21deSeptember1880
Kr. 200

Do. Do. ved Beslutningaf
19deJuli 1882  « 300

« - 500
GrimstadBrændevinsbolag. Kr. 300

Do. Do. « 300
« 600

1200

ArbeidetsKostendeKr. 2400.
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VIIIL
Arbeider til FledningensLettelse i Topdals Vasdrag.

Sagens administrative Behandling.

Topdalselven optager Tilløbet fra den største Del af
det Distrikt, som ligger mellemArendals Vasdrag og Otter-
aaen, har..Hovedretning fra Nord til Syd og falder ud i
Topdalsfjorden 7 km. nordenfor Kristianssand. Topdals-
elvens Udspring er det lille Bærevand paa Grændsen af
Hyllestad og Valle i Sætersdalen og Fyrisdal i øvre Tele-
marken. Dens Længde udgjør 135 km. og Nedslagsdistrik-
tets Størrelse 1900 km.2. 4 km. nedenfor Bærevand falder
Elven ud i det 11 km. lange, 753 m. over Havet lig-
gende Fjeldvand Stremsfjorden, 7.08 km.2, som kun ved et
1 km. langt Elvestykke er adskilt fra Gjeddevand (1.82
km.2), der gjennem et lignende kort Elvestykke har Afieb
til Topsæt. Dette Vand er 2.11 km.2 stort og modtager
estenfra et betydeligt Bivasdrag, der kommer fra de heit-
liggendeFjeldvande Mjaavand (3.29 km.2) og Grønsæt (4.34
km.2). Omkring de her nævnte Vande findes ingen Bebyg-
gelse og heller ikke synderligSkov. Fra Topsæt er Elvens
Længde til Udlobet 103 km. . Elven gaar ca. 16 km. gjen-
nem et ubeboet Distrikt. Først nedenfor den høie Rju-
kanfos ligger den øverste G-aardi Dalen. Herfra begynder
ogsaa en noget bedre Skovmark. Fra Rjukanfos har man
et stærkt strømmende, 9 km. langt Elvestykke indtil det

20

Lokalb
skrivel



-- 306 .

220 m. over Havet liggendeThveitsvand. Fra Thveitsvand
er Elvens Længde til TJdlobet76 km. Umiddelbart nedenfor
dette Vand er den heie Thveitsfos og paa det 18 km. lange
Stykke nedover til Fladlandsf,jord forskjellige mindre Fosse,
som Aslefos, Varpetos, ovre og nedre Kilefos og endelig
Brofos. 8 km. ovenfor Fladlandsfjord eller 66 km. fra Ud-
lobet optages den 11 km. lange, vestenfra kommendeKops-
elv, hvori fremfiodesmeget Tommer i Forhold til Nedslags-
distriktets Storrelse.

Fladlandsvand ligger 166 m. over Havet, er 2.5 km.
langt, men ganske smalt. Et kort Stykke nedenfor Flad-
landsvand deler Elven sig i to Lob, som dog snart forene
sig igjen. Her danner Elven fiere Stryg og Fosse, som
benævnes Sparhangthveitsfossene, og som tilsammen have
6 m. Fald. Derpaa følger et stillere Elvestykke indtil
51 km. fra Havet, hvor Hauglandsfossene begynde. Den
overste af disse har 23 m. Fald, hvoraf 10 m. i den
saakaldte Smalfos. Under Smalfos optages fra østsiden
den fra Skjærsevand kommende Honeklevbæk. Derpaa.
kommer et stillere Stykke, den saakaldte Bottenfjord, og
saa et 600m. langt, -stærkt faldende Elvestykke med 13 m.
Fald. Derpaa haves den saakaldte Storfos med ialt 18 m.
Fald, hvoraf 7 m. samlede i et lodret Stup. Herfra ned-
over til Gauslaafjord er ubetydeligtFald. I Gauslaafjorden
optagesAflobet fra Bellandsvand. Gauslaafjorden er 4 km,
lang og ligger 113 m. over Havet. Den har to stærkt
faldende Aftob til den ikke fuldt 1 km. længere nede lig-
Heirefosfjord. Af disse Løb er det hoire rettest og benyt-
tes for Flodningen. Her haves den største Del af det
23 m. høie Fald mellem Gauslaa- og Heirefosfjord samlet

et Stup, der kaldes Heirefossen. I venstre Lob haves
den saakaldte Laxefos; dette Lob er mere kroget ogFaldet
bedre fordelt. Neppe 0.5 km. vestenfor Heirefossen falder
den vestenfra kommende store Uldalselv i Heirefosfjorden.
Denne Elv kommer fra Sandsvand (3 km.2) paa østsiden af
Lysheien i Bygland, gjennemlober under Navnet Skjæg-
dalselv forskjellige mindre Vande og falder 21 km. ovenfor
Heirefosfjorden ud i Mjaaratsfjord. I denne Fjord optages
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endvidere den vestenfra, fra Heddevand,Homstølvand,Lems-
vand o. s. v., kommendeVatnedalselv og endeligHovlands-
aaen fra Høvringsvand m. fl. Mjaaratsfjord er 3.12 km.2
stor, 8 km. lang, ligger 159 m. over Havet og staar gjen-
nem den saakaldte Kulstrem i Forbindelse med den lille
Kulstrom eller Skribelandsfjord. Derpaa kommer øvre og
nedre Skribielandsfos hver med 5 m. Fald. Mellem disse
optages paa Vestsiden Aflobet for Haukom- og Lysevand,
den saakaldte Engelselv. Ved Samkom optages den sønden--
fra kommendestore Fidjeelv, ogsaa kaldet Ret, der kommer
fra Augevand. Dette stærkt forgrenede Vand ligger 190,
m. over Havet, har 11.55 km.2 Overflade og er Vasdragets
største Sø. Det modtager flere betydelige Tillob fra Vest-
siden, hvoriblandt mærkes Aarikstadaaen fra Vasvand, Dor-
landsvand, Bellands- og Hoverstadvand o. s. v., Fjermeros-
aaen og Bjordamelven. Ret eller Fidjeaaen er Augevands
eneste naturlige Afløb. For længere Tid tilbage er imid-
lertid et lavt Vandskil ved Sydenden gjennemgravet og-
derved Vand fra Auge ledet ned i Nathveitelven, som fal-
der ud i Flaksvand. Den største Del af Vandføringen fra
Augevand afledes dog gjennemFidjeelven eller Ret. Neden-
for Samkom danner Uldalselven først Hundsfos med 2 m.
Fald, derpaa Retterstølfos (2 m.) og endelig umiddelbart
ovenfor Heirefosflorden den langstrakte, men ikke. mindre
end 65 m. høie Hanefos.

Uldalselvens samlede Længde er 50 km., medens Top-
dalselven ovenfor Heirefosfjorden er 93 km. lang. Ned-
slagsdistrikterne ere imidlertid henholdsvis 890 og 670km.*
store. -Uldalselvens Nedslagsdistrikt har flere Soer end
Topdalselvens. Derfor er dens Vandføring ogsaa meget
jevnere.

Vasdragets samlede Nedslagsdistrikt udgjør ved øvre
Ende af Heirefosfjorden 1560 km.2 Denne Fjord ligger
80 m. over .Havet, er 9 km lang og har 5.78 km.2 Over-
flade. Fra dens søndre Ende er Afstanden til Udlobet
33 km.. limiddelbart nedenfor Heirefosfjord haves den
langstrakte Omlifos (11 m. hei) og et kort Stykke nedenfor
Rislaafos, der paa 600 m. Længde har 8 m. Fald. Derpaa

20*
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begynder et omtrent 3 km. langt stille Elvestykke,*som
kaldes Senumstadfjorden.I denne optages den vestenfra
kommendeRisaa. Nedoverfra Senumstadfjordenhar man
en Række Strømme,hver med omkring1 m. Fald, nemlig
Tjærestrem,Svafos ogHelvedesstrøm. Derpaa kommerden
1 km. lange Furuholtstrømmed 2.6 m. Fald og endelig
Laxefos med 5 m. temmelig samlet Fald. .1)Tedoverfra
Laxefos har Elven paa en længere Strækning temmelig
rask Strøm,og først ved Lundsfos haves et 2:7 m. heit
Fald samlet i to Stup. Derpaa følger Huggefos med et
brat, 1.6 m. heit Fald og Judenfos (2 m. Fald), Jernfos
(0.5 m.), Grydefos (1.70 m.) og endelig Teinefos med et
Fald af 9 m., hvoraf 4 m. i det nedersteStup. Fra Teine-
fos er der nedover til Flakvand 5 .m. jevnt fordeltFald.
I Flaksvand falder den foran omtalte Nathveitselv, der
paa nedersteStykke kaldes Flakselven og danner den 42
m. høie Flaksfos.

Flaksvand er et lidet, kun vel 1 km. langt Bassin.
Her er VasdragetsHovedbom,den saakaldte Flaksvands-
bom, og herfrakan Elven roes det 9 km. lange Elvestykke
nedenovertil Boenfos, som ialt har 16m.Fald. Herfra er
Afstanden til Elvens Udleb i Topdalsfjorden6 km. Dette
Elvestykke kan befares med.mindreDampskibe, og Tom-
meret bringesned i Flaader. Baade i Boenfos og hele El-
ven nedover foregaaret betydeligt Laxefiske. De i denne
AnledningudsatteFangstindretningerere til adskilligtHin-
der for Temmerflødningen.Af den Grund er der ogsaa
lagt en Tømmerrendeforbi Boenfos. Desuden er baade
Flaadelægningenaf Tømmeretog Nedbringelsenaf Flaa-
derne adskilligbesværliggjort.

TopdalselvenssamledeNedslagsdistriktudgjør1900km.s.
Heraf falder 54 km.2 paa Overfladen af 16 Indsøer med
over 1 km.2 Overflade. Topdalselvens største bekjendte
Vandføring udgjør 680 m.s eller 0.355 m.5 pr. km.2Ned-
slagsdistrikt. Elvens mindstebekjendteVandføringudgjør
4.5 m.3i Sekundet.

Da Vasdraget ikke har Tillob fra Heifjeldsvidder,er
de største FlommeRegnflomme. De komme pludseligt, og
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Elven stiger da i Forhold til sinStørrelseop til en betyde-
lig Hoide. Flommeneere derimodkortvarige.

Til Topdalselvener et godt Tommerdistriktog mange
godeSkove. Det af Bommeni Flaksvand udtagneTom-
merkvantumudgjorde:

Aar.
16' + 5"

og mindre.
Storre
Last.

Tilsammen.

1876 	 4661TIZ 14405 137 19066- P-2

1877 	 3336T41 18373-1-4 21710132

1878 	 2930T2,1 24255-192-27185H

1879 	 25174-1 21537 24054-R

1880 	 1394-1-7719737k 2113114

I Topdalselvenhar der i lang Tid foregaaetTømmer- /Eldre

fledning, og allerede Lensherren i Nedenæs, Erik MunkoFglitnniZ
(1570-1586),sees at have været interessereti Sagbrugved forhold

Topclalselven. Tømmeret blev dels ført ned til Kristians-
sand, dels opskaaretpaa de i den nedersteDel af Vasdra-
get liggende Sagbrug, nemlig ved Teinefos,Flaksfos og
Boenfos. Det,somopskaresved de førstnævnteFosse,blev
mest kjørt overland til Lillesandog udskibetderfra. Det
største Sagbrug var dog ved Boenfos,og Eieren af dette
har altid havt en udmærketStilling, naar det gjaldt at
konkurereom OplandetsTømmer,da Boenfos er et præg-
tigt Vandfald,og Elven er farbar for Pramme derfra ned
til Havet.

Vasdraget selv var af Naturen ikke godt egnet til
Tømmerflødning,da det, somaf foranstaaendeBeskrivelse
sees,var fuldtaf storeFosse, ogdesudenforefandtesi samme
en MængdeSkjær, Stene og Sandører, hvOrpaaTømmeret
kunde binde sig. Man brugte derfor almindeligat hugge
megetkort Tømmer,næsten aldrig over 24 Fod, og allige-
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vel kom dette, især fra de øvre Dele af Vasdraget,ned
en betydelig forringet Tilstand. Denne Omstændighedog
Tømmeretslange Henliggen i Vasdraget,der hindredeKon-
kurrancen, gjorde det ønskeligt at Forholdeneforbedredes.

1.865. Derfor nedsattes en Komite, som skulde sege for-
i'lseeds.Efe.te-nbedretFlødningsforholdenei Topdalselven. Denne

med StiftamtmandenanmodedeKanaldirektøren mundtlig
f Flød- om at befare Vasdraget og assistere med Raad. Paaingsfor-
Lo1dene Henvendelsetil DepartementeterholdtKanaldirektørenun-m.v.

der 27de .MaiSamtykketil at foretage en saadanBefaring
og besigtigede derefter i Slutningen af Juni de 5 ne-
derste Mile af Vasdraget for at sætte sig ind i Flødnings-
forholdene.

naldirek- I en Rapport af 30te August gav Kanaldirektørenenens
rta je Beskrivelse af VasdragetsnedreDel, fraHauglandsfos,medig. 865.

Antydningaf de Foranstaltninger,som maatte antages for-
nødne for FlødningensLettelse. SammesKostende antog
han vilde belebe sig til omkringKr. 24000. For at til-
veiebringede fornødneMidler ansaa han det hensigtsmæs-
sigt at paalæggedet Tømmer, som nedflødedes,en vis Af-
gift pr. Tylt. Han foreslogsammenkaldtet Skoveiermøde

- til Behandling af dette Spørgsmaal,og at der, naar Afgif-
ten var bestemt,ydedes fri Ingeniørhjælptil at foretagede
fornedneUndersøgelserog til i Foreming meC1en KoMite
at udarbeidedetailleretForslag til de Arbeider, som efter-
haandenmaatteblive at udføre. Kanaldirektørenpaapegede
derhosNødvendighedenaf en ordnetFledningsbestyrelse,i
hvilken ogsaa Skoveierneburdevære repræsenterede.

løde a,f Det følgende Aar blev der paa Q-aardenGauslaa i
Befuld-
Legtigede

Skovdi-
Heirefos afholdt et Mødeaf Befuldmægtigedefra Kommune-



rikterne. bestyrelsernei Vasdragets Skovdistrikter samt af en Del
Skoveiere. Paa dette Møde vedtog man blandt Andet,at
udnævneen Komite, bestaaendeaf en Trælasthandlerfra
Kristianssandog 5 Skoveiere for at ordne det Fornødne
med Hensyn til Tilveiebringelsenaf Midler til Bortryddelse
af de af KanaldirektørenpaapededeHindringer for Flød-



ningen. Efterat de nødvendigeBehandlingeri vedkommende
Kommunebestyrelservare færdige,androgKomiteenomRe-
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solutionpaa de fattedeBeslutninger,og ved kongeligReso- 1868
Kg1. Res.tion af 21deJuli 1868blev det bestemt: 21de Ju

At der i Medhold af Lov angaaende Flødnings- og Flod-
Tensningsvæsenet af 26de August 1854 § 6 bliver for at til- Tizzrje

veiebrikge Midler til Iværksættelse af Arbeider til Lettelse af nedenfo

Flodningen i det TopdalskeVasdrag fra hte Oktober d. A., indtil Heirefo

Videre at opkræve en Afgift af den gjennem Våsdraget ned-
Ilødende Trælast under Iagttagelse af følgende nærmere Bestem-
melser :

Afgiften beregnes efter Mærkeseddelens paalydende Beleb :
med 2 — to Skilling pr. Spd1r. af Trælast, der mær-

-kes i Sognene Birkenæs, Heirefos, Veigusdal og Mykland
og kommer i Elven nedenfor Heirefos, Laxefos og Hanefos
eller fra Begyndelsen af Heirefosfiord, hvilken Afgift bliver
at anvende til Arbeider nedenfor Heirefosfjord. •

med 9 — ni — Skilling pr. Spd1r. for Trælast,
der mærkes i Sognene Heirefos, Mykland, Omlid og lille
Topdal og kommer i Elven (lille Topdalselv) ovenfor Heire-
fosfjord, af hvilken Afgift 2/9 — to Niendedele an-
vendes til Arbeider nedenfor Heirefosfjord og 7/9 — syv
Niendedele — til Arbeider i lille Topdalselv ovenfor Heire-
fosfjord. •
Af Trælast, som kommer i Vasdraget, uden at derover ud-
færdiges Mærkeseddel, svares lige Afgift efter Lastens af
Eieren opgivne eller ved 2 Lagrettesmænd fastsatte Værdi.

e. .Afgiften, der ansvares af Kjøberne, om end ikke`Mærk-
ningen bliver rigtigt leveret, eller endog aldeles ikke leve-
res, bliver at indfordre af Fledningsbestyrelsen i Vasdraget.
Til dennes Regnskabsfører skal Afgiften for den Trælast,
som mærkes fra iste Januar til 1ste Juli hvert Aar, saa-
velsom for den Trælast, der mærkes i samme Tidsrum for
at leveres i Vasdraget uden Mærkeseddel, af vedkommende
Kjøb3re eller Eiere indbetales inden lste August samme
Aar, ledsaget af Opgave derover, hvori er specificeret.hver
Mærknings Dato, Belob, Sælgerens Navn og Leveringssted.
For Tidsrummet lste Juli til 31te December skulle Opga-
ver og Indberetninger som foranstaaende finde Sted inden
lste Februar det følgende Aar.

d. Afgiften. bliver at anvende saaledes, som nærmere bestem-
mes af Kanaldirektøren i Forening med en Komite, be-
staaende af en Trælasthandler, udvalgt af Trælasthandlerne
i Topdalsvasdraget, samt en Skoveler fra hver af de in-
teresserede Skovbygder, Birkenæs, Heirefos, Veigusdal, Myk-
land og lille Topdal med Omlid, udvalgt af vedkominende
Kommunebestyrelse.



— 312 —

869. Under 20de Mai beordrede Departementet Kanaldirek-
rdre til
dersøgel- teren til at lade de fornedne Undersøgelser anstille efter
nedenfor nærmere Konferance med den opnævnte Komite.
eirefos.

rdre til Imidlertid var der fremkommet Andragende fra Skov-
f eierne om at faa udstrakt Undersøgelsernetil Sidevasdraget

J7d8:18_ Uldalselven, og i Skrivelse af 19de Juli gav Departementetelven.

Kanaldirektøren Ordre til at efterkomme Andragendet.
assens Undersøgelserneoverdroges til Løitnant Vedeler i For-
salinger
1869. ening med Ingeniør. Lassen, og afgav denne under 23c1e

December de fornødneKarter ogNivellements vedkommende-
Hauglandsfos, Heirefos, Omlidfos, Rislaafos, Laxefos og eii
Del af Teinefos.

sdelers • I et af Komiteen for Topdalselvens Oprensning den
rslag af

Novbr. 25'de November paa G-aardenHeirefos afholdt Møde, hvil-
 til Re-
ering af ket overvares af Amtmanden, fremlagdeVedeler et Forslag
rilfaososg-af 23de November 1869 ti.l Regulerit nd ngsarbeider i Heirefos

og Hauglandsfos, hvilke tilsammen vare beregnede til at
koste Kr. 25396, under Forudsætning af fri Ingeniørhjælp
til Arbeiderms Ledelse. Ved en paa Mødet foretagen Re.
duktion af Sprængningsarbeiderne,kom Overslaget ned paa
Kr. 23800. Efterat G-rossererHegermann havde tilbudt sig
som Privatmand at yde et Bidrag paa Kr. 2000, saafremt Ar-
beidet kunde fremmes efter Planen for Kr. 22000, beslut'tede
man i Lobet af Vinteren og den kommendeSommerat udføre

Sprængningog Skjerm i Heirefos samtDam ogSpræng-
• ning i Laxefos for 'et Belob af Kr. 4848.

enten det foreslaaede Arbeide i Smalfos eller Spræng-
ning i Storfos efter den indskrænkede Rendebredde.

l870. Paa AmtetsAnsøgning blev der ved kongelig Resolu-
.Res. af tiou af 15de Januar 1870 bestemt:
le Janr.
170for At det i Henhold til Love af 31te Mai 1848 og 26da

August 1854 naadigst tillades den Komite, der ifølge kongelig
Alem Resolution af 21de Juli 1868 Litr. d. i Forening • med Kanal-iglands-
'os og direktøren bestemmer Anvendelsen af Afgift af Trælasten i det
eirefos-
fjord. Topdalske Vasclrag, at udføre endel til Lettelse for Flødningen

paa Strækningen fra Heirefosfjord til Høneklev i nævnte Vas-
drag sigtende Arbeider, idet Væsentlige overensstemmende mecl
det dertil af Ingeniørleitnant Vedeler afgivne Forslag af 23da
November 1869,
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IfølgeSkrivelseaf 3dieFebruar tilstod derhosDeparte- 1870.
mentet fri Ingeniørhjælptil ArbeidernesUdførelse,der blevZfiraienli
overdraget Vedeler. Sprængningenpaabegyndtesstrax i niørhiæl

Heirefosog ud paaVinteren ogsaalængereop i Vasdraget.
Den 1ste Oktober afgav VedelerForslag til de ned- Vedeler

vendigeReguleringsarbeiderfor Flødningen I.s LettelsemellemFsOfti
HeirefosfjordogFlaksvand. Overslagetvår paaKr. 17952.487LPind,
Forslaget var baseret paa den Forudsætning,at Flødning .0e%0Hredir(

ikke skulde foregaai heitVand,men kun op til en mindreFlaksvar
FlOmvandstand; under større FlommeskuldeTømmerettil-
bageholdesi Heirefosfjord.

Den 14deOktober afgav.Kanaldirektørensin Betænk-KainaldirE
over Forslaget, somhan i sin Helhed anbefalede,og somtZeri3j
han fandt uskadeligtfor andre Interesser. Da der imidler-Fi=lnetti
tid paa fiere Steder i Elven, lige op til Heirefosfjorden, 1870.

fiskedesLax, ansaa han det rigtigst at erhverveExpropria-
tiori'sret.

Den 19deOktoberforelagdesdetteForslag medKanal- Komite-
direktørensBetænkningfor Komiteeni et Medepaa Gaar-Oamled
den Omlid. Man vedtogderForslaget og besluttedeat an- lge18ri
vendedet kalkuleredeBeløbunderFormisætningaf, at det
OffentligebidrogKr. 4000.

Paa KomiteensAnsøgningblev derefter ved kongelig17deDeolKg1.Res.

Resolutionaf 17deDeeember1870bestemt: 1870ar4
TilladelE

At det i Henhold til Love af 31te Mai 1848 og 26de ti":11:31
August 1854 tillades den Komite, der ifølge kongelig Re- Ikloir7f01):
solution af 21de Juli 1868 Litr. d. i Forening med Kanal- Flaksvai
direktøren bestemmer Anvendelsen af Afgiften af Trælasten °L.V18,ke.
i det Topdalske Vasdrag, at udføre endel til Lettelse af fdornajest-.
Fledningen i Strækningen fra Heirefosfjord til Flaksvand
i nævnte Vasdrag sigtende Arbeider, i det Væsentlige over-
ensstemmende med det dertil af Ingeniørleitnant Vedeler
afgivne Forslag af lste Oktober 1870.
At der til disse Arbeiders Udførelse tillades udredet et
Tilskud, stort Kr. 4000, af de til Oprensning af Elvedrag
m. V. paa Budgettet opførte Midler.

Ved,under24deDeeemberat oversendeKanaldirektøren
denneResolutiongav Departementetham tillige Ordre til
at yde fornødenIngeniorhjælpved ArbeidernesIldførelse.
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1871. ArbeidernenedenforHeirefos paabegyndtesi Februar
Maaned1871.

'edelers Den 28deSeptemberafgav Vedeleret Forslag til Ar-
›rslagaf
leSeptbr.beider for FledningensLettelse i UldalselvennedenforSam-

til Ul-
.1selvenskom. Overslagetlød paa Kr. 4800 å 6000. Samtidigop-ilødbar-
dfdelse lystes, at Værdienaf den flededeTrælast belobsig til om-
edenfor
unkom. trent Kr 48000garlig. Dette Forslag oversendteKanal-

direktørenden 17deOktobertil Departementet.
1873. Med Amtets Skrivelse af 18de Februar fremkomet
dragendeAndragendefra Komiteenom,at der maatteblive lagt Af-n T...nf2 gift paa Tømmereti Uldalselvenfor at skaffeMidler til at

gjennemføreVedelersForslag. Desudensegtes om fri In-
genierhjælptil ArbeidetsUdførelse.

I Skrivelse af 4de Marts anbefaledeKanaldirektøren
fri Ingeniorhjælp,forsaavidtKanalvæsenet samtidighavde
andreArbeideri Nærhedeneller i en ikke uforholdsmæssig
lang Afstandfra dette Arbeide.'

1.Res. af Ved kongeligResolutionaf 2:de Marts blev det der-leMarts73ang. paa bestemt:
unmeraf-
ft i Ul- At det i Medhold af Lov angaaende Flødnings- og Flod-
lselvens rensningsvæsenet af 26de August 1854 § 6 bestemmes, at derdre Del.

for at tilveiebringe Midler til Iværksættelse af Arbeider til Let-
telse af Flodningen i Uldalselvens Sidevasdrag til det Topdalske
Vasdrag bliver fra 1ste Juli 1873 af Trælast, som mærkes i
Sognene Heirefos, Veigusdal, Mykland og Lille Topdal, og som
nedflodes gjennemVasdraget, at erlægge en Afgift af 2 — to —
Skilling pr. Spd1r. 'efter Mærkeseddelens paalydendeBelob, eller,
forsaavidt Mærkeseddel ikke udfærdiges. efter Lastens af Eieren
opgivne eller af 2 Lagrettesmænd fastsatte Værdi under Iagt-
tagelse af følgende nærmere Bestemmelser:

a. Afgiften, der ansvares af Kjøberen, om end ikke Mærk-
ningen bliver rigtig leveret eller endog aldeles ikke leveres,
bliver at indfordre af Flodningsbestyrelsen i Vasdraget.
Til dennes Regnskabsforer skal Afgiften for den Last, som
mærkes fra I ste Januar til lste Juli hvert Aar, saavelsom for
den Trælast, der i sammeTidsrum leveres i Vasdraget uden
Mærkeseddel, af vedkommendeKjøbere eller Eiere betales
inden lste August s. A., ledsaget af Opgave derover, hvori
er specifieeret hver Mærknings Datum, Belob, Sælgerens
Navn og Leveringssted. For Tidsrummet lste Juli-31te
Deeember skulle Opgaver og Indbetalinger som foranstaaende
finde Sted inden lste Februar det folgende Aar.
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b) Afgiften bliver at anvende saaledes som nærmere bestem- 1873,
mes af Kanaldirektøren eller den, han dertil bemyndiger, i
Forening med den for Oprensningen af Topdalselven dan-
nede Komites Medlemmer fra Sognene Heirefos, Veigusdal
og Mykland.

Departementettilstod derhos fri Ingeniørhjælppaa
de af KanaldirektørenforeslaaedeBetingelser.

oriestiraIngeniør Sætren, der efter Vedeler havde overtagetFs?
Ledelsenaf Arbeidernei TopdalsVasdrag,afgav efterAn-
modningfra Amtet og efter en foretagenBefaringunderberateri
3dieDecemberet forelobigtForslag til Arbeider mellemøvre De

Kulstrom og Samkom. Omkostningerneanslog han til
Kr. 7200.

I Henholdtil dette Forslag fremkomder med Amtets 1874
Skrivelse af 2den Februar AndragendeomPaalæg af sær-Aonmdar Tgeeng

skilt Afgift paa Tømmer,der flødesgjennemden øvre Del TILIT21!
af Uldalselven,for at skaffeMidlertilElverensningsarbeider.elvens

1.øiDe
Desudenansøgtesom fri Ingenierhjælptil ArbeidernesUd-
førelse.

Efterat KanaldirektørensAnbefaling af 10de MartsKgl. Res.
28de Ma.

var indhentet, blev der ved kongeligResolutionaf 28de 1874 awTemmeri

Marts 1874bestemt: gift i 1.1]
dalselvel

At der for at tilveiebringe Midler til Iværksættelse af Ar- øvre Del

beider til Lettelse af Flødningen i den øvreDel af Uldalselvens
Sidevasdrag til Topdalselven, fra Kulstrem til Samkom bliver
fra lste Juli 1874 af Trælast, som flødes gjennem det omhand-
lede Elvestykke, at erlægge en Afgift af 2 — to Skilling pr.
Spd1r. efter Mærkeseddelens paalydende Belob eller, forsaavidt
Mærkeseddel ikke udstedes, efter Lastens af Eieren opgivne
eller af 2 Lagrettesmænd fastsatte Værdi under Iagttagelse af
følgende nærmere Bestemmelser:

a. Afgiften, der ansvares af Kjøberne, om end ikke Mærk,
ningen bliver rigtigt leveret eller endog aldeles ikke leve-
res, bliver at indfordre af Flødningsbestyrelsen i Vasdraget.
Til dennes Regnskabsfører skal Afgiften for den Trælast,
som mærkes fra lste Januar til lste Juli hvert Aar, saa-
velsom for den Trælast, der i samme Tidsrum leveres

Vasdraget uden Mærkeseddel, af vedkommendeKjøbere•
eller Eiere betales inden Iste August samme Aar, ledsaget
af Opgave derover, hYnri er specificeret hver Mærknings
Datum, Belob, Sælgerens Navn og Leveringssted. For
Tidsrummet lste Juli-31te December skulle Opgaver og
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1874. Indbetalinger som foranstaaende finde Sted inden iste Fe-
bruar det folgende Aar.

b. Afgiften bliver at anvende saaledes, som nærmere bestem-
mes af Kanaldirektøren eller paa hans Vegne vedkommende
Arbeidsbestyrer 1 Forening med den for Oprensningen af
Topdalselven dannede Komites Medlemmer for Sognene
Mykland, lille Topdal og Veigusdal samt Komiteens Formand.

Ogsaa for disse Arbeiders Vedkommende tilstod De-
partementet fri Ingenierhjælp paa de samme Betingelser
som ovenfor.

Auter foi Arbeiderne nedenforHeirefosfjord fortsattes hvert Aar,
ellesflød-
igen ved- saalænge Vandstanden og Pengene tillod det. De nærmede
tages.

sig sin Fuldendelse efter Forslaget, da man i et Mode.af
Lastehandiere og Skoveiere den 2denJanuar vedtog et Ud-



kast til Statuter for en Fællesflodningsforeningfor Topdals-



elven, hvilke Statuter skulde aflose den mellemTrælasthand-



lerne oprettede Konvention af 8de Februar 1853. Efterat
na1direk- Kanaldirektøren under 24deSeptemberpaa Ansøgning havde
rens Er-
Eering af anbefalet Udkastet, skjønt han helst havde ønsket den For-t Septbr.
74eover andring deri, at Skoveierne kunde optages og gives Stem-
ikast til
ituter for meret i Flodningsbestyrelsen, blev det ved kongelig Reso-:11esflød-
Lingen. lution af 24de Oktober 1874 bestemt:
1.Res. af At Approbation i Henhold til Lov, indeholdende Bestem-
Loakjg.br.melser med Hensyn til Flodnings- og Flodrensningsvæsenet af
pproba" 26de August 1854 § 5 meddeles paa vedlagte under 2den Ja-ion aa
itute pr for nuar d A. vedtagne Regler for en Forening til Fællesflodning
;11esflød-
mogs_ af Trælast i Topdalselvens Vasdrag, dog saaledes, at det sidste
)rening. Punktum af Reglernes § 20 udgaar, samt under Forbehold af,

at der med Hensyn til Fremdriften af de saakaldte «Smaa-
feller», naar den aarlige Fællesflødning af Mangel paa tilstræk-
keligt Vancl har standset, med Flødningsarbeiderne i Vasdraget,
bliver at forholde som hidtil.

[875 - Under 23deAugust fremkom der Andragende fra Amtet
idrmndere om,

øgelser
venfor sættelse af Oprensningsarbeiderne i Topdalselven ovenfor
uglands- Hauglandsfossen, og efterat Departementet under 28des. M.fos.

trens havde givet sit Samtykke hertil, afgav Sætren den 30teLEe 

>rslag af September et Forslag til saadanne Arbeider paa Elvestykkete Septbr.
?detri 4r: mellem Fladelandsvand og Hauglandsfossene. Omkostnin-

gerne beregnedes til Kr. 6800. Kanaldirektøren sendte

at der maatte blive anstillet Undersøgelser for en Fort-
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Forslaget den 6te Oktobertil Departementet,idet han ud- 1875,

talte, at der ogsaa til de her foreslaaedeArbeiderburde
tilstaaes fri Ingeniør,naar Skoveiernehavdetilveiebragtde
fornødneMidler.

I Mødeden28deJanuar fattedeOmlidKommunestyrelse1876

Beslutning om Afgift paa Tommerfor at kunne erholdeKst=eri,
Midler til Oprensningsarbeiderfra Hauglandsfostil ØstenaaLesrluAttpg:
i Lille Topdal. Det var ved denneBeslutningforudsat,at averibeemi(
Afgiftenogsaaskulde paalæggesdet Tommer,der bragtesHat4aonge

i Vasdraget mellem Sparbaugtvedtog MyklandsG-rændseØstenaa

mod Heirefos,da man vilde gjøre denOpfatninggjældende,
at den alleredeved kongeligResolutionaf 21deJuli 1868
paalagteAfgift ikke blot skuldeværet anvendti den nedre
Del af Vasdraget (til og medHauglandsfos),men ogsaa
ovenfor,saalangtden kunde række. Det iøvrigtFornodne
til denDel af Vasdraget,somgjennemflyderHerredet,skulde
saaledestilveiebringesved Fællesbidragfra de til samme
stødendeSkoveiere.

Ved under 15deFebruar at oversendeKomiteensAn-
dragende om kongeligResolutionfor denneBeslutninger-
klæredeAmtetsig imod den fremkomneOpfatningog kunde
derfor ikke anbefaleen Afgjørelsepaa Grundlagaf Beslut-
ningen,men henstilledetil Departementetsnarest muligt at
træffeen Afgjørelse.

I Anledningaf denneMeningsforskjelerklæredeKanal-
direktøren sig under lste Marts enig medAmtet i, at de
ifølge kongelig Resolution af 21de Juli 1868 opkrævede
Afgifter kun maatte anvendes til Arbeideri og nedenfor
Hauglandsfossen,medens den Afgift, hvoromder nu fore-
laa Ansøgning,kun maatte blive at anvendetil Arbeider
mellemFladelandsvandetog Hauglandsfos,og derfor blot
kunde afkrævesdet Tømmer,somvilde faa Nytte deraf.

Ved kongeligResolutionaf 10deJuli blev det derefterKgl. Res

bestemt: 10de Ju
1876 an:

Afgift p:

At der, for at tilveiebringe Midler til Iværksættelse af
Arbeider tif Lettelse af Flodningen i det Topdalske Vasdrag Haugian 
ovenfor Hauglandsfos, specielt Sparbaugtvedtfossene, bliver fra fZasrU%

lste August 1876 _af Trælast, som mærkes i Sognene Mykland. tvesdentf:.:
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1876. Omlid og Lille Topdal pg kommer i Elven ovenfor og i Spar-
haugtvedtfossene, at erlægge en Afgift af 3 tre Skilling
pr. Speciedaler efter Mærkeseddelens paalydende Beløb, eller,
forsaavidt Mærkeseddel ikke udstedes, efter Lastens ef Eieren
opgivne eller af 2 Lagrettesmænd fastsatte Værdi under Iagt-
tagelse af følgende nærmere Bestemmelser:

Afgiften, der ansvares af Kjøberen, om eud ikke Mærk-
ningen bliver Tigtig leveret eller endog aldeles ikke leve-
res, bliver at indfordre af Flødningsbestyrelsen i Vasdraget.
Til dennes Regnskabsfører skal Afgiften for den Trælast,
som mærkes fra lste Januar til 1ste Juli hvert Aar, saa-
velsom for den Trælast, der i samme Tidsrum leveres i
Vasdraget udin Mærkeseddel, af vedkommende Kjebere eller
Eiere indbetales inden lste August s. A., ledsaget af Op-
gave derover, hvori er specificeret hver Mærknings Datum,
Bebab, Sælgerens Navn og Leveringssted. For Tidsrum-
met lste Juli —31te December skulle Opgaver og Ind-
betalinger som foranstaaende finde Sted inden lste Februar
det følgende Aar.
for det Tilfælde, at Forandringer i den Plan til Arbeidets
Udførelse, som fra først af bliver foreslaaet, maatte antages
hensigtsmæssige, skal det være overladt Kanaldirektøren
eller Arbeidsbestyreren i Forening med de fra Mykland og
Lille Topdal valgte Medlemmer af Komiteen til Topdals-
elvens Oprensning samt Komiteens Formand at tage Be-
stemmelse herom.

Paa Departementets Forespørgsel anbefalede Kanal-
direktøren under 24de Juni at tilstaa fri Ingeniør til Le-
delse af Arbeiderne i Sparhaugtvedtfossene,og gav Departe-
mentet under 15de Jull sit Samtykke hertil.

Arbeiderne i Sparhaugtvedtfossene vare imidlertid alle-
rede i Februar Maaned satte igang umiddelbart efter at
KommunebestyrelsensBeslutning var falden, og inden den
kongelige Resolution var emaneret.

Idragende I Anledning af Forhandlinger paa et Mode af For-
% mænd og Repræsentanter fra Omlids, Lille Topdalsog Myk-
szsoerr lands Sogne, anholdt Amtet om, at det maatte blive Kanal-
aksvancl. direktøren overdraget at lade anstille Undersøgelser, om

hvilke yderligere Arbeider det maatte være hensigtsmæs-
sigst at foretage til Flødningens Lettelse i Topdals Vas-
drag ovenfor Flaksvand, specielt om, hvad der maatte være
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Anledning til at foretage til Vandforingens Regulering ved 1876.

Hjælp af Slippedamme.
I ovennævnte Skrivelse af I5de juni bemyndigedeDe-812Zeevt

partementet samtidig Kanaldirektoren til ogsaa at lade disse suØgnedie,re-.
Undersogelser anstille.

I et Andragende af 18de Marts anholdt Formanden i2oVizgde:4,
Komiteen for Topdalselvens Oprensning om en Nedsættelsetgeilsteatitfd
af den ved kongelig Resolution af 21de Juli 1868 fastsatte Juli1868

Afgift. Samtlige Kommuner var enige om ønskeligheden
af en saadan Nedsættelse med Undtagelse af Birkenæs
Kommune, der vilde have Afgiften aldeles hævet for det
Tommer, der kom i Elven i og nedenfor Heirefosfjord.

Under 1lte April. afgav Kanaldirektoren Erklæring om
dette Andragetkle; han anbefalede samme og udtalte, at Af-
giften umulig kunde helt ophæves,forindende optagneLaan
vare dækkede og de endnu resterende Arbeider vare fær-
dige, men burde bibeholdessaalænge, indtil man havde op-
samlet et passende Fond til Vedligeholdelse.

Ved kongelig Resolution af 18de Mai blev det derpaaKigideRzi
bestemt: 1876 for

Forandrir
At den ved kongelig Resolution af 21de Juli 1868 fast- ieso.;

satte Afgift af Trælast, .som nedflødes gjennem det Topdalske 21d1868.

`Vasdrag, fra lste Juli 1876 indtil Videre nedsættes saaledes,
at Afgiften beregnes med 3/4 — tre Fjerdedels Skilling pr.
Spd. eller 21/2 — to og en halv — Øre pr. 4 Kroner af Træ-
last, der mærkes i Sognene Birkenæs, Heirefos, Veigusdal og
Mykland, og kommer i Elven nedenfor Heirefos, Laxefos og
Hanefos eller fra Begyndelsen af Heirefosfjord, hvilken Afgift
bliver at anvende til Arbeider nedenfor Heirefosfjord, 21/4 — to
og en Fjerdedels — Skilling pr. Spd. eller 71/2 syv og en
halv — Øre pr. 4 Kr. for Trælast, der mærkes i Sognene
Heirefos, Mykland,- Omlid og lille Topdal og kommer i Elven
(lille Topdalselv) ovenfor Heirefosfjord, af hvilken Afgift 21/2—
to og en halv — Øre anvendestil Arbeider nedenfor Heirefos-
fjord og 5 — fem — Øre til Arbeider i lille Topdalselv ovenfor
Heirefosfjord.

Ved heieste Resolution af 22de December blev de i
Resolutionerne af 22de Marts 1873 og 28de Marts 1874
fastsatte Afgifter vedkommendeUldalselven omsatte i Kro-
nemynt.
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1877. I forskjelligeSkrivelser til Amtet, El;rerensningskomi-
Uner4 teen og Arbeldsbestyrerenklagede Flødningsbestyrelsenover
3esyrelsen Tilstanden paa fiere Stehr i Vasdraget,hvor dels de fore-over Til-
standen i slaaede Arbeider stode ufuldførte og dels Sten fra de for-Vasdraget
g Ann"- skjellige Sprængningsarbeiderhavde oplagt sig som ører,ning om
Undersø-
else m. H. paa hvilke Tømmeretbandt sig i Vaser. Under 24de Juli

Regule- henvendte den sig i sammeAnledningtil Kanaldirektørenringsdam
ror Heire- og anmodedeham om at lade udarbeidePlan medOverslagfosfjord.

for en Reguleringsdamfor Heirefosfjord,idet den udtalte
sig om den store Nytte, en saadanvilde medførefor Flød-
ningen. Efter at Sætren under13deAugust havde behand-
let FlødningsbestyrelsensAnker, gav Kanaldirektørenham
Ordre til at fremkommemed det forønskedeForslag til
Dam for Heirefosfjord.

Sætrens Den 25de Septemberafgav Sætren, idet han ogsaa tog
.:i3ersAeaUfr.Hensyn til DepartementesBemyndigelseaf 15de Juli 1876,

1877 t
pe-

il Forslag til tvendeSlippedamme,nemlig forFladlandsfjordenSlip
lamme for  nadlanog

ds- for Heirefosfjorden,hvoraf den første væsentlig skulde
hjælpe paa Fledningen gjennemHauglandsfosseneog den

fjord. sidste paa FledningennedenforHeirefosfjorden. Dammenes
Kostende beregnedes til henholdsvisKr. 8700 og 11400.
Sætren paapegede, at foruden Grundeierne omkring de
nævnte Fjorde, vilde ogsaa de nedenfor langs Elven bcr-
ende Grundeieresaavelsom Brug og muligens Laxefiske-
rier være interesseredei DammenesManøvrering.

Kanaldirektørenoversendteunder30te Novemberdette
Forslag til Departementet,for at det gjennemAmtet kunde
tilstilles Elverensningskomiteen, idet han bemærkede,at
Damanlæggeneautagelig maatte være forbundnemed saa
overveiendeFordele, at der kunde gives Expropriationsret
efter Loven af 31te Mai1848 enten til Komiteeneller, saa-
fremt denneikke vilde inclgaapaa DammenesOpførelse,til
Flødningsbestyrelsen.

mdragende Under 12te Marts androgKomiteenom ved Kanalvæ-
af 12te

aarts 1877 senet at faa anstillet UndersøgelserangaaendeFlednings-mnUnder-
søgelse af forholdenei Boenfos og forfattet Overslag over, hvad Op-
Boensfos.

rensningenaf denneFos samtAnbringelseaf en Lasterende
langs Fossens heire Bred vilde koste. Forbi denneFos
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havde vel Eierål af Boen en Tømmerrende,men denne 1877.
Rende tilfredsstilledeikke Skoveierneog enkelteTrælast-
handlere. De fandt nemligManglerved den i fiereHen-
seender. Saaledes havde dens Indtag en ufordelagtigBe-
liggenhedi Forholdtil Elvens Retning og Fossedraget,saa
Tømmeretved heiereVandstandemaatte føres i Sopperned
til Indtaget, for at det ikke skuldekabbe under Ledebom-
men; ved disse Vandstandevar Sopning nedenfordesuden
umulig. MedensVandstandsvariationenovenforFossenvar
11.5 Fod, var Forskjellen mellemhøiesteog lavesteFlød-
ningsvandkun 2.5 Fod, saa den Tid, hvori der kundestø-
des TømmergjennemRenden,var meget begrændset. Des-
uden kunde Rendenikke benyttesen længereTidaf Dagen,
nemlignaar•der blev stedet Tømmer.til BoensSagbrug.

