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Da der allerede var bestemt, at nærværende 

Undersögelse over Vormen og Glommen skul- 

de udgjöre det 10de Bind af Magazin for 

 Naturvidenskaberne, men man dog ei ön- 

skede at Trykningen blev udsat indul gde Bind 

var færdigt er det bleven udgivet för dette. 

Det gde Bind i ode Hefter vil ligeledes 

endnu 1 dette Åar udkomme, og er allerede 
under Trykning. 

Med det derpaa fölgende Bind skal blive 

vedföiet et Sag- og Navne-Register for de förste 

10 Bind, ligesom og en samlet Liste paa de vig- 

tigere Trykfeil, hvoraf nogle meningforstyrrende 

ere fudeglemte 1 de til hvert enkelt Hefte ulföie- 

de Opregnelser. 

R. 
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Forelöbig Undersögelse 

over 

Vormen og Storelvyen 

eller 

Glommen, 

hvorvidt disse Elve ere eller kunne gjöres skik- 

kede ul Befarmg med Flodfariöier. 

Med 9 Steentryk. 

Christiania, 1828. 

Trykt hos Chr. Gröndahl, 
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Magazin 

for Fer 

Aargang 4828, 40. Biad. 

BANA PARA 

I. 
Forelöbig Underfögelfe 
over Vormen og Storelven 

| eller Glommen, 
hvorvidt disse Elve ere eller kun- 
ne gjöres skikkede til Befaring 

med Flodfartöier. 

D., Kongelige Norfke Regjeriungs Finants - Depar- 

tement tillagde Canal-Infpectoratet under 16de Marts 

1824 Befaling at underföge Vormens og Glommens | 

Elve, for at udfinde de Hindringer, fom ligge i Veien 

for disfe Elves Farhargjörelfe fra Miöfen til Frede» 

rikftad. Til nogenlunde Veiledning ved Udförelfen 

af dette Arbeide, meddeelte Undertegnede fin Hjel- 

per i Embedet, Ingenieur-Capitain Schive, en Forfkrift, 

grundet paa den Kundfkab, han den Gang havde om 



2 Schive 

disfe Elve, og hvori anförteg: at kun den Forgrening 

af Glommen Elv, fom gaaer paa den venfire Side af 

.Thunöe, og fom nedenfor Soliebruget, ved Pladfen 

HKindud, igjen forenes med Hovedforgreningen, hvil- 

ken fidfie i i fit Löb öften om Thunöe danner Sarpfos- 

fen, fkulde optages og underföges, De i gamle Da- 

ge ved Borregaard fiedfundne Jordfald, hvilke vidne 

om den meget glidbare Natur, fom Glommens höie 

Aabredder have i denne Egn, gave fornemmelig An- 

ledning til denne Forfkrift; thi hiin Jordartens Be- 
fkaffenhed lægger fiore, ja faft uovervindelige Hin- 

dringer i Veien for Canal- og Slufeanlæg, 

Directionen for den topographifke Opmaaling 

havde den Godhed at udlaane Karterne over de Eg- 

ne, hvorigjennem Elvedraget gaaer, og ved. Hjelp af 

de fafte Punkter, disfe Materialier gave, er det at de 

Hydrographien medfulgte, og til Departementet ind- 

fendte 35 Elve-Karter ere croquerede i en Maale- 
fiok af 353 af den virkelige Störrelfe. Dette Arbei- 
de, ligefom den fornödne Underfögelfe og Optegnel- 

fe af alle hydrographifke Gjenftande, mediog noget 
af Aarene 1824 og 25. I dette Tidslöb nedfattes li- 

geledes 7 Vandmærker 1 Elvelöbet imellem Miöfen 

og Oiern, hvortil Vægtere anfattes, der bleve fore- 

fkrevne den Maade, hvorpaa de dagligen fkulde iagt- 

tage og holde Journal over famme, og ved Hjelp af 

denne Fremgangsmaade har man erholdt Kundfkab om 

hvorledes Vandftanden til alle Aarstider er paa de 

forfkjellige Steder i Elvedraget. 

For at faae en lettere Overfigt over det hele Ar- 

beide, bleve fornævnte 55 Elve-Karter fammentrukne 

til 2de General-Karter i en Maaleftok af 753557 2f 

den virkelige Siörrelfe, afdeelte efter de tilfvarende 
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Elve-Karter. I disle Afdelinger blev paa General» 

kartet mellem Miöfen og Öiern tilföiet hvilke Hin- 
dringer, der i denne Deel af Elvyedraget möde: imod 

Farbargjörellen, og de Arbeider, der til disfes Over- 

vindelfe maae foretages, 

Da dette vidtlöftige Arbeide var tilendebragt og 

Elvedraget af Capitaine Schive og Undertegnede til- 
deels flere Gange befaret, overtydedes man om at 

den nederfie Deel af famme, der gaaer fra Öiern til 

Frederikftad, ikke kan farbargjöres, uden alt for be- 

tydelige, Statens Kræfter overfiigende Bekofininger, 

og at en fpeciellere Underfögelfe end den foretagne, 

vilde være et fpildt Arbeide. Denne Formening til- 
traadte Finantsdepariementet da det hidtil Udförte 

blev Samme forelagt, og fom Fölge heraf erholdt 

Infpectoratet under 1Ode Juni 1826 Ordre til, ikkun 

at anfiille fpecielle Underfögelfer i det övre Elvedrag 

imellem Miöfen og Öieren, og, grundet paa disfe, at 

forfatte Project til Farbargjörelfen af famme, ligefom 

til Anlægget af en Jernvei med dertil hörende Trans- 
portmidler fra Chriftiania ul Relingfund, faaledes at 
Producter, bragte over Land iil Relingfund, med El- 

vefariöier kunne föres til og over Miöfen. Til Op- 
fyldelfen af denne Befaling, bleve færfkilte Karter op- 

tagne i en Maalefiok af 7353 af den virkelige Stör- 

relfe over famtlige i denne Deel af Elvedraget væ- 

rende Vandfald og Strömninger, faaledes fom disfe vi- 
fe fig, faa vel naar Vandftanden er paa det lavefie fom 

höiefte — en Forfkjel, fom paa det meft afgjörende 

fynes at bevife, hvor vanfkeligt det er at omgaae dis» 

fe Fosfefald med Canaler og Slufeværk, Ligeledes 
- bleve famme med mueligfte Omhyggelighed paa nye 