Efterat Amtet under 12te Juni ogKanaldirektørenun-
der 30te Juli havde udtalt sig for en Undersøgelseaf For-
holdene,bemyndigedeDepartementetKanaldirektørentil at
lade anstilleUndersøgelserogforfattedet forlangteOverslag.

Den 25de Septemberafgav Sætren i Henholdtil De- Sætrens

partementetsBemyndigelseaf 15deJuli 1876 tvendeFor-I53ertigA
slag, nemligtil Oprensningaf Kopselven (for Tommerflød-

RlZetgn

af KoPs.
ningensLettelse) og et til lignendeArbeideri Topdalselvenelvednos

TopalsemellemRjukanfosog Fladlandsfjord. vf=Det første Forslag omfattede,foruden de nødvendigeog Flad.

Reguleringsarbeideri Elven, tillige en fuldstændigOmbyg-landsfion

ningaf Slippedammenfor Vaavandet. Omkostningernevare
beregnedetil Kr. 6100. Det andet Forslag omfattedeAr-
beider til BeløbKr. 26100.

Den 28de Februar afgavSætrenForslag til Forbedring 1878.
af Flødningsforholdeneved Boensfos. •Der behandledes3 Fsomrstiraeall
forskjelligeAlternativer; det første bestod i en Fuldkom-281d8e78F2
mengjørelseaf den bestaaendeRendepaa venstreBred ved Znøiznyeer
at læggeIndtaget længereop og altsaa bort fra Fossesuget.Boensfos

Man skulde derforsprængeenRende gjennemFjeldetoven-
for Indtaget. DenneRende var alternativt foreslaaet paa

og 12 Fods Bredde. I sidsteTilfældeskuldeden deles
saaledesved en Stokkevæg,at der dannedesto Render,for
at man samtidigskulde kunne stikke Tømmerpaa Renden

21
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1878. forbiFossen og til-Sagbruget. For 8 Fod bi€dRende gjen-
nem Fjeldet vilde Omkostningerneblive Kr. 21500; for 12
Fods Kr. 26800. Det 3die Alternativ gik ud paa Anbrin-
gelse af en ny Rende paa heire Bred, og denneberegnedes,
at koste Kr. 35000, hvortil komExpropriationerog Erstat-
ninger. Ved de tvende førsteAlternativervar denMangel,.
at Flødningstidenikke væsentlig vilde forlænges,da Flaade-
lægningen paa den nedenfor Fossen liggende Rendeklev
Bom maattestanse paa sammeTid som får.

Den 17de Marts oversendteKanaldirektørenForslaget
til Departementetog bemærkede,at Fordeleneved.det 3die
Alternativ eller at Flødningstiden forlængedes,og at man
blev nafhængigaf Stedningentil Sagbruget,var saa væsent-
lige, at Overslagssummenikke kunde ansees afskrækkende..

1879. I Skrivelse af 20de Januar foreslog Sætren, at der
'ætrens over den første KræppenedenforHovedfaldeti Storfos an-)rslagaf
de Janr.
L879til bragtes en 8 å 10 Fod hei Løftedamfor at fordele Faldet.
ftedam i og dervedhindreTømmereti at sætte sig fast underFossen,.korfos.

hvilket Forslag Kanaldirektørenunder 23de s. M. bifaldt.
ketrens Under 20de Marts afgav Sætren ligeledes et Forslag
)rslag af
ie Marts til Reguleringaf Teinefos ved Skjærme eg Sprængninger.
879 til
,gulering
Teinefos.

Omkostningerneberegnede han til Kr. 8000 foruden Er-
statninger.

[880. I Moderden 21de Marts 1876 og 27de Februar 1879
havde Bestyrelsenfor Fællesflødningenvedtageten Foran-
dring i og Tillæg til § 11 af de ved kongeligResolution
af 24de Oktober1874 approberedeRegler for Fællesilød-
ningen. Den søgte nu kongelig Approbationpaa Foran-
dringen., Efterat Amtet under 19de Deeember 1869 og.
Kanaldirektørenunder 5te Februar 1880 havde anbefalet

1.Res, af samme,blev det vedkongl.Resolutionaf 3dieApril bestemt
ie April

til For- At der i Henhold til Lov indeholdende Bestemmelser medIdring i
Alesflød- Hensyn til Flodnings- og Flodrensningsvæsenet af 26de August
.ennili=ns1854 meddeles naadigst Approbation paa den af Foreningen for
tatuter. Fællesfledning i Topdalselvens Vasdrag i Nedenæs Amt under

21de Marts 1876 og 27de Februar 1879 vedtagne Forandring-
i og Tillæg til § 11 af det ved kongelig Resolution af 24de
Oktober 1874 naadigst approberede Reglement for Fællesfled-
ningen i nævnte Vasdrag.
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Under 15de April indgav Formandeni Elverensnings- 188Q

komiteenAnsøgningom, at der maatte udfærdigesBestem-
melse om særskilt Afgift paa Tømmer, der flødes i Kops-
elven for at skaffe Midler til Arbeideri samme; desuden
ansegtes om fri Ingeniørhjælptil ArbeidernesLedelse.

Efterat Amtet under 8de Oktober og Kanaldirektøren 1881

under 23de Oktober1880 havde anbefaletAndragendet,blevKgkins
det ved kongelig Resolutionaf 5te Januar 1881 bestemt: 18f8g3-ifn

-At det i Henhold til Lov angaaende Flednings- og Flod- rk=,!,
rensningsvæsenet af 26de August 1854 § 6 naadigst bestemmes, Regulert

at der for at tilveiebringe Midler til Iværksættelse af Arbeider
til Lettelse af Fbadningen i Kopselven i Nedenæs Amt, bliver
fra lste Februar 1881 indtil Videre af Trælast, som fledes i
sammeElv, at efiægge en Afgift af 3 øre pr. Krone af Mærke-
seddelens paalydende Beleb eller, forsaavidt Mærkeseddel ikke
udstedes, efter dea., ved Eierens Foranstaltning af tvende Lag-
rettesmand paa Lasten satte Værdi.

Ved under 14de Januar at kommuniceredenne Reso-
lution for Kanaldirektørentilstod Departementetsamtidig
den forlangte fri Jngenierhjælp.

Foruden de før nævnte foreslaaede var der udført en Om Art

hel Del videregaaendeArbeideri Vasdraget. Saadannebe-deirrangeeit'd
sluttede Komiteentil forskjelligeTider efter mundligKon-deMtae'
ferance med KanaldirektørenellerArbeidsbestyreren.Hen- dringe'
sigten med disse Arbeider var dels at erstatte de opførte
Træskjærme,som viste sig at være af ringeVarighed,.med
Stenskjærme,dels ved videregaaendeog fuldstændigereRens-
ninger at gjøre Elvene flødbare ved lavere Vandstande.
Disse Arbeiderforetogesfornemmeligi Hovedvasdraget,da
man i Uldalselven alleredefra Begyndelsenaf havde opført
Skjærmeaf Sten og foretagetMineringerog Oprensninger
til en lav Vandstand. Med de som Følge af de udførte
ReguleringsarbeiderforbedredeFlødningsforholdsteg ogsaa
Fordringerne,navnlig vilde man have en længere Flød-
ningstid og fløde længereTommer. Opnaaelsenaf dette
vanskeliggjordesimidlertid væsentlig ved, at Flommene
Vasdraget ere kortvarige og desuden ofte saa store, at
Fledningen maa indstilles. En Forlængelse af Flødnings-
tiden var under saadanneOmstændighederaf største Vig-

•21.
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1881. tighed. Man.havde intet bedre Middelhertil endAnlæg af
Nød-

vendig- Slippedamme. Saadannevare projekteredefor Heirefosfjord
eden af -og Fiadlandsfjord. Den første af disse er ubetingetvigtigst,31ippe-
:nzeeit.da man paa Elvestykket nedenforHeirefosfjordenhar den

storste Tommermængde,og man i storesFlommeofte fandt
det tjenligt at holde storreTommermængdertilbage i Heire-



fosfiorden,hvilket Tommerdet var onskeligt at kunne ned-



flode, naar Flommen var afloben. Desuden brugerman i
denne Del af Vasdraget at fremflodeadskilligt Tommer
udenforden egentligeFællesflodning. For saadanFlødning

de saakaldte«Smaafoller» vilde Slippedammenvære at
stor Betydning. Dammen for Fladlandsfjordenopgaves,_
da den var kostbar, og desuden var Forholdenei denne
Del af Vasdraget noget forbedredederved, at Flodnings-



væsenet havde opfortSamle- og Slippedammefor flere af
de i den oversteDel af Vasdraget liggende større Fjeld-



van.de,saaledesStromsfjord,Gronsætvando. s. v. Derimod
antog man at burde opforeSlippedam for Skribelandsfjord
og den dermedi ForbindelsestaaendeMjaavatsfjord,da en
saadanDam kundefaaes for en mindreSum og vilde blive
af stor Betydningfor Flodningennedenfor. Efter at Flod-



ningsbestyrelsenhavde overtagetalle Expropriationsudgifter
drgende og mulige fremtidigeSkadeserstatninger,indgavFormanden
eari701;:ri Skoveierkomiteenunder12teFebruar1881 Andragendeom

Udfærdigelseaf Bestemmelseom, at der maatte opkræves
rn 1J1 Afgift af Tommeretfor at skaffe Midler til Opforelseaf

Slippedammefor Heirefosfjordog Skribelandsfjord. Detteippedam
Heire-

Mord og Andragende,der ikke omfattedeTilladelse til Anlæggenes
hboer-Udforelse, sendte Departementettil Kanaldirektøren,som

under 15de Marts anbefaledesamme.
Under 2den April resolveredeHans kongeligeHoihed

Kronprindsregenten:
At det i Henhold til Lov angaaende Flødnings- og Flod-

rensningsvamenet af 26de August 1854 § 6 naadigst bestemmes:
1. For at tilveiebringe Midler til Opførelse af en Slippedam

for Heirefosfjord i det Topdalske Vasdrag i Nedenæs Amt
bliver fra lste Mai 1881 indtil Videre af Trælast, som
flødes i Topdalselven og dens Sidevasdrag ovenfor Teinefos,
at erlægge en Afgift af 1 en Øre pr. Krone af



— 325 —

Mærkeseddelens paalydende Beleb eller, forsaavidt Mærke- 1881,
seddel ikke udstedes, efter Lastens af Eieren opgivne eller
af 2de Lagrettesmænd fastsatte Værdi.

2. For al tilveiebringe Midler til Opførelse af en Slippedam
for Skribelandsfjord i Uldalselvens Sidevasdrag til Topdals
elven bliver fra lste Mai 1881 indtil Videre af Trælast,
som flødes i Uldalselven ovenfor Samkom, at erlægge en
Afgift af — en halv Øre — pr. Krone af Mærkesed-
delens paalydende Belob, eller, forsaavidt Mærkeseddel ikke
udstedes, efter Lastens af Eieren opgivne eller af 2de Lag-
rettesmænd fastsatte Værdi.

Efter at denneResolutionvar meddelt,indsendteFor- Skoveier

mandeni Skoveierkomiteenen Skrivelsetil Departementet,ilkniliagenn

dateret 23de Mai 1881, hvori han paa Skoveierkomiteens°Z;sreilti
og FlødningsbestyrelsensVegneandrogom, at der, i Med-1(}aafrreisn(4
hold af Lov af 31te Mai 1848, maatte ved kongeligReso-
lution blive meddeltTilladelsetil Opførelseaf de omhand-
lede Slippedamme. Departementetoversendte den 28de
Mal 1881Ansøgningentil KanaldirektørensErklæringmed
Bemærkning,at det, for at den ansøgteTilladelsekunde
meddeles,ifølgeLov af 31te Mai 1848§ *2udfordredes,at
der forelaa fuldstændigePlaner for ArbeidernesUdførelse,
tilligemedOverslag over Omkostningerneog over de For-
dele, der ved Anlæggenevilde vindes. Ligeledeskrævedes
der en saa neiagtigOpgave, sompaa Forhaandkunde ha-
ves, over Beskaffenhedenog Værdienaf de Eiendomsrettig-
heder, som ved AnlæggenesUdførelsemaatte afstaaeseller
antages at ville lide Skade. I denne Forbindelsegjorde
Departementetopmærksompaa, at der ikke forelaa noget
Forslag til Dam for Skribelandsfjorden,og heller ingen Op-
lysninger angaaende Fordelene ved Damanlæggetog den
Skade,som dette kunde forvolde. Departementetanmodede
derfor Kanaldirektøren om at sætte sig i Forbindelsemed
AnsøgerenfoPat faa tilveiebragtde for TilladelsensMed-
delelse fornødne Overslag og Oplysninger. Sluttelig be-
mærkedeDepartementet,at AnsøgningensfornyedeIndsen-
delseburde foregaagjennemAmtmanden.

ImidlertidhavdeBestyrelsenforFællesflødningeni Top-
dals Vasdrag under 23de Mai 1881indsendtAnsøgningtil
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[881. Amtmandenom Tilladelsetil Opførelseaf de sammetvende
3anings—Slippedammesamt til at foretagede til disse Anlægs Ud-estyrel-
ens An- førelse fornedneExpropriationer,hvilken Ansøgning Amt-ragende
n Tilla- mandenunder27de Mai næstefteroversendtetil Formandenlelse til
"Inenes i Skoveierkomiteen,idet han henstilledetil denne at tilveie-pførelse.

bringe de i Henholdtil Lov af 31te Mai 1848 § 2 fornødne
idEeringOplysninger. Derhos bemærkedeAmtmandenfor eget Ved-
er Skov-
erkom kommende,at Formodningen,efter Alt hvad han kjendte

og
ednings-til, afgjort maattevære for, at Nytten af Anlæggene var
estyrel-
ms overveiende ligeoverfor Eiendomsforringelsereller andre
agender,

Ulemper,som de kunde medføre,hvilket efter hans Mening
bekræftedes derved, at Fledningsbestyrelsenhavde fundet
det stemmendemed sin Interesse at overtagede eventuelle
Expropriations-og Erstatningsudgifter. Idet Skoveierkomi-
teens Formand derefter under 30te Mai 1881 oversendte
denneAnsøgning.til Departementet,udtalte han, at han var
sikker paa, at de Eiendomsforringelsereller Ulemper, der
vilde opstaa ved de heromhandledeDammesOpførelse,vilde
blive høist ubetydeligeog neppenævneværdige,dersomdet
dybeste Løb i Omlifosmineredesendnu nogle Fod dybere,
hvorved Heirefosfjordvilde sænkes i en ikke nbetydelig
Grad. Hvad specielt Dammenfor Skribelandsfjordangåar,
bemærkedehan, at den efter hans Mening ikke vilde for-
volde nogensomhelstUlempe,da der, saavidt ham bekjendt,
ved Skribelandsfjordikke ligger andet end Skov og nogle
Udslaatter af ringe Værdi.

FlødningsbestyrelsensAnsøgning blev den 1ste Juni
oversendt Kanaldirektøren,ved hvilken AnledningDepar-
tementet udtalte,at det fremdeleshenholdtsig til Skrivelse
af 28de Mai næstførmed Hensyn til Erhvervelsen af de
efter Loven af 31te Mai 1848 § 2 fornødnenærmereOver-
slag -og Oplysninger.

Kanaldirektørenindhentedederpaa Ingeniør Sætrens
Betænkning,hvilken afgaves den 8de Juni. Hefi antoges
en Stemret op til 1,6 m. overLavvand passendeog ønskelig
og anførtes,at Fordeleneved disse Dammevilde blivestore
i Forhold til Ulemperne,ligesom at disse i og for sig selv
vare smaa. Udgifterneved Anlæg af Damme for Skribe-
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laidsfjorden fandt Sætren med tilstrækkelig Neiagtighed at 1881
kunne ansætte til ca. Kr. 1600 uden at foretage Opmaa-
ling af Damstedet og gjøre Tegning til Dammen, da hele •

Anlægget var meget simpelt. Kanaldirektøren oversendte
samme Dag Sagen til Departementet og anbefalede Andra-
.gendet til Indvilgelse, idet han foreslog tilfeiet -som Betin-
gelse, at den tilladte Opdæmningshoideafmærkes paa et
Fjeld i Nærheden af Dammen. Desuden foreslog han, at
der gaves fri Ingeniorhjælp til Arbeidernes overordnede
Ledelse.

Efter at disse Erklæringer vare indhentede, blev der,
i Henhold til Departementets Indstilling, ved kongelig Re-Kgl. Res

solution af 8de Juli 1881 bestemt: 1rsii.j1,1
ladelse

At der i Henhold til Lov angaaende Sænkning eller Ud- Anlæg

tapning af Indsøer m. V. af 31te Mai 1848 og Lov, indehol-dasn2r
dende Bestemmelsermed Hensyn til Flødnings- og Flodrensnings-Hems<

væsenet af 26de August 1854 naadigst meddeles Bestyrelsen landsfjo

for Fællesfledningen i Topdalske Vasdrag Tilladelse til at op-
føre Slippedamme ved Udlobet af Heirefosfjord i Topdalselven
.og Skribelandsfjord i Uldalselvens Sidevasdrag til Topdalselven
,overensstemmendemed Ingenlør Sætrens dertil afgivne, af Ka-
naldirektøren tiltraadte Forslag, paa Betingelse, at Vandet i
nævnte Fjorde ikke holdes høiere end 1,5 — een og en halv

Meter over nuværende laveste Vandstand, samt at denne Op-
dæmningsheide tydeligen angives ved faste, i Fjeld i Nærheden
.af Dainnhm indhugne Mærker.

aar A
I Skrivelse af 15de Juli meddelte Departementet der-%p-tet

hos Kanaldirektøren, at der, ligesom ved de tidligere Flød-
Linggge=

ningsarbeider i det TopdalskeVasdrag, tilstodes fri Ingeniør- hicelP
Kasnenalevt

hjælp af Kanalvæsenet til de heromhandledeArbeider.
Arbeidene bleve satte igang allerede samme Sommer,nygnin,

men da deres Fundamentering fordrede lav Vandstand, kunde
lands-

Dammen for Skribelandsfjord først blive færdig Sommeren Heirefi
fj

1882 og Dammen for Heirefosfjord endog først Sommeren
ord

1883.
Bivasdraget Risaaen, der falder i Hovedvasdraget ne- rh dFfolød.polh

denfor Heirefosfjorden, havde paa de nederste 5 km. yderst i Risas

slette Flødningsforhold, somgjorde, at man endog almindelig
kjørte Skovprodukterne frem langs Vasdraget paa den slette
Vei, som der forefindes. En Forbedring af Flødningsforhol-
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.882- 4ene var derforaf største Betydningfor Skoveierne. For-
manden i Skoveierkomiteenfor Topdals Vasdrag indgav
derfortil KanaldirektørenAndragendeom at faa undersøgt
og udarbeidetForslag til en Fledbargjørelseaf Risaaen.
Efterat Kanaldirektørenden 9de August havde givet Inge-
nior _Sætren,der befandt sig paa Reiser paa Vestlandet,
Ordre til at foretageUndersøgelsen,og samtidigoversendt
Departementetdette Andragende,meddeltesKanaldirektøren
under 18de August, at der fra DepartementetsSide Intet
havdes at erindre ved den Ingeniør Stæren tillagte Ordre
til at foretageUndersøgelsen.

estrens Den 2denSeptemberafgav SætrenForslag til Regule-
relag af
en Sep- ring af Risaaen, hvilket han antog vilde koste omtrent
Lber1882
Reghle-h.r. ouuu,naar der skulde kunne flødesheist 24' langtTom-
ing af
isaaen. mer. Desudenantog han, at Arbeidernetil RisaaensRegu-

lering ikke vilde foraa:rsagenogen saa stor Skade, at der
kundeblive Spørgsmaalom Erstatninger.

Kanaldirektørenoversendteunder4deSeptemberdenne
Betænkningtil Skoveierkomiteens-Formand.

Arbeiderne til Fledningens Lettelse dreves Vinteren
1882-83 med Kraft, og Sommeren1883 var de fieste af
de besluttedeArbeiderfærdige.

reesent-
:steud-
,rte Ar-
eider i
'opdals
asdrag.

De væsentligstesiden 1870 udferte Arbeider
Vasdraget er:

TopdalselvenovenforHanglandsfos.

Sparehaugtvedtfossene. Lagt Bom over Side-
lobet Rona nedenforFladland, udvidet og oprensetLebet
og opførtialt, fem forskjelligeStenskjærme(1875-77).

TopdalselvenovenforHeirefosfjord.
Hauglandsfo s. Foretaget en stor Mineringøverst

paa venstre Bred og oprenseten ør for at sænkeFlommen
paa Hauglandsmyren,der i Flom oversvømmedesi storUd-
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strækning. Tømm&-etdrev da ofte langt bort fra Elve-
faret og opfiæredes, saa man oftest paa Vinterføremaatte
kjøre det ud paa Elven igjen. Opførten stor Stenskjærm
paa hoireBred over densaakaldteLisleaa(1878-80). Des-
uden til forskjelligeTider foretagetRensningeri Fossen.

Ræk evige n. BortsprængtRækevigsknatteno opført
en Stenjetté paa venstre Bred. Nedenfor Rækevig, I den
saakaldteKlova, bortsprængtet Skjær.

Smalfo s. Udvidet det rette Løb ved Sprængninger
og 'stængt de øvrige ved Skjærme,hvoraf 2 Træskjærme
(1870-72), og ialt fem StenjeWer, som er udførttil for-
skjellige Tider. Den paa venstre Side i 1872 opførteTræ-
skjærmramponeredesbetydeligtunderFlommen1879, hvor-
paa omtrent Halvdelen af den i 1880 blev ombygget til
Stenskjærm. Under Smalfoser en Ør afrenset.

Bot ten fj orde n. For at regulereTommerslipningen
gjennem den nedenforliggende Storfos udlagdesen Bom i
Bottenfjorden(1879).

Hoisæde t. Opført to Stenskjærme,en paa hver -
Side (1880).

Storfosse n. I 1870 blev det høire Lob, den saa-
kaldte Kværnelv, afstængtmed en Træskjærm;denneblev
ombygget1879, da den stod for langt nede, saaProfiletvar
for bredt og Tømmeretbandt sig udenfor den. Den nye
Skjærmopførtes (1879) af Sten og sattes længere op, saa
Lobet blev smalere. I Skjærmen er en Aabning for at
skaffe Vand til de længeie nede liggende Kværne. For at
Tømmeretikke skal sætte sig fast i denneAabning,er der
foran den anbragten Rist af Jernstænger.

Det trangeLiabunderHovedfaldetudvidedesvedSpræng-
ninger, og for at Tømmeret ikke skulde sætte sig under
Hovedfaldet,blev der i 1879 et Stykke nedenfor htte op-
fort en Loftedam.

Gauslaaøren, opført en stor Stenskjærm(1880).
• Heirefoss en, Lobet er oprensetved store Spræng-



ninger, navnlig i den nedersteDel af Fossen, hvor det
størsteFald er samlet. UnderHovedfaldeter lagt enFlag-
ning af grovt Tømmerfor at hindreDannelsen af Tømmer-
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vaser. UnderFossen var oplagt en stor Stenøre, som er
bleven oprensettil ea. 1 m. under Lavvand.

3. TopdalselvennedenforHeirefosfjord..

0 inlifo s. Opført en Slippedam for Heirefosfjord.
Oprensetog sænket Fossen.

Korshe 1. Sprængtto Skjær i Hølen.
Larsfo s. Oprenset Fossen, opført en Træskjærm

over heireSideløbog en Stenskjærmover det venstre gide-
løb, Daglønshullet.

Vrangfo s. Sprængtet Fjeld for at udvideLobet og
opført tre Træskjærmeover de venstre Lob (1871-72).

Firi nge n. Opført en stor Stenskjærmog afrenset
Øren udenfor(1876).

Sund tj ærnfo s. I hoire Løb sprængten Del Sten.
Risl aafo s. Opført en Skjærm paa heire og en paa

venstre Bred. Rensning af Løbet for Sten.
Tj ærestr ø in. SprængtflereSkjærog oprensetLebet.
Helvedes fo S. Sprængtet Skjær paa venstre Side

og en Del Sten ude i Løbet og paa heire Side.
Laxefo s. Opført en storStenskjærmpaa hoireBred

(1876) og foretagetOprensningerbaadei og under Fossen.
Lundsfo s. Sprængt en Del Sten paa venstre Side

pg ude i Elvelebet.
Uren (ved Stettene) opført en stor Stenskjærm paa

heire Bred og borttagethele Øren (1883).
Huggefo s. Sprængtet Skjær og nogle store Fjeld-

blokke (1874).
Judefo s. Sprængtto Skjær og flere store Blokke

(1874).
Usinghuskvisle n. Opført en Stenskjærm(1883).
Jernfo s. Sprængttre SkjærogenDel Stene i Lobet.
Grydefo s. Sprængt et Skjær og opført en Sten-

skjærmover venstre Lob (1883).
Teinefo s. Foretaget større Sprængningeri Fossen,

opført tre store Stenskjærmehvoraf en paa heire, Bred
(1882) ovenfor Fossen, en over venstre Hovedløb (1882)
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og en paa venstre Bred under Fossen (1883). I Skjær-
men over venstre Hovedlob er der en Aabning for at skaffe
Vand til eventuelle industrielle Anlæg nedenfor og lette
Laxens Opgang. Ved en Rist af Jernstænger hindres Tom-
meret fra at sætte sig fast i denne Aabning.

Uldalselven ovenfor Samkom.

K uls trø m. Udvidet Lebet ved Sprængninger paa
heire Bred.

Øvre Skiibelandsfos. Her er er opført en Slip-
pedam med to Leb efterat Elveleiet var blevet betydelig ud-
videt, navnlig ved Bortsprængning af et Skjær midt i Fos-
sen og flere store Fjeldblokke paa høire Side. Ved Hjælp
af Slippedammen kan man ikke alene stemme op Vand-
standen i den lille Skribelands- eller Kulstrømfjord, men
ogsaa i den ovenfor liggendeVoxdalsfjord, da Faldet i Kul-
strøm er ganske ubetydeligt.

Nedre Skribelandsfos. I Fossen laa en stor
Sten, som blev sprængt, og under Faldet anbragtes en Flag-
ning. Mod Raburen paa heire Bred er opført en Skjærm;
det øverste Stykke af denne bestaar af Mur, det nederste
er Træskjærm. Øren under Fossen er afrenset gjentagne
Gange og paa venstre Bred nedenfor Fossen er anbragt
en Stenskjærm.

Per sfo s. Sprængt nogle store Fjeldblokke midt i
Fossen.

Uldalselvennedenfor Samkom.

Hundsfo s. Opført to Stenskjærme, en paa hver Side,
afrenset Øren ovenforFossen og bortsprængt et stort Skjær
nederfor den.

Ret terstelfo s. Oprenset og udvidet Løbet ved
Sprængninger.

Han e fosse n. Opført en stor Stenskjærm paa høire
Bred ovenfor nederste Fald (1875). Denne Skjærm er for-
synet med en Aabning, hvorigjennem der gaar Driftsvand
til en nedenfor liggende Mølle og Sag. For at ikke Tøm-
meret skal sætte sig fast i denne Aabning, er der foran
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den anbragt en Rist af Jernstænger. TJdei selve Fossen
er foretageten Del Rensninger,ligesom saadanneogsaa er
foretaget paa den store Ør under Fossen.

6. Hopselven.

For V aava ndet opførten SlippedamogElvenneden-
for reguleretved Sprængningerog Stenskjærme(1882).

Forslag med deri senere foretagne Forandringer.

Vedelers Forslag af 23de November1869 til Regulering
af Heirefos og Hauglandsfos.

Do. Do. af lste Oktober1870 til Arbeider mellem
Heirefosfjordog Flaksvand.

Do. Do. af 21de September 1871 til Uldalselvens
FlødbardørelsenedenforSamkom,

Sætrens Forslag af 3die December1873 til Arbeideri U1-
dalselvensøvre Del.

Do. Do. af 30te September1875 til Arbeider oven-
for Hauglandsfos(Sparetvedtfos).

Do. Do. af 25deSeptember1877til Slippedammefor
Fladlandsvandog Heirefosfjord. •

Do.	 Do. af 25de September1877 til Regulering af
Kopselven.

Do. Do. af 25deSeptembertil Reguleringaf Topdals-
elven mellemRjukanfosog Fladlandsfjord.

Do. Do. af 28de Februar1878 til Tømmerrendeved
Boenfos.

Do. Do. af 21deJanuar 1879 til Lefftedami Storfos.
Do. Do. al 20deMarts1879til Reguleringaf Teinefos.
Do. Do. af 2den September 1882 til Regulering af

Risaaen.
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III.

Arbeidernes Kostende.

SamtligeArbeidsomkostningerog Erstatningersees af neden-



staaende Tabel.

Aar.

1869-70

Topdalselven Uldalselven Slippedam
Kops-

elven.

ovenfor
Haug-
lands-
fjord.

ovenfor
Heirefos

Nrd.

6660.90

nedenfor
Heirefos-



fjord.

ovenfor
Samkom.

nedenfor.
Samkom.

for
Skribe-
lands-
fjord.

for
Heire-



fosfiord.

70-71 7452.30 3709.10




71-72 8212.87 2713.55




72-73 272.18 8384.47




73-74 - 7564.60 80.63

74-75 - 201.77 1485.93 3383.67 8571.54
75--76 3411.90 8815.26 10402.02 584.53 2037.00
76-77 2010.801 2332.88 ÷ 451.97 1121.53 1573.66

77-78 9.24 2306.72 9271.71 1250.05 95.48
78-79 - 11131.43 714.70 120.46

79-80 193.08 8451.83 393.49 1638.30

80-81 - 11704.21 262.70 46.75




81-82 522.50 - 534.94




1106.14 5429.01 4078.2

82-83 20.00 8200.57




258.85 3101.63 275.6

Tilsam. 6147.50 55858.14 64627.32 8361.25 12405.06 1364.99 8530.64, 4353.8





I •

Til Topdalselvens Regulering for Tommerflodning er saaledes ialt u
betalt  Ki. 161.648.7

Heraf er: Statsbidrag bevilget ved kongelig Resoltion
af 17de December 1870 	 Kr. 4000.00
Bidraget af en Privatmand - 2000.00
Indkommet ved Afgift paa
Tømmer  - 155648.78

Kr. 161647.78
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IV.

Reglementer og Regulativer.

egle
for en

For ening til Fællesflodning af Trælast i det
Topdalske Vasdrag,

approberet ved kongelig Resolution af 24de Oktober 1874.

§ 1.

Flødning af al Slags Trælast skal i TopdalsVasdrag
foregaafællesunder en af Lasteeierneinden sin Midtevalgt
Bestyrelse bestaaendeaf 3 Medlemmer. Bestyrelsenkan i
VasdragetsInteresse anmodeen eller flere af Vasdragets
Skoveiere om at deltage i ForeningensModer.

2.

Medlem af Foreningen er Enhver, for hvis Regning
Flødning af Trælast udføres.



Foreningenovertagerde Rettigheder,somMedlemmerne

af Konventionenfor Fællesfledningeni TopdalsVasdragaf
8de Februar 1853 have erhvervet som Eiere af Bomme,
BOnifæsterog andre Indretninger,ligesom den ogsaa tilsva-
rer alle de Udgifter eller Forpligtelser,som deraf følge.




Bestyrerneog to Revisorervælges paa 2 Aar, dogsaa-
ledes, at idetmindsteen af hveraftrædendeBestyrelsesMed-
lemmer vælges ind i Bestyrelsen for de følgende 2 Aar. •

• Den, somi 4 paa hinandenfølgendeAar har fungereti Be-
styrelsen, er ikke pligtig for de 2 følgendeAar at modtage
Valg. Skulde samtlige BestyrelsensMedlemmervære i det
Tilfælde, at de vare berettigedetil at undslaasig for Val-
get, ogfie benytte sig af denneRet, skal dog den af Be-
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styrerne fremdelesvære pligtigtil at fungerei 2 Aar, som
Loddet efter foretagenLodtrækningmaatte ramme.



Bestyrernevælgesig imellemen Formand, der tillige

er ForeningensOrdførerog har at fungereet Aar. Besty-
relsen kan antage en Regnskabsførerog Kasserer, der til-
lige kan tilpligtes at forrette som Sekretær, hvis Len be-
stemmes af Bestyrelsenog forelæggesden aarlige General-
forsamlingtil Vedtagelse.



Hver Februar Maaned afholderForeningen sit faste

Aarsmøde,hvortilFormandeumed 14 DagesVarselsammen-
kalder ForeningensMedlemmer.

Med sammeVarsel indkalderhan overordentligeFor-
eningsmøder,naar han efter Overlægmed Bestyrelsensøv-
rige Medlemmerfinderdet fornødent, eller naar mindst*3
af ForeningensMedlemmerderomtil ham fremsætteskrift
lig motiveretForlangende.I IndkaldelsenangivesdenGjen-
stand, der skal forhandles. I de faste Aarsmøder vælges
ny Bestyrelseog en Suppleanttil sammemed Funktionstid
somBestyrerne. Ligeledesdecideres af Forsamlingendet
foregaaende•AarsRegnskab, der af Bestyrelsen i hvert
Aarsmødefremlæggesrevideret.



Ingen Forandring eller Tillæg til ForeningensRegler

er gyldig, uden at sammeer vedtaget af mindst to Tredie-
dele af ForeningensstemmeberettigedeMedlemmer.I andre
Tilfældederimodafgjør simpelPluralitetUdslaget. Stemme-
retten udevessaaledes, at den, der i de tvende sidst for-
lobneAar aarligt har erlagtFlodningsomkostningertil Fled-
ningskassenaf et gjennemsnitligtKvantum af mindst 50
Tylter 10tomsTømmer,Bjelker eller Spirer eller af mindst
150 Tylter mindre Trælast som Smaalast, Props og Tom-
mer, har en Stemme. Den, der paa sammeMaadehar er-
lagt Flødningsomkostningeraf 1000 et tusinde —Tylter
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eller deroveraf alleAvennævnteDimensioner,har 2 -- to
Stemmer.

§ 8.
Forhandlingersaavel i de faste som overordentlige

Moderindføresi en af vedkommendeAmt dertil autoriseret
Protokol. Formandenleder Forhandlingerneog gjør i Til-
fælde StemmelighedUdslaget.




FlødningensOrdning og øverste Ledelse underlægges
den i § 1 nævnte Bestyrelse, der har at besørge udført de
Arbeider,som i Modernemaatte være besluttede, at med-
dele FunktionærernefornødneInstruxer, samt efterse sam-
mes Overholdelseog forøvrigtat se Foreningens Statuter
overholdteog dens Interesser varetagne.



TopdalensVasdraginddelesmedHensyn til Flødningen

i følgendeHoveddistrikter:
1ste Distrik t, der begynder saa langt oppe i Vas-

draget, som Last efter GeneralforsamlingensBe-
slutning modtagesi Fæliesflødningen,og slutter ved
Flaksvandsbom.

2det Distrikt fra Flaksvandsbomindtil Sandnæsevjen.
3die Distrikt fra Sandnæsevjen til Rendeklev eller

hvilket andet Sted nedenfori Elven, som ved Ge-
neralforsamlingensBeslutningmaatte bestemmes.

§ 11.

1ste Hoveddistriktinddeles af Bestyrelsen i passende
Arbeidsdistrikter. I ethvert af disse sidste ansættes en
Flødningsformand. Flødningsomkostningernefordeles paa
hver Tylt Last, som saavel leveres i selveArbeidsdistriktet
som ogsaa, hvad der modtages fra hvert af de ovenfor-
liggende Distrikter og bringes ned i det nedenforværende
Arbeidsdistrikt.
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BestyrelsenbesergerUdsamlingenaf den fælles Last
i Flaksvandsbomog fordelerUdgifternehermedpr. Tylt af
den udsamledeLast. Last, somholder5 Tommeri Toppen
paa 16 Fod, og mindre Last deltager i Omkostningerne
saaledes,at 3 tre — Tylter reg;nesfor 2 —to—Tylter.
Af større Last over 16 Fod 5 Tommer beregnesOmkost-
ningerne pr. Tylt Last. Udstikningengjennemog Optæl-
lingenved FlaksvandsbomsamtNedfledningengjennem2det
Hoveddistriktbesørgesaf Bestyrelsen,som ligeledesfordeler
OmkostningernehermedpaasammeMaadesom i 1steHoved-
distrikt. Nedfledningenaf Lasten gjennem 3die Hoved-
distrikt besørgesligeledesaf Bestyrelsen,som fordelerOm-
kostningernepaa sammeMaadesomi lste og2detDistrikt.

§ 12.
Til Bistand antager Bestyrelsenen Inspektør, der af-

lønnesefter BestyrelsensBestemmelse. Han maa ikke eie
Skov til Udhugst eller Last i Vasdraget og har at føre
Tilsyn med, at alt Arbeidei Vasdraget og med Lasten
foregaar i Orden og i Overensstemmelsemed de af Besty-
relsenmeddelteInstruxer.

Han har navnlig:
at efterse, at Opsamlingog TJdførselaf løs Last i Di-
strikterne sker hyppigt og betimeligt, samt at Land-
rensninguopholdeligtforetages;
at anmeldetil Bestyrelsenenhver Mislighedved Træ-
lastflødningen;
at føre OpsynmeddeForeningentilhørendeEiendomme
og Indretninger,at forestaade Arbeider,der foretages
til Vasdragets Forbedring, samt at være behjælpelig
med Flødningsregnskabet,naar hertil haves Tid.

.§ 13.
Bestyrelsener i enhverHenseendeat anse somFled-

ningsforeningensFuldmægtig,somFølge heraf er den ikke
ene ansvarligfor de Forpligtelser,som efter disseBestem-
melserpaadrages. De paahvilederimodethvert Medlemi

22 •
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Forhold til det Belob, der erlagdesi Flodningsudgifter
-det Aar, da Forpligtelsenpaadroges.

§ 14. .
Al Last, der tilhorer Medlemmer,der ikke have erlagt

forfaldenGjældtil Fledningskassen,hefter til enhver Tid
og uanseet,hvorden findes,indtil Belobetmed muligeOm-
kostninger er erlagt, og er Bestyrerenberettiget til efter
2 to — MaanedersForlob efter førstePaakrav at bort-
sælge sammepaa Eierens Gevinst eller Forlis uden fore-
gaaendeForligsprøve,Lovmaal eller Dom ifølge Lov om
Pant af 12teOktober1857§ 2. I Tilfældeaf Eiendomstvist
angaaendeLast, hæfter Last af det Mærke,hvorpaa hviler
uafgjort Gjældtil Foreningen.
•§ 15.

Enhver Lasteeier,somlader driveTrælast i Vasdraget,
er pligtigtil at tilstilleBestyrelsenet nøiagtigtAftryk eller
Afrids af det Mærke eller de Mærker, af hvilke han be-
tjener sig. Al Trælast, der ved Fremkomsttil Flaksvands-
bomikke er forsynet med et i Overensstemmelsemed nær-
væren.deParagraf for Bestyrelsenanmeldtog af denne•ap-
proberetMærke,kan af BestyrelsenbehandlessomKrabas-
tommerefter de i Lov af 12te Juli 1848indeholdendeFor-
skrifter. Finder Bestyrelsen at burde nægte Antagelseaf
et Mærke, fordi det har Lighedmed et, somaf en Anden
alleredebenyttes,da har Vedkommendeat forandredet for
at forebyggeForvexling.



ForelobigUdredsel til Dækning af Flodningsomkost-

ninger erlæggesuvægerligefter den Fordeling, som Besty-
relsen finderpassende,dog for hver især ikke i storreUd-
strækningend somerlagt i det sidst forlobneAar.



Til Bestridelseaf Foreningens Udgifter for Vedlige-

holdelser og Forbedringsarbeideri Vasdraget samt Reise-
udgifter foranledigetherved,oprettesen Elvekasse,der un-
derlæggesBestyrelsensAnsvar. DenneKasse grundes paa
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VIII.m. L
Arbeider til Fledningens Lettelse.

Sagens administrative Behandling.

Otteraaen kommer fra nogle meget heitliggende Fjeld- Lokalbe

vand: Store Skyvand (4.00 km.2), Skure- og Langevand skrivelse

(4.07 km.2), som ligge i Nærheden af Store Hillerfjeld.
Disse Vande ligge i Nedenæs Amt, men ganske nær det
Punkt, hvor det steder sammenmed Stavanger og Bratsberg
Amter. Elven gaar først ret modØst vedSesnuten (1380
hei), indtil den falder ud i Sesvand, som ligger i Vinje
Præstegjeld. Elvens Længde herfra til dens Udlob i Havet
udgjør 226 km. Fra Sesvandet (2.76km.2) gaar Otteraaen
atter ind i Nedenæs Amt, gjennemstrømmerBreivand (2.70
km.2). Herfra antager Elven helt til UdlobetHovedretning
sydover. I 17 km. Afstand fra Sesvandet falder Elven ud

•i Hartevand (2.16 km.2), som ogsaa optager Tilleb fra de
i Vest liggende Føresvande og Bredviksvand (1.52 km.').
10 km. længere nede optages ligeledes fra Vest det for-
holdsvis betydelige Tilleb fra Ormsjøen (2.56 km.2) og det
10 km. lange Vatndalsvand, som har 6.03 km.2 Overflade
og ligger 720m. over Havet. Paa et længere Stykke, nem-
lig indtil strax nedenfor Bykle Kirke (546m. over Havet),
optager Vasdraget derpaa intet betydeligt Tilleb, men her
optages en Elv, som kommer fra det i Vest liggende Store-
vand (2.68 km.2) og det 13 km. lange, men smale Bosvand,
der, beliggende ved Foden af det 1400 m. heie Strande-
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fjeld, har 7.76km.2Overfiadeog ligger 530 m. overHavet.
Omtrent 6 km. -længerenede optages den fra Vest kom-
mendeLyseelv, som har omtrent20 km. Længde,men et
smalt Nedslagsdistriktuden større Søer. Elven gaar nu
sydoverforbi Valle Kirke, omkringhvilkenden tt bebyg-
gedeGrændVallebeligger,gjennemstrømmerHyllestadSogn
og falder saa ud i Aaraksfjorden,som er den nordligsteaf
de større sæterdalskeFjorde.

Det her beskrevneVasdraghar i denøversteDel flere,
tildels ganskebetydeligeFosse, hvoraf mærkesden ovenfor
Bykle Kirke liggendeSarvfos(fra denne begynderFælles-
fledning),Byklefos,Sogafos,Drengsfos,Einangfosog ende-
lig den meget hoie Hallandsfos,som ligger omtrent 1km.
• edenfor Valle Kirke. Fra Hallandsfos til Aaraksfjord
findesi Elven intet større Fossestup,men afvexlendemere
eller mindrestærke Strømmeog stillere Elvestykker. Saa-
danne er navnligstrax nedenforHallandsfosog umiddelbart
ovenforAaraksfjorden,hvorfor man ved almindeligVand-
stand fra denne kan ro 11 km. opoverElven, nemlig til
Gaarden Langeid(Tvistoga). Ved Lavvand bliver Dybden
dog paa fiere Steder for liden. Desudendanner der sig da
paa fiere StederHug, hvorvedStrømmenbliver for stærk.

Elven ovenforAaraksfjorclenmaa ansees for et fuld-
stændigt Hoifjeldsvasdrag,idet den storsteDel af Nedslags-
distriktet liggermegethoit over Havet (Nedslagsdistriktets
heieste Punkt ligger 1735m. overHavet). Flommenekul-
minere derfor gjerne i sidste Halvdel af Juni Maaned.
Naar der om Vaaren indtræfferRegn og Varme,forinden
Sneen er gaaet fra Hoifjeldene,kan Elvens Flommeblive
meget store.

Flødningforegaarvel for fællesRegningfra Sarvfosi
Bykle, men først nede i Hyllestad er der nogen storre
Tilgang paa Tommer.

Aaraksfjordenligger 210 m. over Havet, optager paa
ØstsidenHoelven, som kommerfra det fiskerigeHovand,
har 10.80km.2Nedslagsdistrikt,er 11 km. lang og staar
ved det korte Elvestykke,Storstrømmen,i Forbindelsemed
Urviken, som igjen gjennemde saakaldte Smaastrømme
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Vande paa Vestsidenog falder i Hovedelvenca. 11 km.
nedenforKilefjorden.

Rugaaen, som kommer fra Øst og optages strax
ovenforVenneslandsfjorden.