nivellerede og Vandfiandstabeller tonfiruerede efter 

| > 
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Dagjournalerne pver famtlige 7 Vandmærker. Ime- 

dens dette iværkfattes, forfkrev Finantsdepartementet, 

efter Infpectoratets derom gjorte underdanige Andra- 

gende, ved Generål-Confulatet i London de nyefte i 

England udkomne Værker over de i dette Land con- 

firuerede Jernveie og Transportmidler, og derved op- 

lyft og veiledet, ligefom ved Befkrivelfen over de af 

Hr. Morton i Edinburgh opfundne TIudretninger til at 
trække Skibe paa Land, er Projectet til Farbargjörel- 

fen forfattet, faaledes fom det fenere hen findes an- 

fört; dog blev, paa Grund af Infpectoratets Beretning 

om at den fiörfte Deel af 1826 var medgaaet til nys- 

nævnte Arbeide, af. Finantsdepartementet bifaldt, at 

Projectet til Jernveiens Anlæg m. m. fra Chriftiania 

til Relingfund kunde udfættes indtil videre, 

Da Sagen for Hans Majefiæt Kongen r Tadaede: 

| nighed foredroges, behagede det Höiftfamme under 9de 

Marts d. A. naadigft at refolvere: at Projectet tilli- 

gemed Hydrographien og de övrige til Sagens Oplys- 

ning hörende Documenter for Statskasfens Regning 

fkulle trykkes til Opbevaring for Fremtiden; og i 
Fölge denne naadigfie Refolution er det at man herved 

har den Ære at fremlægge! 

1) Den af Capitain Schive forfattede Hydrographie 
over Vormen og Glommen Elve fra Indföen Miö- 

fen til Frederikfiad,. 

2) Et General-Kart i 6 Dele over disfe Elve med 

paafatte Afdelinger, der fvare til de til Finants- 

departementet indgivne 35 fpecielle Planer. 
5) Tvende Planer over Indföen Miöfen med deri 

nedlöbende Aaer og Bække, 

4) En Specielplan over Sundfosfen i Clskiani: fom 

vifer den omtrentlige Maade hvorpaa man har 
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5) 

6) 

tænkt at omgaae dette, og de övrige i Elvedraget 

værende Fosfefald, ved Hjelp af Jernveie, hvor- 

over ladede Elvefartöier bringes paa Rulleflæder, 

Paa denne Plan er og anbragt Profilet af et lidet 

Jordfald. 

Tvyende Vandfiandstabeller, hvilke vile Vormens 

og Glommens Vandftande imellem Miöfen og Oie- 

ren paa de i Hydrographien benævnte 7 forfkjel- 

lige Steder, hver Dag i Aaret i den Tid de have 

været oprettede, 

Udtog af Infpectoratets, underdanige Tudfilling 

om Farbargjörelfen af Vormens og Glommens 

Elve fra Miöfen til Relingfund i Nit-Elven, 1 Miil 

ovenfor fammes Udlöb i Oieren, ledfaget af et 

omtrenthgt Overflag over Bekofinngerne ved 

dette Arbeide. 

Tönsberg den 20de Novbr. 1827. 
F, C, Gedde, 

— 
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Indledning. 

Miofen, denne 9 til 10 Mile lange Indföe, opta- 
ger i fin nordlige Ende, Plan 1, Lougen Elv eller 

dens fiörfte Tillöb, og faavel langs den öfilige fom 

vefilige Side nedkomme en Mængde fiörre og mindre 
Aaer og Bække, hvoraf mange ere törre i höiefte 

Sommer- og Vintertid. Da Landet ifær paa veftre 

Bred, og i mere eller mindre Afftand fra denne, er 

temmelig höit, faa fölser deraf at Tillöbet ikke kan 

være ubetydeligt, og den Vandmasfe, fom igjen affæt- 

tes, bevifer faadant tilfulde, Blandt de Vanddrag, fom 

komme ned i Miöfen er foruden Lougen ifær at mærke: 
1) Mesna Elv i Faaberg i Gudbrandsdalen, Plan 1. 
2) Moeelven i Ringsager, Plan 1, 

3) Brumund - Elv, paa Grændfen mellem Ringsager 
og Vangs Præftegjeld. Plan 1. 

4) Svartelven i Vangs Præftegjeld. Plan 9, 
5) Storelven i Stange Præftegjeld. Plan 2, 

Paa Vefifiden af Miöfen nedkommer: 

1) Rinden-Elv i Faaberg, 2) Vismund og 3) Stokkeel- 

vene i Birid, alle i Plan 1; 4) Muftad Elv i Vardal 

famt 5) Lena Elv paa Thoten. | 

Disfe. Elve er det, fom tilligemed Bækkene (af 

hvilke fidfte flere med en ikke ubetydelig Vandmæng- 

de fiyrte fig ned fra Skreibergene og andre omkring- 

liggende Höider), tilbringe Indföen det Vand, hvor- 

ved den om Vaaren, naar Ifen töe op, begynder at 

fyulme, efterat den 1 Vintertiden har naaet fit lave- 

fite Punkt. Lougen ligeledes i Stigende efter det 
Vand, den modtager fra dens lavere Egne, tilbringer 

og Miöfen fin Deel, og af den faaledes famlede Mas- 

fe opftaaer Vaarflommen eller Hjemflommen, fom Bön- 
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”derne kalde den. I fædvanlige Aar begynder *) denne 

Flom i Slutningen af April eller i Begyndelfen af 

Mai, og naaer efter Midten af Mai fit höiefte Punkt, 

Floden falder nu igjen, men medens denne förfie 

Flom aflöber noget, fmelter mere og mere af lismas- 

ferne i de höiere liggende Egne og omkring St. Hans 
Dags Tider hæver fig en nye Flom, fom for det me- 

fie tilbringes Miöfen gjennem Lougen og fom i Al- 

mindelighed bliver den fiörfte. Denne Flom kaldes 

Sommerflommen eller Heggeflommen, Ofte, dog ikke 

alle Aar, har man en tredie Flom i Juli Maaned, fom 

kommer gjennem Lougen, ventelig fra de höiefte Fjelde, 

Men Forfkjellighederne i denne Naturens Operation 

gaae, fom i alle andre, i det Mangfoldige, og man har 

endnu for faa Data til at kunne uddrage nogenledes 

: beftemte Refultater. 