Venneslandsfjorden er et lidet, kun henimod
2 km. langt Bassin,somligger 16 km. fra Elvens Udleb i
Havet. I Venneslandsfjordener VasdragetsHovedlendse,
VenneslandsBom,somher ligger sikkert. Den har ialfald
ikke sprungetpaa meget lang Lid. Nedover fra Vennes-
landsfjordenhaves flere, tildels store Fosse, nemlig:

Hundsfos og Helvedsfos med tilammen12 m.
Fald.

Hallandsfos med et kun ca. 1 m. Fald ved Lav
vand, men dette stiger til ca. 7.2 m. i Flomme. Elveleiet
er nemligtrangt og indsnevretmellemheieFjeldvægge,saa
der ovenfor Hallandsfosikke er mindre end 12 m. Vand-
standsvariation,medensdennenedenforkun er 4.8 m.

Vige landsfos ellerN.0ding med17m.Fald. Ved
denne Fos har der fra lang Tid tilbage været Sagbrug.
Nedoverfra Vigelandsfoser der velen Rækketildelsstærke
Stryg, men dog ikke værre end at man kan gaa nedover
dem medBaade og Flaader.

De sidste 10 km. ovenforUdløbet,nemligop til Mosby
Færgested, er Elven farbar for Dampskibe,idet der kun
ved den 4 km. fra Havet liggendeUrstrøm kan blive for
stærk Strøm i større Flomme. Omtrent6 km. fra Udlobet
liggerStrai'sBom,hvor det Tømmer,som skal til Kristians-
sand, sorteresog flaadelægges. DenneBomhar ingengod
Beliggenhedog har gjentagendesprunget, saaledes 16de
September1837 og lste Juni 1879, og beggeGange har
Tømmermasserrevet bort størreDele af Broen overTorris-
dalselveuved Kristianssan.d.

HverkenVenneslandseller Strai's Bomtilhører Fælles-
fledningen.

Paa ElvestykketnedenforVenneslandsfjordoptagesintet
størreTilleb,men derimodfleremindreElve. Flere af disse
have godeFald i Nærhedenaf den farbare Elv, og anven-
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des de derfor til Drift af industrielle Anlæg, især for For-•
ædling af Skovprodukter.

Fledningen paa den nedre.Del af Elven foregaar paa
den Maade, at Tømmeret først optages paa Venneslands
Bom. Her udskilles det til Kristianssand bestemte Tem-
mer fra det, som skal til Sagbrug ved Vigelandsfos og
nedenfor. Det Tømmer, som skal til Sagbrugene, nedflødes
paa bestemte Dage i Ugen. Paa de øvrige Dage nedfledes
eller, som det her kaldes, «stedes» det til Kristianssand be-
stemte Tømmer til Strais Bom, hvor det deles efter for-
skjellige Mærker, flaades og bringes ned til Kristianssand.

Otteraaens Længde udgjør 240 km. og dens Nedslags-
distrikt 3660 km.2. Dens største Vandføring er funden
at være 1.400m.3 i Sekundet. Endskjønt Nedslagsdistriktet
nedenforAaraksfjorden ligger forholdsvislavt, saa har dog —
paa Grund af Nedslagsdistriktets store. Udstrækning (2700
km.2) ovenfor nævnte Fjord — det hele Vasdrag Karakteren
af et Heifjeldsvasdrag, og Flommene kulminere, selv i den
nederste Del af Torrisdalselven, almindelig først i sidste
Halvdel af Juni Maaned.•

En stor Del af Otteraaens Nedslagsdistrikt ligger saa
heit, at Væxterligheden er liden. Derimod er denne god i
den lavere Del af Hoveddalføret. Skovene ere dog stærkt

tatistiskehugne. Ifølge Opgaver udgjorde det nedfledede Tømmer-
)pgaver
rerTem- kvantum :nerfiød-
ningen. 1876 	 28472 Tylter

1877 	 22261 —
1878 	 16635 —
1879 	 13003
1880   17275 —

Ialt 97646 Tylter.
Af det i Femaaret leverede kvantum var ikke mindre

end 36663 Tylter Smaalast og Props.
Noget nedflededesogsaa udenfor Fællesflødningen, men

dette var mest Props o. 1.
Ældre Allerede fra lang Tid tilbage har der været drevet Tom-
orholde. merflødning i Otteraaen, og man havde i Kristianssand, ved
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Medeblev man enige om forelobigikke at optagedet be- 1866,

lovedeLaan, men muligenssenerebenyttesig af Finants-
departementetsLofte om et mindreLaan. Man fattedeBe-
slutningom,hvilkeArbeiderder skuldeudføres,samt at an-
drage om fri Ingenierhjælp og kongeligTilladelse til An-
læggene.

Efter KanaldirektøresAnbefalingaf 7de Januar gav 1868,
Departementetunder 9de Januar sit Samtykke til, at der TilsatfaV
indtil Videre tilstodesfri Ingeniørhjælptil ArbeidernesLe- IQgeinhatl
delse. ArnSen

Arbeiderneblev i Slutningen af Januar Maaned paa-Arbeiden
Paabegybegyndte. delse.

Med de udførteArbeider opstodder snart almindelig 1870,
Misnøie,idet man navnligfandt, at der byggedesformange Komite

Træskjærme,som vilde fordre en kostbar Vedligeholdelse.21;We4dti
Da Forslaget for en væsentligDel gik ud paaAnvendelsen1162i8277(
af saadanne, reiste der sig strax almindeligUvillie mod
ArbeidernesFortsættelseefter samme. Misnøien var især
stor i de nedre Distrikter, hvor Arbeiderneblev udførte.

Efterat omtrentKr. 29369 var anvendt til Arbeider,
fandt Komiteeni Mode den 23de Oktober 1869 det nød-
vendigt at indhente nye Erklæringer fra alle i Elverens-
ningsarbeiderneinteresseredeKommuner,om hvorvidt de
vilde indgaa paa at anvende et større Beleb end de op-
rindeligpaatænkteKr. 40000. I denAnledningudarbeidede
Vedeler en motiveretOversigt over Omkostningerneved
de udførteog resterendeArbeider,hvilkenpaa et nyt Mode
den 27deJuli 1870besluttedesforelagtHerredsstyrelserne,
idetKomiteenantog,at Anvendelsenaf yderligereKr. 24000
kunde danne en passendeAfslutning, og at man af disse
kundefaa Kr. 8000somTilskud af Statskassen. Komiteen
troede derhos,at Afgiftenpaa Tømmerburde nedsættestil
det Halve, og at man burde benytteAdgangentil at optage
Laan indtil Kr. 24000.

Under Forudsætningaf, at der af Elverensningsfondet1871
ydedesdet paaregnedeBidrag af Kr. 8000, vedtog3 af de
interesserede5 Herredsstyrelser,at der forudende engang

23
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1871. vedtagne Kr. 40000 skulde anvendesyderligereKr. 24000.
.•Heraf skulde de Kr. 16000 tilveiebringes ved en mindre
Afgift paa Tømmeret,nemlig2 Skill.pr.Spd. Den samlede
Sum, der i det Hele agtedes anvendt, skulde saaledes blive
Kr. 64000.

ndragende Med Amtets Skrivelse af 10de Novemberfremkomder
m offent- .
gt Bidraget Andragende fra Komiteen om ovennævnte Bidrag af
;  telseafNedBEet- Elverensningsfondet samt om den foreslaaedeNedsættelse
Afgiften.

af den ved kongeligResolution af 8de December1866 be-
stemte Afgift paa Tømmeret.

Dette AndragendeanbefaledeKanaldirektøreni en Er-
klæring af 21de November.

1872. Ved kongelig Resolutionaf 20de April 1872 blev det
gl.Res af derefterbestemt:
)deApr1
L872ang. A. At den ved kongelig Resolution af 8de December 1866
3ffentligt
3idragog fastsatte Afgift af Trælast, som flødes gjennem Torrisdals
Nedsæt- (Otteraaens) Hovedvasdrag, af 4 Skilling pr. Spd1r. fratelse af
Afgiften. 1ste Januar 1872 at regne bortfalder, forsaavidt angaar

Last, der kommer fra Venneslands Herred, og forøvrigt
nedsættes til 2 Skilling pr. Spd1r.

B. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler tillades- udredet til Fortsættelse af de
1 Henhold til kongelig Resolution af 7de Marts 1868 til
Lettelse af Fledningen i det heromhandlede Vasdrag, ud-
førte Arbeider, overensstemmende med det af Ingeniørleit-
nant Vedeler afgivne Forslag af 24de Juli 1870, et Belob
af 2000 Spd.

Ved under3die Mai heromat underretteKanaldirek-
teren beordredeDepartementetham indtil Videre at afgive
fri Ingeniørhjælp.

Porhand- GrossererKirsebomi Kristianssandagtede ved Hunds-
ingerom
rugsdam los at anlæggeet Træsliberiog til denHensigt at anbringe
lundsfos.

en Brugsdami Fossen. For ikke derved at kommei Kolli-



sion med Flodningen, indlededehan Underhandlingermed
Tømmerdirektionen,paa hvis ForanledningKanaldirektøren
under 25deSeptemberafgav en Betænkningmed Antydning
af de Principer, hvorefter en saadan Dam maatte bygges
for ikke at hindre Flødningen. Paa Anmodning om nær-



mere at præcisereBetingelserne,hvorefterFlødningsvæsenet
skulde meddele sit Samtykke til DammensOpførelse, be-
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men ned til Skraastadfjorden,ca. 2 km. nærmereKristians- 1874.-
sand; Omkostningernederved beregnedestil Kr. 12000.

KanaldirektørenoversendteForslaget under26de Ok-
tober til Departementetmed Anmodning»omat lade det
tilstiile Flødningsbestyrelsen,idet han bemærkede,at det
var udarbeidetefter Ordre fra den tidligere Kanaldirektør
uden egentlig at være forlangt af Nogen. Han oplyste om,
at den foreslaaedeBomvilde rummeca.2800 TylterTømmer.

Flødningsbestyrelsenhar senere intet foretageti denne
Sag. En medvirkendeAarsag hertil er vistnok ogsaa den,
at Flødningsbestyrelsenikke er Eier af StraisBom og saa-
ledes ikke kan raade over denne efter Behag.

Paa et Skoveiermødepaa Guldsmedmoenden 21deOk- Undersø

tober 1874 var enstemmig udtalt det Ønske, at Elverens-
erulseovaef

ningsarbeiderneburdefortsættes ovenforKilefjordenog helt
Kilefjord

op til Valle Præstedeld. Efter Amtets Anmodningaf 9de
Februargav Departementetunder 22de. s. M. Ordretil de
fornødneUndersøgelserfor denne Fortsættelseaf Elverens-
ningerne.

Under 16de Juni afgav Ingeniør Sætren et Forslag 1875.
til Arbeideri Elven mellemKile- ogByglandsfjorden. Om- Sætrens

Forslag a
kostningerneved Arbeiderneberegnedestil Kr. 32136. Med lsic.18er75Jrt.nii

KanaldirektørensAnbefaling blev dette Forslag den 29de A
v r
rbeei(fl:r

s. M. oversendtDepartementet. Kiolnefjord

Kun en mindreDel af disse Arbeiderer senere udført
af Flodningsbestyrelsen. Nogen særskiltAfgift blev i denne
Anledningikke lagt paa Tømmeret, men man anvendteet
ved Salg af Krabastømmeropsamlet Fond, og fordeltes
forresten Omkostningernepaa samme Maade som Flød-
ningsudgifterne.

Vaaren 1876 afsluttedes de projekteredePirbeidertil 1876.
Flodningens Lættelse i Torrisdalselven. Der var da ialt aAfistLtinei

medgaaetKr. 76178.12. derne i To
risdalelver

Et af Amtmandeni Lister og Mandals samt Nedenæs 1879.
Amter fremsat Spergsmaal om, hvorvidt man ønskedeen inskrpi".
mindreAfgift paa det flødedeTommertil Dannelse af et eei

Vedligeholdelsesfondfor de udførteElverensningsarbeider,1Z712Z
blev i et paa Kile den 31te August 1876 afholdt Skoveier-rifgeeiti0T21

sesfond.
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1879. møde besvaretbenægtendeaf en overveiendeFlerhed inden
Forsamlingen.

1879: Den 14de November 1879 afholdt Elverensningkomi-
inverens-teen et Mødei Kristianssandangaaende'denved Vaarflom-ingskomi-
ens Mødemen s. A. foraarsagedeSkade paa flere af de udførteElve-den
ovbr.1814de79rensningsarbeider.Den besluttede,at en Udbedringskulde
ang.Ud-
edringaf foretages og bekostesaf Flodningsforeningenved Hjælp af
eskadige-
Arbeider.de ved Salg af KrabastømmerindkomneMidler. Desuden

besluttedesder gjennemAmtmandenat indgiveAndragende
om, at en af KanalvæsenetsIngeniorer maatte beordrestil
at besigtige samtligeElverensningsarbeiderog afgive Ind-
beretning, Forslag og Overslag til de Reparationer,som
maatte findesnødvendige,hvorefterman agtede at sammen-
kalde et Skoveiermodetil Behandling af Spergsmaaletom
et Vedligeholdelsesfond.

1880. Dette Andragende,der den 19de Mai 1880 af Forman-
den i Komiteen for OtteraaensOprensningsendtes Lister
og MandalsAmt, blev af dette den 22de s. M. oversendt
Departementet,som under 14de Juni beordredeKanaldirek-
toren til at imodekommesamme,naarLeiligheddertilmaatte
frembydesig.

Sætrens Ifølge KanaldirektørensOrdreaf 26deJuni beigtigede
asefn8kdneingIngenior Sætrende udførteArbeider, og indgav han under

,onvb.rD.al8n8-O8de NovemberBetænkningover, hvad der burdegjøres til
-.37ingeahfor-tsammesVedligeholdelse. De udførte Arbeiderbefandtsig

Asesfond. en god Stand, naar undtagesde af Træ opforteSkjærme,
der var adskilligforfaldne.

Det var vistnok ønskeligtstrax at kunne erstatte dem
• med Stenskjærme,men da dette vilde falde temmeligkost-



bart, foreslogesen mindreUdbedring,hvorvedde antagelig
kunde blive staaendei omtrent 5 å 6 Aar, saafremt der
ikke kom meget stor Flom. Man maatte forberedesig paa
større Arbeider ved at opkræve en Vedligeholdelsesafgift.
Omkostningernefor de strax nødvendigeVedligeholdelses-



arbeiderberegnedehan til Kr. 1350, medensOmkostnings-



overslaget for Vedligeholdelsesarbeider,der kunde udsættes
nogle Aar, lød paa Kr. 32000. For at skaffe Midlertil-



veie foreslog han videre, efterat have opstillet tabellariske
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Opgaverover det i Aarene1869-1879 fremflødedeTømmer, 1880
en Afgift af 1 pet. af TemmeretsVærdi, der beregnedes
til Kr. 192000 pr. Aar.

Til Slutning udtafie Sætren, at det forekomham be-
rettiget at søge offentligtBidrag til Arbeidet, ligesom der
maatte kunne forventes fri Ingeniør til Ledelse af Anlæg-
genes Udførelse.

Den 14de Septbr.1881 afholdtespaa Kile et Skoveier- 1881
mede, hvori Amtmændenei Lister og Mandals og Nede- Skoveie

nes Amter samt Ingeniør Sætren deltog. Her fattedes fol- ieeJ
14de Septgende Beslutning: 1881, im

«ForsamlingenudtalerØnske om,at der maa blive paa-labgentft:i
lagt det i Otteraaen eller TorrisdalselvenflededeTømmer
en Afgift af 1/2Øre pr. Krone af det flødede TømmersreiZgaef
Værdi, for derigjennemat opsamleet Fond af indtil 16000

delsesfoi

Kroner. Skulde der, inden et saadantFond er opsamlet,
indtræffeI.Tlykkestilfældeeller Beskadigelserved de til Flød-
nitigens Lettelse alleredeudførteArbeider,hvilke vil fordre
et størreBelobsAnvendelse,end der haves opsamlet,er det
ForsamlingensØnske, at de fornødneReparationsarbeider
strax søges udført ved Hjælp af et Laan,der dog ikke maa
være større, end at det kan forrentesog afbetalesmed den
foran nævnte Afgift af 1/2Øre pr. Krone af det flødede
TommersVærdi, idet Afgiften ikke ønskes vedvarendeover
30 Aar, med mindreAfgiftens Vedvaren over denne Tid
særskilt bliver besluttet. Det samledeFondsAnvendelseøn-
skes overdragetenElverensningskomite,bestaaendeaf tvende
Trælasthandlerei Kristianssand, samt af et fra hvert af
de i Fledningen interesseredeHerredervalgt Medlem. For
det Tilfælde, at Laan, som anført, maatte blive at søge
tilveiebragt, forventes det, at de interesseredeKommuner
stiller sig som Garahterfor Laanet».

Under 22de September indgav KristianssandsTrælast-
handlere en Modforestillingmod denne Beslutning, da de
fandt det ugjørligtfor den deri foreslaaedeAfgift at kunne
faa gjennemført nogen gjennemgaaendeForbedring. De
foreslog Afgiften sat til 1 Øre pr. Krone og paalagt Tøm-
meret i et Tidsrumaf 10 Aar.
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1881. Beslutningen ledsagøt af denne Modforestillingblev
sendt de 6 interesseredeHerredertil Erklæring,og af dem
udtalte alene Evje sig for TrælasthandlernesForslag, me-
dens da øvrige dels erklærede sig mod enhver AfgifCog
dels for den paa Medet fattede Beslutning.

.883, Amtet sendte dem imidlertidSagen tilbage til fornyet
Behandling, idet det fremholdt det Uheldige i ModetsBe-
slutning, og efter nærmereOverveielse sluttede 3 Herreder
sig til Evjes, hvorved altsaa 4 eller en Flerhed af dem
havde erklæret sig for en Afgift af 1 øre pr. Krone i
10 Aar. ,

dragende I Henholdhertil indgav Amtet under7de Juni Andra-
Afgift.

gende om kongeligResolutionfor denneAfgift, men efterat
Kanaldirektørenunder 2den Juli havde anbefalet saadan
paa Betingelse af, at HerredernessenesteBeslutningervare
tilstrækkelige, uden at disse atter forelagdeset nyt Skov-
eiermøde til Vedtagelse, remitteredeDepartementetunder
21de Juli Sagen til Amtet, idet Dep.tet fandt det følge af
Sagens Stilhihg, at der ikke burde ved kongelig Resolution
træffesBestemmelseom Afgiften, fdinden der havde været
givet SkoveierneAnledning til at fatte ny Beslutning i
Sagen.

vtesent- De væsentligstesiden 1868 udførte Arbeideri Torris-
rsteud-
, rte Ar- dalselven er:
eider
rrisdals-
elven
368-76.

Soga, opførten Skjærmpaa heire Bred.
Askskjæren e, afstængt et Flomlobpaa hoire Side
med en Skjærm og foretaget en Sprngning udenfor
denne.
Gullandsfos, afstængt heire Lob med en StenjeW
(1871), som senere er bleven forheiet 2 Gange. Det
venstre Lob udvidetved store Sprængninger.
Breislierne, foretaget forskjellige mindreOprens-
ninger.
Slem dalsevjen, foretaget en Sprængning,hvorved
Aflobet for samme er lettet (1875) og Evjen gjort
uskadelig.
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Egedalsskjær ene, opført to Træskjærme,en paa
venstre og en paa heireBred. Løbet udvidetved store
Sprængninger(1870).
K atte fos , opført en Stenskjærmpaa heire og en
paa venstre Bred og udvidetLobet ved store Spræng-
ninger (1874).
B ein est v e dt skvi sle n, ElveleietudvidetvedSpræng-
ninger og forbyggetmed Stenskjærme(1874).
Nedre Sj ø fos , heire Løb afstængtmed en Bom og
og det venstre indsnevretmed en stor Stenjett (1872
—73); i Løbet udenfor foretaget store Sprængninger.
Ved nedersteFald er ogsaaLobet udvidetved Spræng-
ninger og en stor Stenskjærmopførtpaa heire Bred
(1874).
R aunlibraaten, bortsprængtet stort Skjær. Paa
heire Side opført en Stenskjærmoveret Flomleb(1874).

11 Nomeland s fo s, bortsprængt2 Skjær og udvidet
venstre Løb, saa den størsteMængdeaf Tømmersøger
dette. I heire Leb er opført en mindreStenskjærm
og nederst foretaget en Sprængningfor at udvide Le-
bet (1875).
S teinfo s, opført en stor Skjærm paa heire Bred
(1875).
Paule n. Den saakaldtePaulskvisle paa, hoire Side
afstængt med en stor Træskjærm(1868). Udenfor og
nedenfordenne afsprængtet fremstaaendeFjeld; ven-
stre Løb, som gaar gjennem.i3auletjærn,afstængt med
en stor Stenskjærm (1876); uclenforog nedenforden
foretaget store Sprængninger. Paa heireBred længere
ned udførttre Træskjærme(1868).
F i dj ebraate n. Bortsprængtet Skjær midt i Evjen
og paa hoire Bred opførten Træskjærm(1868), som
blev forlængetmed en Mur (1875); paa Øren udenfor
denne foretagetgjentagneOprensninger.
Hundsfos og Helvedesfos. Udvidet Lobet ved
Sprængninger(1869); opført en stor StenjeW over
Hundsevjen(1869).
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Hallan ds fo s. Udvidet Lobet ved Sprængningeraf
fremstaaendeFjeldodderpaa venstre Bred.
V igelan dsfo s. I hoire Lob foretaget en Del Op-
rensninger,navnlig Bortskydningaf Odderpaa venstre
Bred; i venstre Lob opført en Træskjærmpaa hoire
Bred (1868) for at hindreTomret fra at soge nea i
nogle Fjeldklover.

Forslag.

Kaptein VedelersForslag af 15de Deeember 1866 til Ar-
beider til FlodningensLettelse mellemKile-
fjord og Vigelandsfos.

Ingenior Sætrens Forslag af 14de September 1874 til
Flytning af Strais Bom ned til Skraastad

*	

-
fjorden.

Do. Do, Forslag af 16de Juni 1875 til Arbeider
for Flodningens Lettelse mellem Kile- og

• Byglandsfjorden.
Do. Do. Betænkningaf 8deNovbr. 1880 angaaende

Dannelsenaf et Vedligeholdelsesfond.
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III.

Arbeidernes Kostende.

Indtægt:

Statsbidrag ifølge kongelig Resolution af 20de April
1872  Kr. 8000.00
Afgift paa Tømmer ifølgekongeligeReso-
lutioner af 8de December 1866 og 20de
April 1872  « 68178.13

Aar

Udgift:

1867-68 udbetalt til Arbeidet 	

Kr. 76178.13

Kr. 11106.00
, « 1868-69 — — 	 « 10289.35

« 1869-7Q — 	 e 7973.93
« 1870-71 —  «




4486.70
« 1871-72 — — 	 « 4170.53




1872-73 —  «




4907.96




1873-74 — 	 « 16307.20
« 1874-75 — — 	 « 11291.53
« 1875-76 — ..... . . . « 5644.96

Tilsammen Kr. 76178.16
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INT.

Reglementer og Regulativer.

Regler
for

Fællesflodningen i Otteraaens V asdrag,
approberetved kongelig Resolution af 24de Oktober 1874.

1
Flodning af al Slags Trælast skal i Otteraaen til og

med Venneslandsog Strais Bomme, som hidtil, foregaa
fælles og runderen af Lasteeierne inden sin Midte valgt
Bestyrelse,der, om fornødiges,kan fordreAssistanceaf en
eller flereaf de øvrigeMedlemmer.



Medlemaf Foreningen er Enhver, for iwis Regning

Flødningaf Trælast udføres.



Foreningenindgaar i Et og Alt i den for nævnteVas-

drag hidtil bestaaendeTrælasthandlerforeningsRettigheder
og Forpligtelser.



Fast Aarsmødeafholdes hver Januar eller Februar

Maaned og overordentligeModer, naar Bestyrelsen fulder
det hensigtsmæssigt,eller naar mindst2de af Foreningens
MedlemmerderomfremsætteForlangendeog skriftlig moti-
vere den Gjenstand,der skal forhandles. Bestyrelsensam.
menkalderModernemed betimeligtVarsel.

Bestyrelsen kan i Vasdragets Ititeresse anmode en
eller flere af VasdragetsSkoveiere om at deltagei For-
eningensModer.
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Bestyrelsen og 2de Revisorer vælges i de faste Aars-

møder og vedblive at fungerei 2, to Aar, efter hvilken
Tid enhver kan undslaa sig for Gjenvalg i saa lang.Tid,
som han har fungeret. Bestyrelsen er berettiget til at an-
tage saavel Sekretær og Regnskabsførersom anden Flød-
ningen vedkommendeBistand, hvis Omkostningeruclredes
af Fledningskassen. Fledningsinspektørenmaa ikke eie
Trælast i Vasdraget.




Ingen Forandringi eller Tillæg til ForeningensRegler
er gyldig, uden samme er vedtaget af mindst to Tredie-
dele af ForeningensstemmeberettigedeMedlemmer,i andre
Tilfælde derimodafgjør simpelPluralitet Udslaget. Under
Sygdom og Fravær paa Reiser kan stemmes ved Fuld-
mægtig,dog saaledes, at Ingen kan repræsenteremere end
et Medlem. Stemmerettenucloves saaledes, at den, der i
de tvende sidstforlebneAar aarligt har erlagt Flødningsom-
kostningertil Flødningskassenaf et gjennemsnitligtKvan-
tum af mindst50 Tylter Tømmer,Bjelker eller Spirer, har
1, en Stemme; den, der paa sammeMaadehar erlagtFlød-
ningsomkostningeraf 500 Tylter lignende Trælast, 2, to
Stemmer,og endelig den, der har erlagt Fledningsomkost-
ninger af 1000 Tylter eller derover, 3, tre Stemmer. Af
Smaalastog Props udfordresdet dobbelteAntal Tylter for
at udeve den sammeStemmeret.



Forhandlinger saavel i de faste som overordentlige

Møderindføresi en af Lister og MandalsAmt dertil au-
toriseretProtokol. Hovedbestyrerenleder Forhandlingerne
og gjør i Tilfælde StemmelighedUdslaget.

§ 8.
Fledningens Ordning og øverste Ledelse underlægges
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den i § 5 nævnteBestyrelse. Denne Bestyrelse paaligger
.det navnlig at beserge udført de Arbeider, som i Moderne
maatte være besluttede, at meddele Funktionærernefor-
nødne Instruxer,samt efterse sammesOverholdelseog for-
øvrigt at se Foreningens Statuter overholdte og dens In-
teresser varetageti Et og Alt.



For det Tilfælde,Flødningsinspektørbliver ansat, har

denne at føre det engereTilsyn med og Bestyrelse af Flød-
ningen, der indtil videre inddelesi nedenanførte8 Distrik-
tep, der forestaaesaf Formænd eller saakaldteHusbønder.

1ste Distrikt, der begyndersaa langt oppe i Elven som der
flødesLast og slutter med Sarvfos i Bykle.

2det fra Sarvfos til Flaarenden.
3die Flaarenden « Strømmen.
4de Strømmen « Senumsund.
5te Senumsund « Fahret.
6te Fahret « Kile.
7de Kile « VenneslandsBom.
8de « VenneslandsBom til Strais Bom.




Husbønderneskulle, i Overensstemmelsemed den dem
meddelendesInstrux,modtageden af Medlemmernemærkede
Last, og naar de have forvisset sig om, at Lasten rigtig er
leveret paa Storelven,meddelede deromskriftligTilstaaelse,
med Angivelse af Tal og Datum. For atHusbøndernedes-
bedre kunne udføre dette Arbeide, skal Enhver, der lader
drive Last til Flødning,være forpligtettil at tilstille Hus-
bønderneskriftlig Opgave over det KvantumLast og sam-
mes Beliggende, der vil fremkommetil Flødning i hvert
Distrikt, samt, for 5te, 6te, 7de, og 8de Distrikts Vedkom-
mende,tillige Opgaveover detKvantumSmaalastog Props,
der paa 24 Fod fra Roden holder et mindreMaal end 6
TommersTop. Over den saaledes modtagneLast ere Hus-
bønderneforpligtedetil at holde nøiagtig Fortegnelse.
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2, to MaanedersForlob efter første Paakrav at bortsælge
samme paa EierensGevinst eller Forlis, uden foregaaende
Forligsprøve,Lovmaaleller Dom, ifølgeLov af 12te Ok-
tober 1857 § 2. I TilfældeEiendomstvisthefter Last af
det Mærke, hvorpaahviler uafgjort Gjæld.



Enhver Lasteeier, som lader drive Trælast i Vasdra-

get, er pligtigtil at tilstilleBestyrelsenet neiagtigtAftryk
eller Afrids af det Mærke eller de Mærker, af hvilke han
betjenersig. Al Trælast, der ved Fremkomsttil Bomste-
derne ikke er torsynet med et i Overensstemmelsemed
nærværendeParagraf for Bestyrelsen anmeldtog af denne
attesteret Mærke, kan af BestyrelsenbehandlessomKra-
bastemmer,efter de i Lov af 12te Juli 1848indeholdende
Forskrifter. Finder Bestyrelsenat burde nægteAntagelse
af et Mærke, fordi det har Lighed med et, som af en
Andenalleredebenyttes, da har Vedkommendeat forandre
det for at forebyggeForvexling.



ForanstaaendeRegler træde i Kraft lste Marts 1874.

Regleir
for

Behandlingen af Krabas- og Bundtømmer, der fore-



fincles i Otteraaens Vasdrag fra Gaarden Brevig
i Bykle Sogn, Valle Præstegjeld, Sætersdalen,

til Vennesland i øvrebe Præstegjeld.
approberet ved kongelig Resolation af 28de April 1866.



Alt det Krahastommer,hvorunder forstaaes umærket

Last og mærketLast, hvis Eier ikke vides,der forefindes
i det Bestyrelsenifølge Konventionaf 14deNovember1851
underlagte Flødningsdistrikti Otteraaens eller Torrisdals
Vasdrag, nedfiedesog indsamlestil Lændsenved Vennes-
land (VenneslandsBom).



Det til Vennesland.nedflødedeTømmer forbliver lig-

24
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gefide minclst1, er en Maaned, for at de, som tro sig
berettigede til nogen større eller mindreDel af samme,
kunne have Anledningtil at anstille det fornedneEftersyn
og, i Tilfælde,legitimerederesEiendomsret,hvortilAdgang
staar dem aaben,saalængeindtil det nedenforbestemteBort-
salg finderSted.



Den Trælast, hvortil Nogen inden fornævnteTid be-

viser sig at være Eier, udleveresVedkommendemod Be-
taling af den Fledningsløn og de Udgifter, som til enhver
Tid erlæggesaf almindeligTrælast i Vasdraget.

Kan det ikke oplyses, i hvilketFledningsdistriktinden
Foreningens OmraadeKrabastommereter kommeti Vas-
dragat,erlægges Flødningsløn og andreUdgifter som om
den omhandledeTrælast var kommen i Vasdraget i det
øversteFledningsclistrikt. Den Trælast derimod,til hvilken
ingen Eier inden fornævnteTid har meldt sig og godtgjort
sin Eiendomsret,foranstaltesderefter bortsolgtved offentlig
Auktion,og bliverBelobet, medFradragaf Omkostningerne,
at anvende til VasdragetsForbedring, saasomFosses Ud-
jævning,DammesOpførelse,VasdragetsRettelse og lignende
Arbeider.



Det i foranstaaende§ 3 ommeldteBortsalgved offent-

lig Auktion foregaarhvertAars Høst efterAugustMaaneds
Udgang, saaledes at i Henhold til Bestemmelsernei dette
Reglements§ 2, da sælges alt det Krabastommer,som i en
Maaned eller mere har henligget ved Lændseni Vennes-
landsfjorden,medensdet, som paa den Tid ei har henligget
til Eftersyn i et saa langt Tidsrum, forbliverusolgt, indtil
Auktion i næste Aar afholdes.



Med Hensyn paa Bundtømmer,som af Bestyrelsen

Vasdragetbesørgesoptaget,forholdespaa sammeMaadesom
ovenfor angaaendeKrabastommerfastsat, dog saaledes, at
den, som til samme legitimerer sig at være Eier, har at
udredealle de paa TømmeretsOptagningog Oplægningan-
vendte Udgifter.



VIII m.

Otteraaen.

2.

Arbeider til Færdslens Lettelse i den nedre

Del af Torrisdalselven.

24*



VIIIrn. 2.

Arbeider til Færdslens Lettelse i den nedre Del
af Torrisdalselven.

Sagens administrative Behandling.

Paa det nederste Stykke af Torrisdalselven var Strøm-.1.okalbe-
forholdene i Almindelighed ikke værre, end at man kunde 8nve8e.
gaa med Baade og Flaader nedover fra Vigelandsfossen.
Nogen bekvem Farled havde man dog ikke før nedenfor
Mosby Færgested, og heller ikke paa denne Strækning var
der altid fremkommeligt, idet der i den 4 km. fra Havet
liggende 1Trstrøm under Flomme dannede sig saa stort
Fald, at al Færdsel opover umuliggjordes. Mellem Mosby
og Vigeland er Elven ved almindelig Vandstand farbar for
halvladedeFøringspramme. Ved.hei Flom derimoder Stem-
men for stærk og ved lav Vandstand Elven for grund til
at disse kan komme frem, hvilket er til stor Uleilighed for
Transporten af Egnens Produkterjornemmelig Stav og Bark.
De mest besværlige Steder er Strygene Aalestrømmen og
Piningen eller Holmesundenesamt nogleGrunde,hvoraf More-
voldsgrundener den slemmeste. At faa disseForhold forbed-
ret var af adskilligBetydning. For Oprensningenaf Urstrøm-
men interesserede sig særlig Eierne af de nedenfor Færge-
stedet liggende Gaarde, hvis Jordveie i Flom sattes under
Vand. De haabede nemlig, at der efter en Oprensning af
Urstrømmen vilde indtræde nogen Sænkning at Flommene.
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1889. Under 10de Mai 1869 indsendteOrdførernei Vennes-
: 1111=1-6land, Iveland og Yegusdal et Andragende til Lister og
søgelser. MandalsAmt om Undersøgelse angaaende Farbargjørelse

for Baadfart af Elven mellemMosbyog Vigeland. Amtet
oversendteSagen til Departementet,som under 8de Juli
1869 beordredeKanaldirektørentil at afgive Forslag til de
Arbeider,dermaatte findestjenlige. Sagen blev først over-
sendt Ingeniør Vogt til Behandling og derpaatil Leitnant
Vedeler, som under 2den August 1872 afgav det fornødne
Forslag med Overslag.

	

1872. Det omfattede2 Alternativer. SomNo. 1 foresloghan
Vedelers en Farbargjørelsefor Føringsprammeog størreBaade. Til
Forslagaf
2denAug. Grund for samme lagde han en Føringspramaf følgende
Wgit!slr!laE;1;Dimensioner: •18.84 m. Længde,3.77 m. Bredde og 1.2 m.
af Torris-
dalselyen Dybtgaaende.Gjennemde grundeStederskuldedermuddres
mellem

Mosbyog Rende, i Holmesundeneanlæggesen Streinkanalog anbrin-
Vigeland.

gen Trækvei langs vestre Bred samt i Aalestrømmenlige-
ledes en 144 m. lang Strømkanal. KanalbankernesKrone
skulde lægges 0.6 m. over høieste Flom. For at lette Op-
trækningenlangs venstre Bred ovenfor Aalestrømmenfore-
sloges der bortsprængtnogle mindreFjeldodder.

Vedeler beregnede Omkostningerneunder den For-
udsætning, at Kanalvæsenet afgav fri Ingeniorhjælp,til
Kr. 34280. Iberegnet Ingenitarafienningvilde de stige til
Kr. 38400.

For det Tilfælde, at de Interesseredekun ønskedeEl-
ven farbargjort for Baadfarttil Aaleevjen nedenforAale-
strømmen og i Forbindelse dermedOmlægning af Drifts-
veien forbi samme,beregnedesOmkostningernepaa lignende
Maadehenholdsvistil Kr. 20800 og Kr. 24000.

Omkostningernefor ElvensFarbargjørelsetil Aaleevjen
uden Omlægningaf nævnte Driftsvei beregnedestil Kr.
19880 og Kr. 22880.

Som andet Alternativ opsatteVedeler Forslag til en
Farbargjørelse for Dampskib, Føringsprammeog større
Baade. Til Grund for samme lagde han et Dampskibaf
følgendeDimensioner: 23.86 in. Længde, 4 m. Bredde og
1.4 m: Dybtgaaende.
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I Henhold hertil foreslog han Dybden ved laveste far- 1872
bare Vand til 1,57 m. med en Bundbredde i de muddrede
Render af 6.3 m., hvilken i Strømkanalen gjennem Holme-
sundene skulde indskrænkes til 4.71 m.

Aalestrømmens Farbargjørelse for Dampskib kan alene
ske ved Anlæg af en Sluse. Denne skulde da lægges i en
fremspringende Fjeldodde, i hvilken Kammeret skulde ud-
sprænges i 26.69 m. Længde, 4.4 m. Bredde og 1.57 m.

•Dybde paa Tærskien under laveste farbart Vand. Den
ydre Kanalbanke i Overkanalen foresloges opført af Mur.
Som i de foregaaende Alternativ skulde der ogsaa her
bortsprænges nogle mindre, fremspringende Odder for at
lette Føringsprammenes Optrækning. Under Forudsætning
af, at det Offentlige ydede fri Ingeniørhjælp, beregnedes
Omkostningerne som følger:

for Farbargjørelse af den hele Strækning mellemMosby
og Vigeland Kr. 47200;

for Farbargjørelse til Aaleevjen nedenforAalestrømmen
i Forbindelse med Omlægning af Driftsveien forbi samme
Kr. 29480;

for Farbargjørelse til Aaleevjen uden Omlægning af
nævnte Driftsvei Kr. 28400.

Iberegnet Ingeniørhjælp blev Omkostningerne henholds-
vis Kr. 52800, Kr. 33920 og Kr. 32640.

Til Slutning fremhævede Vedeler, at Arbeidets Udfø-
relse, som blot kunde finde Sted ved de lavere Vandstande,
vilde kræve et Tidsrum,af flere Aar.

Den 4de Oktober oversendte Kanaldirektøren Vedelers
Forslag til Departementet.

Idet Departementet med Skrivelse af 1ste November 1871
1871 oversendte et gjennem Amtmanden i Lister og Man-Andragei

dals Amt fremkommet Andragende fra Opsidderne ved Tor- osmøjlsned'
risdalselven mellem Kvarsten og Urstrommenm. Fl. om, at "ur:itZ'
der ved Kanalvæsenet maatte blive foretaget Undersøgelse
af Torrisdalselven ved Urstrommen samt forfattet Forslag
med Overslag til en Oprensning af nævnte Strøm, beordrede
det Kanaldirektøren at lade anstille den begjærede Under-
søgelse.
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1871. Kanaldirektørensendte under 2den NovemberSagens
Dokumentertil Leitnant Vedeler med Ordre til at sætte
Undersøgelsernei Gang.

1872. Den 2den September 1872 fremsatteVedeler Forslag
redelere

af
med Overslagtil UrstrømmensOprensning. Han opstillede

mSeptbr.urstrøm- tre Alternativer. Som det første foreslog han Strømmen
ens Op- oprensettil 0,6 m. under laveste Vandstand,medens heire
msning.

Elvebredskulde forbygges med en Forstøtningsmur.paa et
Lag af Bar eller Baghun. Omkostningerneberegnedehan,
forudsat at det Offentlige ydede fri Ingenlørshjælp,til
Kr. 5360, hvilke iberegnetIngeniøraflønningvilde stige til
Kr. 5880.

Som AlternativNo. 2 blev der foreslaaet en Oprens-
rensning til omtrent laveste Vandstand. Omkostningerne
herved beregnedespaa lignende Maade til Kr. 2340 og
Kr. 2720.

Ved Udførelsenaf detteForslag vilde naturligvisFlom-
mene kun sænkesi -en mindreGrad.

Et AlternativNo. 3 blev fremsat under den Forud-
sætning, at Staten ikke kunde kommede Interesseredetil
Hjælp med Bidrag af KanalvæsenetsMidler. Der vilde
da neppe kunnevære Tale om at tilveiebringe et større
Beleb endKr. 1600. For disse vilde man kunne faaStrøm-
men oprensettil omtrent laveste Vandstand, men Forstet-
ningsmurenmaatteman renonserepaa.

naldirek- Med Skrivelse af 26de September oversendteKanal-
rens Be-
akning af direktøren dette Forslag til Departementet,idet han be-leSeptbr. mærkede, at han ikke kunde anbefaleUrstrømmensOp-

rensning af Hensyn til FlomheidensSænkning, da denne
neppe vilde blive mere end 0.6 m. og tabe sig opovertil
Mosby,men fordi den vilde lette Dampskibs-og Baadfarten.
Han troede derfor, at denne Oprensningburde støttes af
Staten,dersomKommunerog Private ydedepassendeBidrag.

[874. Ved under 17de Juni 1874 at oversendeen fra Amt-
)ep.tetsmanden i Lister og Mandals Amt indkommenSkrivelse,
r. af 17de
runi hvori der spurgtes, om hvor stort Bidragi Tilfælde det al-
naldirek.
ig. Stør- mindeligeKanalfond kunde yde til Urstr.ømmensOprens-
else af
iragm.m.ning overensstemmendemecl Alternativ No. 1 i Vedelers
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Forslag, samt om der kunde ventes fri Ingenierhjælptil 1874.
Arbeidets Udførelse,anmodedeDepartementetKanaldirek-
tøren om at udtale.sig angaaendede opstilledeSpørgsmaal.
Ligeledes udbadesErklæring om, hvorvidt de daværende
Priser kundeanseestilstrækkelige,samt omder forøvrigtvar
noget at bemærkeved Forslaget.

I Skrivelse at 30te Juli udtalte Kanaldirektøren,at Kanaldin
LreinnsgE

man for det første maatte gjøre et Tillæg af mindst 1/3

Overslagssummenpaa Grundaf de daværendesærdeleshøie
3rd4u.1

Material-og Arbeidspriser,og endda burdeder spares ved
at anvendeen Strandbeklædningistedetfor den foreslaaede
Forstøtningsmur. OmkostningervedVedelersForslagAlter-
nativ No. 1 og 2 vilde saaledes stige til henholdsvisKr.
7280og Kr. 3120.

Da der dog ingen Rimelighedvar for ved Tilskud af
det almindeligeKanalfondat kunne faa gjennemfortAlter-
nativ No, 1, anbefaledehan Udførelsenaf Alternativ 2,
hvortil der, paa Grund af Arbeidetsstørre Almeniteresse,
burde tilstaaes et Bidrag af Kr. 1600 å 2000samt fri In-
geniørhjælp.

Ved kongeligResolution af I6de Januar 1875 blev 1875.
derpaa bestemt: Kal.Res.

1.6deJan
At der af de til Oprensning af Elvedrag ni. V. paa Bud- /13-Maagn
gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Belob af urstremi
indtil 500 Spd. for i Forbindelse med et inden vedkom- mreennssni°4
mende Distrikt tilveiebragt Bidrag at anvendes til en Op-
rensning af Urstrømmen i Torrisdalselven, Lister og Man-
dals Amt, overensstemmende med Ingenlørkaptein Vedelers
Forslag af 2den September 1872, dets Alternativ No. 2,
og Kanaldirektørens Skrivelse af 30te Juli 1874.
At den af Oddernæs og Rancløsunds Kommunebestyrelse
den lste December 1874 fatted.e Beslutning bl. M. om
Overtagelse af det af ovennævnte Arbeide flydende Erstat-
ningsansvar samt om Vedligeholdelse af derunder indbefat-
tede Værker i Henhold til Lov om Formandskaber paa
Landet af 14de Januar 1837 § 39 naacligst approberes,
forsaavidt Kommunen derved paaføres Udgifter for et læn-
gere Tidsrum end 5 Aar.
Arbeidetsattes derefteri Gang under IngeniørSætrens

Ledelse.
Arbeide
sættes
Gang.
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1878. Ifølge Sætrens Rapport af 30te Juni 1878 om det
Sætrens fuldendte Arbeide, paabegyndtesArbeideti Slutningen afkrbeids-
IPPart af Februar Maaned1875, da Vandstanden var meget lav. I30te Juni

1878. Midten af Mai maatte Arbeidet standses paa Grund af
Flom. Restarbeidet,der kun var udførbartom Vaaren,
kunde først gjenoptagesApril 1878, da der var Mangelpaa
øvede Ai:beidsfolk,og man desuden to Vaare blev overra-
sket af tidlig Flom i Vasdraget. Arbeidets samledeKo-
stenclebelob sig til Kr.4545.20, hvilket netop udgjordeden
bevilgede Sum.