I Glommen begynder Vandet at fiige fra lavefte 

Punkt nogle Dage för end*i Vormen, og kommer faa 

meget hurtigere, at Storelven (faaledes kaldes Floden 

efter Sammenlöbet ved Næs paa övre RÅomerige) 
opnaaer fit Höiefte i Vaarflommen förend Vormen, 

hvilket vifer at i den Trakt, Glommen pasferer, maa 

foregaae en haftigere Oplösning af Iis- og Sneemas- 
- ferne; dertil er og Storelvens Vaarflom altid den 

förfte. Disfe Omftændigheder have den Indflydelfe, 

at Hovedflodens Vand træder ind i Vormens Leie i 

et Par Dage; hvad Virkning hermed er forbisuden, 

findes nedenfor forklaret ved Befkrivelfen over Elv- 

ftykket No, 5 i 3die Plan. Derimod bliver Glom- 

mens Sommerflom fjelden af den Betydenhed fom 

Vormens, og dette bevifer at de Fjelde, hvorfra den 

*) Fiommens Begyndelfe regnet fra Middelyandfiand. 
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förfte har fit Udfpring, ikke ere faa höie, eller beva- 
re faa ftore Snee- og Iismasfer, fom de, hvorfra Lou- 

gen og Miölen modtage deres Vande, 

Betydelig Höfiflom findes ikke i disfe Elve, og 
kun en meget kort Tid i Oktober eller November 
ftiger Vandet noget lidet, ellers fynker det fra Juli 
at regne indtil Udgangen af Marts i det næfte Aar; 

dog kan Aarets Befkaffenhed ligefom i Flomtiden for- 

aarfage enkelte Forandringer. 
Ved Underfögelfens Begyndelfe i Mai 1824 op- 

fattes firax, paa een Dag og i een Time, famt med li- 

ge Höide, 2de Vandmærker, et i Vormen ved Minde 

i Eidsvold, Plan 3, et andet ved Blakker Skandfe i 

Glommen, (ide Plan, begge til Veiledning ved Efter- 

forfkningerne af Dybet, da det var bekjendt, at der 

exifterede betydelig Vandfiandsforfkjel i Floden; til- 

lige var Henfigten med disfe Mærker, at faae Kund- 

fkab om hvor ftor Forfkjellen kunde være; der anfat- 

tes og ftrax Folk, fom hver Middag efterfaae hvor- 

meget Vandet var fteget eiler faldet. Uheldigvis for- 

fiyrredes Mærket ved Mindefund flere Gange af Töm- 

merflaader, og ved Gjenoptagelfen i Auguft Maaned 

af den i Juni afbrudte Underfögelfe, var det umuligt 

at finde Rede i, hvorledes Vandfianden havde været i 

Miöfen og den övre Deel af Vormeni den forlöbne Tid - 

man maatte altfaa beflutte fig til Anbringelfen af et 

nyt os fikkrere Mærke ved Minde, hvortil der juft 
var den beqvemmelfte Tid, da Middelvandftanden ind- 

falder henimod Midten af Auguft. I Plan 7 og 8 

forefiille de 2de förfte Linier i venfire Kant en Stang 

deelt fra oven i 24 Fod, hver Fod igjen i 3 Dele 

eller hver Deel 4 Tommer; Rubrikkerne efter I æng- 

den. ångive i Planen 7 Maaneder fra Mai 1824 til 
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adsl af ebbet 1825, Maanederne déelte faa- 

ledes, at man for hver 5te Dag kunde opföre Höiden 

af Vandet; fiden ere alle Höider fammentrukne. Den 

blaae Linie betyder Vandmærket ved Blakker Skand- 

fe, den röde det ved Mindefund i Eidsvold. Det 

förfte nedfattes den 15de Mai 1824 ganfke vilkaarligt 

paa 6'8", og man kan altfaa af Tabellen fee, hvorle- 

des Vandet ”fod hver 5te Dag paa famme Sted. Den 

30te Mai var t, Ex. Höiden omtrent 10' 6", den I5de 

Juni 10' efterat være fieget og faldet i Mellemtiden, 

den 10de Juli vifte Mærket 7' 6", den 15de Auguft 

18405 be 

Vandmærket ved Minde i Vormen er nedfat den 

18de Auguft 1824 og Vandet antaget den Dag paa eet 

Punkt med Blakker Vandmærke *); dette Syftem er 

bibeholdt gjemmen Reften af 1824 og de fölgende Aar 

tl Enden af Plan 8. Man feer i 7de Plan, hvorle» 

des der fnart indtræder Forfkjel i begge Elves Vand- 

fiande, og hvorledes de adfkilte naae hver deres lave-, 

fie Standpunkt, nemlig Glommen ved Blakker om- 

trent den 25de Marts 1825 med 19' gr Höide, og Vor- 

men henved 5te April med 22'6". Aarfagen til Vor- 

mens Frafynkning af 3' 4" maa föges i Vormens **) 

eller Miöfens höiere Beliggenhed og fuldkomnere Af- 

ledningsevne, Man feer endvidere, at fra 25de Marts 

1825 begynder Glommen at ftige og naaer fit höiefte 

Flompunkt mellem 10de og l5de Mai paa 14"; alt- 

*) Den röde Linie, fom betyder Vormens Vandmærke, «er 

ved en Feiltagelfe begyndt ved 15de Augufi, men ret- 
telig er Begyndelfespunktet der, hyor famme Linie over- 
fkjærer Glommens Vandmærke. 

«) Man erindre at Vandmærket fiaaer yed Mindefund 
hvor Miöfen har fit Udlöb. 
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faa er: 19' 2" — 1 4"/= 17" 10" == Forkkjellen mellem 
höiefte og lavefte Vand ved Blakker i 1825, Fra 12te 

Mai fynker Vandet noget, fiiger igjen til 15de Juni, 

men fiden falder det gjennem hele Aaret, enkelte Va- 

riationer ikke at regne, og naaer atter fit lavefte Punkt 

i 1826, Plan 8, henved 5te April med 17' 7", eller med 

omtrent 11 Fod höiere Vandftand end i 1825. Vor- 

men og Miöfen ved Mindefund fiige fra 5te April 
1825 ul den 27de Mai omtrent til 7 4" ved Vaar- 

flommen, falde igjen 14 Fod, hæve fig derpaa til 5 

Fod ved Sommerflommen, omtrent l2te Juni, og 

Vandfiandsforfkjellen mellem Höiefte og Lavefie bliver 

her 226" —50"17'6". Den fynker atter indtil 
8de Juli, ftiger derpaa til 23de f. M., hvorefter den 

med höift enkelte Uregelmæsfigheder falder ned til 

228" ved den 10de April 1826, 2" lavere end i 1825. 

De i Löbet af Underfögelfen indhentede Efter- 

retninger lode formode, at paa forfkjellige Steder i 

Vormen, men fornemmelig i Storelven, var Aflednings- 

evnet og fölgelig Vandfiandene forfkjellige. Finants- 

Departementet, billigede derfor paa Kanalinfpektörens 

Foreftilling at endnu 5 Vandmærker opfattes, hvilke 

vare faa meget mere nödvendige, fom der efter ud- 

ført Arbeide fkulde gjöres Forflag til flere Korrek- 

tioner, Omgaaen af betydelige Fosfer 0. åa. m. Man 

opförte faaledes et Mærke i Glommen ovenfor For- 

eningen med Vormen *), for at faae Kundfkab om 

hin Flods Væxt, Fald og Indflydelfe paa Storelven; 

et andet Mærke opfattes ved Næstangen, i 5die Plan 

No. 7, da man maatte kjende Vandfianden i Sammen- 

löbet af begge Floder; et tredie anbragtes ovenfor 

*) Ovenfor Fundenfofs, 1 Miil fra Næstangen. 



Undersögelse over Vormen og Glommen. 14, 

Raanaasfofs i Plan 4 No. 11 til Korrefpondence med 

det allerede nedenfor i famme Plan No. 12 ved Fofs 

i Blakker fiaaende, ligefom der og opförtes det fjerde 

ovenfor Bingsfosfen ved Fosfumvigen og det femte 

nedenfor famme Fofs i Plan 4 No, 12, begge ifær 

med Henfyn til Öieren, fom i Flomtiden er tilbage- 

virkende under Vandfaldet. - Ethvert af de nye Mær- 

ker erholdt fin Obfervatör, der, ligefom ved de for» 

hen ved Minde og Fols oprettede, anförte Vandhöi- 

den hver Middag. Da Tiden var knap, faa kunde 

man ikke oppebie Middelvandfianden i 1826, men 

maatte nöies med at anbringe Mærkerne paa en Tid 

da Aflöbet i Almindelighed er nogenlunde jævnt, og 

derfor fattes de 5 Nye faaledes, at de antoges paa eet 

Punkt med Mærket 1 Storelven ved Fols omtrent 

ved 20de December 1825, og gjör altlaa famtlige 6 et 

nyt Syftem, forfkjelligt fra det fom för havdes mel- 

lem Minde og Fofs, hvilket dog ogfaa bibeholdtes. 

Fra December 1825 til Udgangen af Juli 1826 giver 

altfaa den 7de og 8de Plan tvende forfkjellige Vand- 

fiandsfyftemer, og hvert Sted betegnes ved fin Farve, 

fom i Forklaringen er antydet *). 
Man feer da af 8de Plan hvorledes Vandet fyn- 

ker paa de forfkjellige Punkter indtil fit Lavefte i 

Slutningen af Marts og Begyndelfen af April 1826, 
I dette Aar indtraf den fjeidne Omfiændighed, at der 

*) Plan 8 vifer, at man har maattet forhöie Stangen ved 

Flomtiden i 1826 og 27 for at kunne inddrage Vand- 

höiden for Mærkerne oven og nedenfor Bingsfosfen. 

De Fod og Tommer, fom findes ovenfor 0, tillægges 
fiedfe det fom fiaaer nedenfor, eller f. Ex, den s%ote 

Mai 1827 fiod Vandet under Bingsfosfen 16 9" + g! 3! 

== 25"5" over layefie Vand i Februar famme Aar, 
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kun var en ubetydelig Deel Snee og lis gjennem hele 
Vinteren i de lavere Egne, Vanddraget pasferer. Som 

 Fölge heraf blev Hjemflommen ubetydelig og löber i 

Eet med den paa alle Punkter i Hovedelven noget 

tidlig mellem 5te og 10de Juli kommende Sommer- 
flom. Efterflommen i Juli var kun ubetydelig i Glom- 

men, Vormen bragte fin Sommerflom til fædvanlig 

Tid, men havde en höiere Efterflom mellem l5de og 

90de Juli, der virkede pa Vandfianden i alle Punk- 
ter af Storelven. 

I famme Aar vifer fig og Höfiflom i Förfiningen 
af November *),' men fiden falder Vandet og naaer 

fit Lavefte i Februar og Marts 1827; dog fiaaer det ved 
hvert Sted noget forfkjelligt fra det foregaaende Aars 

lavefie Vandftand, hvilket kommer af afvigende Tillöb 

faavel gjennem Hovedfloden fom gjennem Bække og 

mindre Elve. Med Slutningen af Marts begynder 

Vanidet at flige overalt i Glommen og Storelven, og 

man har efter Midten af April en temmelig fvær og 

tidlig Vaarflom, der fynker noget indtil de förfte 5 

Dage af Mai; nu kommer Sommerflommen, fom al- 

lerede i Udgangen af famme Maaned og de förfte 

Dage af Juni er paa fit Störfte; én liden Efterflom 

— fees mod Udgangen af famme Maaned, Miöfen der- 

imod, eller Vandmærket ved Minde, vifer ingen eller 

kun liden Vaarflom; Sommerflommen er ogfaa her 

tidlig, mellem 5te og 10de Juni, og Efterflommen hen- 

ved 25 i famme Maaned. —Sneefmeltningen, faavel 

höit oppe, fom længere nede i hele Vanddraget, maa alt- 

faa have gaaet hurtig for fig og være-ufædvanlig; thi 

de indhentede Efterretninger omtale ingen faa tidlig 

Flom i almindelige Aar. Ogfaa paaftaae Beboerne ved 

*) Vormen havde en liden Reguflom véd 5te September. 
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Vanddraget Vormen og Common at Flommen vel 

ikke opnaaede den i 1789, men fiod heller ikke langt 

under famme i indeværende Aar, famt at man med 

Undtagelfe af 1808 ikke har havt faa höit Vand i 

Mellemtiden. Det fynes fom denne Forklaring kan 

være Beviis for at Flodens Vandmasfe alhænger gan- 

fke af Veirforandringen og at den ligefom den fidfie, 

hvert 19de Aar vifer de famme Phænomener. 