AngaaendeNytten af det udforteArbeidebemærkede
Sætren, at den.tilsigtedeLettelse for Færdslenmaa ansees
for opnaaet,medensdet var tvivlsomt,om man havde naaet
den almindeligt ventede, men efter Forslaget ingenlunde
videre sandsynlige større Sænkning af Flomvandstanden
ovenforUrstrommen.

Forsiag.

IngeniorløjtnantVedelersForslag af 2den August 1872 til
Farbargjørelse af Torrisdalselven mellem
Mosbyog Vigeland.

Do. Do. Forslag af 2den September 1872 til Op-
rensning af Urstrommeni Torrisdalselven.

Arbeidets Kostende.

Statens Bidrag: Ifølge kongl. Resol. af 16cleJanuar 1875
bevilget  Kr. 2000.00

Kommunaleog private Bidrag  « 2545.20

TilsammenKr. 4545.20,
hvilken Sum er medgaaet.



VIII m.

Otteraaen.

3.

Farbargjerelse af Elven mellem Kilefjord og Langeld.
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VIII m. 3.

Otteraaens Farbargjerelse mellem Kilefjord og Langeid.

I .

Sagens administrative Behandling.

1. Storstrømmens Farbargjørelse.

Som beskrevet under VIIT m. 1. staar Aaraksfjorden
Forbindelsemed Byglandsfjordved et kort Elvestykke,

som kaldes Storstrommen. Dette er det eneste Sted paa
den hele StrækningmellemGuldsmedmoenog Ose, der læg-
ger Hindringeriveien foren regulærsammenhængendeBaad-
fart. Under lave Vandstandepassereralt Vandet gjennem
det dybe venstreLob, medensdet under.heiere Vandstande
tillige lober af gjennemet Flomlobpaa heire Bred.

For den Sæterdalske Hovedvei blev i 1858 bygget
Broer over Storstrommen;over venstre Løb byggedesen
Buebro og overFlomlobeneen simpelBjælkebroi 3 Spænd.
Forinden havdeman dog først lagt Veienover Flomløbene
paa en Fyldningog dennevar af 1860Aars Flom bleven
bortskyllet.

MellemUrviken og Byglandsfjorden,henved 1256m.
nedenforStorstrømmen,er ligelecksen Indsnevring,Lille-
strømmenkaldet,der danner tvendeLobomentræbevoxetØ.
Beggedisse Lob ere dybe, og er Strømhastighedeni dem
sjeldensaa stor, at den er til HinderforBaadfarten. I det
vestre Leb .laa der en Samlelændsetil Opfangningaf det

25
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ovenfra gjennemStorstrømmenslupne Tømmer. Øverst i
det andet eller østre Lob laa en Lændsearm,der var for-
synet med et Søkke for Baadenes Passage.

Omtrent314 m. ovenfor Storstrømmenudgaarfra den
saakaldteStrømlandsoddepaa hoire Bred en Stengrunde,
Suggegrundenk.aldet,der strækkersig over modFugleøerne
paa venstre Bred, dog ikke saa langt, at den er til Hinder
for Baadfarten,idet der indved denneBred var en tilstræk-
kelig bred og dyb Rende.

Ved Storstrømmensheire Bred ligger en mindreVel
fra Bjaafjordenned til Urviken langs med Pladsen ydre
Strømsland. Paa denneVei kunde man i Flomtid, naar
Strømmen var ufarbar, trække Baadene over fra den ene
Fjord til den anden.

ØstenforStorstrømmen,mellemden saakaldteDegnebro
og en Vik indenforFugleøerne,ligger den saakaldteDegne-
grav, et lavtliggende ca. 400 m. langt Dalføre, igjennem
hvilket en Degn i Byglandskal have paabegyndtAnlægget
af en Kanal.

Baadfartenpaa de SætersdalskeFjorde foregikvæsent-
lig fra VaaraannensOphør til St. Hanstider. Den meget
bakkedeVei mellemGuldsmedmoenog Ose gjorde,at Vand-
transporten mellem disse Steder i Sommertidengjerne blev
foretrukken.

Tømmerflodningenover Fjordene begynder i Regelen
først i Mai Maanedog er gjerne tilendebragti Juni eller
Begyndelsen af Juli. Tømmeret flodes over Fjordenei
Ringbommeog bliver sluppet løst gjennemStorstrømmen,
hvorefter det opsamles og bommes ovenfor Lillestrømmen
for at føres ned til Guldsmedmoenog her slippes løst videre
nedoverVasdraget.

1862. Ved under23de August at oversendeDepartementetet
nsøgningAndragende fra Valle Formandskabom Undersøgelser

y:red
rreAnledningaf en Regulering af Otteraaeni Valle til Fore-

wgelser.byggelse af Oversvemmelser,ansøgte Amtet om, at en af
KanalvæsenetsIngenlørermaatte anstille Undersøgelseran-
gaaende en Farbargjørelseaf Storstrømmen,da der var
Tale om at etablereDampskibsfartpaa Fjordene, og en
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mulig Sænkningaf FlomvandstandenovenforStorstrømmen, 186J
der i 1862 havde været til Skade, dels paaJorder, dels paa
Hovedveien, hvoraf større Stykker dengang havde staaet
underVand.

Departementetgav den 21de Oktober Ordre til Un- 186
dersøgelsen; den blev foretagenaf Ingeniør Vogt, som un-
der 3OteOktoberafgav Indberetningledsaget af Kart over
Storstrommen.

Den 13de Juli afgav Vogt et Forslag til Storstrem- 186

mens Farbargjørelseog til en Sænkningaf Flornvandstadenrovcig
ovenfor. FarbargjørelsenomfattedetvendeAlternativer.
det ene var foreslaaet en Sluse beregnet til Kr. 17600,b:grgA:;‹
medensi det andet var foreslaaetet Skraaplanmed Jern- ning,

bane og beregnettil Kr. 8000. Ved Sluseprojektetvar det
foruclsat,at Storstrømmenuden Vanskelighedkunde pas-
seres ved Vandstande indtil 1.6 Fod over laveste observe-
rede Vandstand nedenfor Strømmen,der svarede til 2.6
ovenforeller 3 Fod over det valgte Generalplan,saaledes
at Slusen først skulde benyttes fra og med denne Vand-
stand. Slusens Dimensioner vare ansatte til 26.69 m.
Længde og 4.4 m. Bredde samt 1.1 m. mindste Vand-
dybde, altsaa beregnet paa 23.55 m. lange, 3.8 m. brede
og 0.84 m. dybtgaaendeFarteier. Sænkningsforslagetom-
fattede ligeledes tvende Alternativer, nemlig et, hvorelter
en Flom paa Kôten 19.6 skulde sænkes 1 Fod, bereg-
net at skulle koste Kr. 4480, naar intet Sluseanlæg kom
istand, og Kr. 4800, naar saadant blev anlagt; og et,
hvorefterden sammeFloni skuldesænkes 2 Fod, beregnet
underde sammeForudsætningertil Kr.8800. Nogen større
Sænkning fandt Vogt ikke tilraadelig,da Omkostningerne
ikke vilde staa i Forhold til Fordelen.

Ved under 15de Juli at oversende dette Forslag til Kanaldi]
Departementet,anbefaledeKanaldirektørenValget af Alter- tt:rneLsi

nativet med Sluse og bifaldt forøvrigtForslaget, dog med Vorvs2
den Bemærkningmed Hensyn til Overslaget, at der ved
Vandbygningsarbeiderlet indtræfferTilfældet, som umulig
kunne forudsees, men som kunne blive af Indflydelsepaa

•samme.
25
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11465. Den 15de Septemberafgav Ingenierkommissionensin
ngenier-
nunissio- Betænkningi Sagen, men savnedeenhver Oplysning.til at
rens Be-
enkning kunne udtale sig om, hvorvidt og i Tilfælde til hvilken

Vgts
?orsloag. Grad Sænkningenkunde være motiveret.
1868. Allerede i 1866 havde der dannet sig et Interessent-
dr endeikab for Dampskibsfartpaa de SæterdalskeFjorde, og der-
L:11,2?ved var Interessen for StorstrømmensFarbargjørelsevæ-
rt Bidrag. sentlig foroget. 'Det gjaldt at tilveiebringe de fornødne

Midler, og efterat der indenAmtsdistriktetvar tegnet idet-
hele Kr. 8000, indgave Valle og Byglands Herresstyrelser
Ansøgning om Forslagets Realisation med Bidrag af det
almindeligeKanalfond.

inaldirek- Paa DepartementetsForespørgselaf 20de Februarom,
rens Er-
ering ein hvadSluseanlæggetsBetjeningogVedligeholdelse'vilde koste,)rift og

afgav Kanaldirektørenunder 27de s. M, en Betænkning,
hvori han udtalte sig for, at intet fast Opsyn burdeanord-
nes, men Slusens Manovreringoverlades til de Passerende.
Den eneste Betænkelighedved dette Arrangementlaa
Vindebroen,som, hvis den af uvorreneMennesker lodes
aaben,,kunde forvoldeUlykker men da ikke enhver Pas-
serende havde nødig •at aabneBroen, antog han, at den
kunde afiaases, og Neglen til sammemod Betaling udleve-
res til de Faa, som havde nedig at aabne den. Med Hen-
syn til AnlæggetsVedligeholdelsetroede han, at den ikke
lovmæssigkunde paalægges hverken Amt eller Kommune,
men han antog,at KristianssandsTrælasthandlere,som vilde
have megen Interesse af Anlægget,naar der blev etableret
Dampskibfart,.burdepaatagesig Vedligeholdelseneller ial-

lednings-
wityrelsen

fald tilskyde en Del. I Mode den 22de Februar havde
vertager Fledningsbestyrelsenvedtagetat overtage de ordinæreVed-Ddligehol-
delsen i ligeholdelsesudgifter de første 10 Aar •og havde dertil
10 Aar.

bestemtIndtægtenaf Krabastemmer,hvorveddet utvivlsomt
var forudsat,atNedenæsAmt paatog sig at besergeRepara-
tionen udført efter Regning. Inspektionen tænkte man sig
foretaget af Amtets Veiinspektørpaa hans Veibefaringer.

Efterat Byglands Kommunebestyrelsehavde paataget
sig mulige Expropriationsudgifterved Arlieidet, blev det
ved kongeligResolutionaf 20de Juni 1868 bestemt:
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At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. paa Bud- 186#
gettet opførte Midler naadigst tillades ndredet et Belib af KgI.Res
Kr. 9600 for i Forening med et inden Nedenæs Amts-
distrikt tilveiebragt Bidrag af Kr. 8000 at anvendes til otlij

Farbargjørelse af Storstrømmeni 13yglands Præstegjeld re4
overensstemmendemed det af CivilingeniørVogt afgivne
Forslag af 13de Juli 1865.
At der af de sammeMidler lige imadigst tillades forskudt
et til nævnte Bidrag fra Distriktet svarende Beløb mod
Refusion af sammeefterhaanden som det ifølge de fattede
Beslutninger skal indkomme.

I sit til Grund for denneResolutionliggendeForedrag
anfører DepartementetmedHensyntil det fremtidigeVed-
ligehold:

«Departementetantager, at der som Betingelse for
Foretagendetslinderstøttelseaf detOffentligeefterOmstæn-
dighederneikke bør opstillesnogenvideregaaendeFordring
medHensyntil Vedligeholdelsen,idet man gaar ud fia, at
det efterUdlebetaf det omhandledeTidsrum.forsaavidtdet
viser sig, at Byrderne ved AnlæggetsVedligeholdelseikke
kommer til at staa i nogetMisforholdtil Fordelene ved
samme,ikke vil feile, at Distrikterne eller andre Interes-
serede fremdelesvil besørgeVedligeholdelsen».

Ved under 16deJuni at meddeleSanaldirektørenInd- Arbeide
stilling til denneResolution,beordredeDepartementethambegPynel
til at lade Arbeidet sætte i Gang, hvorefter det i Juli
Maanedpaabegyndtesunder IngeniørleitnantVedelers Le-
delse.

Det til ByglandsfjordenanskaffedeDampskib«Delen»Vedele;
porarslnatfrstak 4.4 Fod dybt, altsaa over 1 Fod dybereend forudsat

Forslaget. Paa Grund heraf samt paa Grund af at Fald- bsyLudseefE‹
forholdeneved de lavesteVandstande,ved hvilke Slusen
skulde benyttes,efter senereVandstand§observationerviste ri1r,

sig nogetanderledesend oprindeligantaget,foreslogVedeler
i Skrivelse af 9de Oktober en saadan Forandring i Pro-
jektet, at Bundeni Overkanalenlagdes1 Fod og i Slusen
og Underkanalen0.5Fod dybereend paaregnet,altsaa resp.
paa Kôterne÷ 2 og 2.50. I Forbindelsehermedfore-



*sloghan samtidiget Par andre Forandringeri Planen for
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1.868. at lette BaadenesAdkomsttil Slusen: Under heiere Vand-
stande satte nemlig Strømmenen stærk Bagevje op i Ur-
viken,af Hensyn til hvilkenVedelerforeslogUnderkanalens
Retning noget forandret og en JeW oplagt paa venstre
Bred i dens Forlængelse,ligesom Strømmenforan det øvre
Indlob til Slusen øvede et stærkt Drag, som han foreslog
uskadeliggjortved en iremspringendeJett& Disse samtlige
ForandringerI den oprindeligePlan skulde efter Vedelers
Beregningpaakræveen Merudgiftaf Kr. 2640.

naldirek- Denne Vedelers Skrivelse oversendteKanaldirektøren
rensBe-
Berkningunaer 6te Novembertil Departementet,idet han le'dsagede
Forslag
Foran- den med nogle Bemærkninger,og I Skrivelse af 17de De-er[ng og

lep.tets cemberbemyndigedeshan til at lade udføre den foreslaaede
itagelse.

Forandringi Planen.
.869, Det viste sig under ArbeidetsDrift, at flere af de an-
vershi-tagne Priser, paa G-rundaf de særegne Arbeidsforholdi
else af
mlaget. disse afsidesTrakter,bleve utilstrækkelige,ligesomEvjen i

Urviken var for stærk til, at enJettAsom paatænktkunde
dække for Underkanalen. Der maatte anbringes laftede
Kar. I Skrivelse af 21deApril indberettedeog motiverede
Vedeler, at Omkostningernepaa Grund af disse Omstæn-
dighederyderligerevilde overskridesmed Kr. 1000, og alt-
saa den samledeUdgift til Anlægget løbe op til Kr. 21240,
hvilken Skrivelse Kanaldirektørenunder30te April tilstil-
lede Departementet.

Llæggets Efter Fuldendelsenblev Anlægget den 12te NovemberIdførelse
over-1869 overleverettil Afbenyttelsefor den almindeligeFærd-verelse.

sel, hvorunderFøreren af Dampskibetmødte paa Tømmer-
. direktionensVegne.

edelers Den 31te Decemberafgav VedelerBeregning over de
redregn-
kab og samledeUdgifter til Anlægget i Størstrømmen,hvilket leb
yvedrap-
port- op i Kr. 24198.93 eller Kr. 6598.93 mer end det oprinde-

lige Overslag.
Den 18de Januar afgav Vedeler Hovedrapportover

Arbeidetmed fuldstændigBeskrivelse af Anlægget og Op-
• lysning om Aarsagernetil Overskridalsen.
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Efter at Dampbaadenpaa Grund af Stremforholdene187(
havde havt det Uheld at rives ud fra Underkanalenaf Fvorestigt
Bagevjen og hen under selveStorstrømmen,foreslogVelre.rx
deler under 3dieJuni til Forebyggelseaf lignendeTilfælde
for 'iFremtidenaf forlænge Skjærmen noget, at sprænge fatrebeht
yderligerei Storstrømmenog anbringeflereFriholderstokke
i Underkanalen,alt for en Udgift af Kr. 800. Direktionen
for Dampbaadenanholdti Skrivelse af 21`deJuni om, at
disse Arbeider maatte blive udførte,men Kanaldirektøren
fandt nærmereIagttagelse af Forholdenenødvendigog lod
derefter Vedeler under Flommen anstille saadånne. Han
blev i det Hovedsageligestaaendeved sin tidligerePlan og
indgav under 29deNovemberet modificeretForslag, hvor-
efter Omkostningernealternativt beregnedestil Kr. 1200
.og880. Begge Alternativer gik ud paa at forlængeJet-
t&n i Underkanalenmed Træskjærme,paa Sprængninger

selve Storstrømmensamt Anbringelseaf Friholderstokke.

Ved under 7de Januar at oversendedette Forslag til 1871
DepartementetanbefaledeKanaldirektøren,at der bevilgedesKanaldli

tterrzsin]Kr. 920 til den efter Vedelers1ste Alternativ foreslaaedem

17.27m. langeTræskjærmsomForlængelseaf Jetteen samt 71.1gaou'l

Foregelseaf Fæstighederne. Kanaldirektørenfraraadede Ii

derimodenhver yderligereSprængningi Storstrømmen,da
4en ingen Indflydelsevilde faa paa Strømforholdene,idet
4en derved fremkaldteProfiludvidelsevar forsvindendemod
Størrelsen af det hele Profil.

Ingeniørkommissionenerklæredesig under 27deJanuar ioni"ni:
enig medKanaldirektøren,og efterat der var oversendtden'21,Z12,1
.en Forestillingfra ValleKommunebestyrelseaf 21deJanuar 1180,%r,
angaaendeSlusensBrugbarhed,indhentededen Kanaldirek-mt.Z2
tørens Betænkning herom(at 31te s. M.) og oversendteKanakp
'denne med sin Tiltrædelse den 14deFebruar til Departe- Ja
mentet. I denneErklæring redegjør Kanaldirektørenfor,at41:

hed.Valget af de valgteDybder i Slusenog for deVandstande,
hvorunderselve Strømmenskulde kunne befaresm. m.

Ved kongeligResolutionaf 18deFebruar blev det der-
•efter bestemt:
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1!41, At der til Farbargjerelseaf Storstremmeni ByglandsPræ-
aks. etegjæld, NedemesAmt, naadigst tillades udredetaf de til

renening af Elvedrag m. V. paa Bullgettet opførte-Midler et
ing Beleb af indtil Kr. 7520 udenfordet ifolge kongeligResolutioji
ømplet-
rings- af 20de Juni 1868 til Arbeidet Bevilgede.
beider.
dre til Allerede forinden denne Resolution var afgiven, men
mplet- Indstilling indgaaet,gav Departementetunder4de Februar
beider. Ordretil at lade de foreslaaedeEfterarbeiderudføre.
mplet- Under 26de April indmeldteVedeler, at disse Efter-



irreigdee:tarbeidervare færdigeog havde kostetKr. 1053 eller Kr. 53
erdigt. mer end beregnet. Ved herom under29de April at gjøre

Indmeldelse til DepartementetbegrundedeKanaldirektøren
nærmereOverskridelsen.

Klelersf Underen i SIutningenaf Juni Maanedindtraadtstørre
rslag a

til Ud-
Flom var Faldet i Storstrømmennaaet op til 2.76 m. ellerJanuar

lelee af omtrent 0.32 m. mere end tidligere observeret,Lillestrem-Stor-
einnien. men bleven ufarbar, og Bagevjen i Urvigen saa stærk,

at en Del af UnderkanalensJette var bleven bortskyllet.
Dampskibsførerenhavde da ikke turdet passere. Vedeler
indgav under6te Juli en Indberetningherom og fremsatte
samtidig et Forslag til yderligere Minering paa venstre
Bred af Lobet i Storstrømmen,.dels for at sænke Flommen
ovenfor og dels for at lede Strømmenmere over mod Urvi-
kens østreSide; detHele beregnedestil en Udgiftaf Kr. 372.

Laldirek- Ved under27de Juli at oversendedenneIndberetning
ens  nBe-
kni g af med Forslag til DepartementetbemærkedeKanaldirektøren,
de Juli

til For- at Istandsættelsen af Jetteen maatte vedkommeFlednings-
sfor°.'væsenet,som havde paatagetsig Vedligeholclelsen,og det saa-
%meiesnes.meget mere som ødelæggelsen for en væsentligDel var for-

voldt vedTemmer,derhavdegaaet ned igjennemFlomlebene.
Med Hensyn til Sprængningeni Storstrømmenvar Kanal-
direktørenfremdeles, som ved tidligere Anledningudtalt;i
Tvivl om dens Nytte og foreslog derfor,at Strømmenmed
Omgivelser først maatte blive fuldstændigoploddetog un-
dersøgt.

SaadanUndersøgelsebifaldt Departementetunder 26de
August, og den blev i DecemberMaanedforetagenaf Inge-
niør Sætren.

idersø-
ilse af
Stor-
ømmen.
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Stottet til disseUndersøgelserafgav KanaIdirektoren 1872.
den 6te Marts sin Betænkning med Hensyn til de For-Kati=nne
anstaltninger, som burde træffes for at sikre en stadigtVgng:

Færdsel under Flom. Han fandt, at man burde anbringe .1d8e7r2epom

vi

o

en Dam paa venstre Bred for derved at retablere Bre- anstall-

den Form og saaledes forandreStromforholdenetil, hvad ninger.
de før vare. En saadan Dams Kostende anslog han til
Kr. 240. Skulde det saa efter DammensOpførelsevise sig,
at den indvirkede skadeligt paa Aflobet,saa foresloghan
en Udmineringpaa hoire Bred, der ogsaa kunde beregnes
til en Udgift af Kr. 240. Han udtalte sig videre mod
en Forlængelse af Skjærmen ved Underkanalenog om
den Indflydelse,de. udførte Arbeider kan have havt paa
Flomvandstanden.

Ingeniorkommissionen,som under 5te Marts heromaf- Ingenier.

gav sin Erklæring, anbefaledeimidlertid det af Vedelerkn°emnnsei-'
gjorte Forslag til en Sprængningpaa venstre Bred, uagtet t%nelrlirjt:

den maatte indromme,at KanaldirektørensForslag under re2,1[itgnegr;

visse Forudsætningervilde kunne imødekommeøiemedetF zetar.11

paa en megetvirksommereMaade. Det var imidlertidHen-
synet til, at Oplysningerneom de ældreStromforholdikke
stottede sig til sikreKjendsgjerninger,men til Formeninger
og Erindringer, samt Hensynet til et fra Valle og Byg-
lands FormandskaberindkommetAndragende,som begrun-
dedeKommissionensValg. Den antog nemlig,at detOffent-
lige ved at imodekommedette Andragendeog den Opfat
ning af Sagen,der formentligmaatte være gjældendei Di-
striktet, vilde være bedre stillet medHensyn til endelig
Afslutning af sit Forhold til Arbeidetend Tilfældetvilde
være, dersomdet gik uheldigtmed Dammen.

Ved kongeligResolutionaf 20deApril blev det der-Kgl. Res.
20de Apriefte'rbestemt:
irynerifl1872 ang.

1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler tillades udredet et Beløb af indtil gsra'Uonra
Kr. 400 for overensstemmende med det af Ingenierleitnant ge
Vedeler afgivne Forslag af 6te Juli 1871 at anvendes til
endel Efterarbeider ved den ifølge kongelig Resolution af
20de Juni 1868 og 18de Febr. 1871 iværksatte Farbargjørelse
af Storstrømmen i Byglands Præslegjeld, Nedenaei Amt.
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1872. 2. At ,den af Kommunebestyrelsenfor.Byglands Herred under
23de Mai 1868 fattede Beslutning angaaendeOvertagelse
af mulige Expropriationsudgiftersamt andet Erstatnings-
ansvar, der maatte•flyde af ovennævnte Farbardørelie,
approberes,forsaavidt Kommunenderved maatte paaføres
Udgifter for et længere Tidsrum end 5 Aar.

	

1873. Arbefdet blev clerefterbortakkorderet for en Sum af
'Zrt,),,tKr. 480, efterat Departementetunder 29deApril i Henhold
.kkorde- til KanaldirektørensForestillingaf 22de s. M. havdebifaldtringog
elyise Op-Anvendelsenaf denneforheiedeSum.given.

KontrakterernemisligholdtAkkorden, og kun en Del
af Sprængningenblev saaledesudført.

	

1880. Videre blev heller ikke foretagetUngang, men efterat
Sa3trens
'orslag af

den usædvanligtstoreFlomVaaren 1879havde anrettet en
e Novbr. Del ødelæggelserpaa Jetter og Skjærme ved Underkana-1880til
Futneetli. len, afgav IngeniørSætren under 4de November1880 en
ggjørelse. Betænkning over Arbeider til Reparation og Fuldstændig-



gjørelse af Sluseanlæggptved StorstrømmenmedOmkost-



ningsoverslag,lydende paa Kr. 6000. Efterat have fore-



slaaet de nødvendigeReparationsarbeider,udtalte han sig
om Forholdenesaaledes:

«DenvæsentligsteUfuldkommenhedved Anlæggeter,
at Slusen ikke kan befares af Dampbaadenhverken ved
lave eller høieVandstancle. Ved Lavvand ligger Sluse-
tærskelensaa heit, at intet Dampskibkan passere, da det
var paaregnet,at Dampbaadenved saadanVandstandskulde
gaa Elvelebet,sommedLethed kan roes op i Baad. Føre-
ren af Dampbaaden«Dølen»har imidlertid aldrig forsøgt
herpaa, da han finderElvelebet saa trangt og kroget,at
han ikke tør paatage sig det eventuelleAnsvar. Strøm-
mens Hastigheder forøvrigt liden ved Lavvand,undtagen
naar Elven begynderat stige pludseligt, thi da voxerden
øvre Fjord megethurtigereend den nedre. UnderFlomme
umuliggjøreStrømforholdeneal Færdsel gjennem Slusen.
Da .vælter nemligen større Vandmassened gjennemFlom-
lebene paa heire Side af Slusenog danner en Fos nederst
i Underkanalen; samtidighar Elvestrømmenen saadanRet-
ning, at der danner sig en stærk BagevjenedenforUnder-
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kanalen. Den opførteSkjærm hjælper vistnok for Vand- 1880.
stande op til almindeligelave Flomme,men ikke for større
Flomme. Ved AnlæggetsUdførelseblev det ene Flomleb
afstængt og,for at Flommenei Fjorden ovenforikke skulde
hæves derved, foretoges baade en Udvidelseaf de øvrige
Flomlebog af selveHovedlebet. Udvidelsenaf Hovedbabet
foregik ved Sprængningerpaa venstre Bred. Erfaringen
viser imidlertid, at disse Udvidelserhar havt en uheldig
Indflydelsepaa StrømforholdenenedenforSlusen».

For at Forholdene skulde tilfredsstille alle rimelige
Fordringer,burdeSlusen ved alleFaldsforholdevære farbar
til Vandstand3.7ni.i Underkanalen,idet de enkelteFlomme,
som stige høiere,ere sjeldneog af lidenVarighed,saa man
ikke behøverat tageHensyn til dem. Sætren foreslogder-
for at foretage en større og dybtgaaendeSprængningpaa
venstre Bred, saa Strømmen kom til at gaa mere over til
venstre.

Ved under22deNovbr. at oversendedenneBetænkningKanaldirel

til Departementet,anbefaledeKanaldirektørenForslaget,idet 1ire:r1LEIrt

han antog, at Midlerne burde udredesmeden Halvpart af221.daToe'vveb
VeZeZElverensningsfondetog med en Halvpart af de øvrige In-

teresserede,og at ByglandsKommunemaatte overtagemu-
ligt Erstatningsansvar,hvilket medHensyntil Flomheiden
ovenforStorstrømmenantogesat være uden Betydning, da
Flommen ved de foreslaaedeArbeider snarere vilde blive
sænket end hævet.

Efterat være bleven bekjendtgjortmedKanaldirektø- 1881.

rens BetænkningandrogAmtmandeni NedenæsAmt undercleminetms'aini2
21deNovember1881om det OffentligesBistandtil Sagens0.111entliiegte
Fremme. Bistand.

Ved kongeligResolutionaf 6te Mai1882blev det der- 1882.
efter bestemt: Kg1.Res.s

6teMai188
1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgedeang..nevp

:Midler naadigst tillades udredetet Belob af indtilKr. 3000 Fulagsttn
for sammenmed et inden NedenæsAmtsdistrikttilveiebragtdiggier"
lignende Belob at anvendes til Reparationog Fuldstændig-
gjørelse af det i Henhold til kongelige Resolutioner af
20de Juni 1868, 18de Februar 1871 og 20de April .1.872
udforte Kanal- og Sluseanlæg i Storstrømmeni Byglands
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1882. Prtestegjeld,Nedenals Amt, overensstemmendemed et af
Ingeniør.Stetrenunder 4de November1880 afgivetForslag.

2. At den af Byglands Herredsstyrelse under lete Juni og
4de November1881 fattede Beslutning om Overtagelse af
det Erstatningsansvar, som disse Arbeider maatte fOran-
ledige, samt om Overtagelseaf Andel af Garantifor oven-
ntevnte Værkers Vedligeholdog Valle Herredsstyrelsesun-
der 12te Mai 1881 fattede Beslutning om Overtagelseaf
lignendeGaranti naadigst approberesi Henhold til Lov om
Formandskaberpaa Landet af 14de Januar 1837 § 39,
forsaavidt Kommunernederved paaføres tudgifter for et
længere Tidsrumend 5 Aar.

Arbeidet udførtes 1882-83 under Ingeniør Sætrens
Ledelse.

2. Farbargjørelse af Otteraaen fra Ose
til Langeid.

OtteraaenovenforAaraksfjordhar paa en MilsLængde
fra Langeid ned til Ose kun ubetydeligtFald, men er under
lave Vandstandemeget grund, saa Dampbaadenpaa Byg-
landsfjordenda ikke tør passere. Især er der paa enkelte
Steder meget grundt, nemlig i Hølenstrygen, Arveskjær-
strygen, Hedstenstrygenog Heglandstrygen,i hvilkeFaldet
under stigendeVand tiltager, uden at Strømhastighedenbli-
ver større, end at 2 å 3 Mand kunne ro en lastet Baad
opover Ved Elvens Udlob i Aaraksfjorden er der ogsaa
ved Pladsen Viken en Grunde, ovenfor hvilken Dampbaa-
den rnaattehave sit AnløbSsted.

1869. Da man ønskede den regelmæssigeDampbaadsfartud-
stragt til Langeid,gav Departementetunder 8de Juli 1869,
paa Foranledningaf et Andragendefra Ordførereni Byg-
lands Sogn, KanaldirektørenOrdre til at lade anstille Un-
dersøgelsemedHensyn til enFarbargjørelseogsaa af denne
Del af Otteraaen saaledes, at Dampbaadenved alle Vand-
stande kundegaa op til sidstnævnteSted, og i Tilfælde af-
give Forslag med Omkostningsoverslagtil de i dette Øie-
med fornødneArbeider.
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Efter fOretagneLodningerog Nivellementsi Elvenafgav 1871.
Leitnant Vedeler den 10de Februar 1871 en Rapportmed
Beskrivelse af Forholdene, hvoraf det fremgik, at Elven
først kunde befaresaf Dampbaaden,naarVandstandenhavde
naaet op til 5.5 å 6.0 Fod paa StorstrømmensøversteVand-
mærke. Paa Grund af de betydeligeOmkostninger,som
en Opmuddringaf en Rende opover Elven vilde medføre,
fandt Vedeler det usandsynligt, at der kunde blive Spørgs-
maal derom,men antog at Dampbaadenunder de bestaaende
Forhold burde forsøge at gaa Elven ved den ovennævnte
og ved høiere Vandstande, da der var Sandsynlighedfor,
at den kunde passere under disse, navnlig ved faldende
Vand.

Ved under 22de Februar at oversendedenne Rapport
til DepartementetfraraadedeKanaldirektørenat anstille
yderligereUndersøgelsertil derpaaat basere nogen Bereg-
ning af Omkostningerneved en Farbargjørelse,da en saa-
dan maatte ansees uoverkommelig.

I Anledningaf en AnmodningfraAmtet om yderligere
Oplysningerafgav Kanaldirektørenunder 10de Oktoberen
Kontinuationserklæring,hvori han fastholder,at et kraftigt
Dampskibved Vandstandeover 6 paaStorstrømmensVand-
mærke maa kunne gaa op Elven, samt at videre Under-
søgelser i saa Henseendemaa ansees unodige.

3: Anlæg af en Kanal mellem Kile- og
Byglandsfjord.

Fra Byglands fj orden (omtr.200 m. over Havet)
fører et af flere Fosse — Syrtveitfossene,Vaalefos, Varpe-
strøm, Birkelandsfosog Fennefos—opfyldtElvestykke ned
til den omtr.21 km. lange Kile fj ord, beliggende168 m.
over Havet. Det mellemliggendeElvestykke har altsaa et
Fald af 32 m.
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1879. Under de fortsatte Draftelser angaaendeUdviklingen
reidirektø- SætersdalensKommunikationsvæsen,var Tanken omAnlægrensFore=
fuørZiemnaf en Lokomotivjernbanefra Kristianssandtil G-uldsmed-



af DamP" moeni Bygland bleven fremsat. Samtidig var underUd-skibsfar-
tensUdvi- arbeidelsePlan for en ny Vei, og i sidste Anledninghen-lelsepaade
sætersdal-
ke Fjorde.vendte IngenlørkapteinP. Krag sig gjennemVeidirektøren

' under 19de November til Kanaldirektørenmed Spergsmaal
om, hvorvidtder kunde være Anledning til at udstrække
den alleredeexisterendeDampskibsfartpaa de sætersdalske
Fjorde nordoverpaa Elven ovenfor Kilefjord indtil Fenne-
fos og Sydover paa Elven nedenfor Byglandsfjordindtil
Deleterven.

Canaldirek- Under 22de s. M. besvaredeKanaldirektørendet gjorte
ZødreernuaSpergsmaalved at opgive — støttet paa en tidligere i An-

879Ønske-2de
Novbr.

ledning FlødningsforholdeneudførtUndersøgelsedersteds—
ighedenaf

for l'aldforholdenepaa den hele Elvestrækning fra Kile- tilengeUlsneder-

n Byglandsfjord,hvoraf fremgik,-at paa de af Kapt. KragKioana .melisae-

Kile- og nævnte Strækninger intet var til Hinder for Skibsfarten,
Byglands- „

fjord. torsaavidt de vare dybe og rene nok. Samtidig udtaler
Kanaldirektøren,«at der fra KanalvæsenetsSide intet vil
være til Hinder for at faa udarbeidetPlan med Overslag
for Kanalisation med Sluser paa den hele Strækning fra
Byglands-til Kilefjord, saafremt dette maatte ansees for
ønskeligt til alsidigBedømmelseaf alle deKommunikations-
alternativer,som her ere bragte paa Bane».

>kjønsmaes- I Forbindelse hermedmeddelteKanaldirektørenunder
sig Over-
slag over 25de s. M. efter Opfordringfra Veidirektøren og støttet
Kanalisa-
ionens Ko-paa de foreliggendeOplysninger,et rent skjønsmæssigOver-

stende. slag over Omkostningerneved saadanKanalisation, hvilke
af ham blev ansat til ca. Kr. 800000.

(apt. Krag Under 1lte DecembermeddelteVeidirektøren,at Kap-
ntioddtalKeransaig-tein P. Krag havde udtalt sig mod enhver Kanalisationog
lisationen. istedet holdt paa en Jernbaneforbindelse,samt gjentog sit

Spørgsmaal;om Dampskibet kundegaa ned til Deletorven,
da der i saa Fald kundebliveSporgsmaalom Undersøgelse
af en alternativJernbaneliniefrem til dette Sted.

Kanaldirektørenbesvarede under 13de December1879
denne Henvendelse ved med Hensyn til Spergsmaaletom
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Elvens Farbarhecl at benvise til Dampskibsfereren som den 1889.
mest lokalkjendte, og fastholdt Ønskeligheden af Elvens
Undersøgelse for Kanalisation, saafremt der for Alvor skulde
blive Tale om en Jernbane.

Under 14de. Juni 1880 modtog Kanaldirektøren fra 1880.
Indredepartementet en Skrivelse, hvori oversendtes et An-Afradrizige:
dragende fra Amtmanden i Nedenæs Amt, hvori androgesolliruAnZ
om, at der paa det OffentligesForanstaltning maa blive an- søgelser

stillet Undersøgelser og udarbeidet Overslag over Omkost-
ningerne ved Kanalisation af Otteraaen paa Strækningen
mellen Kile- og Byglandsfjorden.

Forinden Departementet gav den fornedne Ordre i Sa-
gens Anledning, udbad det sig af Kanaldirektøren Opgave
over Undersøgelsernes omtrentlige Kostende.

Samtidig oversendtes 2de Andragender fra Direktionen
for Dampskibene «Dølen» og «Bjoren» angaaende Under-

•søgelse om Dampskibsfartens Udstrækning til Fennefos og
Doleterven eller over de samme Strækninger, som i sin Tid
fremholdt af Kaptein Krag; samt desuden paa Stræknin-
gen fra Aaraksfjord til Langeid i Byglands Sogn ovenfor
Aaraksfjord.

Denne Skrivelse besvarede Kanaldirektøren under 18deKanaldirc

s. M. Han anbefalede Undersøgelsen til Udførelse og an-tørenanifaler Und 
søgelse 18

slaar Omkostningerne til omtrent Kr. 3000. Juni 188;

Han udtaler i denne•Anledning:
«Naar man paa en Strækning, hvor ikke alene forskjel-

lige Veialternativer, men ogsaa Jernbane er bragt i Forslag,
kan opnaa en sammenhængendeVandkommunikation af 85
km. Længde ved Kanalisation af -en kun 17 km. lang Elve-
strækning, vil • der altid kunne reises Tvivl om, hvorvidt
Vandveien skulde være at foretrække eller ikke, og man
vil-da være udsat for, at de stridende Interesser benytter
denne Tvivl til ensidige Paastande i den ene eller den an-
den Retning, og saalænge Kanalisationens Kostende ikke
er fuldt undersøgt og beregnet, vil den ene Paastand være
omtrent lige saa god som den anden».

Angaaende Andragendet fra Dampskibsselskabet udtaler
han, at de ansøgte Undersøgelser dels vil indgaa i den al-
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1880. mindelige og dels, at der for StrækningenLangeid—Ose
(ovenforAaraksfjord)allerede1870 er anstilletUndersegelse
om Elvens Farbarhed, hvorfor man nu kunde begrændse
sig til at undersøge,om Vandstandsforholdenesiden den
Tid er undergaaetnogen betragteligForandrihg samt til
nærmereat udrededet af IngenierSætren paaBane•bragte
Spørgsmaalom Opførelse af en Reguleringsdamfor Byg-
landsfjorden.

)ep.tet be- Under 28de Jum fulgte derpaaDepartementetsOrdre
ararerUn-
dersøgelse til «at lade anstille de anbefaledeUndersøgelsermed Ud-
den 28de
Juni 1880. arbeidelse af Omkostningsoverslagfor en Kanalisationaf

OtteraaenmellemKile- og Byglandsfjordenesamt af Vand-•

standsforholdei Elven nordenforByglandsfjordentil Langeid
og Opførelseaf en Reguleringsdamfor Byglandsfjord».

Jndersøgel- UndersøgelsernesLedelse overdrogesIngeniørHeiberg
erne udfø-
es mellem med Assistance af Leitnant Nysom og Assistent Bodahl.
SteAug.—
3deSeptbr.De udførtes i Tidsrummetfra 5te August til 13de Sep-

1880.
tember1880.

Ing. Hei- Af IngeniørHeibergs Råpport desangaaende,dateret
»art af 21de ziae
bergs Rap- ,-„

eptember 1880, hidsættes:
ieptbr.1880
am Under- «UndersøgelsernemaattepaaGrundaf en pludseligsøgelserne.  md-

trædendeFlomogStygveir afsluttes,inden de vare fuldstæn-
dig færdige; forøvrigt have de været begunstigedeaf godt
Veir og -en ganske usædvanliglav Vandstand. Hvad der
endnu mangler,er et Detaillekart af Varpestrømmensamt
Kart over den allerøversteDel af Elven mellemSurtefos
og Guldsmedmoen.Efter den Anskuelsejeg for Tiden har
med Hensyn til Plan for Kanaliseringen, skulde jeg imid-
lertid antage, at det manglendevil være af lidenBetydning
og muligensganske skulde kunneundværes. Paa den sidst-
nævnte Elvestrækning,der paa fiere Steder er grund, ere
Lodningsprofilertagne, men da de ikke kundekartlægges,
ere de blevne værdiløse.

Over StrækningenmellemKilefjorden og Surtefos er
Kart i 1/2000 optaget. Overalt, hvor Dybderne ere smaa,
er Lodningsprofilertagne, og hvor Sluseanlægeller andre
Arbeider ansees fornedne, ere Tverprofileroptagne over
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Terrainet. Endelig er Længdenivellementstaget over den 1880.

hele Strækning,Heiden af 1879 Aars Flom paa flereSteder
afnivelleret, Fastmærker.indhugne i Fjeld, og et Vand-
mærke anbragti Kilefjorden ved DaasnæsBi o Som Ge-
neralplanfor alle Nivellements er benyttet det ved Jern-
baneundersøgelserneanvendte,nemligHavet». — — —

«Den nedersteDel af den undersogteStrækningmellem
Daasnæsog Fennefos, om hvis Undersøgelseder foreligger
en særlig Anmodningfra Evje Kommunebestyrelse,frem-
byder ingen Vanskeligheder for en Farbargjørelse».—

Af Ingeniør Heibergs Rapport angaaende Undersøgel-Ing. Ilei.

serne af OtteraaenmellemLangeid og Ose hidsættes: pbergsortaf21c
Septbr.M

«Samtidig med de mellem Kile- og Byglandsfjorden80.mgeysnearne
foretagneUndersøgelserbesigtigedeLeitnant Nysom og jeg uzd

Storstrømmensamt befor Elven melleinOse og Langeid for ogiOse.

at gjøre os bekjendtmed Udstrækningenaf de nødvendige
Undersegelser, der ere paabudne-1 DepartementetsSkri-
velse af 28de Juni d. A.

Efter denneBefaring maa vi anse videreUndersøgelser
for unodige, da der i Kaptein VedelersRapport af 10de
Februar 1871 foreliggerde fornedneOplysninger. Vi have
fundet Forholdenealdeles som der beskrevet og maa er-
klære os enige med ham i, .at Elven er gjennemgaaendefor
grund til, at der kan blive Tale om en Fordybningeller
Regulering. Den eneste Maade, hvorpaaElven her med
rimelige Omkostninger kunde gjøres farbar ved enhver
Vandstand, er Opdæmningaf hele Fjorden til omtrent6
Fod paaStorstrømmensVandmærke,saaledessom foreslaaet
af Ingenior Sætren. En saadan Opdæmningvil ikke med-
føre nogen Ulempe og neppe nogen Skadeserstatning den
eneste BetænkeligheddervedkanværeElvensMaterialfering,
men denne er neppesaa betydelig,at en snarligOprensning
kunde være at befrygte».  
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1881. Baseret paa de foreliggendeUnderiegelserudarbeidede
Leitnant Nysom et Forslag til Kanalisation af Otteraaen

izstaf208£81,1).meilem Kile- og Byglandstjordeni Sætersdalen
Byglands-Kanaten),dateretden 20deDecember1881. For-

Kile- og slaget indlededes med en kort Rapportover de foretagne3yglands-
() rd• Undersegelser,en Fortegnelseover de faste Mærkerog de-

res Beliggenhed og en kortfattet hydrografiskBeskrivelse
af Vasdraget. Af dennefremgaar; at Vasdragets samlede
Længde fra dets Udspringtil Kristianssander ca. 226 km.,
men at først Mulighedenfor Farbargjørelse begynderca.
113 km. fra dets Munding.