Med Henfyn til Afledningen, faa vile Vandftan- 

dene for 1826 og 27 at den foregaaer hurtigft i Glom- 
men, og derefter i fölgende Orden i Storelven: 1) 

ovenfor Raanaasfofs, 2) Næstangen, 3) nedenfor 

Raanaasfofs ved Fofs i Blakker, 4) ovenfor Bingsfos- 

fen i Fosfumvigen, og 5) nedenfor famme Fofs ved 
Kudfkerud. Ved Miöfen eller Mindefund fynes det 
fom den langfomfte og regelmæsfigfte Afledning har 

Sted, i Forhold til den höiere Beliggenhed. 

| Til Overfigt af det höiefte og lavefie Vand, famt 

Forfkjellen mellem begge i fornævnte 2de Aar tjene 
fölgende Tabeller: 

1. For Aaret 1826 

Lavefte | Höiefte | Störfte 
Mærkets Plads rd Stand | Forfkjel 

Ved Mindefund....esessesees veg røe 0 

—  Fundenfols ...ssvssesse 16' 10" FA 9' 6" 

— Næstangen ..esessersseee 18:55" 39" 14" 8" 

—, føröndalen ausmirist 19" 00% 1-7 0 | 120090 
— — Blakker...mseoseesnssenene I7 7 D 45 1508! 
=—- Fosfumvigen...seeen Eee PP 

— - Kudfferafemsmenvep 1710" 14 7 9" | 2807 
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2. For Aaret 1827 

Lavefie | Höiefte | Sörfie 

Mærkets Plads Stand. | Stand | Forfkjel 

Ved Mindefund ..eseeeveese. 228 010121 10" 

— Fundenfols «..sooeeeeer» 17: Qv 6'10"| 10 4" 

— *) Næstangen.....»eees 18.2" Q' 11"| 151 3" 

Grøndalen ...sseresssaer 19' 10" groe dr 3 

Je Blakker...sirtessåvussense 1798" er GR 

—  Fosfumvigen...s.ssses 19' 1" 14 1" 971 20 10" 

-—  Kudfkerud..sssessereee. 16' 8' +12' 5'| 28 11" 

Det indlyfer af disfe Tabeller, at Vandftandsfor- 

fkjellen ftaaer i Proportion til Afledningen eller Af- 

löbet, ligefom og, at det fynes fom Vormen tilbringer 

Storelven en fiörre Mængde Vand end Glommen **), 

Flere Data tale desuden for denne Mening, deriblandt 

at Glommens Profil ikke fynes fiörre end Vormens, 
at den fidfte Flod har fiørft Hurtighed i de lavere 

Vandftande, at dens Leie er renere i Udlöbet o, Å, v, 

Til nöiagtige hydrometrifke Underlögelfer over denne 

Gjenfiand har ikke været Leilighed, Afledningen fra 

Oieren gjennem Mörkfosfen, i 5te Plan, ftaaer ikke 

*) Vandfianden for dette Mærke er paa Planen angivet 
24 24 for lav fra 30te Juni at regne; dette kommer af 

at det heftige Flomvand havde hæyet Stangen 2! 2" 

höiere end den fkulde fiaae, og til denne Urigtighed 
opdagedes förfi Aarfagen efterat Pladen No. 8 var af- 

trykt. | 
**) Det havde været önfkeligt om Tabellerne No. 7 og 8 

vare famlede paa eén. Plade, men Bekofiningen for en 

Steen, der havde tilbörlig Störrelle, var for berydelig, 

og desuden kan enhver lettelig fammenföie begge Pla- 
ner faaledes at han erholder en famlet Oyerfigt over 
Vandfianden i de forfkjellige Aar, 
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i Forhold til Tillöbet ovenfras derfor bliver Vand- 

fiandsforfkjellen faa overordentlig nedenfor Bingsfos- 

fen ved Kudfkerud, og er maafkee endnu fiörre nede 

i felve Indföen, end Tabellerne angive. I Aaret 1789 

fkal Vandet i Oieren være fieget indtil 34 Fod, efter 

Krafts topographifk-ftatiftifke Befkrivelfe, Umiddelbart 

ovenfor Bingsfosfen foraarfages den fiörre Vandhöide 

i Flommen af Opftuvningen. 

Nedenfor Oieren ere ingen Vandmærker opfatte, 

og behövedes ikke, da denne Elvdeel er i mange 

Henfeender ufkikket til Farbargjörelfe, I efterfölgene 
de Befkrivelfe findes forövrigt anfört, hvad der ved- 

kommer Vandfianden og hvad Rolle den fpiller paa 

enkelte, her ikke anförte Punkter. 

Miöfen laae egentlig udenfor den befalede Un- 
derfögelfe af Vanddraget Vormen og Glommen; men 

i Plan 1, 2 og 3 findes denne Indföe famlet, faavel 

for at vile alle de Elve og Bække, fom her have Ud- 

löb, fom og for at give Publikum en fuldfiændig 

Overfigt over Længden af den Strækning, der kunde 

befares naar Floderne vare feilbargjorte, og for paa 

den Maade at gjöre Arbeidet fuldkomnere, Paa dis- 

fe Planer ere og de væfentligfie Skjær angivne, for- 

faavidt fom de findes i de Karter, der tilhöre den to- 

pographifke Opmaaling, 

Samtlige Elvplaner ere formindfkede efter det 

til Finants-Departementet indgivne Croquis over Flo- 
den, og faa tydelige fom de kunne blive i den lille 

Skala *). De for Rummets Skyld brugte Signaturer 

*) Man fkylder Herr Lithograph Fehr Tak for den Qm- 
hue, hyormed han har udfört dette Arbeide. 
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findes forklarede å 6te Plan, Da Elvbredderne for- 
medelft Vandfiandsforfkjellen ere meget foranderlige, 

faa har man i Planerne fra 351116 viift de Strandbred- 

der, fom havdes ved Underfögelfen, med en tykkere 

Linie, Bredderne for den lavefte Vandfiand og de i 

denne fynlige Grunde med fine Linier, og hvad der 

ligger mellem Underfögelfesvandfianden og höiefte 

Flom er antydet fom Overfyömmelfe og begrændfet 

af en fiin Linie. Da Fartöier, fom fikke 4 til 5 Fod 

dybt, ere tilfirækkelig fiore og vilde finde mindft Van- 

fkelighed i de feilbare Dele af Floden, faa er dette 

Dybgaaende antaget fom Norm, og hvor der fiden i 

efterfölgende Befkrivelle findes anfört at 4 til 5 Fod 

dybifiikkende Fartöier kunne pasfere, der er Dybet 

fundet 6 Fod eller derover i lavefte Vandftand, Som 

Fölge heraf ere de Steder, hvor der findes Banker fom 
aldrig blottes men derimod kunne optage 4 til 5 Fod 
dybtgaaende Baade, angivne med punkterede Linier, 

- I Planerne fra I til 6 er retvilende Nord og Syd langs 
Siderammen af Papiret, desuden er det fande Nord 

- ogfaa alfat paa Plan 5. For Formens Skyld har man 
bibeholdt den Inddeling i Elvftykker, fom var brugt 

i Rapporten til Departementet; men den formindfke- 

de Skala fordrede nogle Forandringer i Befkrivelfen, 

og denne Indledning er förft forfattet i fin nærværen- 

de Form efterat Vandftandstabellerne havde om de 

fornödne Refultater, 

Chriftiania den 20de November 1827. 