Vasdragethar fra dette Punkt fra Nord mod Syd føl-
gende Søer:

Aaraksijordog Byglandsfjord,hvilke forene sig med
det korte Stryg, Storstrommenmed vexlende Fald fra
til 1.7 m., og Kilefjord,der adskilles fra Byglandsfjordved
en 16 km. lang ufarbarElvestrækningmed et samletFald
af 32 m. Fra Kilefjord til Mosby en Strækning af
35 m. — findes 14 Fosse og et samletFald af 168 m. Fra
Mesby til Kristianssander Vasdraget farbart.

Af Dampskibsfartfinderfor TidenSted paaVasdraget:
Fra Kristianssandtil Mosby 12 km.
Paa Kilefjordeni øverbo Præstegjeldog paa et Stykke
af den overfor liggende Elv til Fennefos i Evje ca.
23 km. Stykket fra Kilefjordensøverste Ende, Daas-
næs, og til Fennefos, ca. 2 km., er dog usikkert,da
Dampskibetundermindre gunstige Vandstande stand-
ses ved Daasnæs.
ByglitndsfjordogAaraksfjordmed ovenforliggendeElve-
stykke til Langeidi Bygland,tilsammen49 km. Styk-
ket fra Aaraksfjordensøverste Ende til Langeid er
dog nu næsten 6pgivet,da Dampskibetkun kan pas-
sere her paa ganske enkelteVandstande. Ligeledes er
Passagen, under nuværendeForholde usikker gjennem
StorstrømmensSluse. Denneer kunberegnetpaaheiere
Vandstande,idet man har gaaet ud fra,at Dampskibet
underlavereVandstandekan passereselve Sirømmen,
hvilket dog aldrig er skeet».— — —
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At farbargjøreden vilde og stelle Strækningfra Kri- 1881%
stianssandtil Kilefiord ligger formentligudenforRimelighe-
dens Grændser, hvorimod Farbargjørelsenaf det mellem
Kile- og Byglandsfjordeneliggende 16 km. lange Elve-
stykke maattekunne baade medførebetydeligeFordele og
udføresfor en rimelig Sum. Der vilde herved skabes en
sammenhængendeDampskibslinieaf 88 km.

Under Udarbeidelsen-af dette Forslag er følgende Di-
mensionerlagte til Grund:
DampskibetsDybgaaende  1.25 m.
Dybden paa Slusetærklerne  1.40 -
Dybden i Kanalen  1.50 -
Slusernes BreddemellemNischerne  4.40 -
Slusens Længde 30.00 -

For Kanalisation af den nævnte Elvestrækning blev
følgende-Arbeiderforeslaaet:
1. Paa Strækningen mellem Daasnæs og Fen-

nefo s. Udlægning af en Del Bøier og.Opmuddring
af nogle mindreRender.

2. I F ennefo s. Anlæg af 3 Faldsluser og 1 bestem-
mendeDo. paa Fossens heire Bred, nogle Foranstalt-
ninger for Sikring af Ud- og Indlob af Sluserne, samt
Forhøielseaf Fennefos Dam.for at hæve Vandstanden
ovenfor.

3. Paa Strækningen fra Fennefos til Birke-
landsbroe n. En betydelig Undervandssprængning
for at udvide Vasdraget saaledes, at der i Forbindelse
med VandstandensForhøielseved FennefosDam ingen
Vanskelighederfor Farten vil opstaa under Flom, og
Anlæg af en Flomsluse ved Birkelandsbroen.

4. I Birkelandsfo s. Anlæg af 3 Faldsluser og 1
bestemmendeDo. paa Fossens venstre Bred.

5. Paa Strækningen mellem Birkelandsfos og
Vaalefos:

Udsprængningaf en Kanal forbi Varpestrem.
Gjennemgravningaf en Øre underVaalefos.

6. I V aalefo s. Anlæg af 1 Faldsluse og 1 bestem.-
mendeDo. paa Fossens heire Bred.
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f os. Anlæg i Sandbækdalenpaa Elvens hoire Bred
af 5 Faldsluser og 1 bestemmendeDo. i 3 Komplexer
med mellemliggendegravede eller indskjærmedeKa-
naler. Hermed orngaaessamtlige Fosse paa denne
Strækning.

8. Anlæg af en Dam i Standarfos. Ved denne
Dam skal holdes en fast reguleretVandstandpaa de
ovenfor liggendeFjorde, hvorvedalle Vandskeljgheder
vedDampskibsfartenophævessaavelgjennemStorstrom-
mens Sluse som paa ElvestrækningenOse—Langeid
ovenforAaraksfjord.
Samtlige Mure ere foreslaaede satte i Cement, alle

Sluseporteaf Træ.
De samledeOmkostningerved dette Projekt ere an-

slaaede til Kr. 560000.
analdirek Under 2deDeeenaber1881 oversendteKanaldirektoren
arensBe
enkningafdette Forsla&til Indredepartementet.
de Decbr.
881over Han tiltraadteForslaget i sin Helhed og udtalte sig
lette For-

slag. 0111 de valgte Dimensionersaaledes:
«Det Dybgaaendeaf Fartoier og Flaader, som er lagt

• til Grund forPlanen,maa ansees tilstrækkeligtfor den paa-
regnedeTrafik,men er væsentlig valgt af Hensyn til Om-
kostningerne.

Slusernes Bredde har man valgt overenstemmendemed
den allerede bestaaendeSluse i Storstrømmen,hvorimodman
af Hensyn til Flødningen har valgt en. storre Længde.
Disse Dimensioner ere betydeligmindreend de tilsvarende
ved Skienfs-ogFredrikshaldskanalerne.Den storreBreddeog
Længde af disseSluserer betingetdels af den størreTrafik
,og dels forFredrikshaldsKanalensVedkommendeaf Hensyn
til TømmerfiaadernesSammenlægning,idet man med deres
Brede paa 6.27 m. (20 Fod) kan sammenlæggeTømmereti
krydsvise Lag. I Otteraaen flodesi Almindelighedmeget
langtTommerog kun yderst sjeldenalmindeligtSagtommer,
denkrydsviseSammenlægningladersig derfor ikke anvende,
hvorimod man maa flaade Tømmeretsammen paa de ved
SkienskanalenellerDalslandskanalenbrugelige Maader».—
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AngaaendeFarbargjørelse mellemStandarfos og Langeid 188 .

udtaler han, at da Elven mellem forstnævnte og Byglands-
fjord er meget grund,kan der ikke være Tale om en Oprens-
ning med rimeligeOmkostninger. Men da Stranden omkring
Byglandsfjorden saa godt som overalt bestaar af Fjeld eller
værdiles Jord, og da en Udvidelse af Seilledeh op til Langeid
samt Forbedring af Passagen gjennem Storstrommen er æl-
dre Planer, som har været bragt i Forbindelse med nærvæ-
rende Farbargjørelse, vil man paa billigste Maade opnaa
begge de sidste Fordele ved Regulering af Vandstanden i
Fjordene ved Hjælp af en Dam i Standarfos. Da Profflet
her er bredt, antager han, at man kan bygge en fast Dam,
uden at rokke vecl bestaaende Flomvandstandsforhold. I
Forbindelse med den øvrige Kanalisation vil herved aabnes
en sammenhængendeFærdselslinie fra Kile til Langeid paa
omtr. 88 km., altsaa noget længer end den kanaliserede
Del af Fredrikshalds Vasdrag. •

Han udtaler videre, at en Forogelse af SlusernesLængde
kan gjøres uden synderlig Indflydelse paa Overslaget, hvor-
imod en Forøgelse af Bredde og Dybde til Skienskanalens
Dimensioner vilde medføre en Meruclgift af ca. Kr. 60000.

Hvis man vilde forlænge Storstrømmens Sluse til den
for de øvrige Sluser foreslaaede Længde, kan dette ske,
ved at flytte den ene Port, uden betragtelige Omkostninger,
især hvis denne Ombygningkunde bringes i Forbindelse med
en Hovedreparation af Porterne.

I Storthings Proposition No. 46, 1882 angaaende Be- 1882.
vilgning til Jernbane til Sætersdalen, udtaler Departemen-dtzti:ta
tet, at der ved Forslaget til Kanalisering af Otteraaen188.2lifsoarktioi

mellem Kile- og Byglandsfjorden for den heromhandledetnontrantr
Færselslinie (Kristianssand—Byglandsfjorden,øvre Del) er anea

bragt paa Bane en ulige billigere Udvei til at opnaa en i
allefald væsentlig Forbedring i de nuværende Kommunika-
tioner, hvilket synes at gjøre det saameget mere utilraade-
ligt nu at afgjøre Spørgsmaalet om en Jernbanes Anlæg i
dette Strog.
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,1882. NedentesAmtsformandskabfattede under 8de Juli føl-
Nedensasgende Beslutning:Amtsfor-
kandskabs «SomBidrag til Udførelse af de 1 Forbindelsemed3esintning
f18320Jmull•Rovedveisanlægfra Daasnæs vedKilefjordenover Birke
leviigniy lands Bro og videre paa Otteraaensøstside til Hoved-



, veien langs ByglandsfjordenprojekteredeKanalisations-



arbeider, sigtende til Elvens Farbargjørelse for Damp-



baad mellem Kilefiorden og Fennefos (Fosvik), mellem
DoletorvenellerStandarfosogByglandsfjordensamtmellem
Byglandsfjordenog Langeid, bevilges en Sjettedel af de
medgaaendeUdgifter, beregnedetil Kr. 19000».

.onferance EfteratderhavdefundetKonferenceSted mellemVel-og
kellem
kgKanal-
kirektøren.

Kanaldirektørenangaaendeet Mode ves1Deletorven for der
nærmere at drofte Nytten af en Forbindelsemellem Vei-
og Kanalisationsarbeidei Sætersdalen, enedes man om, at
der burdeforetagesen Opmaalingaf de Strækninger, der
ligger mellem den. reguleredeVandstandshoideog laveste
Græskant,da disse i Tilfælde maa ansees som erstatnings-
berettigede.

ag. Brochs Ifølge KanaldirektørensOrdreaf I3deOktoberafreiste
,apportaf
dieNovbr.derforIngeniørBroch til Sætersdalen for at foretage de

1882.
omhandledeMaalinger. Under 3die November afgav han
Rapport,hvori han paaviste, at, efter en løseligOpmaaling,
vilde reguleretVandstandpaa 201.1 ikke foraarsagenogen
Skade uden paa et Par Gaarde, hvor Markerne,hvis sam-
lede TJdstrækningkun udgjøromtrent1.4 ha., dog ere saa
daarlige,at deringen Erstatningaf Betydenhedkan blive
Tale om. •erimod frygtedeEierne af Gaardene SlenUm
og Vatsend for, at deres Notefiskeriskulde forringeseller
adelægges.

Nedemes Under 2denNovemberoversendteDepartementetKanal-
InWr direktørenGjenpartaf en •fra Amtmandeni Nedenæs md-



leben Skrivelseaf 24de OktOber,hvori han henstilledetil
idgOverveielse,hvorvidtikke den forKanalisationenlagtePlan

tanc"Jlos'bør undergaaForandring,specielt med Hensyh til den fore-



slaaede Dam i Standarfos. Han antog i Overensstemmelse
med Amtsingeniøren,at en bevægeligDam paa dette Sted
vilde medføreadskilligeFordelefremforen fast Dam. Med
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Hensyn til det for en bevægelig Dam fornedne Tilsyn 1882
troede han, at man maatte kunne ordne sig med Damp-
skillsselskabet.

Ved under 8de Novemberat oversendeBrochsRapportit(0arnil
til Veidirektøren,udtalte Kanahlirektøren,at han paa detrriz,traf
bestemteste maatte fastholde det foreslaaede Damsted j t?Vreenidatir
Standarfos, da Valget af hvilketsomhelstDamstedovenforntemainstg
vilde lægge Vanskelighederi Veien for en fremtidigKana- struktio

lisering uden at bringedetilsvarendeFordele. Anbringelsen
af en bevægeligDam istedetfor en fast, saaledes som af
Amtmandeni Nedenæs foreslaaet,kunde han ikke anbefale.

Den 21de Novemberafgav Sætren, ifølge Kanaldirek-Fsoferstiraen
tørens Ordre, en Betænkning over Opførelse og manov..2112:ii

rering af en Reguleringsdamfor Byglandsfjorden. Den tr,pg
letteste Maade, mente han, hvorpaa man, uden at hæve Be2
de større Flomme,kan gjøre OtteraaenmellemAaraksfjord
og Langeid stadig farbarfor Dampbaad,er ved at opføre
en Reguleringsdamfor Byglandsfjordenog med denne holde
en tilstrækkelig hei Vandstandi Aaraksfjordenog Elven
ovenfor. Ved Hjælp af en saadanDam kan man desuden
lette Flodningeni Elvestykket nedenforByglandsfjorden,da
den tillige kan benyttes somSlippedam. Sætrenudtalte sig
dernæst angaaendeValg af Damstedog DammensKonstruk-
tion, hvorefter'hanopstilledede Hovedregler,der burdevære
gjældendeved DammensManevrering. Omkostningernefor
Opførelse af Reguleringsdammensamt Udvidelse af Lobet
ovenfor beregnedehan til Kr. 16000.

Ved under 14de December at oversendeSætrensFor-.1?,zcs9
slag til Amtmandeni Nedenæs,'afgav Kanaldirektørensin172ten
Betænkning angaaendeden bevægeligeDam. Han udtalte, b188923
at dersomman nu med en fremtidigKanaliseringaf Vasdra- Dargae.

get nedenforStandarfosfor øie, men forelobigkun for at
farbargjøreVasdraget ovenfor op til Langeid,vilde erstatte
den foreslaaedefaste Dam med en bevægeligi denHensigt
clels at kunne bevare saavidt muligt de bestaaendeFlom-
forhold og dels for at gjøre Dammenmere tjenlig for Tom-
merflodningen,saa vilde man ved denne Forandringikke
have opnaaetnogettil Lettelse for den fremtidigeKanalise-
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883. ring af Vasdragetnedenfor. Tvertimodvilde Elven mellem
Dammenog Fjorden snart blive ufarbari Flom, og som
Følge deraf maatteder bygges en Kanal langsElven, mii-

ligens helt op til Døletorven, eller man maatte udvidePro-•
filerne i sammeGrad og manøvrere den bevægeligeDam
paa saadanMaade, at de sammeVandstandevedligeholdes
som ved den faste Dam. For Kanalisationsprojektetvilde
saaledes intet være vundet ved en bevægeligDam. Opgav
man dette Projekt,vilde jo Forholdenestille sig anderlede&
AngaaendeDammensManevreringtroede han,at man burde
væm lidt forsigtig med at overladeden som en Bisag til
Dampskibsføreren.En Forsømmelsei Manøvreringenkunde
gjøre Vandstandsforholdenelangt værre, end de vilde blive
ved en fast Dam.

Hvorvidt Flødningeni den vandfattige Tid kan faa
den attraaedefuldeNytte af Dammen,turde vel være tvivl-
somt, da den for Tømmerdriftentjenlige Manevreringvil
staa i Strid med den, som kræves af den nedenforliggende
Brugsdrift. Til Slutning bemærkedeKanaldirektøren,at
medHensyn til den Frygt,man har næret for, at den faste
Dam skulde vanskeliggjøreReparationerpaa Slusen i Stor-
strømmen,kundeman,somi Almindelighedved fasteDamme,
anbringe en G"rundlugetil Sænkning af Søens Vandstand.

,883. Efterat Kanaldirektøreni Skrivelse at 16de Januar
.dre om 1883 til Departementethavde udtalt sig for ønskeligheden
e Unde.r-
agelser af nye UndersøgelserangaaendeFarbargjørelsenaf Otter-

aaen mellemStandarfosog Langeid,bemyndigededette hanï
til at lade disse Undersøgelseranstille.
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Forsla g.

Ingenier Vogts Forslag af 13deJuli 1865til Farbargjørelse
og Sænkning af Flomvandstandenovenfor
Storstrømmen.

Leitnant VedelersForslag af 9de Oktober1868 til Modi-



fikationeri Vogts Forslag.
Do. Do. Forslag af 3die Juni og 29deNovember

1870til Sprængningsarbeideri Storstrømmen
og andre Kompletteringsarbeider.

Do. Do. Forslag af 6teJanuar 1871til Ildvidelseaf
Løbet i Storstrømmen.

KanaldirektørThams'sForslag af 6te Marts 1872 til en
Dam ved Storstrømmeni muligForbindelse
med Sprængningder.

IngeniørSætrens Forslag af 4de November.1880til Arbei-
der for Fuldstændiggjørelseaf Anlægget.

LoitnantNysomsForslag af 20deDecember1881til Far-
bargjørelse af Otteraaen mellemKile- og
Byglandstjorden.

IngeniørSætrensForslag af 21de November1882 til be-
vægeligDam for Byglandsfjorden.
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Arbeidernes Kostende.

Anlæg af Sluse forbi Storstrømmen.

Statsbidrag:

Bevilget ved kongeligResolutionaf 20de Juni
1868  Kr. 9600

Do. ved kongeligResolutionaf 18de
Februar 1871 	 7520

Do. ved kongeligResolutionaf 20de
April 1872 	 « 400

Do. ved kongeligResolution af 6te
Mai  « 3000

Kr. 24120

Amtsdistriktets Bidrag:

Til det oprindeligeAnlæg (1868). . . Kr. 8000
Til Anlæggets. Fuldstændiggjørelse

(1882) 	 « 3000
11000

TilsammenKr. 35120.

('"‹,4 21 / Di



m.

Otteraaen.

4 .

Sænkning af Flomvandstandeni Vallebe og Flaarenden,

Valle Præstegjeld.



VIII.m. 4.
Sænkninoaf Flomvandstandeni Vallebs og Flaarenden,

Valle Præstegjeld.

Sagens administrative Behandling.

OmkringValle Kirke ligger den tætbebyggedeGrænd Lokalbe

Vallebø,som har særdelesgodJord og en betydeligKornavl.
skrivelse

Af Eiendommeneligger imidlertidfleresaa lavt,at de over-
svømmedesaf de storeFlommei Otteraaen,somder udvider
sig betyddligtog gjennemVallebøkun har lidet Fald. Den
antager i saa TilfældeLighed meden Sø, idet Aflebethin-
dres af det trange og urene Proflli den nedenfor liggend«
Hallandsfos. Hallandsfossenhar paa det øverste Stykke
lidetFald, men «dettetiltager nedoverindtil det megetheie
lodretteFald «Stigen». Fossens Længde udgjør omtrent
408 m. Indtil Stigen bestaar Fossen af flere mindreFald
eller Stryg, der under et i September1863 optagetNivelle-
ment havde en samletFaldhoidepaa6.09-m. Efter opgivne
FlomheiderskuldeFaldet i Flom kunne voxe til omtrent
7.5 å 7.9 m. FossensmidlereBreddekunde gjennemsnitlig
anslaaestil 25.12m., men var ved «Spranget»kun 12.6m.
Ved de lave Vintervandstandebliver Fossen saa liden,at
man kan passere over den ved at kaste Klopper(Stiger)
over Strømlebene,hvilket muligensogsaahar foranlediget
BenævnelsenStigen paa det lodrette Fald nederst. Om
Vinterenlagdes den almindeligeGangveimellembeggeElve-
bredderpaa Klopperover dette Stup.



— 414

Fossebreddernebestaa af Fjeld. Øverst paa venstre
Bred i en Længde af omtrent 157 m. er Fosseleiet paa
venstre Side opfylcltaf tildels meget store Fjeldblokke der
ere styrtedened fra en hei lodret Fjeldvæg.

Fra Færgestedet ved Stengaarden,der ligger henved "
471 m. oveuforHallandsfossensBegyndelse,har Elven efter
det ovennævnteNivellement et Fald af ca. 0.15 m. ned
til Fossen.

Strax ovenforHallandsfos ligger paa heire Bred en
stor Stenør — Grisøen der under høiere Vandstande
ligger underVand, og alleredeved midlereVandstandegaar
der igjennemdet mellemØren og hoireBred liggendeFlom-
lob en temmelig betydelig Vandmasse. Den Bagevje, dër
dannersig ved Sammenstødetaf de Vandmasser, der gaa
dennem dette Løb og Hovedlesbet,har sandsynligvisværet
en medvirkendeAarsag til Dannelsen af denne storste-
nede Ør.

De laveste Agre paa den omhandledeElvestrækning
ligger omtrent4 å 4 4 m. over lavesteVandstandved Færge-
stedet eller i Hoitle medHøstflommeni 1863. I 1837 skal
efter OpgivendeFlommenhave steget 7.5 m., i 1860 6.9 m.
og i 18626.6m. over dennelaveste Vandstand. Da Nivelle-
mentet blev foretaget,var yandstanden 1.7m. over samme.

Fra Valle PræstegjeldsFormandskabfremkom der et
hagendeAndragendeom paa det OffentligesBekostning at faa an-, Under-
3gelse. Stillet Undersøgelserog opstillet Plan med Omkostnings-

overslag for en Reguleringaf Otteraaen paa det omhand-
lede Sted saaledes, at man der blev befriet for de større
og mindreOversvemmelser,som aarlig indtraf. Andragen-
det, somAmtet anbefaledei Skrivelse af 23deAugust, blev
indrømmet,og gav Departementetunder 21deOktbr.Kanal-
direktørenOrdretil at efterkommesamme.

Efterat Ingeniør Vogt i SeptemberMaaned havde an-



Vogts stillet de fornødneUndersøgelser, afgav han under 27de
rslag af
e Novbr.Novemberet Forslag med Overslag til Sænkning af den i
B63til
mkning. 1862 observeredeFlom. Forslaget omfattede6 Alternativer.

Flommeni 1862, der, efter det for Undersøgelsenvalgte
Generalplan,laa paa Kôten 40, maatteefter Landeiernes
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Opgivendesænkesmindst 6 Fod, for at de lavesteAgre og 1863.
Hovedveienikke skulde oversvømmes. Da imidlertidingen
Opmaalingeller Boniteringaf de oversvømmedeLandstræk-
ninger dengangkunde blive foretaget, beregnedeVogt Om-
kostningerne for forskjelligeGrader af Sænkning saaledes,
at de Interesseredesenere selv kunde træffeet Valg. For
denne Beregning antog han FlomvandmassensStørrelsetil
23000 Kubikfodpr. Sekund og fik da, naar Imbet gaves
en mindste Breddeaf 80 Fod, Omkostningerneved

en 4 Fods Sænkning	 Kr. 5504
- 5 « « 6416
- « 7704

	

- 7  « 9280

	

- 8 «  « 11792

	

9 « « 14800
Ved under 3die December at oversendedette Forslag

til Departementetantog Kanaldirektøren,at der nærmesttrken:k
burdeblive Tale om en 7 Fods Sænkning,men ansaa For-1883ove

holdenesaadanne, at neppenogen Sænkningkunde komme
Forslaget

til Udførelse,med mindreStatenog Amtskommunenassiste-
rede med Bidrag, og denne sidste, der var interesseretfor
HovedveiensVedkommende,vilde neppe være tilfreddsstillet
med en mindreSænkning. Da der ikke existeredenogen
Flødningsforening,og da der kun var lidet Skov igjen paa
de Kanter, var der ikke storUdsigt til Bidrag fra Temmer-
flødningen,med mindreSkoveiernevilde bidrageen 8 å 1200
Kroner og dækkedemMedenAfgift paaTømmeret. Kanal-
direktøren antog, at Omkostningernefor en 4, 5, 6 og 7
Fods Sænkningburde foreges til respektiveKr. 6400, 7200,
8280 og 9600. Endelig anførte han, at Sænkningenvilde
være uden mærkbarIndflydelsepaa Vandstandsforholdenei
Vasdragetnedenfor.

Efterat Amtskommunenhavde bevilget et Bidrag stort 1867.
Kr. 1400 og der, med Garanti af Valle Herreds Kom-kPrivate,

ogoBmolLuidl
mune, af Gaardbrugerei Vallebøen var tegnet et Bidrag

1 3.af Kr. 1400 i Penge og 228 Arbeidsdage,blev det i Hen-Kg1.11,2denNovl

hold til indgivet Andragende ved kongelig Resolution af 1867.

2den November1867 bestemt:



— 416 ---

1867. 1. At der meddeles Valle Præstegjelds Kommune i Sæters-
dalens Fogderi, Nedenæs Amt, Tilladelse i Medhold af Lov
angaaende Sænkning eller .Udtapning af •Indwer og Myr-
strækninger m. V. af 31te Mai 1848, til at foretage efi
Sænkning af Vandstanden i Otteraaen ovenfor Hallandsfos
det Væsentlige overensstemmende med den i Kanaldirektørens
Betænkning af 3die December 1863 anbefalede Plan.

2 At der til det i Post 1 omliandlede Arbeides Udførelse til-
staaes Valle Præstegjelds Kommune, under Betingelse af, at
Arbeidets Bestyrelse overdrages en af Departementet for
det Indre antagen Mand, hvis Aflønning bestemmes af De-
partementet og udredes af Arbeidsfondet, et Bidrag af Stats-
kassen stort indtil Kr. 6400 eller 2/3 Dele af. Arbeidets
Overslagssum, af hvilket Bidrag Kr. 1200 blive at udrede
af de til Oprensning af Elvedrag bevilgede Midler og Re-
sten Kr. 5200 af Bevilgningen til Fremme af Myrdyrknings-
og Udtapningsforetagender.

1868. Ved under 27de Januar at oversendeKanaldirektøren
)rdretil denne Resolution, beordredeDepartementetham til efter
rbitid:ts Anmodningfra Valle Formandpkabstrax at sætteArbeidet
gyudelse.igang. Under 29de s. M. beordrede det ham til i Forbin-

delse hermedat foretageet af VeidirektørentilraadetEfter-
arbeideved Saaga nedenfordet nye Vei- og Broanlægved
Flaarendeni Valle, bestaaendei Bortrydningaf en Stenur
et Par HundredeAlen nedenforBrostedet, for derved at
vinde større"Betryggelsefor Broen under usædvanligtheie
Flomme samt for at befri den ovenfor.langsElven liggende
Vei for Oversvømmelse.

Arbeidernepaabegyndtesførst om,Høsten 1868 af In-
geniør Sætren under Leitnant Vedelers Overbestyrelse og
dreves hele Vinteren.

1869. Under 22de Mai 1869 indberettedeKanaldirektørentil
rbeidets Departementet,at Arbeidet var færdigt og udførti noget
'orelse.
Fuld- ~

tørre Udstrækningend efter Planen.
Tedelers Den 13de Juni afgav Vedeler Rapport over det for
,pportaf
1deJuni Veivæsenet udførteArbeide i Saaga nedenforden nye Bro
69 over

rbeideti, over Flaarenden, ledsaget af Kroki med Profilerover Ar-Saaga.
beidsstedetfør og efter Oprensningen. Det hele Arbeide,
hvortil var bevilget Kr. 400, havde kostet Kr. 424.18.
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Den 30te December afgav han Rapport med Regn- 1869
skab over Arbeiderfiei Hallandsfos, ligeledes ledsaget afjpedp,t1
Krokier og Proffier, som fremstilledeForholdene før og3m91:),
efter Oprensningen. Det hele Arbeidehavde med Fradragthieliadneci
af, hvad der indbragtesved Salg af de tiloversblevneRed- fos.
skaber, kostet Kr. 9015.40.

Vedeler oplyste i sin Rapport,at denoparbeidedeRende
var givet 84 istedetforberegnet80 Fods Bredde.

I 1882 fremkomAndragendeom Undersøgelse for vi- 1882
dere Sænkningaf Flommen i Vallebø.

Forslag.

Ingeniør Vogts Forslag af 27deNovember1863til Sænkning
af FlomvandstandenovenforHallandsfos.

Arbeidets Kostende.

1. Arbeidet i Hallandsfos:
Bevilget ved kg1.Resol.af 2denNovbr.1867:

af ElverensningsfondetKr. 1200.00
af Myrdyrkningsfondet« 5200.00

Kr. 6400.00
Bevilget af Amtskommunen  « 1400.00

Lateris Kr. 7800.00
27
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Transport
Bidrag fra de i Foretagendetinteresserede

Gaardeiere:
i Kontanter	 Kr, 1400.00
i Arbeide « 404.40

Kr.

«

7800.00

180440




Indkommetved Salg af Redskaber




207.93
Arbeidsudgifter 
 Kr. 9223.33




Besparelse




589.00




Kr. 9812.33 Kr. 9812:33

2. Arbeidet i Saaga:




Bevilget af Veifondet 




Kr. 400.00

Overskridelse	




« 24.18
Arbeidsudgifter 
 Kr. 424.18




Kr. 424.18 Kr. 424.18



Farbargjørelse af Ronerne mellem

Drangsvandene og Topdalsfjorden.

27*



VIII n.
Farbargjorelse af Ronerne mellem Drangsvandeneog

Topdalsfjorden.

I .

Sagens administrative Behandling.

Den paa Østsiden af Topdalsfjordenog strax østenfor
Kristianssand udmundendeydre Rone er et meget kort
Elvestykke, som dannerAllobet for et lidet Vand, ydre
Drangsvand, der igjen gjennemet lignende Elvestykke --
indreRone modtagersit størsteTilleb fra det noget større
indre Drangsvand. Baade indre og ydre Drangsvandligge

Niveau med Topdalsfjorden,saaledes at baadeheieste og
laveste Vandstander meget n.ærden samme. Da Drangs-
vandenefaar lidt Tillob, gaar vel oftest Strømmenud af
dem, men vender, saasnartder bliver lidt Stigning i Søen.
Da Drangsvandeneikke ere Bassiner med synderligRegule-
ringsevne,bliver derveddog kuns en kort Tid nogen stærk
Strøm, og Vandstandenbaade i Topdalsfjordenog indre
Drangsvandkulminererpaa omtrentsammeHoide.

Baade den ydre og den indre Rone var meget grunde
og smale, uagtet de i sin Tid var blevne noget udvidede.
Man kunde kuns befare dem med mindreBaade. Omkring
Drangsvandeneer adskillig Bebyggelse, og derfor føltes
Trang til bedreVandkommunikation,navnligfor at lette Ud-
forsel af Skovprodukterog Indførsel af Gjedningosv.
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1876. Med Skrivelse fra Amtmandeni Lister og MandalsAmt
af 7de Juni 1876 modtogDepartementetet Andragendeom
Undersegelse for Kanalisering af den Elvestrækning, der
forbinderDrangsvandenemed Topdalsfjorden.Efterat Ka-
naldirektørenvar bemyndigettil at anstille de omhandlede
Undersøgelser,modtogDepartementet med hans Skrivelse

1877. af 4de Janr. 1877 et af IngeniørSætren under22deDecbr.
1876 afgivetForslagtil Farbargjørelseaf nævnteElvestræk-
ning. De med denforeslaaedeFarbargjørelseforbundneOm-
kostninger var af Ingeniør Sætren anslaaettil Kr. 10000.

Dimensionerneaf den nye Kanal var, efter Konferance
med nogleaf deInteresserede,fastsattesaaledes,at regelmæs-
sig Dampskibsfarttil indreEnde af Drangsvandenevilde 115111-
liggjeres. RendensDybdeskuldevedLavvandblive 5.2 Fod.

I Forslagetvar derhosindbefattetAnlæg af en Træk-
vei paa venstre Bred for at lette Fremkomstenfor dem,
som skulde bringeFlaader og større Baade igjennem, end-
videre Opførelseaf en ny Brygge eller Oplagspladsog Om-
bygning af den over ydre Rone førendeBygdeveisbro og
derved at lægge den saa heit,at et Dampskib,naar det har
Rør, som kan slaaes ned, kan passere underden. .

VedForslagethavdeKanaldirektørenIntet at bemærke.

	

1878. I Skrivelse af 1ste Juli 1878 anbefaledeAmtmanden
Lister og MandalsAmt, at der til detteForetagende,som

han betegnedesommeget nyttigt forDistriktet,maatte blWe
ydet Statsbidragog Ingenierfijælp.

Ifølge dennesamt en senere Skrivelse fra Amtmanden
af 28de Oktober1878 var der i Anledning det paatænkte
Foretagendei Distriktet vedtaget følgendeBidrag m. M.:

I. Af privat Interesserede	 Kr. 3048
Af OddernæsKommuneifølgeBeslut.af 11te
Mai 1877, approberetaf Amtet 18de s. M. « 500
Af KristianssandsBrændevinssamlagifølge
Beslutningi Generalforsamlingfra 13de til
21de Juni 1878 approberetaf Stiftet den
27de sammeMaaned  « 1452

Kr. 5000.
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OddernæsHerredsstyrelse overtog, ved Beslutning af 1878
25de Oktoberog 18de December1877 samt 21de Oktober
1878, Garantien for de privat subskriberedeBelob og for
hvad der udenforOverslagssummenmaatte medgaa, samt
Anlæggets fremtidigeVedligeholdelse og ethvert af samme
flydendeErstatningsansvar.

De nævnte Beslutningeraf OddernæsHerred blev af
vedkommendeAmtmand anbefalede naadigst approberede
Henhold til Lov om Formandskaberpaa Landet af 14de
Januar 1837 § 39, forsaavidtHerredet ved sammepaafertes
Udgifter for et længere Tidsrumend 5 Aar.

AngaaendeSpergsmaaletom StatstilskududtalteKanal-
naldirekterenpaa Foranledning, at han af Hensyn til de
'almeneInteresser, som knyttede sig til dette Foretagende,
og i Lighed med hvad der i den senere Tid var ydet til
andre lignendeArbeider, ansaa det for rimeligt, at der af
Kanalfondet tilstodes Halvdelen af Overslagssummenfor
dette Arbeide,og at hertil ydedes fri Ingenierhjælpved den
Ingenier, som dengang var beskjæftigetved Elverensnings-
og Arbeideri vestlandskeVasdrag.

I Henhold til DepartementetsIndstilling af 15de No-
vemberblev derpaa ved kongelig Resolutionaf 28de s. M.
bestemt:

At der af de til Oprensning af Elvedrag med Videre be-
vilgede Midler naadigst tillades udredet et Beløb af indtil
5000 — fem Tusinde Kroner for sammen med et inden
vedkommende Distrikt tilveiebragt lignende Belob at an-
vendes til Farbargjørelse af Ronerne mellem Drangsvandene
og Topdalsfjorden i Randesunds Sogn i Lister og Man-
dals Amt.
At de af Oddernæs Herredsstyrelse under 25de Oktober og
18de Deeember 1877 samt 21de Oktober 1878 fattede Be-
slutninger om Overtagelse af det ovennævnte Arbeides frem-
tidige Vedligeholdelse m. m, naadigst approberes i Henhold
til Lov om Formandskaber paa Landet af 14de Januar
1837 § 39, forsaavidt Kommunen derved kan paaføres Ud-
gifter for et længere Tidsrum end 5 Aar.

ArbeidetsBestyrelse blev overdragetIngenierSætren 187f.
og det blev sat igang den 16de April 1879. Man antog

at den væsentligsteSnemasseomkringVandene da
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879. var afieben, og det gjaldt at paaskyndeArbeidet,saa man
• kunde faa udført det, som maatte gjøres bag Fangdamme,

inden man efter almindeligeForudsætningermaattevente
en høiere Vandstandi Havet og foreget Tillob fra Drangq-
vandenesNedslagsdistrikt.Arbeidetbegyndtemegetlovende,
men dette varede ikke længe. Man fik en usædvanligregn-
fuld Sommerog ofte heitVand i Havet. Heraf fulgte for-
eget Vandpumpning,Oversvonimelseromkring Drangsvan-
dene og Brud af Fangdamme. Arbeidet kunde derforikke

88 . blive færdigt før den følgendeSommer. Uagtet de mange
uheldigeOmstændigheder,kom man dog nogenlundead med
Overslagssummen.Der medgikialt 10396Kr. 67 Øre,alt-
saa en Overskridelseaf 396 Kr. 67 Øre. Af denneOver-
skridelse kom imidlertiden Del af, at der,efter de Interes-
seredes Anmodning,blev bygget bevægelig istedetforfast
Bro for Bygdeveien over ydre Rone, da der ønskedesat
kunne tage Jagter med fast Mast ind i Drangsvandene.

I Juni MaanedblevArbeidetbesigtiget af Kanaldirek-
tøren og en heldigPrøvetur foretaget med en Dampbaad.
Paa denne var, forudenKanaldirektørenog IngeniorSætren,
Stiftamtmandenm Fl. tilstede.

EfterAnlæggetsFuldførelseoversendteKanaldirektøren
den 4de December 1880 et Andragende fra vedkommende
Interessenter, dateret 13de November næstfør; om at de
maatte blive tilstaaet et yderligereBidrag af detOffentlige,
svarende til Halvpartenaf' Overskridelseneller Kr. 198.33.

Kanaldirektørenbeinærkedeved AndragendetsIndsen-
delse Følgende:

cGrundentil Overskridelsenvar væsentlig, som i An-
dragendetanført, de i forrigeSommerunderUdførelsenind-
trufne hyppigeFlomme, og det skyldes hovedsagelig den
Dygtighed, hvormedArbeidet under disse Vanskeligheder
blev ledet, at Overskridelsenikke blev større.

Interessenternehave heller ikke gjort nogensomhelst
Vanskelighedved at udredesin Halvdel af Overskridelsen,
men anholde om, at den anden Halvdel maa blive udredet
af Statskassen,hvilket jeg efter det Forhold, hvori det
Offentlige har stillet sig til dette Arbeide finderbilligt,
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hvorfor jeg maa anbefale Andragendettil naadigst Ind- 1880

vilgelse — —».
Amtmandeni Lister og MandalsAmt, til hvis Erklæ-

ring Sagen blev oversendt ved DepartementetsSkrivelse
af 10de December 1880, hvori specielt henlededes Amt-
mandensOpmærksomhedpaa den af OddernæsKommune
overtagneGaranti for, hvad der udenforOverslagssummen
maatte medgaatil Anlæggelsen, fremhævedei Skrivelse af
29de December1880, at der sammestedsnylig var anlagt
en ny offentligBygdevei for ca. Kr. 18000, der havde for-
voldt Interessenterne samt KommunenadskilligeUdgifter,
at denneKommunepaaGrundaf, at denomslutterKristians-
sands By, havde store Udgifter til sit Kommunikations-
væsen,og at den specielti de senereAar havde faaet en be-
tydelig Tilvæxt i Vedligeholdelsenaf sine Veie derved, at
Hovedveienvestover var omlagt,hvorvedVedligeholdelsenaf
v4 a 1,2Mil var overførtfra Kristianssandtil OddernæsKom-
mune. Vistnok henhørte denne, bemærkedeAmtmanden,
til de i økonomiskHenseende bedre stillede Kommuneri
Amtet, men paa den anden Side vare Byrderneved dens
Kommunikationsvæsenikke smaa,og daOverskridelsendes-
uden hidrørtefra Omstændigheder,som var Interessenterne
utilregnelige, ånbefaledehan Andragendettil naadigst Ind-
vilgelse.

I Henhold til DepartementetsIndstilling af 15deMarts 1881.
1881 blev derpaaved kg1. Resol. af 23de s. M. bestemt:

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet som yderligere Bidrag til det i
kongelig Resolution af 23de November 1878 omhandledeArbeide
til Farbargjørelse af Ronerne mellem Drangsvandeneb Top
dalsfjorden i Randesunds Sogn, Oddernæs Præstegjeld iLister
og Mandals Amt, et Beleb af 198 Kroner 33 Øre — et Hun-
drede nitti otte Kroner, treti tre Øre svarende til Halv-
parten af det Beleb, som efter aflagt Regnskab er medgaaet til
Arbeidet udenfor Overslagssummen.
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II.

Forslag.

Ingenier SætrensForslag af 22deDecember1876.

Arbeidets Kostende.

1. Statsbidrag:
Bevilget ved kongelig Resolutionaf 28de

November1878  Kr. 5000.00
Do. ved kongeligResolutionaf

23deMarts1881til Over-
skridelsen « 198.33

	 Kr. 5198.33
Kommunale Bidrag:

OddernæsKommunebevilgedeifolgeBeslut-
ning af 1lte Mai 1877 	

Private Bidrag:
Kristianssands Brændevinsbolagbevilget i

Generalforsamling13de-21teJuni 1877
Kr. 1452.00

	

Forskjell.privateInteresserede « 3048.00

	

Do. Do. til Overskridelsen « 198.34

500.00

« 4698.34

Tilsammen Kr. 10396.67.
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Søgneelven.

Sagens administrative Behandling,

SøgneelvensKilder ere nogle Myrer og mindreHei- Lokalbe-
skrivelse.vande, som ligger ea. 5 km, ret i Syd for søndreEnde af

Kilefjorden. VasdragetharHovedretningfra Nord til Syd.
NedslagsdistriktetsStørrelse udgjør 180 km.2,og det er i
Forhold til Længdenmeget smalt. Længdenudgjørnemlig
30 km., medensBreddeni Almindelighedkun er 6 og intet-
steds saa meget som 8 km. Vasdragets hele Længde ud-
gjør 40 km. Paa de første 15 km. har Elven flere mindre
Fosse, menløberogsaalængereStykkerudenstortFald. I en
Afstandaf 25 km.fraHavet dannerden imidlertidKravl e-
foss e n, som paa 1000 m. Længdehar 90 m. Fald, hvoraf
16 m. er samlet i den saakaldte Femtenalensfos og
6 m. i den saakaldteMeinu r.

OvenforKravlefos optagerSøgneelvenintet større Til-
leb, kun mindreBække, som i Flom føre en stor Vand-
masse, men ved Lavvand er næsten tørre. Disse Bække
kommer i Almindelighedstyrtende ned fra bratte Fjeld-
sider, og er derfor ikke egnede til Flødningaf Tømmer.
Denne foregaarda i Tommerrender.NedenforKravlefossen
optager Søgneelven den fra Vest kommendeGumpedal s-
e 1v , som har 7 km. Længde og er Søgneelvens største
Tilleb.
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• Nedover fra Sammenlobetmed Gumpedalselvenhar
Søgneelven paa den 22 km. lange Elvestrækning ned til
Havet intet større samlet Fald, men kun større og mindre
Stryg. Af disse mærkessærlig den saakaldteSøgnefos,som
ligger 3 km. ovenforUdlefbet. Ved Lavvand er i denne
ubetydeligtFald, men i Flom dannerder, sig et lidet Hug,
da Elveleiet er meget trangt og indsnevret mellemFjeld-

- siden. Paa hele denneStrækningbestaarElvebredderneaf
Sand og Ler,og Elven dannernæsten uafbrudtSerpentiner.
Paa ftereSteder flndesElvebrud,og det er mangestedstyde-
ligt, at Elveleiet i Tidens Lob gjentagende har forandret
sin Beliggenhed.

Da SøgneelvensNedslagsdistrikthar meget faa og smaa
Søer, og der desudenoftest er stærkt Fald fraHeiene ned-
over til Elven, saa har den voldsomme,men kortvarige
Flomme. Den største maalte Vandmasse udgjør 80 m.3
Sekundet,hvilket modsvarer0.440 m.3 for hver km.3Ned-
slagsdistrikt.

Flødningen foregaar kun i Flom. Nedenfor Kravle-
fossen haves en god Flødeelv, men Kravlefossen selv har
altid været en stor Hindringfor Temmerfledningen.Det
nedflødedeTømmeroptagespaa FøreidBom, som ligger ca.
1 km. ovenforElvens Udleb i Havet. Her sorteres Tem-
meret efter de forskjelligeMærker.

1. Føreid Bom og Foranstaltniger til Flød-



ningens Lettelse.