Schive. 
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Plan 3. Elvdeel No. 4. 

Indföen Miöfen udgyder fig i fit fydöftre Hjör- 

ne i Pormens Flodleie, hvilket i dets Begyndelfe og 

i den Vandftand, fom havde Sted ved Underfögelfen 

i Midten af Mai 1824, er kun omtrent 550 Fod bredt, 

og fandtes Strömhaftigheden i Snevret 5,7 Fod i Se- 

kundet efter et Middeltal af flere Forlög. Denne 

Begyndelfe af Vormen kaldes Mindeftrömmen eller 

Mindefund, 

I Flomtiden overfyömmes de flade Bredder paa 
Öfifiden; ved Gaarden Minde eller paa Vefifiden 

derimod er Terrainet höiere og fölgelig ei faa meget 

udfat, men Overfyömmelferne rette fig ganfke efter 

den Vandmængde Miöfen har modtaget, og have in- 

gen anden Indflydelfe paa Snevret end at Strömha- 

ftisheden foröges med Flommens Störrelfe. I Aaret 

1789 kunde man roe til Hovedbygningen i Minde, 

hvilken vel kan ligge 10 — 12 Fod over den Vand- 

ftand, fom fandt Sted ved Underfögelfen, I lavefte 

Vandfiand er Mindeftrömmen omtrent 100 Fod bred, 

og Haftigheden neppe 1 Fod, men Löbet er dog me- 

re end itilftrækkelig dybt til Gjennemfart for de her 

brugelige Fartöier, nemlig 12 — 15 Fod i Midten, 

7 til 800 Alen nordenfor Strömmen eller oppe i Ind- 

föen felv behöves der derimod ved Middelvandfiand 

Forfigtighed, for ei at fiöde paa de fra Oft- og Sydfi- 
- derne udgaaende Banker eller Grunde, der kaldes 
Skjæret, hvilke fædvanlig blottes noget efter Juletider, 

da Elvens og Miölens lavefite Standpunkt indtræder, 

eller naar den gaaer — fom Bönderne kalde det —: 
Vinterfiöe. I Maris Maaned fandtes Stranden faaledes 

[9] 
på 
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fom Planen vifer ved de for lavefte Vandfiand anty- 
dede Linier. (See Forklaringen i Plan 6), 

De punkterede Linier vife Fortfættelfen under 

Vandet af de nævnte Banker. Denne fiedle ufynlige 

Deel er filde om Höften endnu förend Befaringen op- 

hörer vanfkelig at pasfere, og man maa være meget 

vel bekjendt for ikke ved Nattetider at gaae feil af det 

meget fmale men tilftrækkelig dybe Löb. Det kan 

om Ffteraaret ved de hyppige og heftige nordlige 

Vinde være farligt for Befætningen paa Fariöierne, 

- om man fætter fig faft, og meget let kan Ladningen 

gaae tabt.. Det flemmefte Punkt er Stenen Hella, 

hvor Löbet kun er 15 — 20 Fod bredt. — Men da 

Grunden allevegne heromkring beftaaer af Gravier *) 

og Sand, blandet med nogle fiore Steue, faa vilde det 

ei være vanfkeligt eller bekofteligt at forbedre Löbet; 
men man maatte indfkrænke fig il det Höiftnödvendi-. 

ge, nemlig til Bortrydning af Stenen Hella og nogle 

andre paa Bankerne liggende mindre farlige Stene, 

famt til nogle Alnes Udvidelfe af det överfte Gab. 

Forrefien maatte man forfyne Löbet med Sömærker 

paa begge Sider, fom vifte fig ved den Vandfiand, 

hvori Grundene begynde at være farlige for Fartöier- 

ne **), Ved en fiörre Udvidelfe af Löbet opnaaedes 

uden Tvivl intet andet end at Storme tilkafiede den 

 kunftige Aabning, eller og at i Fremtiden en fiörre 

Vandmasfe udgjöd fig fra Miöfen, og det fidfie kun- 

"de være farligt, hvor Naturen faa beftemt fom her, 

*) Gravier fyarer til vor Benæynelfe Singel, og er Gruus | 
og fmaae Stene. 

**) I Overflaget over Bekofiningerne ved Vanddragets Far- 
bargjörelfe .ere 2de fafie Mærker anförte, eet paa hyer 
Side af Löbet. 

Fn SR EE 
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harrdannep få Ve gjennem de paa begge Sider af 

Sundet oplagte Gravierbænke, hvilke ellers fuldkom- 

men fikkre for et muligt Gjennembrud af Miöfens 

uhyre Vandmasfe, - | 

Ved höit Vand er, fom forhen anfört, Strömha- 

fiigheden temmelig fior og man kan ikke feile op i 

Flomtiden uden en meget fiærk, her fjelden indtræf- 

fende Kuling fra Sönden, Saa længe Miölen fizaer 

over Vinterfiöet har man paa Vefifiden, formedelft 

Sirömmens voldfomme Böining om Odden nordenfor 

Minde, en efter Strömhaftigheden proportioneret be- 

tydelig Bag- eller Opevje, der letter Baadenes Ind- 

fart i Miöfen, idet de ved Enden af Bagevjen træk- 

kes med Touge langs Stranden over det værfte Styk- 

ke eller forbi Odden, men denne ved en ordentlig 

Flodfart uhenfigtsmæsiige Maade vilde lettelig være 

afhjulpet ved en Slags Morings- og Varpeindretning, ud- 

lagt ovenfor Strömmen med nedadflydende Touge, 

hvorved Baadene kunne varpes op forbi hiin Odde, 

idet Bagevjen tillige benyttedes faalangt fom muligt *). 