1877. Ved under3dieApril1877 at oversendeen Forestilling
,ro3rdeisetiA11pinrig1f)f raGrundeiernevedSøgneelvenangaaendedeHindringerfor

1877 fra
Grund- Færdslen, som foraarsages ved Føreid Bom, beordredeDe-

derne ang.
Hindringer partementetKanaldirektørentil at undersøge Forholdene
or FEerds-
len forbi og afgive Forslag til en bedre Ordning. Kanaldirektøren
'øreid Bom.
kndragende oversendteSagen den 8de April til IngdniørSætrensBe-
mUnder- handling.søgelser.
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Efterat have undersegt Forholdene ved Føreld Bom, 1878.

afgav Sætren den 7de FebruarenBetænkningover samme.Bet;turrp,
Han meddelte,at BaadfartenpaaElven endog tilnærmelses-angl:bt
vis ikke var af saa stor Betydning som Tommerfiedningen.
Medens samtligeEiere af Skove langs Søgneelvener inter-
esseret i Flødningen, og Tømmerdriftentil dette Vasdrag
repræsentereren betydeligKapital,har Baadfartenkun In-
teresse for et Par Gaarde, for hvilkeElven dog ingenlunde
er den eneste Færdselsvei. Om den undertidener spærret,
er Skaden ikke større, end at Varer etc. i værste Tilfælde
maa landsættes og kjøres 1/8Mil over Land til nævnte
Gaardeistedetforat roes helt frem. Elven kunde desuden
kun befares med Smaabaade. OmendskjentBaadfartensaa-
ledes ikke er af stor Betydning eller kan antages at blive
det, vil den dog altid være af Interesse. Derfor bør den
ikke unødigenvanskeliggjøresaf Tømmerflodningen,om den
end maa finde sig i de ved denne forvoldteUlemper. At
anlægge en Bom langs Aaraaslandet, som Flodningsfor-
eningen havde foreslaaet, saaledes at Baadenekunde pas-
sere mellemden og Landet, kunde ikke Sætren anbefale,
da den vilde indskrænke det smale Elveleie, som Følge
deraf sætte stærk Strøm og saaledes give Anledning til
Elvebrud. For at faa Forholdeneordnet foresloghan, for-
saavidt ingen mindeligOverenskomstkunde opnaaes,at der
udfærdigedeset ReglementangaaendeTommerfiedningenog
Baadfartenpaa den nedre Del af Søgneelven. Dette Regle-
mentsIndholdburdei Principet være følgende: Flødningen
skal, som den ubetingetvigtigste Interesse, have Ret til at
benytte Elven efter Behag, men skal betale for den Skade,
den derved forvolderBaadfarten. Derfor bør Flødningen
kun en kortere Tid af Aaret have Ret til uden Betaling
at spærreElven, og naar denne Tid er overskreden,skal
Betalingenvære stigende. Exempelvisforesloges,at Flød-
ningen aarlig skulde have Ret til at benytte Elven:

30 Dage uden Erstatning.
30 modErstatning af Kr. 2.00 pr. Dag.
30 « - « 10.00 - «
og for hver Dag videre « 20.00 - «

28
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105. Da der for at ItniMe bestemmede anførte Tidsrum
rigtigt maatte haves et noiagtigtLokalkjendskab,foreslog
Sætren,at manskuldeindhenteFledningsbestyrelsensog mu-
ligens ogsaitKlagernesog de lokaleAutoritetersBetænkning,
inden noget sloges fast.

iv[ndreelsdept
af Ved under 12te rebruar 1878 at oversendeet indkom-ikre 


12temFebr. met Andragende om Approbationpaa Regler for Fælles-s,
Ilv°14 fledningog Reglementfor Behandlingaf Krabas-og Bund-anges

tømmeri SøgneelvensVasdrag, begge vedtagne paa Mode
kng.nød-15de August 1877, udbad Departementetsig Kanaldirek-iingsregler

terens Erklæringom disse.

I Henhold til Lov, indeholdendeBestemmelser om Flednings-
og Flodrensningsvæsenet, af 26de August 1854 § 5 med-
deles Approbation paa efterstaaende under 15de August
1877 vedtagne Regler for en Forening til Fællesfledning
af Trælast i Søgneelvenø Vasdrag i Mandals Fogderi, Lister
og Mandals Amt, dog saaledes; at Reglernes § 21 ud-



gaar.

I Henhold til Lov om Behandlingen af Krabas- og Bund-
. tormmer af 12te Juli 1848 § 2 meddeles ligeledes Appro-

bation paa efterstaaende i samme Mede vedtagne Reglement
for Behandlingen af Krabas- og Bundtømmer, der findes
nævnte Vasdrag, — paa følgende nærmere Vilkaar:

At Flødningsforeningens Bestyrelse har at foranstalte,
at Reglementet læses fra Kirkebakkerne I de Distrikter,
hvorigjennem Flødningen foregaar, samt at et Exemplar
af Reglementet altid findes opslaaet paa Thingstederne

omhandlede Distrikt, og

at Bestyrelsen til visse af Departementet for det Indre
nærmere bestemte Terminer til samme skal indsende en
specifieeret Forklaring over de Summer, hvortil det i
Terminens Løb afhændede Krabas- og Bundtømmer er
udbragt, samt detailleret Opgave over de Øiemed, hvor-
til disse Summer ere blevne anvendte.

[analdirek. Under 19de Februar sendte Kanaldirektørendisse An
1

-let.af 19de
Febr. 878ød-dragender tilbage til Departementet,idet han anbefaledeing. Fl
ningsreg"dem til Approbation.lerne.

15de Efter DepartementetsIndstillingblev derpaaved konge-[gL
1878ang.

aes.
Juni

af

Flednings-lig Resolutionaf 15de Juni 1878 bestemt:
regler.
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Efter i en med Ingeniør SætrensPaategning fortynet 1878:
Skrivelse af 9de Marts fraFormandeni SøgneelvensFælles-tenfdjiz,b.
flødningsforeningat have modtaget nogle begjæredeOplys- d mrt,

1k8193:1nga
ninger om de flødedeTømmermængderi de sidste 10 Aar, (328inang:ii
samt om hvormegetTommerder kan ligge paa FøreidBom,a(f!:117:1,i

tiden at hindre Færdsleno. s. v., afgav Kanaldirektøren Lremid

under 18de Marts sin Betænkning om Ordningenaf Fled-
ningen forbi nævnte Bom. fian sluttede sig til Sætren,
idet han ansaa Anlægget af en Bom langs Aaraaslandet
for utilraadelig.,og udtalte sig for at indhenteFlednings-
bestyrelsensog øvrige VedkommendesErklæring.

Under 17de Januar 1881 oversendteDepartementettil 1881.
Kanaldirektørenen fra Amtman,deni Lister og MandalsskpreP"
Amt modtagenPaategningsskrivelseaf 18deDecember1880, m181e3-cli

hvori indberettedes, at der under 29de Oktobers. A. var krtidaetn
indgaaet Forlig mellem Fledningeni Søgneelven og ved- eednk"e'ør

kommendeGrundeiere om Farten gjennem Føreid Bom, ntdveel

2. Elvebrud.

Ifølge et gjennemAmtmandeni Lister og MandalsAmt 1873.
indkommetAndragende fra en Del Gaardbrugerei Søgne,,Lndrt,ngednedr

Herred,beordredeDepartementeti Skrivelse af 21de April8.k3fvel;,,enir4,

1873Kanaldirektørentil at anstilleUndersøgelserangaaendelLeCSItieur:
tokkForbygning af Elvebrud i Søgneelven mellem Gaardenesoamg

OrdreafStausland,Berge og Stokkeland.. 21deApril
Den 2_de April oversendteKanaldirektørenSagensDo-an1873ednedse-

kumenter til Løitnant Vedeler, som derefter befor Søgne-Vedeler 1)1
elven og under 10de Mai indgav Rapportmed Beskrivelse,faergers!rveei

Da Vedeler imidlertid efterfulgtes af Ingeniør Sætren ar tenggenr
i. Bestyrelsen af Sanalvæsenets Arbeider paa Vestlandet, søgelser.

blev Undersøgelserneudført underhansLedelse af Leitnant
A. Schøyen.

saa at Spergsmaaletom Bestemmelserfor Tiden antogesat oemre:1-

bortfalde.

28*
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1.873; -Gje-finemAmtmandeni Lister og MandalsAmt indkom
kndffigendeder utider1ite D~mber et Andragendefra Opsiddernepaa›in Under-
segelgeraf de længere oppe liggende GaardeToftelandog KleppelandBlvebrud •
vtin(V.t: i SøgneSogn,omat der maatte•blive foretagetUndersøgelser
eleppeland
amtDept.s Anledningaf Elvebrudpaa deres Eiendomme. Den 22de
°rdre af December.beordredeDepartementetKanaldirektørentil ttlte Deobr.

imedekommeAndragendet,og overdroghan ogsaa disse Un-kagaaende.
dersøgelsertil Ingenier Sæiren.

1874. Den 23de Januar 1874 indgav Sætren Forslag til For-Szetrens
Forslagaf bygning af Elvebrudi SøgneelvenmellemSøgnefosog Strøm-WieJanr.
874til For-
)ygningaf mene. Omkostningerneberegnede han til Kr. 1772. Til
Elvebrud Administratitinog Opsyn regnedesintet, da det antoges, atmellem
ognefosog
rtrommene.Arbeidernemaatte blive at udføre af de Interesseredeselv.
:nnaldirek- SætrensForslag oversendteKanaldirektørenden 3die
:=81nBgea-Marts til Departementet,idet han bemærkede,at da Elve-
Wavrtersbreddernepaa den omhandledeStrækningaf Søgneelvenere
rZn:saaledesbeskafne, at man altid er udsat for, at de gamle

Brud udvidesig og nye dannesi Elvens mange og stærke
Slyngninger, ligger heri en stærk Opfordringtil strax at
udbedreBruddene og for Fremtidensøge at holde Elven i
dens nuværendeLeie. Forøvrigt havde han intet at an-



mærke ved Forslaget, nden at der pa.aGrund af de ved
saadanneArbeideruforudseeligeVeir og Vandstandsforhold
bør paaregnestil tilfældige og uforudseedeUdgifter 10 pet.
at Overslagssummen,saa denne med en rund Sum vilde
kommepaa Kr. 2000.

Stetrens Den 17de September1874 afgav Sætren Forslag med
?orslagaf
TdeSeptbr.
374til For-

Overslagtil Forbygningaf Brud langsSøgneelvenpaaGaar
wgningafdene Toftelandog Kleppeland. Hele Elvestrækfiingenher
Elvebrud
paaCinar-er nedskaareni et Jordsmon,der let undervaskes, idet det
e
lnuendT.00fgt,,e-hovedsageligbestaar af meget løs, jernholdigSand, ovenpaa
Klpe-

lanepd. et mere eller mindre mægtigtLerlag. Da desudenElven
serpentinerertemmelig stærkt, hvorved Stremsætningerne
blive meget uheldige, forværres Bruddene Dag for Dag.
Til at forbyggeBrud som disse, antog Sætren, at der ikke
findesnoget bedre Middelend at dækkeSkraaningernemed
et 0.62 m. tykt Stenlag helt fra Bunden og op til 0.3 m.
overhøiesteFlom. Dette vilde dog ikke blive noget billigt
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Arbeide i Forholdtil, hvad dervindes,daSten ikke fandtes 1874.

i Nærheden,men maatte skydes ud af Fjeldetog fremkjøres
til Stedet. Omkostningerneberegnede han til Kr. 5200,
idet han gik ud fra, at Vedkommendetilstodes fri Ingeniør,
dog saaledes, at det dagligeTilsyn og Regnskabetblev ham
twedkommende.

Under 3die Oktober oversendteKanaldirektørendetteKatørensBee
Forslag til Departementet,idet han erklæredesig enig medtelyektZ
Sætren, og anbefalede, at man paabegyndtede foreslaaede1,7t4,M,
Arbeider allerede den kommendeVinter og senere saavel alag.
vedligeholdtdisse somitide dækkedede nyeBrud,dermaatte
vise sig. Han bemærkedetilsidst, at man ved Arbeidets
Udførelse kunde paaregnefriVeiledningaf IngeniørSætren,
men derimod neppe noget direkte Pengebidrag af Kanal-
væsenets Midler, da Arbeidernemaatte ansees for at være
for lokale og af for liden -almenInteresse.

Senere har Sagen ikke været forelagtKanalvæsenet.

3. Kravlefossens Opiensning:

Forbi Kravlefos har i 1872 et privat Interessentskab 1872
bygget en 1130 m. lang Tømmerrende,der gaar fra Aasen
i ØVrebøtil Underaasen i GrebstadSogn. Med denne
Rende, som fordrer store Vedligeholdelsesomkostninger,var
vedkommendeSkoveiere misfornøiet formedelst den store
Afgift ea. 5 pOt. af TømmeretsVærdi — der krævedes
for dens Benyttelse. Først søgte de at opnaaen mindelig
Overenskomstmed Rendens Eiere, men da en saadanikke
kunde kommeistand, fæstedemanOpmærksomhedenpaa en
Reguleringaf selve Fossen, der var den oprindeligeFlød-
ningsvei.

Da Ingeniør Sætren havde faaet Underretningom, at 1880.
SætrensB

der gjennemLister og MandalsAmt var indgivetAnsøgningttenkning

om at faa Kravlefossen undersogt, benyttede han Anled-41;8(1%vmb
Kra,vlefotningen til paa en Reise til Søgne og Sætersdalenat fore- renninsen: Op;
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O. tage UnderSøgelsenog indgav en I3etænkningover Kravle-
fossens Oprensning•til Kanaldirektørenallerede4de Novbr.
De af Sætren foreslaaedeArbeiderbestodei Sprængningers
Leftedamme-og Skjærme. Omkostningerneansattehan til
Ca. Kr. 2000. Gjennemsnitsværdienfor den i de sidste 9
Aar flededeLast var opgi.vettil Kr. 42000. Da Skovene
i Distriktet imidlertidbegyndte at aftage, burde den for
Eftertiden ikke regnes høiere end til Kr. 25000. Sætren
foreslog Optagelse af et Laan mod Kommunegarantiog
2 pet. Afgift paa.Tømmeret. Til Slutning udtalte han, at
en Reguleringaf Fossen var fordelagtigerefor Skoveierne'
end Indkjøbog Vedligeholdelseaf den gamleTømmerrende.
Paa Grundaf Vanskelighedenved enkelte Arbeiders Ud-
førelse, burdede Interesseredetilstaaes fri Ingeniøraf Ka-
nalvæsenet.

analdirek- Den 10de Novbr. tilbagesendteKanaldirektørendennetørentil-



trteder
'orslaget.

Betænkningtil Sætren med den Udtalelse, at han intet
bavde at bemærkeved samme. Den blev derfordirektetil-
stillet Formandenfor den Skoveierkomite,der var nedsat
for at faa Kravlefossenreguleret.

1881. Under 3die Januar gjorde TømmerrendensInteressent-
skabSkoveiernedetTilbud at sælge demRendenefterTaxt.
Tre af Aktieeierneforlangte sig godtgjorteefter Kr. 4000
for hele Renden.

leslutnin- I et Mode af 6te s. M. afslog Skoveierne Tilbudet,
ger paa
>koveier- uagtet man var for Kjob af Renden, dersom den kunde
nøde den
te Januarfaaes paa fordelagtigeBetingelser. Paa sammeMode be-

1881. shittedes at udføreArbeidernei Kravlefossenoverensstem-
mendemed SætrensForslag og at andrageom et Laan af
offentligeMidler paa Kr. 2000. Til Laanets Afbetaling
besluttedeman i 10 Aar at paalæggeTømmereten Afgift
stor 2 pCt. af Værdienog at soge fri Ingenierhjælp.

ndfragende Den 27de Januar indsendteLister og MandalsAmt tila 27de
muar 1881
cnfri Inge- KanaldirektørenSkoveiernesAndragendeom.fri Ingeniør til
LørogLaanKravlefossensOprensning. Samtidigt oversendtesAndra-offentlige
Midler. gende om Laan paa Kr. 2000 af offentligeMidler; herom

begjæredesKanaldirektørensUdtalelse.
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Dette oversendteKanaldirektørenden 2denFebruar til 18$1.

Departementet Han anbefalede,at der tilstodes fri Inge-
nielttjælp. Ansøgningenom Laan tilraadedehan sendt det 121f:ligij
offentligeFond, hvor Laan kunde faaes, for at de Interes- 1881..

serede kunde erholdeMeddelelse om Betingelserne. Dea-
uden gjorde Kanaldirektørenopmærksompaa, at Ansogning
om Tilladelse til at lægge den til Laanets Amortisering
nødvendigeAfgift paa det gjennemKravlefossennedflødede
Tømmermaatte indsendesaf Skoveierne, som heromburde
underrettesgjennemLister og MandalsAmt.

Efterat Departementet i Skrivelse til •Amtet af 8de Dep.tets

Februarhavde givetLøfte omLaan og tilsagt fri Ingeniør-9rdielseiy
hjælp,blev de lovbefaledeErklæringerfraHerredsstyrelserneAmiUtailm

Laanog 1
indhentet. Ingeniso

Baade Finslands og Øvrebø og Hæglands Formand- Kommi.

skaber anbefaledeArbeidetsUdførelse, og det si.dstnævnte
L3a,r1sGtrise

besluttedei et Møde den 23de Marts tillige at overtageforLaan<
Garantienfor et Laan paa Kr. 2000.

Den 1lte Juli oversendte Amtet Sagen til Departe-AmtetsA
befaling

mentet og anbefalede: liteJul
1881af 21.]

At det i Medholdaf § 6 i Lov af 26deAugust1854 om ir;ntei:
Flødnings-ogFlodrensningsvæsenetnaadigstbestemmes,menriar

at der af si den Last, der i et Tidsrum af 10 Aar
nedflødes gjennemKravlefossen, betales en Afgift af
2 pet. at Lastens Værai, og at Fledningsbestyrelseni
SøgneelvensVasdrag paalægges at indførdreAfgiften.
At der tilstaaes fri Ingentør til Arbeidet.
At der mod Øvrebø og HæglandsKommunesGaranti
tilstaaes et Laan af KongsbergSolvværksDriftsfond fl

stort Kr. 2000 mod Tilbagebetalingi 10 Aar.
At sidstnævnte HerredsstyrelsesBeslutning af 23de
Marts 1881 naadigstapproberes,forsaavidtKommunen
dervedforpligtesudover5 Aar.

Forsaavidt Formandeni Bestyrelsen af Tømmerrenden
forbi Fossen saaes at have forbeholdtInteressentskabets
lovlige Ret, antog Amtet, .at Interessentskabetikke kunde
modsættesig Fossens og Elvelebets Oprensning.



--- 440

feat. Paa DepartementetsForiangendeafgav Kanaldirektøren
maidirek- sin Betænkningherover. Han anbefaledeApprobationpaairens 194-
itibLaj Tømmerafgiften,men antog dog, at Afgiften kun burdeop-

omAP- kræves saalænge,indtil Laanet og de øvrige Omkostningerrobation
aa T8111-var dækket. Han foreslogAfgiften indkrævetved Besty-arflødning

Laan* relSen for FIødningeni Vasdraget og gav Udkast til Re-
daktion af Resolutionen. Da her forelaa det særegneTil-
fælde, at Eierne af Renden,som med storBekostninghavde
aniagt denne, i Tilfælde ogsaa maatte paabyrdesAfgift paa
sit eget Tømmer,om de lod det gaa gjennemRenden,hen-
ledede han Opmærksomhedenherpaa, idet han dog udtalte
sig for Nødvendighedenaf at paalægge alt Tømmeretden
samme Afgift, baade fordi det var overensstemmendemed
Loven,og fordiRendenellers kunde optrædekonkurrerende
og derved reducere den til Laanets Dækkelse nødvendige
Afgift.

ttenkning Den 31te Oktober afgav Flødningsforeningeni Søgne-31te Ok-
lber 1881 elvens nedre Del, uagtetKravlefossenligger ovenfordensra Flød-
dngsf°r" Distrikt, en Betænkning imod Fossens Oprensning,men,ningen
ildirveelgeifor Benyttelse og Indkjobaf Tømmerrenden. Der paasto-

Krav"des at der forindenRendensAnlæg neppe kunde flødesefossens
wenaning. rundt Tømmer,hvorfor det blev skaaret ovenforFossen og
n2g kjørt til Udskibningsstedet.Flødningsforeningeni Elvens
lingaf"" øvre DeI hvor Kravlefossen er beliggende, fattede dog iningen i
vensangøvre Mede den 5te DecemberBeslutning om Afgiften m. m. og)el .

Paa sendteAmtetsineModbemærkningertil den andenForenings
Lømmer.

Betænkning,idet den meddelte,at de af Sætren foreslaaede
Arbeide alleredevare udførteforKr. 2615.28. Til Slutning
udtalte den sig absolutimodRenden.

ntets Skr. I Skrivelse af 19de December udtalte Amtet, at der
if 19de
ecbr: 1881maatte lægges Afgift paa alt Tømmer uden Undtagelse.

Afgift
ra alt Det bifaldt KanaldirektørensBetænkning .med den For-



ienund-andring, at Afgiftens Indkrævning burde paalægges Be-



hagelse. s tyrelsen for Flødningsforeningeni den øvre Del af Søgne-
elven.

Amtet anbefaledeAnsøgningentil naadigstIndvilgelse,
saameget mere som KravlefossensOprensningallerede var
foregaaet.
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Under 9de Marts 1882 forlangteDepartementpaa nyt 1882.
KanaldirektørensErklæring angaaende Kravlefossens Op-1?zi teetpfg<

rensning. Det bad sig meddelt,hvorvidtArbeidetvar
mæssig udført og antoges at svare til Hensigten. Erklærin

I en Skrivelse til Kanaldirektørenaf 16de Marts med-
delte Sætren efter Anmodning,at han under en Reise paa"d1882eMar ani
Vestlandet have faaet Opfordringfïa Skoveierkomiteenom 13Zfiel;

at skafte Folk til Urdførelseaf Arbeidet i Kravlefossen,og
at han havde gjort dette. Paa en i en anden Anledning
foretagenReise forbi Kravlefossenhavde han derhos givet
Opsynsmandende nødvendigeAnvisningertil ArbeidetsUd-
førelse.

Det udførteArbeide havde han ikke havtAnledningtil
at bese. Det var imidlertidbaade af hans Opsynsmandog
SkoveierkomiteensFormand bleven meddelt ham, at det
var udført noget fuldstændigereend paaregneti Betænk-
ningen af 4de November 1880. Han havde ingensomhelst
Grundtil andenAntagelse end, at Arbeidetvar udførtsolid
og i den af ham forudsatteUdstrækning. Med Hensyn til
Flødningenmeddeltehan, at han sikkert antog,denne vilde
kommetil at gaa godt i Flom. Af Hensyn til Flødningen
ved lavere Vandstandeog for at undgaaBrækage vilde det
maaskevise sig ønskeligt at foretagenoget mere Arbeide,
de samledeOmkostningervedForbedringerneaf Elven vilde
dog stille sig meget billigere for Skoveierneend 1nd-
kjøb ogVedligeholdelseaf den langeTrærendeforbiFossen.

Under 14de April oversendteDepartementetderhostil Uheldigi

Kanaldirektørenen Skrivelse, med 2 Bilage fra Flodnings-
foreningeni Elvens nedreDel, hvori meddeltes,at et Parti
Tømmerpaa 2000 Tylter ved NedfiedninggjennemFossen
havde sat sig i store Vaser, var dervedtildels splintret og
itubrukketog havde senere, trods Flomvandog meget Ar
beide, ikke kunnet kommeVidere,

I Skrivelse til ElverensningskomiteensFormandaf 27de
April udbadKanaldirektøren,som selv havde beseetFossen
ved Lavvand,sig Oplysningerangaaendeden foretagne'For-

930drnsiengg.
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1882. sogsfiednhigog forespurgte, hvorvidtman ønskedeFossen
yderligprefarbargiorteller at gaa over til Anlæg af Rencle.
I deRneForbindelsebragtesi ErindringForordningenaf 17de
Oktober1794 dens § 2,, hvorefter man ved 6 upartiske
Lagrettesmændog en lovlig Syns-og Taxationsforretning
kan faa fastsat Afgift for Slipningaf Tømmergiennemen af
GrundeierneanlagtSlipperende. Den 12te Mai indlobSvar
herpaa,og udtalteSkoveierkomiteensFormandheri sin fulde
Tillid til Flodbargjørelsenaf Fossen og bad Sagen paa-
skyndet.

I Skrivelse af 23de Mai til Indredepartementetmed-
delte Kanaldirektøren,at Sætrenhavde assisteret ved Udfe-
relsen af Oprensningsarbeidernei Kravlefossen. Angaaende
Forsøget at. flede gjennemFossen udtaltehan,at selv havde
han ikke kunnet overvære samme,men havde først senere
kunnetiagttage Forholdene, da han efter Departementets
Anmodning havde været paa Stedet. Han antog, at der
udkrævedesadskilligt videre Arbeidei Fossen for.at gjøre
den fuldt flodbar, saa Omkostningernevilde kommetil at
stille sig væsentligt høiere end oprindelig beregnet. Han
fandt dog med Sætren, at Arbeiderneburde fortsættes, i
al Fald efter at der allerede var anvendt saa meget der-
paa, fremfor at anlægge en ny eller indkjobeden gamle
Tommerrende, der er uforholdsmæssiglang og allerede
trængtebetydeligeUdbedringer. Han maatte kun tilraade,
at der som Betingelse for Tilladelsentil Udførelse af yder-
ligere Arbeider bestemtes, at disse forindenskulde appro-
beredes af Kanaldirektøren. Den ProtestmodFossensFlod-
bargjørelse, der var reist fra Fællesflødningsforeningeni
Elvens nedre Del, ansaa han for uvæsentlig, og anbefalede
han derfor Approbationpaa Tømmerafgiften.

SammeD g fremkomder til Kanaldirektorenen Skri-
velse fra Formandeni Bestyrelsen for Fællesflodningeni
Elvens øvre Del. Han udtalte sig om Flodningengjennem
Fossen og fremhævede,at Skoveiernefremdeles agtede at
fortsætte samme. Denne Skrivelse oversendteKanaldirek-
toren under 1ste Juni til Departementet.
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Den 8de Juli sendte DepartementetSagen augaaende 1882
Tømmerafgifttil Kanaldirektøren. Departementetvar enigskEi.'r43-iteste
med ham i, at det i Tilfælde burdegjøres til Betingelse for Me2eZ
Indvilgelsen af det foreliggendeAndragendefra Skoveierne, T;3:f.rta:
at de yderligere fornødne Arbeider udføres overensstem-4def2
mende med en af Kanaldirektørenforud approberetPlan,Lftenariz
og anmodede ham om Plan og Overslag for de nye Arbel4

Deret rta
der, der trængtes til Fossens Flødbargjørelse.

I Henhold hertil og efter videre Anmodningfra For-
mandenfor Flodningsbestyrelseni Elvens øvreDel beordrede
Kanaldirektørenunder 5te August Ingeniør Sætren til at
foretage nye Undersøgelserog afgive fornødentForslag.

Under 10de s. M. indgav Sætrensin Betænkning over Sætreni

Forholdene ved Kravlefos; han meddelte, at Vanskelig-13,11)ednelsz;
hedernefor FlødningenforefandtesnedenfordeSteder,hvor ri°ci:
der var arbeidet, og at Flødningenhavde gaaet godt forbivetssenv.
de opførte Damme. Han foreslogAnbringelsenaf en liden
Leftedami «Meinuren»tilligemed nogle mindre Arbeider,
og beregnede samtligeOmkostningertil Kr. 200. Derhos
udtalte han, at man sandsynligvis senere kom til at fore-
tage nogle mindreArbeider, som antagelig vilde vise sig
hensigtsmæssige.

Denne BetænkningoversendteKanaldirektørenden26de
August til Departementetog fremhævede,at de foreslaaede
Arbeiderkunde foretages uden G-enefor andreInteresser.
Idet han forbvrigt henholdtsig til sine Skrivelser af 2den
August 1881 og 23de Mai 1882 anbefaledesAndragendet
indvilget, dog saaledes:

At den foreslaaede Afgift af 2 pot. af Tømmerets
Værdi bliver at opkrævesaalænge, indtilLaanet og de
videre fOrnødneArbeidermaattevære betalte,dog ikke
i længere Tid end 10 Aar.
At alle Arbeider,som videre maatteansees nødvendige
til Fossens Udbedring, blive at approbereaf Kanal-
direktøren.
og at Afgiften bliver at afkræve af alt Tømmer,som
flødesi eller forbi Fossen efter 1ste Oktoberd. A.
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1882. Videre oversendtesen fra Amtet modtagenUdskrift af
Forhandlingsprotokollenfor Fællesfiedningeni Søgneelvens
øvre Del, ifølge hvilken Skoveierkomiteenvar oplost og
dens Funktionerovertagneaf Fledningsbestyrelsen.

Dep.tet DepartementetmeddelteLister og MandalAmt i Skri-
ider kgl.
molution velse af 29deSeptember,at det fandtAfgivelse af kongelig
'ornøden.

Resolution paa den omhandledeAfgift ufornøden, da de
resterendeArbeider ikke vilde skade andreInteresser —
altsaa formentligheller.ikke nødvendiggjørekongeligExpro-
priationstilladelse— og Flødningsbestyrelsenfor Elvens øvre
Del havdeAdgang, i Henhold til Lov af 26deAugust 1854,
til selv at afgive Bestemmelse om Udligning af Afgift til
Dækkelseaf Omkostningernesaavel ved de allerede udførte
som ved de udførendesArbeider.

Henven- Formandenfor Fællesiledningen i Elvens øvre DelIelse til
maldirek- henvendtesig i Skrivelse af 29de Deeembertil Kanaldirek-lren fra
ellesflød- tøren og forespurgte,om der var Anledning til Statsbidragaingens
ormand. drag, og om man ikke kunde erholdeResolutionfor Afgift

paa det nedflødendesTømmer.
1883. Denne Skrivelse besvaredeKanaldirektørenden 13de
maldirek-
.ens Svar

Januar. Han tilraadede, inden noget videre Skridt fore
terpaa.toges, at afvente den beleilige Tid for Fossens nærmere

Undersøgelse,og først naar Forslag til at rette paa Mang-



lerne ved Fossen forelaa, kunde Skoveiernes Andragende
om Afgift fornyes.
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II.
Forsl-ag.

Ingeniør SætrensForslag af 7de Februar 1878til Ordning
af Forholdeneved Føreid Bom.

Do. Do. Forslag af 23deJanr. 1874 til Forbygning
af ElvebrudmellemSøgnefosogStrømmene.

Do. Do. Forslag af 4de November1880til Kravle-



fossensRegulering.
Do. D . Forslag af 10de August 1882 til Supple-

ringsarbeideri Kravlefos.

Reglementer. og Regulativer.

L. egler
for

en Fællesfledningsforening i Søgneelvens
Vasdrag,

approberetved kongelig Resolution af 15de Juni 1878.

§ 1.
Flødning af al Slags Trælast skal i Søgneelvenfra

Underaasentil Føreid Bom foregaa fælles under en• af
Lasteeiernevalgt Bestyrelse af 3 Medlemmer.DenneBe-
styrelse kan suppleresmed 2 Medlemmer,der indvælgesaf
Kommunebestyrelsen,naar mindst10Gaardbrugeretil denne
fremsætteAnmodningderom.

2.
Medlemaf Foreningen er Enhver, for hvis Regning

Flødningaf Trælast udføres.

§ 3.
Fast Aarsmøde afholdes hver Februar eller Marts

Maaned og overordentligeMøder, naar Bestyrelsenfinder
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det hensigtsmæssigt, eller naar mindst 2 af Foreningens
Medlemmer derom fremsætte Fprlangende og skriftlig moti-
vere den Gjenstand, der skal forhandles. Bestyrelsen sam-
menkalder Moderne med mindst 14 Dages Varsel efter Be-
kjendtgjørelse i en Avis i Kristiansand og vedLæsning fra
Kirkebakkerne i vedkommendeSogne.




I de faste Aarsmeder vælges Bestyrelsen og 2 Revi-
sorer, decideres det foregaaende Aars Regnskab, som af
Bestyrelsen fremlæggesrevideret, og fattes Beslutning i de
Sager, som forøvigt maatte foreligge til Afgjørelse. Til Be-
styrelsen vælges 2 Suppleanter og til Revisionen 2 Sup-
pleanter.

Af BestyrelsensMedlemmer afgaa hvert Aar de to, som
have fungere længst. Har to eller flere,hvoraf nogen efter
denne Regel skal afgaa, fungeret i lige lang Tid, afgjøres
ved Lodtrækning, hvem af dise skal afgaa. Afgaaende
Bestyrelsesmedlemkan gjenvælges,menkan forlange sig fri-
taget for Valg for ligesaa lang Tid som den, hvori han
har fungeret. Over Forhandlingerne i Foreningen føres
Protokol.



Inden sin Midte vælger Bestyrelsen en Formand, der

leder Forhandlingerne i alle Moder, og hvis Stemme i Til-
fælde Stemmelighed gjør Udslaget. Mindst to Medlemmer
maa være tilstede,for at Beslutning kan fattes i Bestyre1ses-
mode. Over Forhandlingerne i saadant føres Protokol.



Bestyrelsen er berettiget til at antage saavel Sekretær

og Regnskabsfører som anden Flødningen vedkommendeBi-
stand, hvis Omkostningerudredes af Flødningskassen.



Til at tilse og bestyre Flødningsarbeidet ansættes en

Flødningsformand og en eller ilere Assistenter, hvis dette
findes fornødent eller hensigtsmæssigt.
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§ 8.
Flodningsformandenhar at rette sig efter de Bestem-

melserog Instruxer, som Bestyrelsenmeddelerham. Sær-
ligt paaliggerdet Fledningsformanden:
a. at paase, at ingen Forsømmelsemed LastensNedfied-

ning finderSted, men at Arbeidetdrives ordentligtog
paa hensigtsmæssigMaade,samt at Landrensningfore-
gaar tilstrækkeligt.

. b. at optegnedeLastepartier,somi hvertDistriktopgives,
og meddeleBestyrelsenFortegnelsederover.

c. at melde til Bestyrelsen enhverMislighedmed Fled-
ningen.

§ 9-
Elven inddelesi følgende3 Distrikter:

lste Distrikt fra Underaasentil Stokelven:
2det Stokelventil Klomrehellenved Naadeland.
3die Klomrehellentil Føreid Bom.




Fledningsomkostningerneberegnes særskilt for hvert
Distrikt og fordelespr. Tylt saavel af den Last, der leve-
res i selveDistriktet,somaf hvad der nedbringesfra oven-
for liggendeDistrikter, saaledes at Props og Last under
6 Tommer 12 Fod fra Roden deltagerefter 24FodsBereg-
ning lig større Last og Tømmer efter 12 Fods Beregning
og Krumlast og Egelast pr. lebende Tylt ,lig 5 Tylter
Last eller Tømmer.



Førend Lasten paaslaaesElven,maa dens Tal ogMaal

være opgivettil Fledningsformanden.Er Mærkeseddelikke
udstedt, der viser Lastens Tal og Maal, skal Lasten op-
tælles og dens Størrelse eller Maal bedømmesog ansættes
af Formanden. Er Nogenmisforneietmed den af Forman-
den saaledessatte Taxt, udnævnesto uvilligeMænd,en af
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hver Part ; disse vælge da en 3die Mand, og deres Afgjø-
relse skal være bindendefor beggeParter. Omkostningerne
ved dette Skjøn betales af den Part, som Skjønnet gaar
imod. Ligesaa skal enhver Lasteeier inden DeeemberMaa-
neds Udgang indlevere til Bestyrelsen en Fortegnelse over
den Last, han i Aarets Leb har kommetpaaElven i hvert
Distrikt.




Enhver Lasteeier, som lader driveTrælast i Vasdraget,
er pligtig til at tilstilleBestyrelsenet noiagtigtAftryk eller
Afrids af det Mærke eller Mærker,, af hvilke han be-
tjener sig. Al Trælast, der ved Fremkomst til eller ved
Udtagelsenaf Føreid Bom ikke ei forsynetmed et i Over-
ensstemmelsemed nærværendeParagraf for Bestyrelsenop-
givet og af denne approberetMærke, kan af Bestyrelsen
behandles som Krabastømmerefter de i Lov af 12te Juli
1848 indeholdendeForskrifter. FinderBestyrelsenat maatte
nægte Antagelsenaf et Mærke,fordi det har Lighed med
et, som af en Anden alleredebenyttes,da harVedkommende
at forandredet for at forebyggeForvexling.




Lastens Udtagningaf Bommenog Skilning sker ogsaa
for fælles Regning og beserges af Bestyrelsen. Omkost-
ningerne hermed saavel som og Administrationsudgift6rne
fordeles pr. Tylt efter FlødningsregnskabetsUdvisende og
den i § 10 anførteBeregningsmaade. Last, der paaslaaes
Elven nedenforSøgnefossen,betragtessomlevereti Bommen.




Naar Lasten er udtaget af Bommenog skillet, er Eie-
ren forpligtet til at modtage den; i andet Fald skal Be-
styrelsen besørgeLasten bortførtfor EierensRegning uden
dog at have nogetAnsvar, om Lasten driverbort eller paa
anden Maadebortkommer,men skal den behandlespaa en
forsvarlig Maade.
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ForelobigeUdredslertil Dækning af Flødningsomkost-

ninger erlæggesuvægerlig efter den Fordeling,somBesty-
relsenfinderpassende,forholdsvistil den Lastemængde,En-
hver har i Vasdraget.



Al Last, der tilhørerMedlemmer,somikke have erlagt

forfaldenGjæld til Flødningskassen,hæfter til enhver Tid
og uanseet,hvor den findes, indtil Belebet med Renter og
mulige Omkostningerer erlagt, og er Bestyrerenberettiget
til efter 2 MaanedersForlob efter første Paakrav at bort-
sælge samme paa Eierens Gevinst eller Forlis uden fore-
gaaendeForligsprøve,Lovmaal eller Dom ifølge Lov om
Pant af 12teOktober1857§ 2. I Tilfældeaf Eiendomstvist
angaaendeLast, hæfter Last af det Mærke,hvorpaahviler
uafgjortGjæld til Foreningen.




Bestyrelsener i enhverHenseende at anse som For--
eningensFuldmægtig,og som Følge dem,f,er den ikke ene
ansvarlig for de Forpligtelser, som efter disse Bestemmel-
ser paadrages. De paahvilederimodethvertMedlemi For-
hold til det Belob, der erlagdesi Flødningsudgifteri det,
Aar, da Forpligtelsenpaadroges.



Enhver, der i det sidste Aar har erlagt Flødningsom-

kostningeraf mindst 25TylterTømmereller anden Last.til
ligesaastort Beleb, er stemmeberettiget,og har Ingen mere
end een Stemme. Under Sygdomeller Fravær paa Reiser
kan stemmesvedFuldmægtig,somlegitimerersig vedskrift-
lig Fuldmagt. Ingen maa dogrepræsenteremere end een
Stemmeforudensin egen.



Ingen Forandring i eller Tillægtil ForeningensRegler

er gyldig,uden sammeer vedtagenaf en Flerhed af Samt-
29
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lige, forhvisRegningFlødningi Vasdragetforegaar. I andre
Tilfælde afgjør simpel Pluralitet af ,deModendeUdslaget.

20.
Beder, som blive at erlægge ifølge § 3 i Lov af 26de

August 1854, tilfalder FællesfledningsforeningensKasse.

egler
for

Behandlingen af Krabas- og Bundtømmer, der
findes i Søgneelvens Vasdrag,

approberetved kongelig Resolution af 15de Juni 1878.

1

Alt Krabastømmer,hvorunder forstaaes umærketLast
og mærket Last, hvis Eier ikke vides, der findesi det
FællesfiødningenunderliggendeDistrikt i SøgneelvensVas-
drag, nedfledestil Føreid Bom,udtagesog indsamlesneden-
for Bommen.



Det til Føreid Bom nedflødede,af denne udtagneog

landsatteTømmerforbliverliggendemindst 1 een Maa-
-ned efter at Bekjendtgjørelsefra Kirkebakkernei Søgne,
G-rebstad,Finsland, Øvrebø og Hægland samt Avertisse-
ment i en Avis i Kristianssand,er foregaaet, for at de,
som tro sig berettigedetil Tømmereteller nogen Del deraf,
kunne have Anledningtil at anstille det fornødneEftersyn
og, i Tilfælde, legitimere deres Eiendomsret,hvortil Ad-
gang staar dem aaben, indtil det nedenforbestemteBort.
salg finderSted.



Den Trælast, hvortil Nogen inden fornævnteTid be-

viser sig at være Eier, udleveresVedkommendemod Be-
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taling af Fledningsløn og andrepaa Lasten havte Omkost-
ninger. Kan det ikke oplyses, i hvilket Flødningsdistrikt
inden ForeningensOmraadeKrabastemmereter kommet1
Vasdragat, erlæggesFledningsløn og andre Udgifter, som
om den omhandledeTrælast var kommet i Vasdraget i
øversteFlødningsdistrikt. Den Trælast derimod,til hvilken
ingen Eier inden førnævnteTid har meldt sig og godtgjort
sin Eiendomsret,foranstaltesbortsolgtved offentligAuktion,
efter de om Tvangsauktionover Løsøre gjældendeRegler,
og bliver Belebet med Fradrag af Omkostningerneat an-
vende til VasdragetsRensning og Rettelse, Fosses Udjæv-
ning, BommesAnbringelseog DammesOpførelseogVedlige-
holdelse,eftersom det til enhverTid skjønnestjenligst til
Vasdragets Forbedring.




Det i foregaaendeParagraf ommeldte Bortsalg ved
offentligAuktion foregaar,underIagttagelse af Bestemmel-
sen i § 2, saa ofte, som Fledningsbestyrelsenfinder,at der •
er samlet en passendeMængde.



Med Hensyn til Bundtømmer,som af Bestyrelsen i

Vasdraget besørges optaget, forboldes paa sammeMaade
som ovenfor angaaendeKrabastømmerfastsat.



Forandringeri dette Reglement kunne foretagesefter

de Regler, som til enhver Tid gjælderom Forandringeri
Reglerne for Fællesfiedningeni SøgneelvensVasdrag.

29*





vill p.

Lundeelven.

Sagens administrative Behandling.

- Lundeelvenkaldes den omtrent2 km. langeElvestræk-
ning fra Torvefjord(Havet) til Sammenlobetaf Daaselv og
Tværaaen,og somligger i den vestligeDel af SøgneSogn.
Paa dette Stykke er ved almindeligeVandstandekun ca.
3.50m.Fald, og er omtrentHalvpartenaf Elvestrækningen
dler op til forbi Kjellandsbrofarbar for Baade. Længere
op bliver den for grund og strid. Dens største Tillob er
den fra Throndstad Vand og Rebstad Vand kommende
Tværaa, som nedenfor sidstnævnteVand har en Række
Fald, ved hvilkeder er fiere Kværneog mindreSagbrug.
Efter Sammenlebetmed den vestenfrakommendeDaaselv
bliver Vandmasseni den samledeElv — Lundedven —
temmeligbetydelig,og da her er lidet Fald, saa oversvem-
mer den i FlommebetydeligeVidder.

a. Lundeelvens Farbargjørelse.

OmkringLundeKirke, somliggeri Nærhedenaf Leire
Bro, er adskilligBebyggelseog Trafik. Det vilde derfbr
være af letydning at faa den grundeElv nedenforuddybet
saa meget,at et Dampskibkundegaa op til Leire Bro.
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Efter AnsogningbeordredeIndredepartementetden 4de
September -1874 Kanaldirektorentil at fremkommemed
Forslag til Elvens Farbargjørelseop til Lunde. Under-
segelserne udførtesaf LoitnantNysom, som under31te Mai
1875 afgav Forslag til de nødvendigeArbeider. I dette
opstilles ni forskjelligeAlternativer nemlig for forskjellig
Bredde og for 5, 6 og 7 Fods Dybde underMiddelvandi
Have,t. Ved Springtid ligger heieste Vand 2 Fod høiere,
medenslaveste Vandstander 2 Fod underMiddelvand. Det
nødvendigeArbeidevilde komme til at bestahi Muddring
og Undervandssprængning,og Omkostningerneberegnedes
fra Kr. 3520 til Kr. 30800. Dette Forslag oversendte
Kanaldirektørenden 2denJuni til Departementet,som s. M.
sendte det til Lister og MandalsAmt.

b. Rebstadvhndets Sænkning.

For Rebstad Vand har Eierne af de nedenforliggende
Kværne og Sagbruganbragten Dam, hvormedde regulere
Vandføringenefter Behov. Ved denne Dam bliver Flom-
mene i Rebstadvandetnoget hævede, og paa de omkring
Vandet værende Gaarde, som ligger lavt, gjør Vandet
Skade. Eierne af disse Gaarde havde allerede for lang
Tid tilbage klaget over den ved Reguleringsdammenforaar-
sagede Skade. Forholdet blev dog ordnetved et for dem
ufordelagtigtForlig af 18de September1781. Efter An-
søgning beordredeDepartementetden 2den November1878
Kanaldirektørenat afgive Forslag med Overslag for en
Sænkningaf Rebstadvand. Dette overdrogKanaldirektøren
til Ingeniør Sætren, som under 25de Jarivar1881 afgav
en BetænkningoverSænkningsarbeidet,efterat størsteVand-
føring var maalt over en Dam med frit Overfald. Den
blev funden til 27.8 m.3pr.Sekund,og da Nedslagsdistriktet
udgjorde59 km.2, var altsaa største Afiøb pr. km.2Ned-
slagsdistrikt omtrent 0.470 m Sætrens Forslag gik ud
paa 0.5 m. Sænkning af de største Flomme. I denneAn-
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ledning foresloges en Del Sprængninger og en Ombygningaf
Dammen. Omkostningerne herved beregnedes til Kr. 2500.
Den oversvømmedeStrækning udgjorde omtrent 4 ha. Ved
den nye Reguleringsdam vilde Vandføringen til Brugene
reguleres paa en fuldkomnereMaade. Kanaldirektøren over-
sendte den 27de Januar 1881 denne Betænkning til Indre-
departementet og fremholdt, at paa Grund af det lille Jord-
areal, som kunde vindes, maatte samtlige de Interesser, som
fremmes, enes om at bidrage sin Skjærv til Arbeidet, saa-
fremt det skulde kunne komme istand, selv om der gaves
et Statsbidrag af indtil Halvdelen. Sagen blev af Departe-
mentet tilstillet de Interesserede gjennem Lister og Man-
dals Amt. Nogen Enighed mellem dem blev dog ikke til-
veiebragt, og Sagen derfor indtil videre henlagt,

e. Sænkning af Lundeelven ovenfor Kjel-



lands Bro.

Ovenfor Kjellands Bro ligger, som foran anført, store
Jordvidder, der sættes under Vand i Flomme. For at faa
disse tørlagte, ansøgte de Interesserede den 25de November

- 1882 om et Sænkningsforslag. Departementet oversendte
den 9de Februar 1883 dette Andragende til Kanaldirek-
tøren med Anmodning om at efterkomme samme. Under-
søgelserne udførtes af Ingeniør Sætren i Juni Maaned.



Mandalselven.



VIII q.
Mandalselven.

Sagens administrative Behandling.

I Mandalselven,somkommerfra AaseralsPræstegjeld, Lokalbe
sk

foregaaren ikke ubetydeligTommerfledning. I 1854 an-
rivelsi

toges, at der aarlig nedflededes12 å 15000Tylter. Den-
gangvar der i Vasdragetto Lændsepladse,nemligBjærknæs-
ogMel-Bom,beggebeliggendei ElvensnedreDel henholdsvis
omtrent14og11 km. ovenforMandal. BjærknæsBomvar
den enesteSamlebom. Den rummedeimidlertidkun ca.
1200 Tylter, hvilket var meget forlidetligeoverforde aar-
lig nedflodedeTommermængder.Mel-Bomvar en Skille-
bom,uhensigtsmæssigtbeliggendei en strid Elvesnevring,
med liden Plads for Sammenlægningaf Tommerflaaderog
ganskeubrugeligsomTommeroplagspladsunderFlom. Saa-
vel denne somBjærknæsbommensBeliggenhedvar imidler-
tid betinget af et i Nærhedenværende priviligeretFlom-
sagbrug.

DissemindreheldigeLændseforholdei Vasdrageti For- 1854.
bindelsemed, at der i Elven fandtes flere for Tommerflod-Amtet

ningen hinderligeElvestrækninger,foranledigedeLister og
abTnaminosdpei,

bereis
Mandals Amt til i 1854 at anmodeLeitnant Thams, der Mandlvenals

e,
dengang bestyrede KanalvæsenetsArbeider ved Sireaaen,
om at befaredet MandalskeVasdrag. Efter i Henhold'her-



til og efter KanaldirekterensBemyndigelseat have bereist
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1854. en Del af Mandalselven,indsendteThams under 30te Mal
rhams'sen Rapporttil Kanaldirektøren.apportaf
tOteMai Under Befaringenden 26de, 27de og 28de April besaa1854.

han Kviabommen,en stor Bagevje strax nedenforTungefos
omtrent 14 km. ovenforBjellandsPræstegaard,hvor Tømme-
ret holdtes tilbage. Et Kroki medfulgteIndberetningen,og
antogThams,at man ved at grave et lidet Lø13og anbringe
en Dam paa venstre Bred vilde ophæve Ulemperne ved
Bagevjen.

• Da disseArbeiderimidlertidvilde koste betydeligt,til-
raadedehan at forsøgeAnlæg af en Ledelændse. Dernæst
undersøgtesden saakaldteStivelievje,som ligger 6 km.oven-



for Bjelland. Ulemperneher foreslogesophævedeved Op-



førelse af en Stenmurover Evjen, bygget 2 Fod over høie-



ste Flom, Afsprængningaf et Skjær og en Fjeldodde
om nedenfor. AngaaendeLændserne ved Bjærknæs og MelAenase-

rholdene fandt Thams, at de begge burdesleifes, og istedet anlægges
en eneste Haandlændsepaa bekvemtSted i Elven nedenfor
Mols Bom. Han antog, at Udgifterne ved et saadantAn-
læg utvivlsomt inden faa Aar vilde være betalte, da man
vilde spare Arbeidetved den ene Lændse, hvortil kom den
foregede'Sikkerhedmod Tommertab.

I Mandalselvenog flere af dens flødbareBielve var
der gjort lidet for at fremmeTømmerfledningen; derforkla-
gedes over, at Tømmeretoftere blev liggende flere Aar,
inden det .komud af Vasdraget. Thams foreslog for Fled-
ningsinspektørenat sende en dygtig Fledningsformandtil
flere østlandskeVasdrag for der at sætte sig ind i Fled-
ningen og især gjøre sig bekjendt med Bygning af Slippe-
damme. EfterFlødningsbestyrelsensForanstaltningbereiste
derpaaen saadanMandforskjelligeøstlandskeVasdrag.

1855. 	 I 1855-1856 blev derpaa ved Lindland, ca. 6 km.
ovenfor Mandal,bygget en Skillebom.

1860. I en Skrivelse fra FlødningsbestyrelsensFormand af
8de December1860 meddeltesKanaldirekteren,at et Støtte-
kar i Lindlands Bom var kantret under den store Flom
i 1860. I denne Anledning paakaldtes Kanaldirektørens
Bistand.



Store og lille Ronei Halsaa.

30*



VIII r.
Store og lilie Ronei Halsaa.

Sagens administrative Behandling.

I den vestlige Del af Halsaa Sogn, Mandals Præste- Lokatbe-
gjeld, ligger Rægevandet, der •ved Lille-Ronen, et 80 Fod 8krivelse.
langt Løb, er forbundet med Huggenviksvandet, som atter
ved Store-Ronen — 180' lang — er forbundet med Havet.
Oprindelig var disse Lob kun ubetydelige Bække, gjennem
hvilke hverken Flødning eller anden Færsel kunde fore-
gaa. Af de omkringboendeJordeiere ere de blevne oprensede,
hovedsageligi Hensigt at sænke de ovenforværendeVande.
De opgravede Render havde en Bredde fra 7 til 10 Fod
og en Dybde 'fra 1/2 til 2 Fod ved Middelvand. Begge
Vande var ved denne Udgravning saaledes sænkede til Ha-
vets Niveau, at Strømmen i Ronerne snart gaar ind snart
ud, eftersom Havet stiger eller falder. Gjennem Løbene
foregaar Fledning af Egetommer og Baadfart, men F ær-
selen er besværlig paa Grund af Elvens ufuldstændige Op-
rensning.

Under 1lte December 1873 indsendte Amtmanden i 1873.
Lister og Mandals Amt et Andragende fra Gunder Olsen moff tlioAnsøgnenin
Rolland m. Fl., dateret 27de Oktober s. A., hvori ansegtes Understøt

telse til
om offentlig Understøttelse til Uddybning af store og lille Uddybnin

af Ronen
Rone. Dep.tet

Den 30te December anmodede Departementet Kanal- Kaant:reit%

direktøren om at undersøge Forholdene m. V. omatun
dersøgeFo

• holdene.
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1875. Paa hans Foranledningafgav Nysom den 28de Mai
NYsoms1875 Forslag til Oprensningaf en Rende i begge Ronør,?orslagaf

28" Mai 10 Fod brede og 3 Fod dybe under Havets Middelvand..1875til
fddybning.Han foreslog den oprønsede.Sten lagt som Mur paa begge

Løbets Sider, dels for at tjene som Trækvei, og dels fordi
enAtskraaningaf RendensSidervildemedføreuforholdsmæs-
sig stort Arbeide. Omkostningerneberegnedestil Sr. 1600.

:analdirek- Under 31te Mai oversendteSanaldirektørendetteFor-eren over-
enderden slag til Departementetog anbefalede,at Halvdelen af Over-31teMai
31081 88IsT,307;slagssummenbevilgedesaf Oprensningsfondet,samt at frit
slag til Tilsyn burde ydes af den i Distriktet ansatte Ingeniør.Deptet.

:gl.Res. af I Henhold til DepartementetsIndstilling blev derpaa
P3deAug.
1875om ved kongelig Resolutionaf 28de August 1875 bestemt:
offentligt
Bidragtil
Bonernes
Farbar-
gjørelse.

1876.

krbeiderne
aabegynd-



tes Juni
1877.

Det var forudsat,at Arbeidetvilde blive administreret
uden Udgift for Arbeidsfondet ved den i Distriktet an-
satte Kanalingenier, og at det fremtidige Tilsyn med Ar-
beidernes Vedligeholdelseleilighedsviskunde udøves af ved-
kommende Veiinspektør og de fornødne Arbeider iværksæt-
tes ved hans Foranstaltning, i Tilfælde med Bistand af
Kanalvæsenet.

Ingeniør Sætren blev af Kanaldirektøren den 22de Juni
beordret til at sætte Arbeidet igang.

Paa Grund af mere presserende Arbeider kunde dette
ikke ske før i Juni 1877. Sætren foreslog imidlertiden

At der af de til Oprensning af Elvedrag in. V. paa Bud-
gettet opførte Midler tillades udredet et Belob af indtil
Kr. 800 for i Forening med et af vedkommende Distrikt
tilveiebragt lignende Bidrag at anvendes til Oprensning af
Store- og Lille-Ronen i Halsaa Sogn, Lister og Mandals
Amt overensstemmende med det af Artilleriloitnant Nysom
afgivne Forslag af 28de Mai 1875.
At den af Halsaa Sogns Herredsstyrelse den 26de Juni
1875 fattede Beslutning om Garanti for Bidrag til oven-
nævnte Foretagende og for de udførte Arbeiders fremtidige
Vedligeholdelse approberes i Henhold til Lov om Formand-
skaber paa Landet af 14de Januar 1837 39, forsaavidt
Sognet derved paadrages Thlgifter for et længere Tidsrum
end de næst paafolgande fem Aar.
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Del Forandringeri den oprindeligePlan, blandt andet at 1877.
sløifeSidemurenelangsLobene. DisseForandringerbifaldtFs:stf.enans
Kanaldirektøreni Skrivelseaf 17deJuni. Forandr.

Planen.

Den 16de SeptemberunderrettedeSætren Kanaldirek-omFuld

tøren om, at Arbeidetvar færdigt,men at man paa G-rundg

af det knappeOverslag,ikke havdekunnetstendækkeRende-Anheggel
skraaningernei sin Helhed. De Interesserede vilde paa
Grund heraf ikke overtageRenderneaf Frygt for den større
fremtidigeVedligeholdelse?'Sætren anførte, at-Strømmeni
Renderne var stærkere end paaregnet, hvorforhan ogsaa
ansaa en fuldstændigereStendækningnødvendig,og antog,
at dennevilde koste ca. 14r. 400.

Kanaldirektørenunderrettede Departementetherom i
Skrivelseaf 15deOktober. Han anbefalede,at Halvdelen
af den antageligeMerudgift— Kr. 400 — bevilgedesaf
offentligeMidler, og de øvrigeKr. 200 af de i Arbeidet
Interesserede.

Efterat Amtmandenvar underrettet herom, meddelte 1879.
han under 24de Januar 1879Departementet,at der inden

DYsitdlijs-
Distriktet var tilveiebragtet Beleb af Kr. 200 til Arbeider- bidnrag.

nes Fuldstændiggjørelsemod,at et lignendeBeløbbevilge-
des af det Offentlige.

I Skrivelsefra Kanaldirektørenaf 10de Februar med-
deltes, at han Intet havde at erindremod, at den anden
Halvdeleller Kr. 200 bevilgedesaf Elverensningsfondet.

I Henhold til DepartementetsIndstilling blev derpaaKg1. Res.1
5te Aprilved kongeligResolutionaf 5te April 1879bestemt: 1879 ang

svkitidniTAAt der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler tillades udredet et Belob af Kr. 200 for sammen med et beiderne
inden vedkommende Distrikt tilveiebragt lignende Beleb at an-
vendes til Fuldstmndiggjørelse af de i Henhold til kongelig
Resolution af 28de August 1875 udførte Arbeider til Oprens-
ning af Store- og Lille-Ronen i Halsaa Sogn, Lister og Man-
dals Amt.

Det var forudsat,at Arbeidet skulde udføres af ved-
kommendeInteresserede,men underKanalvæsenetsKontrol.

Under 14de SeptemberanmodedeAmtmandenKanal- 1880.
direktørenom at besigtigede udførteEfterarbeider,hvor-
paa dennei Skrivelse af 27de SeptembermeddelteAmtet,
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1880. at han intet havdeat erindre mod at Besigtigelseforetoges
mtet

LdAerretter
af Lensmandenog Velinspektøren. Den 2den November

oindberettede Amtet, at Efterarbeidernevar besigtigedeog
at Ar- befundne tilfredsstillendeudført, og gav Kanaldirektøren

›eldet er
be- under 5te NovemberMeddelelseheromtil Departementet.

gtiget
)efundet
fredestil-
lende.
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Spangereid Kanal.
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Spangereid Kanal.

Sagens administrative Behandling.

Gronfjorden, som gaar ind strax vestenfor Lindesnæs
Spangereid, staar ved det smale Jaasund, som paa det gfunde-
ste kun har 11 Fods Vanddybde, og hvor Strømmen under-
tiden skal være temmelig stærk, i Forbindelse med Lene-
fjorden, der gaar nordover til forbi Sandnæs og sydover ned
til Spangereid.

Mellem Lenefjorden og de paa østsiden af Lindesnæs
fra Havet indgaaende tre smaa Bugter, nemlig Kirkevaag,
store og lille Bolo, er et ganske kort Eide, der paa det
høieste kun er 16 å 18 Fod over almindelig Vandstand.
Terrænet bestaar dels af en hoiereliggende tør Sandmo, der
paa sine Steder er stærkt opfyldt med Kuppelstene og kun
for en ubetydelig Del opdyrket, og dels af et lavereliggende
vandsygt England omkring Kirkevaagen. Mellem Kirkevaag
og Lenefjorden er Distancen kortest. For at undgaa den
for mindre Farteier ofte farlige Fart udenom Lindesnæs,
har man, allerede langt tilbage i Tiden paatænkt en Gjen-
nemgravning af Spangereid. I 1807 og 1808 blev Eidet af
Leitnant Bille undersegt for et Kanalanlæg, hvilket ogsaa
blev paabegyndt, thi foruden fiere mindi e Grave for Grund-
undersøgelsen findes der en Række med smale Mellemrum
adskilte Grave der tilsammen have et Kubikindhold af om-
trent 300 Kubikfavne, en Længde af omtrent 500 Fod, en
Bredde af 34-36. Fod og en Dybde af 3 å 4 Fod indtil

Lokall
skrivel.

180i
Ældn

Undere
gelser
Arbeid  
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807. laveste Vaud. Det sees af disse Spor, at saavel Linien til
til store Bolø som til lille Bolø har været undersegt, men-
Gravningen er ikke skredet saa langt frem,at man kan se,
hvilken Linie der er valgt. En Linie fra Lenefjorden til
Kirkevaag, hvor, som anført, Eidet er Smalest, kan der ei
være Tale om, da Havet staar lige ind i denne Vaag.

	

1849. Den 27de Decemher 1849 indsendte Handelsforeningen
søgning
Under- i Kristianssand et Andragende til Regjeringen om at lade

welse. undersøgeUdførbarheden af et Kanalanlæg overSpangereid.
Andragendet ledsagedes af Erklæring fra forhenværende
Skipper og Storthingsmand Gabriel Michelsen Bordvig
Lyngdal, dat. 2denJuni 1849. Han fremholdt, at en. Kanal
gjennem Spangereid i betydeligGrad vilde lette Kystfarten,
navnlig for mindre Fartøier, hvoraf aarlig mange passe-
rede forbi Lindesnæs til Sildefiskerierne. Likesaa anfør-
tes t saadant Kanalanlægs formentlige Nytte i Krigstil-
fælde. Andragendet, der ved Erklæring fra MamdalsFog-
deri af 1ste April 1850 gjennem Listr og Mandals Amt
blev oversendt Departementet for det Indre, tilstilledes Ka-
direktøren den 22de Mai 1850 med Anmodning om at fore-
tage den omhandledeUndersøgefse. Denne blev anstillet af
Kanaldirektør Røyem i Juli Maaned 1851.

	

852. Under 25de Februar 1852 oversendte Kanaldirektøren
derpaa-Departementet Forslag med Overslag til en Kanal

rems Be- 

kning af gjennem Spangereid med en Dybde af 8 Fod under laveste
le Febr.

over et Vand[anal-
Begge de mulige Linier fra Lenefjorden til store eller

til lille Bolø bleve undersøgte.
Hvad enten man valgte den ene eller den anden af

disse Linier, saa maatte Kanalen fra Lenefjorden af følge
samme Linie i omtrent 1500 Fods Længde. Kanalen til
lille Bolø blev 65 Fod kortere end til store Bolø, men for-
drede dog paa Grund af det høiere Terrain en større Ud-
gravning, og vilde saaledes, især da man paa en kort Stræk-
ning træffer Fjeld, blive kostbarere end den anden Linie.
Da imidlertid Kanalens Udmunding i lille Bolø er aldeles
sikret mod Hav,et, medens der i store Bolo maatte bygges
en Molo for at sikre Kanalen mod Havets Paavirkning og
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deraf følgende Opgrunding, antoges denne Molo at ville ko- 185
ste mere, end der vilde spares paa Udgravningen. Dertil
kom de sandsynlige hyppige Reparationer. Den kortere
Linie til lille Bole blev derfor af Røyem foretrukket, saa
meget mere som denne Bugt afgiver en ret bekvem Havn
for mindre.Farteier, medens der i store Bole ingen egent-
lig Havn er.

Grunden blev undersegt med J ordbor, forsaavidt dette
paa Grund af Jordsmonnets Beskaffenhedkunde ske. Der
blev boret indtil en Dybde af 11 k 12 Fod under laveste
Vand, og befandtes Jordsmonnet fra Lenefjorden til det
Punkt, hvor begge Linier har fælles Trace, ca. 1500 Fod
fra Lenefjorden, at bestaa øverst af temmelig haard Sand,
tildels blandet med mindre Stene; derunder løsere Lag, der
dels syntes t være ren Sand og dels lerblandet Sand, indtil
der igjen i en Dybde af 7 å 12 Fod under laveste Vand
fandtes haardere Lag. Den stærkt stenbundne Mo fra
nævnte Punkt og 750 Fods Længde i begge Kanallinier
tillod-ikke Anvendelsen af Jordboret. Det antoges imidler-
tid med ternmeligSikkerhed, at man ikke vilde træffe Fjeld
over 8 Fod under laveste Vand undtagen i en ganske kort
Strækning paa Linien til lille Bolø. En senere noiagtigere
Undersøgelse vilde her blive nødvendig, dersom der blev
Spergsmaal om en Realisation af det paatænkte Kanalpro-
jekt, og naar den for Kystfarten hensigtsmæssigste Dybde
og Beliggenhed af Kanalen blev endelig bestemt. Seens
Stigen og Falden antoges at indtræffe samtidig paa, begge
Sider af Lobet. Ved flere Observationer under Undersøgel-
sen fandtes den største Niveauforskjel paa begge Sider af
Eidet til 0.2 Fod. Største Forskjel mellem heieste og lave-
ste Vand angaves til 2 Fod. Nogen væsentlig Strøm vilde
saaledes sandsynligvis ikke opstaa i Kanalen, antagelig neppe
over 2 Fods Hurtighed i Sekundet. En Kanal fra. Lene-
fjorden til lille Bolø med en Dybde af 8 Fod under laveste
Vand vilde erholde en Længde af 3600 Fod. Bundbredden
foresloges til 10 Fod ; Skraaningerne fra Bunden op til
2 Fod over heieste Vand skulde gives et Anlæg af 1 : 2,
hvorved Kanalens Bredde i Vandspeilet vilde blive 42 Fod.
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852. 2 Fod over hoiesteVand, altsaa 12 Fod oVer Kanalens
Bund, foreslogesanlagten 4 Fod bred Trækvei og Skraa-
ningerne ovenfor denne givne et Anlæg af 1 : V/2. Fra
Trækveien ned til laveste Vand foreslogesSkraaningerne
dækkedemedFaskiner ellerSten for at beskytte den under
VandetsvexlencleStand udsatte Del af Bredderne. Skulde
modFormodningStromhastighedenblive storre end antaget,
saaledesat Bredderneskuldebliveudsatte for Angreb,fore-
slogespaa hver 2 å 300 Fod nedrammetSpundpæletværs
over Kanalen medOverkanten liggendei Hoide med Bun-
den og SkraaningensFlader. 4

Dæmningenover store BoløogJetterne ved Kanalens
Mundingerforeslogesgivet en Hoideaf mindst 2 Fod over
hoiesteVand og dækket paa Udsidenmed de storre fore-
kommendeStene. For Veien, der vilde blive overskaaret
af Kanalen, foreslogesbygget en Flydebro over Kanalen
saaledes,at en tilstrækkeligbred Del .kundeudtages for at

' give Fartøierne fri Paslage. Anlægget beregnedesat ko-
ste Kr. 52000.

Videre blev imidlertidKanaliseringenikke fremmetog
Sporgsmaaletforblevhvilende,indtil det i 1868 optogesaf
flere Kommunebestyrelsersamt Lister og MandalsAmts-
formandskab. SagenstekniskeBehandlinggik da over til
Havnevæsenet. Et Projekt blev da udarbeidetaf Ingenior
Bing. Dette var med Hensyn til KanalensDimensioner
ikke væsentligforskjelligt fra RøyemsForslag. Det nye
Projekt er beregnetpaa 8 å 10Fod dybtgaaendeDampskibe,
har 10 Fods Bundbreddeog Anlæg1 paa 2, hvilket giver
50 Fods Vandbredde. Den væsentligsteForandringvar, at
Store-Boløvalgtes til Havn istedetfor at Røyem havde
valgt Lille-Bolo. Omkostningerneberegnedesaf Forslags-
stilleren til Kr. 56000. I sin Betænkning af 4de Decem-
ber tilraader Ingeniorkommissionenat forhoie Overslaget
til Kr. 66000.



Undalselven.



vi ii t.

Undarselven.

Den nedreDel af Undalselven,mellemVigelandogSnig,
forandrersig ofte, idet Elveleiet stadig opgrundes. Denne
Strækningog navnligden nedersteDel ellermellemReberg
og Snig var i 1866vanskeligat befare medBaade,medens
gamleFolk skal kunne mindes,at der vedVigelandbygge-
des Jagter, som uden Vanskelighedbragtes ud til Søen.
I Elven dannes store Sandbanker, der forandrer sig ved
hver større Flom og fornemmeligvedIsgange,somher ere
saa voldsomme,at alleBryggerundertidenødelægges.Naar
saa Isen bliver liggende og dæmmerop, søger Elven nye
Lob. Elvebundenbestaar af meget løs Sand, som er be-
skyttet meden Skorpe, der dog ikke,er haardere,end at
man stikker igjennem den med en Stok. Sandener saa
løs, at Baadførerneom Sommeren,naarVandstandener for
lav, undertidenmed Spader danner et Løb gjennnrnSand-
bankerne. SaadanneLøb tiløres dog igjen ved førsteFlom
eller Isgang. Elvelebet er saalede*-overmaadebevægeligt.
Flomme og Isgange angriber ogsaa paa sine Steder Elve-
bredderneog bevirker Brud. Veien fra Vigelandtil Snig
oversvommes,naar Isen dæmmerElven, og har denneOm-
stændighedoftere hindret FærdselennedenforVigeland.

Efter at Forsandingeni Undalselvenhavde taget saa-
dan Overhaand,har ogsaaBaadfærdselenaftaget opoverfra
Snig. Undalselvenkan roes fra Snig til Buhelen,ca.1Mil
ovenfor,og al Transport af tungereVarer foregaartilvands.

31
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Tømmer, Planker og Stav transporteresnedover i store
Føringspramme 26' lange og indtil 13' brede og op-
over Elven føres Salt, Sorn, Tang m. v. Af den sidst-
nævnte Artikel benyttede Dalen tidligere store Mængder,
enkelte Gaardeindtil 80 Baadladningerom Aaret, men er
dette meget aftaget, efterat Elven er bleven saa vanskelig
at befare. Laxefiskerierneved Roberg, der tidligere var
meget betydelige, siges i den senere Tid at være betydelig
aftaget paa Grundaf Elveleiets Tilstand.

866. Den 28de Mai 1866 indsendtesøndreUndalsFormand-
skab et Andragendetil Lister og MandalsAmt om Under-
søgelse af Undalselveni Hensigt at farbargjøreden mellem
Vigeland og Snig. Med Amtets Anbefaling oversendtes
dette Andragendeden 23de Juni til Departementet.

I «Henholdtil dettes Bemyndigelselod Sanaldirektøren
Undersøgelsen anstille af Ingeniør Sætren, som i Januar
1867 afgav Rapport ledsaget af Bart i V5000med Profiler.
Paa Grund af de i denne meddelteOplysninger om For-
holdene fandt man det ikke nødvendigt at udarbeidenoget
Forslag til Arbeider, da Omkostningerneved disse vilde
blive uforholdsmæssigtstore.



"vlIi-a.

Lyngdalselven.

82*
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Lyngtialselven.

Lyngdalselven kommer fra Lygnevandet eller Thing-
vandet. Dette Vand er. omtrent 1 Mil langt. Ved Ud-
løbet, der kaldes Thingoset eller Susespranget, er en læn-
gere, meget smal og lang Fos, hvis Bund bestaar af grov
Stenur. Fra Lygnevand til Vandefos omtrent 3/4Mil —
er Elven godt fledbar og løber paa sine Steder ganske raskt.
Vandefos med kun 4 å 5 Fods Fald er opfyldt med meget
store Stene. Længere nede er Grytefossene, tvende Fosse
paa tilsammen 10 A 12 Fods Fald. Mellem Fossene er en
Bagevje, som kaldesR,ægevigen. Strax nedenfor er Jesfos,
en slag Fos, ca. 1500 Fod lang. Elven lober her gjennem
en smal Fjeldrende med lodrette Vægge. Derpaa kom-
mer Klomrefossen lidt nedenfor, ligeledes en slag Fos fuld
af større Stene ; ca. 4000 Fod nedenfor Klomrefos ligger
Kvasfossen strax ovenfor Kvas Kirke ; dette er den be-
tydeligste Fos i Lyngdalselven. Den har et Fald af
henved 100 Fod med steile Bredder af indtil 700 Fods
Heide. Midt i Fossen og oppe paa selve Stupet ligger
et overordentligt stort kiledannet Klippestykke. Det lig-
ger med Eggen ned og staar fast mod begge Elvebred-
derne, hvorved dannes 2de Spidsbueaabninger, hvorigjen-
nem Elven styrter ned. Selve Stenen tjener til Bro
over Elven. I de største Flomme gaar Vandet over Ste-
nen, til stor Ulempe for Flodningen. Ved almindelige
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Vandstandeskal Tømmeretgaa gjennemAabningerneunder
Stenen uden synderlig.Brækage. Strax underFaldet be-
gynder de saakaldte Kvasure, hvor Elven i henved 2000
Fods Længdeleber over Stenur med stærkt Fald. Herfra
og ned til 'ElvensUdleb, ca. 11/4_Mil, er Elven i Regelen
ganske godt fledbar,om den end løber med stor Hastighed.
Omtrent 1/2Mil nedenforKvas ligger Kvællandsfos med
ubetydeligt, men brat Fald og sprederVandet sig i mange
Lob. I denne Fos foregaarLaxefiskeri.

I Lyngdalselvennedilødes en Del Tommer, men For-
holdeneer ikke synderligtudviklede. Saaledes findes ikke
engang nogen Hovedlændsei Lyngdalselveneller ved dens
Udløb i Kvavigfjorden. Enhver, som fløderi Elven, kaster
en simpelBom over den nede ved Udlobetog opsamlerder
sit Tømmer. Af' Hensyn til Laxefiskeriernevil det an-
tagelig have sine Vanskeligheder at •faa anbragt en fast
Lændse i Lyngdalselven.

Foranledigetved at der i LyngdalselveilnedenforEken
fandtes mangeHindringerforFlodningen,indgavKjøbmand
Sundt i Farsund gjennem Amtet et Andragendeom, at
den maatte blive undersøgt. Den 13de Juni 1853 blev
dette Andragendeaf DepartementetoversendtKanaldirek-
toren med Anmodning om at efterkommesamme. Under-
søgelserneoverdrogesdaværendeLeitnant Thams, som den
6te Juni 1854 afgav Rapportom Undersøgelsen. Han an-
befalede en Del forskjelligeArbeider, hvis Kostende han
beregnedetil Kr. 2460. Som det til FlodningensFremme
vigtigste og hensigtsmæssigsteArbeideansaa han Opforelse
af en Slippedamfor Thingvandet, hvorvedman sandsynlig-
vis kunde undgaa ellers nødvendigeArbeideri ftere af de
nedenforliggendeFosse.

Slippedammenblev dog ikke udført, dels formedelst
Omkostningerne,dels fordi man frygtede,at densBenyttelse
skulde genere de betydeligeLaxefiskerieri Elven.

864. Ved den usædvanligthøie Flom, som i September1864
indtraf i Vasdragenei Lister og MandalsAmt, steg Vand-
standeni Lyngdalselvensaaledes,at den foraarsagedeSkade
paa flere Steder, blandt andre ogsaa i den nedre Del af
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Elven (i Aa Sogn). De lokale Forhold ere her følgende: 186.1
Lyngdalselven omkredser under sit Leb i denne Del af Lyng-
dal tvende store Næs, Præstegaardsnæsset og Bringsjords-
næsset, hvilket sidste udgjør den sterste Del af Gaarden
Bringsjord. Bringsjordnæsset er paa 3 Sider fuldstændig
omftydt af Lyngdalselven og paa den 4de, nordvestre, Side
af Meskeelven eller Meska, et mindre Elvedrag, der kom-
mer fra Kvinesdal. Kun den nordre Ende af Næset er
landfast med Hovedgaarden ved en 250 til 300 Fod bred
Jordtange, som det synes gammelt Elveleie, der snart for-
enede sig med Meska, og som fra umindelige Tider har
været afspærret ved en opkastet Banke eller Dæmning,
den saakaldte «Kong Brings Bro». Over denne ferte Kje-
reveien, der forbandt Bringsjordet med Bringsjordsnæsset.
Ved Flommen i 1864 gik Vandstanden efter Opgivende
indtil 2 Fod over denne Dæmning og odelagde den næ-
sten fuldstændig. Kun en Del af begge Landfæster bleve'
staaende tilbage. Derved fik en stor Del af Lyngdalselvens
Flomvand Afieb gjennem det gamle Elveleie ned til Moska
og anrettede adskillig ødelæggelse, dels ved at oversvomme
endnu uindhøstede Marker, og dels ved at bevirke Brud,
nåvnlig i den evre Del lidt nedenfor den ødelagteDæmning.

Dette gamle.Elveleie, der før Flommen tildels iidgjorde
opdyrket Land, var forvandlet til Elvens Hovedleb. Flom-
men havde i Lyngdalselven bevirket Elvebrud, navnlig var
dette Tilfælde langs Elvens høire Bred paa Bringsjordets
Eiendom strax nedenfor den udgaaede Kong Brings Bro.

• En Forestilling fra endel af Gaardeierne i Aa Sogn
angaaende de under Flommen bevirkede ødelæggelser ind-
sendtes til Departementet gjennem Lister og Mandals Amt
den 28de September 1864. Paa Grund heraf anmodede
Departementet under 25de Oktober Kanaldirektøren om at
lade Forholdene undersøge ogafgive Forslag til de fornodne
Forfeininger. Den 14de November blev Ingenier Vogt be-
ordret til at anstille de nødvendige Undersøgelser. Den
24de December næstefter afgav han en Indberetning om
Forholdene, hvori han blandt andet meddelte, at Gjenopfe-
relsen af den gamle Kong Brings Bro var paabegyndt alle-
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1864. rede den 17deOktoberi Henhold til en mellemOpsidderne
paa Bringsjordog Meskelandden16de s. M. indgaaetOver-
enskomst.

Endelig foreslog han en Dækning af Bruddetovenfor
Dæmningen paa Bringsjordet. Gjenopførelsen af Kong
Brings Bro kalkuleredehan at ville koste Kr. 2000 og en
Dækning af nævnteBrud til respektiveKr. 2000og Kr.920,
eftersomman valgte en fuldstændigeller partiel Dækning

alt forudenAdministratione-n.
Under 29de oversendte KanaldirektørenVogts Indbe-

retning til Departementet,idet han gjorde en Del Bemærk-
ninger angaa..endePrOjektet.

Sagen blev af Departementettilstillet de Interesserede
gjennemLister og MandalsAmt. Under 14de November
1865 indsendte disse en AnsøgninggjennemAmtet om, at
der maatte blive dem tilstaaet 250 Spd. som offentligtBi-
drag til det alleredepaabegyndteArbeide, idet de oplyste,
at de uden et saadantBidrag ikke saa sig istand til at faa
Arbeidetudførtpaa en betryggendeMaade.

1866. Amtet indhentedederpaaen ErklæringfraLensmanden
i Distriktet om detArbeide,som stod tilbage og de dermed
forbundneOmkostninger. Lensmanden afgav under 10de
Januar og 22de Februar 1866 disse Erklæringer. Han op-
lyste, at der til det allerede udførteArbeide var medgaaet
ialt 339 Spd.,og antoghan,at der videre behøvedes196Spd.
12 Skill., saa hele Arbeidetvilde koste 536 Spd. 12 Skill.
eller 36 Spd. 12 Skill. mere end af Kanaldirektørenbe-
regnet. Han anbefaledederpaa, at der maatte blive til-
staaet de Interesserede nogen Understøttelse, dog kunde
han ikke nærmereangivedennespassendeStørrelse. I Skri-
velse til Departementetaf 31te Januar 1866 anbefalede
Amtet,at der blev givet deInteresserededen ansøgteUnder-
støttelse. Efter DepartementetsIndstilling blev det derpaa
ved kongelig Resolutionaf 17de Marts 1866. bestemt:

Af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa. Budgettet
opførte Midler tilstaaes Eierne af Gaarden Bringsjord i Lyng-
dals Præstegjeld et Bidrag af 200 Spd. til Gjenopførelse i
det Væsentlige overensstemmende med det dertil af Civilingeniør
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Vogt afgivne Forslag af 24de Deeember 1864 af en ved Flom. 1866.
ødelagt Dæmning paa ovennævnte Gaard mellem Lyngdalselven
og Møskenelven.

Amtmanden blev derhos anmodet om ved Amtsingeniø-.
ren eller paa anden Maade at lade paase Arbeidets Ud-
førelse.

Under 2den Juli 1866 underrettede Kanaldirektøren
Departementet om, at han havde inspiceret Arbeidet, der i
det Væsentligste var færdigt.

Under 21de April 1868 indberettede Amtsingenioren, 1868,
Kaptein Abel, til Kanaldirektøren, at han den bte s. M.
havde besigtiget Arbeidet ved Kong Brings Bro og fundet
samme planmæssig udført. Statsbidraget blev derpaa ud-
betalt,



v.

Kvi n a.



VIII v..
Kvina.

Sagens administrative Behandling.

Kvina kommer fra Botsvand (3.73 km.2) paa Østsiden
af Riuven Fjeld i Sætersdalen, danner derpaa et længere
Stykke Grændsen«mellem det Nordlige af Lister og Mandals
Amt og Sætersdalen. Den gaar paa denne Strækning gjen-
nem flere Soer, hvoraf mærkes: Roskrepfjord (7.87 km.2),
som ligger 784,m. over Havet, Øjarvand (6.65km.2),Lange-
lona og Kvifjord (4.48km.2og beliggende690m. over Havet).
Herfra gaar Vasdraget ind i Lister og Mandals Amt, gaar
ret sydover gjennem Fjotland uden at optage noget større
Tillob før ved Liknæs, hvor den paa Østsiden optager den
fra Goldalsvand kommende Lille.Elv, ogsaa kaldet Lille-
Kvina. Den nu temmelig betydelige Elv falder derpaa ud
i Feddefjorden. Kvinas hele Længde udgjør 132 km.; den
har et langt og smalt Nedslagsdistrikt paa 1590 km.2, og
har en Del Tilleb fra Heifjelde. Kvina har i det Hele
stærkt Fald. Af Fosse mærkes særlig den ea. 6 km. fra
Havet liggende 24 m. høie Rafos. I Vasdraget foregaar en
Del Tømmerflodning. Denne begynder ved Knabben, en af
de øverste Gaarde i Fjotland. I Lille-Kvina begynderFlød-
ning i Nærheden af Fjotlands Kirke. Foraffiediget ved en
Ansogning fra KvinesdalsFormandskab oni at blive tilstaaet
et offentligtBidrag paa Kr. 2000 til Arbeider til Flodningens
Lettelse, anmodede Departementet den 21de Marts 1853 1853,
Kanaldirektøren om ved davrende Assistent Thams at lade
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1854. Forholdeneundersøge. Efter at haveforetageten Befaring,
afgav Thams under 6te Juni 1854 en Rapport, hvori var
indtaget en Beskrivelseaf Forholdene. Fledningsforholdene
vare vanskelige, dels paa Grund af VasdragetsBeskaffen-
hed — store Fosse, Bagevjer, Skjær og Stene ude i Lobet
og ingen fast Lændseved Udiøbet dels formedelstHin-
dring af det der foregaaendeLaxefiskeri. De Arbeider,som
Thams antog burde udføres for FlødningensLettelse be-
regnedehan til :
i -Hovedvasdraget  Kr. 2380

• i Lille-Kvina  « 1720
Disse Arbeiderere ikke blevne udførte,vistnok af den

Grundiat der kun fremffødeslidet Tømmeri Vasdragetog
at DistriktetsSkove ikke er af storBetydning. Efter Ind-
førelsen af Cirkelsage har man i Distrikterne desuden al-
mindelig begyndt paa Stedet at skjære Tømmeret op,til
Stav, som kjøresned til TJdskibningsstederne.



Feddeelven.



VIII x.

Feddeelven.

Sagens administrative Behandling.

Feddeelven, som ogsaakaldesGylandselven,falder ud
i Feddefjordenog har et 210km.2stort Nedslagsdistrikt,
som omfatterstørste Delenaf denHeistrækning,der ligger
mellemKvinas ogSireelvensNedslagsdistrikt. Feddeelvens
Hovedbassin • 2 gevo svand, somhar
et 180 km.2stortNedslagsdistrikt,og hvis væsentligste

bestaar af fem mindreElve, hvoraf mærkes det korte
Elvestykke,somkaldesRona,og somerAfbabetfra det2 km.
lange Fedokvand. I Rona haveset mellem1.3 og 2.0 m.
vexlendeFald. Nedoverfra Kongevoldsvandtil Udlebeti
Feddefjord er en Strækning af omtrent 10 km. Elven
lober ud af Kongevoldsvandmeden temmeligstærkStrøm,
somkaldes Struben. Dennehar paa 450m. Længdeindtil
2.5 m. Fald ved Lavvand. I Flom aftager dette. I Stru-
ben ligger Stene og Fjeldstykker,somi Foreningmed den
stærke Strøm vanskeliggjørBaadfarten, navnlig ved lavt
Vand. NedenforStruben er det 500 m. lange TjærnSpon-
helen,hvisUdløbkaldesSponhelstrangen.Denneer ca.60m.
lang og paa et Par Stederstærkt indsnevretvedstoreFjeld-
blokke,hvorforFlommenestigeforholdsvismegeti Sponhelem
Medensstørste bekjendteVandstandsvariationi Kongevolds-
vand udgjør 1.4m.,er dennei Sponhølen3.77m. Nedenfor
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danner Elven den slage Kroslifos (4.4 m.), hvorpaafølger
Lonevandene,der er ca. 5 km. lange og kun adskilt ved en
kortElvestrækningmed stærk-Strøm. Strax nedenfordisse
Vande ligger den steile og ca.30m. høieTrøitlandsfos,som
har to Leb. Nedenfor denne Fos gaar Elven gjelmemet
lidet Tjærn, som kaldes Botnen, og herfra styrter den sig
paa en lang Strækning nedover med store Fald gjennem
trange Pas og over vilde Fjeldurer.

Af Fosse mærkesHeilandsfos,Hølefos (6 m.) og ende-
lig Feddejuva, som ligger strax ovenforFeddef,jord. Hele
Nedslagsdistrikteter lavtliggende. De største Flommeer
derforvæsentligtRegnflomme,som dog i Almindelighed.er
kortvarige.

Det ved Elvens Udløb liggende Ladested Fedde var
fra ældreTid Handelsstedfor det langsFeddeelven liggende
Distrikt. Paa Elven fremfiededesTømmeret,og den øvrige
Færdsel lettedesved, at mankundero overVandene. Baade
ved Færdsel og Flødning var der dog store naturligeUlem-
per, og det var derfor rimeligt, at man allerede tidligt for-
søgte at faa disse afhjulpne,— Lister og MandalsAmt
indsendte til Departementeten Skrivelse fra Ordførereni
Gyland, hvori androges om at faa Struben farbargjort.
Denne Skrivelse oversendteDepartementet den 16de Febr.

1852. 1852 til Kanaldirektørenog anmodedeham om at opgjøre
Forslag og Overslagtil Arbeidet.

I Henholdhertil afgavKanalassistentThamsunder10de
1853. Marts 1853 en Erklæringom Spergsmaalet. Han fandt, at

en Oprensningaf Struben, saa der blev tilstrækkeligsvag
Strøm,vilde bliveuforholdsmæssigtkostbar. Desuden antog
han det tvivlsomt,omRendenvildeholdesig. Han foreslog
derforpaa -dettrangesteSted i Sponhølstrangenat anbringe
enLeftedam af Sten,ved hvilkenman kunde hæveLavvand

Sponhølen6 Fod, Desuden skulde Profilet udvidesved
Sprængning paa Siderne. I Struben skulde man for,etage
nogen Oprensning. Omkostningerneved dette Arbeidebe-



regnedes til Kr. 600. Den 15de Marts sendte Kanaldirek-



tøren Thams'sForslag, som han bifaldt, til Departementet.
Samtidigudtalte han sig angaaendeMulighedenaf en For-
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længelse af Farleden,hvilken han fandt kun kundeopnaaes 1853.

ved Anlæg af Sluser, da der mellemSponhølenogLonevan-
dene var 46 Fods Fald. Et saadantAnlæg vilde imidlertid
blive uforholdsmæssigkostbart. Strubens Oprensningblev
ikke fremmetligesaalidtsom enDel — til Kr. 600 beregnede
— Arbeide til FlødningensLettelse i Feddeelven,hvilke Ar-
beider Thams nærmerepaapegedei en Rapport af 6te Juni
1854. Aarsagen til, at disse Arbeiderikke blev udførte,an- 1854.

toges, ialfald for en Del, at maatte søges i den Omstæn-
dighed, at Distriktets Handel mere og mere begyndte at
gaa over til Flekkefjord,der som By havde størreTiltræk-
ning end StrandstedetFedde. Desudenbegyndte snart Di-
striktetsTømmerskoveat aftage,saa man ikke kunde skaffe
stort Tommer, hvilket med mindstTab kunde flodesned
Feddeelven. At flødeSmaatemmervar meget ufordelagtigt.
Man gik derfor over til paa Stedet at forædle dette til
Stav, som blev roet og kjørt ned til U-dsldbningsstedet.
Staven fragtedes længe ned til Fedde, men efter at Vei-
anlægget fra Gyland til Flikka blev færdigt, aftog dette
mere og mere, og en større Del af Færdselen søgte til
Flekkefjord. Denne Vei berører dog kun Fedokvand,men
ikke Kongevoldsvand,og en Sidevei ned til dette vilde og-
saa falde kostbar. Man fæstedederforOpmærksomheden
paa en Farbargjørelse af den saakaldte Rone eller den
korte Elvestrækning mellem Fedok- og Kongvoldsvand.
Naar denne blev farbargjort,kunde man fra Kongevolds-
vand komme hen til Veien med Baad. For at faa under-
søgt, hvormegetenFarbargjørelsevilde koste, indgavBakke
og Gylands Formandskabden 21de December 1882 en An- 1882.
søgning om KanalvæsenetsAssistance. Med Departemen-
tets Bemyndigelseaf 9deFebruar1883 lod Kanaldirktøren 1883.
Ingeniør Sætren udføreUndersøgelsen. Den 22de August
1883 afgav han en Betænkningover Farbargjørelseaf Ro-
nen mellemFedok og Kongevoldsvand. Han foreslogAn-
læg af en 2.5 m.. bred og ved Lavvand0.5 m. dyb Kanal,
hvis Skraaninger skulde gives et Anlæg af 1 : 1 og be-
skyttes med en 0.5 m. tyk Stenbeklædning. Omkostnin-
gerne beregnedestil Kr. 6450 og antoges, at Arbeidetvilde

32*
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1883. være af stor Betydningbaade forDistriktet og for Flekke.
fjords By. Efter Opgave skulde 12 Gaardemed tilsammen
39 Brug have Nytte af Farbargjørelsen,som ikke i nogen
Ifenseende antoges at forvoldeSkade "ellerendog Ulempe.
Den 23de s. M. oversendte Kanaldirektøren,som bifaldt
Projektet, OenneBetænkningtil Lister og MandalsAmt.