Ved höit Vand er denne Bagevje meget tjenlig for 

Overfarten med Færgen; ved lavefte Vandftand og 

naar Miöfen eller rettere Strömmen ikke ligger, fpæn- 

des et Toug over Sundet, hvor dette er fmaleft og 

man haler Færgen over; er derimod Strömmen i haar- 

de Vintre tillagt med lis, faa kjörer man over neden- 

for Sundfiedet, 

Miöfens fydlige Deel lægger fig ofte aldeles ik- 

ke, og meget fjelden førend efter Juul; i 1825 iillag- 

des den ei förend i Slutningen af Februar eller i de 

förfte Dage af Marits, dog vedblev Vormen at være. 

aaben. 

*) En faadan Moreindretning er og opfört i Overflaget. 
| 9 x* 

/ 
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Hender det at Glommen eller den nederfte Deel 

af Vormen har lagt fig förend Miöfen, da er man vis 

paa at begge gaae op naar den Sidfie lægger hg; 

denne Virkning varer indtil Oieren og foraarfages af 

den faakaldte Miösoos eller Damp, fi den fiore Ind- 

föe kafter fra fig, förend den fryfer. Er Miöfen förft 

tilgavns tilfrosfen, faa kan den indtil ind i Mai Maa- 

ned beholde fit Dække, og en Optegnelfe, fom en 

ved Minde boende Mand meddelte, vifer, at man i 

Aaret 1818 endog gik paa Ifen den 13de Mai og at 

Miöfen förft den 23de Mai om Eftermiddagen Kl. 8 

var fri, medens den endnu famme Dags Morgen var 

iislagt faa langt man kunde öine. Men i Almindelig- 

hed lægger Indföen fig ikke til nogen Varighed fra 
Storfjorden mellem Næs og Thoten og til Mindefund; 

man tör derfor antage, at faavel den fom Vormen ere 

farbare henimod Midten af April Maaned, naar Van- 

det fædvanlig begynder at fiige. Paa den anden Si- 

de vil om Höften Midten af Oktober blive Grænd- 

fen for Befaringen, thi Elven er efter denne Tid ofte 

vanfkelig. at pasfere formedelft tiltagende Sneverhed 

og enkelte Grunde i Hovedlöbet. 

Da den nordlige Deel af Miöfen ovenfor Stor- 

fjorden, Plan 1, baade lægger fig tidligt næften hvert 

Aar, og i Almindelighed förft i Begyndelfen af Mai 

gaaer op, faa vil og Farten til de her liggende Egne 

ikke vare faa længe. Ved nordlige Vinde kan Ifen | 

fioppe faaledes ved Mindefirömmen, at Overfarten i | 

et Par Dage bliver umulig; men i Vormen og al 
men er Ifen af liden Indflydelfe, fortæres haftig og 

næften altid förend Flommen kommer; derfor er sel 

den Skade Ifen gjör i andre fydligere Landes Rore | 
Floder her af ringe Betydended, | 
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I den ufuldkomne Tilftand, hvori Befaringen er, kan 

man dog. altid antage at henved 200 til 250 Baade 

gaae om Sommeren fra Mindefund til Miöfens for- 

fkjellige Egne. Disfe Baade tage I Almindelighed 

fra 50 til 120, ja indtil 150 Tönder Byg, eller fra 8 

til 20 Heftelæs af denne Slags Vare, hvert Læs til 2de 

Hefte, og forholdsmæsåig af lettere eller tungere Ar- 

aikler. — Saaledes er denne Trafik meddelt fra en i 

 Egnen opfödt Mand. Nogen beftemt Opgave over de 

Vare, der pasfere denne Vei, kan vanfkelig erholdes, 

men var vilt faare nyttig, for deraf at bedömme, hvor- 

vidt en reguleret Flodfart: var overeensftemmende 

med den ftedfe voxende Fornödenhed eller ikke; men 

om Oplysninger i faa Henfeende vare at faae, da 
maatte vel Chriftiania være Stedet, thi det fom föres 

fra eller til andre Egue er faare ubetydeligt. Til 

Miöfens forfkjellige Igne gaaer i Særdeleshed Korn- 

varer, Brændeviin, Kram- og Kolonialvarer, Salt, Fifk, 

forikjellige Sorter Materialier til Glasværkerne (i for- 

rige Tider Jernmalm) o. a. m. Fra Miölen kommer 

Fedevare, Qvæg, noget Korn, Kalk, Kalkfieen, Töm- 

mer, Glas (i forrige Tider vare nogle Jernvarer ogfaa 

blandt Produkterne). I Aaret 1824 i Mai betaltes for 

et Heftelæs Fedevarer eller Korn, fört til eller fra 

Chriftiania, 61 til 7 Species, fenere paa Aaret kofter, 
derimod en flig Transport mindre og indtil 21 Spe- 
Cles *). 

De Fariöier, hvormed man bringer fornævnte 
Artikler, trænge i mange Henfeender til en forbed- 
ret Indretning og Bygning for at være fuldkomne 

*) Dette kan antages fom Middelpriis; dog hænder det 
visfe Aar at Transporten er mindre kofibar, 
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Lafidragere, thi de ere fædvanligen for ranke. De have 
een Mak, fæltet til Ælfngen med Stænger, iftedetfor 

Vanter, oget Raafeil fom Nordlandsfarerne, hvilket fidfie 

imidlertid er det henfigismæsågfte for de heftige Ka- 
fievindes Skyld, der herfke under Skreibergene i Miö- 

fen, Plan2, Som ofteft overlades de og ikke fjelden 

afftedkommes herved Ulykker om Höften, naar Stor- 

mene indfinde fig og Indföen bliver farlig at befeile. 

| Naturen har ganfke egnet 'Omegnen af Minde- 

fund il en Stoppeplads for Fariöier, idet der firax 

nedenfor Mindefirömmen ligger paa Veftfiden et faa 

& 

betydeligt Bafin, at Fartöier, hvor for deres Mæng- 

de end kan blive ved en Flodfart, her kunne finde 

Plads og afvente föielig Vind, naar de fkulle nordef- 

ter. Dybden i dette Bafin er ogfaa altid mere end 

fior nok, fely ved lavefie Vand, En Quai langs Bred- 

den og nogle Duc d'alber *) paa Sydliden af Bafinet, 

eller paa de bag famme liggende Grunde, vilde være 

nyttige for en vel indrettet Flodfart, men kunne og 

gjerne undværes. ; 