Framvarstrømmen.



vlii y.

Franivarstrammen.

Sagens administrative Behandling.

Søen Framvaren staar i Forbindelse med Helvigsfiorden,
der gaar ind fra Havet forbi Farsund, ved den grunde
Framvarstrem, der paa trende korte Strækninger er adskil-
lig indsnevret. Framvaren er ca. 8 km. lang og indtil
400m.bred. Den er kun ved det gode 1 km. lange Listeid
adskilt fra Listefjorden. Før der kom almindelig Damp-
skibsfart langs Kysten, var en sædvanlig Reiserute mellem
Farsund og Flekkefjord gjennem Helvigsfjorden og Fram-
varen og over Listeid til Eidsfjorden, en Arm af Listeid-
fjorden, der stikker ind mod Øst. — Denne Vei var betyde-
ligt kortere end Landeveien om Lyngdal. Desuden foregik
den lokale Trafik — især Transport af Ved — gjennem
Framvarstrømmen. Baade ved Skomvoldssundi Eidsfiorden
og Strømmen fra Framvaren til Helvigfjorden var der Hin-
dringer for Færdselen. Paa begge Steder var Lebet for
grundt. SkomvoldssundetsT.Jddybningtil 3 Fod under lave-
ste Vandstand anslog Veiinspektøren i 1858 at koste 240 å
280 Kr. Den 1lte December s. A. oversendte Ambet dette
Overslag til Kanaldirektøren og anmodede om at faa Sundet
oprenset. Kanaldirektøren oversendte samme den 16de De-
cember til Departementet, som under 18de s. M. meddelte,
at det ikke fandt at burde bidrage noget tiI Skomvolds-
sundets Uddybning, da Udgifterne ikke var større, end at
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de uden Vanskelighed maatte kunne bæres af den eller de
Kommuner, som var interessereti Foretagendet. Denne
Beslutning meddelteKanaldirektørenAmtet den 20de De-
cember1858.

I Framvarstrømmen,som var en ulige størreHindring,
er derimodtil forskjelligeTider foretaget Arbeider,hvortil
det Offentligehar givet Bidrag.

I Framvaren, hvis Vandstandnæsten udelnkkendeaf-
hængeraf HavetsStigen ogFalden,er Vandet brakt. Vand-
standsforskjelleni Framvaren er omtrent4 Fod (undtagel-
sesvis indtil 5.2 Fod). Faldet i Strømmen mellem Fram-
varen og Helvigsf,jordenangavestil 1 F-od og var fordelt
paa de 2 nedre Indsnevringer. StrømmensBund bestaar
hbvedsagligaf fastSand,og kun i den nedreSnevring fore-
fandtes større Stene.

	

L851. I Anledning af den ved Lavvand vanskeligePassage
gjennemStrømmenbeordredeKanaldirektøren—efter Amt-



mandensAnmodning under4de September1851 Leitnant
Thams tll at undersege den. Derefter afgav Thams den

1852. 28de Januar 1852 et Forslag til Uddybning af Strømmen
til alternativt 3 og 2 Fods Dybde ved laveste Vand, hvilke
Arbeider ansloges at ville koste henholdsvisKr. 2080 og
1200. Dette Forslag oversendteKanaldirektørenden 31te
Januar til Indredepartementet.Efter videre Behandlingaf

1853. Sagen blev ved kongeligResolutionaf 1lte Marts 1853 til
FramvarensUddybning tilstaaet et Bidrag stort Kr. 680
paa Betingelse af, at Farsundsog Vandses Kommunebesty-
relser tilsammenbevilgedeKr. 383.13.

Arbeidets Udførelse blev overdragetLeitnant Thams,
som den 26deJuni indberettede,at det var færdigt. Ifølge
Rapportaf 21deSeptbr. havdeArbeidetkostet Kr. 1031.20.
Denne Rapport og Regnskabet oversendteKanaldirektøren
26de Septemberog 3die Oktobertil Departementet.

 1854.

Under 30te Mai indberettedeThams, at Renderneholdt
sig godt, dog var foran Udmundingenaf den øversteRende
oplagt en lidenBanke, hvis Borttagelse anslogestil Kr. 20.

	

1866. I Juli 1866 besigtigede Kanaldirektørende udførte
Arbeideri Strømmenog indgav derpaa den 2den Juli til
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Departementeten Indberetningom sammesTilstand. Den 1866.
gravede Kanal var paa flere Steder, især i den øvre Del,
faldt igjen,væsentlig fordiSiderne ei vare stensatte,og den
løse Sand, hvoraf Bunden bestaar, fordrer slagere Skraa-
ninger,naar de skulde staa udenBelæg. En Ornstændighed,
der i høi Grad havde forværretForholdene,antog han var
den, at Baadene roes og ikke trækkesigjennemKanalen,
hvorved den løse Sand kradsedes ned i Renden. Kanal-
direktøren henledede DepartementetsOpmærksomhedpaa
det Ønskelige i , at Kanalenudbedredes.

Denne IndberetningoversendteDepartementetden 7de
Decembertil Amtet, der den 21de s. M. henvendte sig.til
Kanaldirektørenmed Anmodning om at blive meddeltden-
nes Formeningangaaendedet videre nødvendigeArbeideog
sammesKostende.

KanaldirektørenbesvarededenneHenvendelseden15de 1867.
Januar 1867, idet han udtalte, at -han skjønsmæssig an-
satte en Oprensningaf Strømmentil 3 Fods Dybde til om-
kring Kr. 800, dersom et Mudderapparatvar at faa leiet.
Forsaavidt Amtet antog, at de •interesseredeKommuner
vilde bidragetil Oprensningen,anbefaledehan en nærmere
Undersøgelse. I denne AnledninghenvendteAmtet sig un-
der 4de Septembertil Departementet,der den 27de s. M.
anmodedeKanaldirektørenom at foranstalteUndersøgelser.

Undersegelserneblev derpaaanstilledeog Forslag med 1869.
Overslag den 6te Februar 1869 afgivet af IngenierLassen.
I sin Betænkninghertil af 6te August anførte Kanaldirek-
tøren, at, det for Færdslenvilde være tilstrækkeligtat op-
rense Kanalen til den oprindeligeDybde, nemlig 2 Fod ved
laveste Vand. Derimod mente han, at det simplesteog
billigste Middel til at hindreOpgruudingaf Rendenvilde
være at give den en Dybde af 3 Fod og lægge Synkfaski-
ner langs Siderne og modVandet forsyne dem med nedram-
mede Smaapæle. Renden foreslogesudmuddrettil 6 Fods
Bundbreddeog Sideskraaningernegivet et Aulæg af 1 paa2.
Reparationsarbeiderneberegnedesat koste Kr. 800, foruden
Administration,hvorhos var paaregnet,at man mod en bil-
lig Godtgjørelsekunde erholdelaant et Mudderapparat.
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1872. Efterat de interesseredeKommunerhavde vedtaget et
Bidrag til Arbeidet og overtaget den fremtidigeVedlige-
holdelse(det færdige Arbeideskulde overleverestil Amtets
Veibestyrelse),blev det ved kongeligResolutionaf 4de Mai
1872 bestemt:

I. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bad-
gettet opførte Midler tillades udredet til Udførelse af en
Oprenaningaf den saakaldte «Stremmen».mellem Indseen
Framvaren og Helvigsfjorden ved Farsund, overensstem-
mende med det af Kanaldirekterenunder 6te August 1869
afgivne Forslag, Halvdelen af de medgaaende Omkost-
ninger indtil et Beleb af Kr. 400.

2, At de af Herods og Vandse Herreders samt Ladestedet
FarsundsKommunebestyrelserhenholdsvisunder 2den Mai
og 13de Oktober 1870 samt 26de September1871 fattede
Beslutninger angaaendeOvertagelse af den heromhandlede
Kanalrendes fremtidige Vedligeholdelse approberesi Hen-
hold til Lov omFormandskaberpaa Landet af 14de Januar
1837 § 39, forsaavidtKommunendervedpaadragesUdgifter
udoveret Tidsrumaf 5 Aar.

Arbeidet blev under KanalvæsenetsKontrol udført af
Havnevæsenets Ingeniør, N. Bing, som var beskjæftiget
med Havnearbeiderved BræknepaaLister. Arbeidet blev
sat igang den 22de Juli, og den 13de Juli 1873 indberet-
tede Bestyreren, at det var færdigtog modtagetaf Amt-
manden og Veiinspektøren den 11te Oktober1872. Det
havde kostet Kr. 792.55.

Forudende i Planen foreslaaedeArbeidervar der fore-
taget en Lukning af det østre Leb øverst i Visa (mel-
lem Sandholmenog østre Land), udført af det opmuddrede
Material.

	

1873. Under 15de Januar afgav KanaldirektørenIndberet-
ning til Departementetom ArbeidetsAflevering.

I Skrivelse af 2den Oktober1873 oversendteDeparte-
mentet til Kanaldirektørenen Skrivelse fra Amtet af 15de
September,hvori paa Foranledningaf vedkommendeKora-
munebestyrelserfremsattesAndragendeom at faa anstillet
fornyedeUndersøgelseraf 4Strømmen». Der var fremført
Anker fra Kommunebestyrelsernemod det i 1872 udførte
Arbeide,grundedepaa, at en af Farsunds, Vandse og He-
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rods Kommunebestyrelsernedsat Komite ved Besigtelsen 1873
den 13de April havde fundet Mangel ved Oprensningen.

Den i denne Anledning nødvendigeUndersøgelseover- 1875
droges Ingeniør Sætren, og blev den først anstillet i Mai
1875, hvorpaaSætren afgav sin Betænkningden 25de s. M.
Sætren foreslog deri som Alternativ No. 1 en Oprensning
af Renden til 3 Fods Dybde ved lavesteVand, en Afstæng-
ning af Sideløbenepaa begge Sider ved Rendensøvre Ende
for at faa Strømmen til at følge Renden og saaledesbi-
drage til at holde denne aaben. Afstængningen foresioges
udførtvedDæmningeraf Sandog Jord til en Heide af 1Fod
over høieste Springftod og ovenpaa belastede med Sten
paa Underlag af Buske. Dernæst foreslog Sætren, at de
paa begge Sider af RendensBund lagte Faskinpelserfjer-
nedes, da de vare udsatte for at løsrives af passerende
Baade, Isflag o. s. ~v.

• Ved under 31te Mai at oversende denne Betænkning
til Departementetanførte Kanaldirektøren,at han, ihvorvel
han ansaa de i Forslag bragteDæmningerfor hensigtsmæs-
sige, da de vilde bidrage til en formindsketOprensning,
dog fandt, at de udgjordeen saa betydelig Del af Over-
slagssummen, at han, saafremt vedkommendeKommuner
havdeVanskelighedfor at skaffetilveie de nødvendigeMid-
ler, vilde tilraade at indskrænkeArbeidet til en Oprensning
af Renden. Tillod derimodMidlerne det, maattehan anbe-
fale en noget større.Dybde end 3 Fod i den øvre, for Op-
øring mest udsatte Til Støtte for denne Formening
fremhævedesdet Faktum, at ingen Opering af nogen Be-
tydning havde fundet Sted i de 2 Aar, som laa mellemKo-
miteens og Sætrens Undersøgelser.

Den 12te August oversendteDepartementettil Kanal- 1876
direktøren en gjennem Amtmandeni Lister og Mandals
Amt under24deJuni oversendtUdskrift af Forhandlinger
kombineretMede af Farsunds, Vandse,Herods og Spinds
Kommunebestyrelserden 19de s. M. angaaendeBevilgning
til. videre Oprensning af Strønwen mellem Framvaren og
Helvigsfjorden mod et tilsvarendeTilskud af Statsmidler.
I en i denne Anledning afgiven Erklæring af 2den Sep-
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tember anbefaledeKanaldirektøren,at det af Kommunerne
ansøgte Bidrag af Statskassen stort Kr. 260 maatteTblive
bevilget paa Betingelseaf, at Oprensningenudførtesaf de
interesserab KomMuneroverensstemmendemed Sætrens
AkernativforslagI. af 25de Mai 1875, at det færdige Ar-
beide besigtigedesog erkNredes planmæssigudført af en af
KanalvæsenetsFunktionærer,og endelig at de paagjældende
Kommunerforpligtedesig til fremtidig at holde den op-
arbeidedeRende vedlige.

Ved kongeligResolution.af 22de Marts 1877 blev det
derpaabestemt

At der af de til Oprensning af Elvedrag m, V. paa Bud-
gettet opferte Midler naadigst tillades ndredet paa saadanne
Vilkaar, som Departementet for det Indre nærmere bestemmer,
til videre Oprensning af den saakaldte «Stremmen» mellem Ind-
seen Framvaren og Helvigsfjorden ved Farsund overensstem-
mende med Alternativ I. i det af Ingenier Sætren under 25de
Mai 1875 afgivne Forslag, et Beleb af indtil Kr. 260.

Ved Oversendelsenaf denne ResolutionanmodedeDe-
partementeti Skrivelseaf 14de April Kanaldirektørenom,
at give vedkommendeAmtmand fornøden Meddelelse om
Fremgangsmaadenmed Hensyn til ArbeidetsUdtørelse,der
skulde besørgesaf de Interesserede,hvilketKanaldirektøren
efterkomi Skrivelsetil Amtet af 17de April.

1878. Den 29de Juni indsondteAmtet Indberetningom, at
Oprensningsarbeidetvar udført. Besigtigelsen foretoges af
IngeniørSætren,der den 14deAugust afgav Erklæringom,
at Arbeidetvar tilfredsstillendeudført. Herom blev ind-
givet Indberetningtil Departementet den 24de September.

Med Hensyn til den fremtidige Vedligeholdelsebe-
stemte Departementetunder27de Septbr.,at dermed'skulde
forholdespaa den af Amtet i Skr. af 7deSeptbr.foreslaaede
og af Kanaldirektørenunder 24de s. M. bifaldteMaade.

1880.	 Under 9de Februar anviste Departementetde til Op-



rensningentilstaaedeKr. 260 saaledes fordelt:
Til Yarsunds Kommune  Kr. 130.00

Vandse do. « 86.67
Herod og Spinds do. 43.33.



z.

Løgerne ved Flekkefjord.



VIII Z.

Lagerne ved Flekkefjord.

I.

Sagens administrative Behandling.

Indenfor Grisefjordenligger den lille Indsø Loja, som
kun har Afieb gjennem en kort Elv, der kaldes Legerne.
Disse bestaar af fire korte Strømme,der er adskilt ved tre
smaa Bassiner, de saakaldte Heljer. Logernes samlede
Længdeer omtrent 1100 m. Lojas vigtigste Tilleb er den
lille Flikkeelv. Faldet i Legerne var i Almindelighedikke
stort, men paastodesved Flom i Loja og Lavvand i Seen
at kunne gaa op til 5.2 Fod. Undertidenkunde dogVand-
standen i Havet være heiere end i Loja, og Strømmengik
'da indovertil dette Vand. Sagnet fortæller, at Skotterne
for nogle hundredeAar siden med Trælastdrageregik helt
op i Loja til .GaardenFlikke. Denne Se skulde saaledes
tidligere have været Fjordens Bund. Før Udgravningen
var i Legerne imidlertid kun 1 å 11/2Fods Vanddybde.
MédførerSagnet Sandfied,kan Løgernes senereOpgrunding
rimeligvis torklares ved indtrufneSkred fra Fjeldsiderne
med senerepaafulgte sukcesiv Opgrunding. Saalænge Næs
Sogn ved Flekketjordvar Annex til Lunde, blev Legerne
somVei for Præsten af og til oprensetaf Almuen. Senere
ophørtedenne Oprensning,og Legerne blev paa Grund af
den ringe Dybde og undertidenogsaa formedelst Strøm
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mere og mere ufremkommeligefor ladede Baade. Ladnin-
gerne maatte bæres forbi, og de tommeBaade med største
Besvær trækkes op gjennemLegerne.

	

1848. Da Legerne var en af. de vigtigste Transportveiefor
de ovenforliggendeDistrikter, bevilgedeFlekkefjordKom-
mune den 13de December1848, i Henholdtil Havnefoged
TjørsvaagsForslag af 10de November1846, til en Oprens-
ning af Legeme en forholdsvisbetydeligSum. Efter Lister
og MandalsAmts Henvendelse til Departementetden 28de
Februar 1848, anmodededette den 8de Marts Kanaldirek-
toren om at undersøgeForholdene, og at udtale sig om
den af HavnefogedTjørsvaagudkastedePlan til Legernes
Farbargjørelse.

	

1849. Kanaldirektørenoversendte den 4de Juli til Departe-
menteten forelobigRapport, hvorpaa han den 27de s. M.
afgav et fuldstændigtForslag med Overslag til Farbargjø-
relsen. Han foreslog,at der i Legerne skulde udgravesen
Kanal med 6 Fods Bundbreddeog 3 Fods Dybde under
lavesteVand i Grisefjorden. Indtil Heiden af lavesteVand-
stand foreslogesSideskraaningernegivet et Anlæg af 1 : 2
og paa de følgende3 Fod et Anlæg af 1 : 1i/2. Ved lave-
ste VandstandvildeKanalen saaledesfaa en Breddei Vand-
speilet af 24 Foci, og en Bredde af 33 Fod, naar den er
fyldt til Randen. Den øvre, stellere Skraaning foresloges
beklædt med Sten. Paa Steder, hvor Grunden var løs,
skulde Stenbeklædningenlægges paa Faskiner. Trækvei
foreslogeslagt langs den ene Side,og den skulde gives 4 å
6 Fod Bredde. Arbeidetberegnedesat koste Kr. 3600.

Ved frivillig Subskriptioni Flekkefjordog oniliggende
Landdistrikterblev derpaa samlet Kr. 3200, hvorpaaAr-
beidet forgjævesforsegtes bortliciteret.

	

1851. Da intet Anbuderholdtes,underrettedeAmtet den 19de
April 1851 Kanaldirektørenheromog forespurgte,om man
kunde forvente nogen Assistance af det Offentlige, navnlig
om der til ArbeidetsLedelse kunde erholdesfri Ingenier-
hjælp.

I Anledning.af en Henvendelsefra Amtet til Departe-
mentet af 10de Mai, anbefaledeKanaldirektøreni Skrivelse
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af 13de Juni, at Thamsmaatte beordres til at bestyre Ar- 1851.
beiderne,hvilket bifaldtes. Arbeidet bIev sat igang 14de
Juli og dreven til 3dieOktober. I Rapportaf 7de Novem-
ber meddelteArbeidsbestyreren,at Arbeidet paa Grundaf
høiereMaterialpriserog størreDaglønend paaregnetantage-
lig vilde koste Kr. 1788 mere, end der havdestil Disposi-
tion. Amtet indgav derpaaden 3die DeeemberAndragende
til Departementetom at erholdeet Tilskud af Statskassen
paa Kr. 2000. Ved kongelig Resolution af 2den Februar 1852

1852 blev derpaabestemt:
At der af det til tilfældige Udgifter ved Kanalvæsenet

samt til Understøttelse af enkelte Arbeider i Elvedragene paa
Budgettet opførte Beløb bevilges udredet en Sum af indtil
Kr. 2000 som Bidrag til Fuldførelseu af den paabegyndte Far-
bargjørelse af de saakaldte Leger eller Strømme ved Flekke-
fjord.

Arbeidetgjenoptogesden 26deApril 1852. Under 11te
JtuiF iiidberetted.eArbeidsbestyreren,at der forudende be-
vilgede Beleb fremdeles vilde udfordresKr. 760 til Arbei-
det, men at dette Beløb kunde dækkes ved Salg af Red-
skabsbeholdningen.

Ved InterimsregjeringensResolutionaf 6teAugust1852
blev ler i denne Anledningbestemt:

At der af de til tilfældige Udgifter ved Kanalvæsenet samt
til Understøttelse af enkelte Arbeider i Elvedragene paa Bud-
gettet opførte Belob bevilges udradet som yderligere Bidrag til
Fuldførelse af den paabegyndte Farbargjørelse af de saakaldte
Leger eller Strømme, der forbinder Indsøen Loja med Grise-
fjorden ved Flekkefjord, foruden det ved kongelig Resolution af
2den Februar sidstleden bevilgede Beløb af indtil Kr. 2000,
endvidere en Sum af Kr. 1200, imod at de til Iværksættelsen
af bemeldte Farbargjørelse anskalrede Redskaber efter Arbeidets
Tilendebringelse bliver Kanalvæsenets Eiendom.

Arbeiderneafsluttedes den 18de September. Der var
da. medgaaet Kr. 6777.83, og var Redskabsbeholdningens
Værdi Kr. 92950. I Rapportaf 3die Novemberindberet-
tede Arbeidsbestyrerennærmereom Aarsagen til Overskri-
delsen. Den 3die Novembersendte Kanaldirektørendenne
Rapporttil Departementet.
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1854. De ndførteArbeider beskadigedesen Del i Imbet af
Vinteren; heromafgav Thams en Indberetning den 10de
Mai, og blev Reparationerneudført i Lobet af Sommeren.
De kostede Kr. 291.67. .NogenregelmæssigVedligeholdelse
var ikke anordnet. Derfor forfaldt Anlæggene mere og
mere. Paa KanaldirektørensForanledning ansegte Amtet

1867. under 4de September1867 om at faa Anlæggeneundersøgt.
1868. Dette udførtesi Juni 1868 af Ingenier Sætren og i Hen-

hold til hans Maalingerafgav Ingeniør Lassen den 5te De-
cember1868 Forslag til ny Oprensningaf Legerne.

 1869.

FerudenOml<ostningernevedOpnaaelsenaf dentidligere
Dydbde, 3 Fod ved la<resteVand,var ogsaaOmkostningerne
beregnet for 5 Fods llybde, hvorved 4 Fods dybtgaaende
Dampskibekundepassere Løgerne.

Den 26de Januar oversendteKanaldirektørenLassens
Forslag til Departementet.

Overslagetfor en 3 Fod dyb Rende lød paaKr. 1472.
Den dybereRencle antog Kanaldirektørenkunde faaes for
Kr. 16000, om man indskrænkedeBundbreddentil 7 Fod.
Der var dog intet regnetforExpropriationenog heller ikke
taget Hensyn til, at der muligenskunde stødes paa Fjeld.
Jordboringervare ikke foretagne.

Vedligeholdelsenaf den dybereKanal antoges ikke at
ville blive væsentligstørre end for den nuværende.

 875.

Senere opstodatter Spørgsmaalom at sætteDampbaad
igang paa FjordeneomkringFlekkefjord,og at udvideFar-
ten op til Loja, i hvilken Anledning Amtmandeni Lister
og MandalsAmt under 22de Juni 1875 anmodedeKanal-
direktøren om at foretage en Revision af det i December
1868 forfattedeOverslag over Legernes Oprensningfor 4
å 41/2Fods dybtgaaendeDampskibe. I Slutningenaf Au-
gust Maaneds. A. beforKanaldirektørenLøgerne,og under
30te December oversendte han sin Betænkning til Indre-
departementet. Han foreslog forskjelligeRektifikationeraf
de ældre Renderfor at lette DampskibesGjennemfart.

Forøvrigt henholdthan sig til Forslaget af 5te Decem-
ber 1868, dog foresloges, at Sideskraaningerneskulde fuld-
stændig stendækkesmed den medGravningenfaldendeSten.



Sireaaen.
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store Afstand fra den Strand, •hvorfraTrækket sker, samt 1952.
paa enkelte Steder Elvens ringe Dybde. Ved efter Flom-
faret at bortryddealle Steneover lavesteVand i enBredde
af omtrent70',vildeTømmerflødningenblive sikret og gjort
muligden største Del af Sommeren,ligesom der da Intet
vilde være til Hinder for Baadfart nedadElven, saalænge
Vandstanden er mindst 3' over laveste Vand. Naar der
derhosblev anlagt en Trækveieller foretageten Planering
af Stranden, hvor denne kan benyttessom Trækvei,vilde
hervedogsaaHindringernevære fjernet for BaadenesOp-
fart ved de høiereVandstande. Desudenmaatte man del-
vis oprenseLavvandsrendenfor Baadfarten. Disse Arbei-
der beregnedesat koste 1000Spd. Efter Departementets
1ndstillingblev der ved InterimsregjeringensResolutionaf
11te Marts 1853blandt Andet bestemt: 1853.

At der af de paa Budgettet til tilfældige lIdgifter ved
Kanalvæsenet samt til Understøttelse af enkelte Arbeider
Elvedragene bevilgede Belob tillades anvendt :

til Udførelse af en Del af Kanaldirektoren foreslaaede
Arbeider sigtende til Lettelse af Kommunikationen paa
Sire-Elven en Sum af indtil 1000 Spd.
Arbeidet paabegyndtesstrax, og den lite September 1854.

18 indsen tes e si s egns . Ialt var der med-
gaaet 874 Spd. 98 Skill.

For at muli *øreDam skibsfart a u edals- 1868.
•vand ket mellemdisse

Vand arb r o des at sammeD
fare e e ande. I dentieAnledninghenvendteFlekke-



fjordsHandelsforbundsig den 7deJanuar 1868til Banal-



direktørenmedAnmodningom at tage sig af Spørgsmaalet.
Kanaldirektøren tilskrev i denne AnledningDeparte-



mentet under 13deJanuar, men erholdt den 20de s. M.
Meddelelseom,at DepartementetpaaGrund af det alminde-



lige KanalfondsStatus da ikke saa sig istand til at lade
detaillerede Undersøgelserforetage for offentligRegning.
Først under 25deNovember1869anmodedeDepartementet
Kanaldirektørenom at foretageUndersøgelsersamt afgive
Forslag med Overslagfor Arbeiderne. Opmaalingernefore-



— 522 —

A870,, toges af Ingenior Sætren, som under 12te December1870
indsendtede opmaalteKarter og Profiler, Da en forelobig
Beregning viste det Urimeligeved hele Projektet, lod man
Sagen blive liggende.

1875. Da Sporgsmaaletimidtertid_atter blev vakt af de in-
teresserede Kommunebestyrelser,lod Kanaldirektoren,da
fuldstændigeMaalinger fandtes,Projektet udarbeidefor at
Vedkommendekundese, hvorledesSagen stod. Efter Ka-
naldirektorensAnmodningindgav under 28de Decbr. 1875
Ingenior Sætrenen Betænkningover Projektet. Heri paa-
vistes forst Urimelighedenaf at oprenseselve Elvelobet;saa
noget Dampskib kunde benytte det, idet Faldet var for
stort, og Vandmassen en længereTid af Aaret forliden.
Desuden maatte man ombyggeBakke Bro, da denne laa
saa lavt, at intet Dampskib kunde passere underden ved
hoiere Vandstande. Man var•derforudelukkendeanvist til
Anlæg af en Kanal med Faldsluser, hvilken bedst lagdes
paa venstre Bred. Denne beregnedes imidlertid at koste
57000 Spd. forudenJordskadeog andreErstatninger,altsaa
en Sum, der langt overskred, hvad man kunde tænke paa
at offre paa detteArbeide. Kanaldirektorenoversendteun-
der 30te s. M. Sagen til Departementetog fremhævede,at
Udgifterne ved Anlægget maatte antages saa betydeligtat
overskride Distriktets Evne og Interesser, at der neppe
kunde være Tanke om at faa Arbeidet udfort.

• I sammeSkrivelse behandledeKanaldirektorenogsaa
et Andragendefra Bakke og GylandsHerrederom, at de i
1853-54 langsSireelventil Lettelseaf BaadenesOptrækning
opgravedeRender maatte blive istandsat ved de efter disse
ArbeidertiloversblevneMidler. Kanaldirektorenhavde ved
sin Nærværelsepaa Stedet den 25deAug. 1875 beseet disse
Render,der vistnok ikke vare godt vedligeholdte,men dog
endnu brugbare,idet de lettede Baadenes Optrækning; des-
uden forekomdet ham ikke at overstigeDistriktetsEvne at
holde disse Rendervedlige,naar de vare til nogen væsentlig
Nytte. Han fandt derfor,at Vedligeholdelsenaf disseVær-
ker, efter de almindeligeRegier,paahviledede deri Interes-
serede, som kunde udføre den til beleiligste Tid og paa



— 523 —

billigsteMaadeog tililgeføre Indseendemed, at Værkerne
ikke unødigbeskadigedes. Kanaldirektørenfandt saaledes
ikke Grund til, at der af offentligeMidler ydedes noget
Bidrag til Vedligeholdelsenaf de i 1853-54 i Siredalselven
gravedeRender.

I Henhold til HerredsbestyrelsensBeslutning af 5te 1882.
Oktober1882 indgav Ordførerenpaany Ansøgning om, at
•SiredalselvensOprensningmaatte blive undersegt.

b. Anlæg af Laxetrappe i Sireaaen.

I Skrivelseaf 27deApril1876meddelteDepartementet 1876.
KanaldirektørenOrdre til at foretagede nødvendigeUnder-
søgelseri nedre Logsfos til Belysningaf Spørgsmaaletom
de hensigtsmæssigsteForanstaltningerfor at faa Laxen til
at gaa op Fossen; der vedlagdesen Skrivelsefra Fiskeri-
inspektøren af 23de Novembers. A. DenneUndersøgelse
blev overdraget Ingeniør Sætren, somunder 25de Oktober
1876 afgav en Betænkning over Anlægget. Omkostnin-
gerne ved de foreslaaedeArbeiderberegnedestil Kr. 9000.
KanaldirektørentiltraadteForslaget og oversendteden27de
s. M. Sagen til Departementet.

For den øvre Logsfos eller Rjukanfos havde Fiskeri-
inspektørenerhvervet et privat Forslag med Overslag. I
Forestilling af 18de December1876androgFiskeriinspek-
tøren blandt Andet om, at der for den kommendeBudget-
termin maatte blive søgt Bevilgningaf Statskassen som
Bidragtil Aulæg af Laxetrappernei Sireelven. Anlæggene
var beregnedeat koste Kr. 24000. Da der over de projek-
teredeArbeiderforbi Rjukanfosikke forelaanogenBetænk-
ning fra Kanaldirektøren,anmodedeDepartementetham den
2den Mai 1877 efter nødvendigeUndersøgelserat afgive 1877.
Erklæring om Arbeidsplanenm. V. Denne Sag sendtes
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11377. deu 80te s. M. til Ingeniør Sætrens Behandling. Under
21deNovemberfremsendtehanForslag til Laxetrappeforbi
wvreLogsfos eller Rjukaufosog beregnedeOmkostningerne
til Kr. 35000. Efter en Del Bemærkningeraf Fiskeri-
inspektøreni Skrivelse af 1lte December1877 blev dette

1878 . Belob i Sætrens Skrivelse af 3lte Jannar 1878 nedsat
til Kr. 31700. Under 8de Februar oversendte Kanal-
direktøren Sagen til Departementetmed samtidig Angi-
velse af Omkostningerne for forskjellige Modifikationer af
Renden.

Til Udførelseaf Lfixetrappernei Sireaaenvar der imid-
lertid udstedtIndbydelsetil Aktietegning,og den som nød-
vendig anseede mindsteAktiekapital Kr. 50000 blev
samlet.

	

1879. Efter KanaldirektørensAnmodninggjennemgik Inge-
niør Sætren Overslagene paany og opgav i Skrivelse af
27de December1879, at de til ialt Kr. 40700 beregnede
Anlægsomkostninger,paa Grund af de daværende lave
Arbeids-og Materialudgifter,antageligkunde nedsættestil
Kr. 30000.

	

1880. Den20de Januar1880 afholdteskonstituerendeGeneral-
forsamlingfor Aktieselskabet. Her mødte Stiftamtmand
Bonnevieog Fiskeriinspektøren. Paa KanalvæsenetsVegne
medteIngeniørSætren. I Medet konstitueredesAktieselska-
bet «AaensiresLaxefiskerie». Der fattedesBeslutningom,
at Anlæggeneskukle udføressnarestmuligt og oi at søge
fri Ingeniør til at forestaaUdførelsen. Efterat Kanaldirek-
tørens Erklæringaf 13de Februar var indhentet, blev ved
DepartementetsSkrivelse til Kanaldirektørenaf 20de Fe-
bruar 1880 den ansøgte fri Indeniørhjælptilstaaet af det
Ofientlige. Arbeidets Bestyrelse overdroges Ing. Sætren.
De nødvendigedetailleredeOpmaalingerogBeregningerfore-
toges strax. Arbeidetpaabegyndtesden 27de April og dre-
ves med al mulig Kraft udover Sommeren. Vandstands-
forholdenevar den Sommersærdelesgunstig for et saadant
Arbeide,og i Begyndelsenaf Novembervar Anlægget plan-
mæssigudført med en Bekostningaf Kr. 21437.56. Hertil
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mindeligeFlommevilde naa denne Grændse.

	

1857. Transportenaf Skovprodukter-fra Distriktet foregaar
over Flikeid og derfra nedover til Flekkefjord. Kjørselen
over Flikeid og Omlastningernefordyre imidlertid i hei
Grad denne Transport. Man tænkte sig Forholdenelettest
forbedredeved Flødbargjørelseaf Elven nedenfor Lunde-
vand;-saa. man kunde fløde helt ned til «Aaen-Sire». I
denne Anledning indsendteOpsidderneved «Aaen-Sire et
Andragende af 26de August 1857 om at faa Forholdene
undersøgte og et Forslag udarbeidet. Denne Sag sendte
Departementetden 9de Decbr. til Kanaldirektøren. Under-
sogelsernebleve overdragneIngeniørLassen,som under lste
Februar 1858 åfgav Rapport om samme. Noget Forslag
blev ikke udarbeidet,og Sagen er herved stillet i Bero.

	

1867. Om Sænkningenaf Lundevandet er derimod senere
ført en De or inger. aa e et skrev Veiinspektør,
Kapt. Tostrup under 8de Januar 1867 til Kanaldirektøren
i denne Anlèdningog udtalte sig for en 25 Pods Sænkning
af Vandet underMiddelniveauet. Dette besvaredeKanal-
direktøren den 21de s. og paapegedeUmuli heden af
det Beretti e e ved en saadan Sænknin. Han antog, at
en 8 Fods Sænkningalene vilde koste 4000 Spd. Derpaa
udvikledes, hvorledes en saa stor Sænkning som 25 Fod
vil kunne gjøre Skade:

Ved at Baadfarten mellem Siredals- og Lunde-Vand
vanskeliggjøresi følelig Grandved høit Vand og kan-
ske umuliggjøresved lavt Vand.
Ved Sirnæskan især befrygtesstoreElvebrudtil Skade
for Jordvei og Huse, ligesomBakke Bro kan komme
i Fare.
Ved Moi kan de sammeUlempervise sig.
Ved Flikeid og muligens andre Steder kan man mu-
ligens forvoldemindreUlemperf.

Ved en Sænkningaf Flommen om 3 å 5 Fod ville
de sammeUlempergjøre sig gjældende,men i en saa ringe
Grad, at man ikke kan tillægge den nogenBetydning. Da
man imidlertidikke kan frigjøresig for,at en Sænkningaf
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en So har saadanneUlemper,saa bliver enhverUdglidning,
extraordinærVandstando. s. v., der alle kan have ganske
andre Aarsager skrevne paa SænkningsarbeidetsRegning,
thi det er nemligumuligt -skarptat preeisereden Indfly-
delse,det udforteArbeidehar. Selv med en mindreSænk-
ning vil man derforneppenogensindeblive fri forBeskyld-
ninger for at have-forvoldt–Skade-,-og man maa derfor ved-
en saadan helt noie forvissesig omAnsvaretsUdstrækning.

Sagen er saaledesaf den Beskaffenhed,at den fordrer
noiere og alvorligeUndersogelser. Disse kan han ikke
anbefale,da han finderOmkostningernevedsammestaaende
i Misforholdtil de opnaaeligeFordele.

Under 16deApril 1878 tilskrev StatsagronomJacob- 1878.
sen Kanaldirektoren om at 1.24y.i1159,2ffier§ggelsealFor-
holdene for Sænkning af Lundevand. Under 20des.
oversendtes agen til Ingenior Sætren, som under 23de
s. M. meddelte,at dette Projekts Udarbeidelseforst kunde
foregaa, naar man havde foretaget en Del Opmaalinger.
Den 22de Marts 1880 afgav Ingenior Sætren Betænkning
om Sænkning af Flommeni Lundevand. Omkostningerne
ved en 6 Fods Sænkningaf hoiestebekjendteFlom bereg-
nede han at koste Kr.440.9.4.hvoraf Kr. 600 til Arbeider
for ikke at skadeLaxetrappen forbi Logsfos ved Sænk-
ningen af Lavvandi Svartholen. Kanaldirektørensendte
under 31te s. M. Betænkningentil StatsagronomJacobsen.

Til Behandling af Sænkningsprojektetvar,der blandt
OpsiddernevedLundevanddannetenKomite. Dennefandt
Overslagssummensaa stor, at den vanskeligkundetilveie-
bringes. Derfor anmodededen LandbrugsingeniorGrim-
næs om at udarbeideet alternativt Forslag, gaaendeud
paa en Anvendelseaf Kr. 2000,hvilket var et Belob,som
man antog at kunne opdrive.

Under lOdèMai 1881 afgav Landbru sin enior Gr'im- 1881.
næs et Forslag til LundevandetsSænknin o fandt, at man
for Kr. 2300 skuldeo naa en ænknin af 6 Fod. Dette
vilde han opnaaved at læggeUdvidelsenpaa hoireBred,
hvorvedMasserne reduceredes. Videre vilde han undgaa
at sænke Vandstandeni Svarteholved at foretageUdvidel-
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1281: ser efter et bredereog grundereProfil; dervedtænkte han
at undgaa den paaregnedeSænkningaf Indtaget til Laxe-
trEippen.Reduktionenforøvrigt erholdtes ved at ansætte
lavere Enhedspriser. Desuden søgte Grimnæs it imede-
gaa en Skrivelse af 29de April 1881 fra Direktionen for
AaensireLaxefiskeritil Stavanger Amt, hvori denne som
GrundeiernedenforLundevandetsUdleb kun tillodSpræng-
ninger i øversteFald og en Udvidelse paa Siden af en stor
Stenblokøverst paa andet Fald. Dette Projektindsendtes
til Kanaldirektøren,som lod det gjennemgaaaf Ingenier
Sætren, der underlste September1881 heromafgav Erklæ-
ring. Han fandt, at Aaensires Laxefiskeri ikke kunde til-
lade en delvisBortsprængningaf denstoreFjeldblokøverst
paa Logsfos, da dette kunde have tilfølge, at den gjen-
staaendeDel reves nedoverFossen i en stor Flom, hvorved
Lavvandi Svarthel vilde sænkes betydeligt. Under saa-
danneOmstændighederfandt han, at Selskabetikke kunde
tillade en delvis Bortsprængningaf Stenen, medmindredet
erholdt betryggendeGaranti for den Skade, som kan op-
staa ved en eventuel Sænkning af Lavvandeti Svarthøl.
Forøvrigt gjordehan en Del Bemærkningerved Grimnæs's
Forslag og fandt,at hvis man vilde have en 6 Fods Sænk-
ning af Lundevandetsstørste Flom, maatte han holde paa
sit Projekt af 22de Marts 1880, idet der ikke var frem-
kommetnogen Oplysning, som gjorde det sandsynligt, at
dette var for vidtgaaendeeller for hoit beregnet. Kanal-
direktøren oversendte denne Sag til Formandeni Sænk-
ningskomiteenunder7de September1881 og erklæredesig i
det Væsentligste enig med Sætren.. Komiteenoversendte
Sagen til Ingeniør Grimnæs, som under 3die November
1881 fremkommedsineBemærkninger. Derpaablev Kanal-
direktørensErklæringindhentetpaany. Han afgav en saa-
dan den 18deNovember1881 og fandt, at Oplysningerne
i Grimnæs'ssidste Skrivelse ikke havde kunnet forandre
hans Opfatning af Sagen. Til nøiere Bedømmelseaf de
Yordele,Grimnæs'sPlan yder, maatte haves en Del nye
Maalinger. Kanaldirektørenhenstilledederfortil Komiteen
at formaaHr. Grimnæstil at opnivellerenye Profiler.
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Deri til LundevandetsSænkning nedsatte Komiteaf- 1882.
æskede under 28de November 1881 Bakke" og Gylands
KommunebestyrelsesErklæring om den Indflydelse, den
paatænkteSænkningvilde have, især paaBaadfarteni Sire-
elven. I Modeden 16deMarts 1882 afgaves følgendeen-
stemmigeErklæring:

«Kommunebestyrelsenkan ikke tilraade nogenSænk-
ning af Lundevandet,da det ikke saa ganskelet lader sig
beregne, hvad Følger et saadant Foretagende vilde have
medHensyn til Baadfarteni Sireelven,saamegetmeresom
det heller ikke forelobigkan skjønnes,hvilke Virkninger
en større Strøm i Elven, som maa bliveen Følge af Sænk-
ningen,vilde kommetil at øve, kanskei flere Henseender
for et ei ubetydeligtOpland».



Tliettelse.

Istedetfor Pag. 284, der er urigtig, skal der staa:

Arbeidets Kostende og Fordeling af Bidragene.

Det oprindeligeAnlæg. .

Bevilget af
Statskassen

Sommunale
Bidrag.

Grim-
stads

Brænde-
vins-

samlag.
Kr.

Private Bidrag. S u m

vedKgl.
Resol.af

6. Novb.
1875.

Kroner.

}14000.00

Landvig.

Kr.

Grimstad.

Kr.

Land-



eierne.
Kr.

33692oo

Andre.

Kr.

3508.00

beregnet.

Kr.

over-
skredet. C.71

C)Z
Kr.

2800.00 4000.00 56000.00




Yderligere Fordybelse af
Renderne 


Til Dækkelse af Over-
skridelsen 


Til Suppleringsarbeider	

9. Febr. 7500.00
1878.

4900.00 1400.00




1200.0015000.00




20. Mai
1882.

4377..133227.12 1150.00




8754.00

20: Mai
1882.

1500.00 500.00} 750.00 250.00 3000.00






Til Dækkelse af Over-
skridelsen 


16. Juni 441.82
1883.

25818.95 33692.00 74000.0011868.98 5400.00

441.81

1900.00 4958.00

.883.68

963788

Tilsammen Kr. 83637.88.

Arbeiderts Kostende, kalkuleret til  Kr. 74000.00
Hertil kommer Overskridelser:

paa Arbeidsomkostningerne Kr. 4729.78
-« Expropriationer og Erstatninger 	 « 4908.15

Sum Arbeidets Kostende Kr. 83637.88.

9637.88