Strömhaftigheden formindfkes firax efterat Minde- 
fund er pasferet, men den taber dog ei, formedelft 

den paatrykkende Vandmasfe, mere end omtrent en 

Fods Hurtighed, indtil Bjerknæsfaldene, hvor Ström- 

men, efterat have gaaet i lige Retning gjennem El- 

vens Vinterlöb langs Grunden i foöndre Side af Min- 
- devigen, dreier tæt til Landet og kafter en ftor Bag- 

evje ind i Vigen, fom gaaer rundt denne og förft ved 

Indgangen til Sundet forener fig med Hovedfiröm- 

men, 
Strax föndenfor Mindefund ligger en peer kun 

*) Man har i oe gjort Regning paa 4 Duc d'alber, 
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ved yderf lavt Vand fynlig Gravierbanke, kaldet Byt- 

lökke, hvorom  haves den Tradition, at den forhen 

har været fkyldfat under en nedenfor liggende Gaard 

ved Navn Lysnæs, og dette leder ul den Formodning, 

at Elven fordum dreiede fra Sundet ind i Mindevi- . 

gen og derfra i en Böining har havt fit Löb til Öft- 

fiden langs Fagerlien, iftedetfor at her nu er langt ud- | 

gaaende Grunde, og Elven mere og mere trækker 

fig mod Bjerknæsfaldene, ödelægger Bredden ved El- 

vebrud og fmaae Jordfald og kan i Tidens Længde 
give Anledning til de fiörre af fidfte Slags, hvorpaa 

man nedenfor har flere Exempler og hvilke paa fit 

Sted fkulle forklares. Formeentlig forebygges de vi- 
dere Indbrud i Bakkerne her ved fiærk Beplantning 

til Middelvandfiand og ved Beklælning *) fra denne 

til den lavefte. Lodfkuddene vifte at Leervæggene 

maae ftaae temmelig fteile, da Dybets Maximum er 

tæt indtil Faldet. At ville fullkommen fikkre Bred- 

den med de bekjendte Midler, kunde lede til alt for 

ftore Vidilöftigheder og maafkee være unyttigt i dette 

Slags Jordsmon. Paa Oftfiden pasferer Elven Röfy- 

Öret, hvor Grunden er Gravier og Sand, tlligemed 

de forhen nævnte udgaaende Grunde langs Fagerlien. 

Fra Bjerknæsfaldet gaaer Strömfiregen over til 

den modfatte eller öftre Bred, afgiver en betydelig 

Opevje nedenfor Fremmenvigen, fom förft flutter ved 

Mindefund, fiden fölger Strömmen den öfire Side for» 

bi Zakariashullet og efterlader fig langs Bredden her 

betydelige aarlige Odelæggelfer ved Elvebrud eller 

Underfkjæring, fom endmere foröges ved Froftens 

Lösning og de i Elven nedfaldende Træftammer, 

*) Beklædningen og Beplantningen her er opfört ae 
de anflaaede Summer. 
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Herfor er intet andet Raad end det for Bjerknæsfal- 

dene angivne, og det vilde ufeilbarlig gjöre fin Virk- 

ning, ifær naar Breddens överfte Kant blev gjort min- 
dre fteil, *) 

Paa den anden Side er Fifkertangen tydeligen 

en Forfanding, der er oplagt under Krogvoldbakke- 
ne i den Tid Elven har trykket fig mod Öfifiden. 

Den nærværende Öe Fremmentangen formindfkes 

aarlig fra Nordkanten, af den forhen nævnte Sygdom. 

I fordum Tid hængte den fammen med det fafte Land 

.nordenfor ved Zakariashullet og da gik Lynæseyjen 

ind forbi den paa den föndre Ende af Öen liggende 

Plads, men nu har man kun ved lavefie Vand Land 

mellem Oen og Zakariashullet, —Udentvivl er det 

retteft at forene Öen igjen med Landet, thi Elvens 

deelte Löb gjör den firax nedenfor værende Flodfeng 

uregelmæsfig. - Foreningen kunde formeenilig bedf 

iværkfættes ved et Pakværk, fom kun tillod det höielte 

-— Vand at pasfere over, hvorhos man da og maatte fik- 

kre Odden af Tangen ved de forhen givne Midler. **) 

I Lynæsevjen gaaer en liden Aae ned, fom ved Ud- 

löbet driver en Qvantumfaug og flere fmaae Mölle- 

brug,  Strömmen af Aaen er ubetydelig men Ev- 
jens. Bredder uuderikjøres og nedbrydes ved höit 
Vand, 

Lige velt for feabet til Pr icn er Flodfen- 
gen dybeft i hele Vormen, (omtrent 50 Fod i lavefte 

Vandftand) men formodenilig er det herværende Hul, 

fom er det egentlige Zakariashul, uden Fare for Bred- 

*) Ligefom foregaaende Anmærkning. | 

*K) Denne Forbindelfé faavelfom Beplantningen er anfört 
blandt Omkofiningerne. 
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derne og maafkee ei foraarfaget af Elven, hvis Pro- 

fil ellers allevegne er fiort nok til Pasfagen. 
Fra Zakariashullet forifætter Elyen Löbet mod 

Dytterudtangen, og her paa Veftlfiden gaaer en Bag- 

evje, fom fluttes eller forenes med Hovedfirömmen 

oppe ved Bjerknæsfaldet.. Elvfengen bliver paa det- 

te Stykke bredere og mindre dyb, faa at den, foru- 

den-en liden Grund, der efterlægges ved Vefifiden, 

ogfaa er vanfkelig at pasfere ved meget layt Vand om 
Höften og med 5 Fod dybgaaende Fariöier. Ström- 

firegen, eller fom Bönderne udtryksfuldt nok fige, 

Strömrafet, er ellers omtrent i Midten af Elven, dog 

lidet mere öftlig end veftlig og det höie Vand har, 
faavel langs Veftfiden fom langs Öen Fremmentangen, 

gjort nogle fmaae Anfald paa Bredderne, Ligefor det 

Sted, hvor den gjennem det lille Sund gaaende Arm 

forener fig med Hovedlöbet og endnu noget længere 

ned har man 2de Banker midt i Elvlöbet, hvoraf den 

mindfie og nordligfie ved meget lavt Vand kan være 

fynlig. Ved en Forbindelfe af Fremmentangen og 

det fafte Land, fom för er næynt, vilde disfe Grunde 

tilligemed Uregelmæsfighederne i Dybderne ovenfor 

bortfalde, å 
Elvens Löb er nu paa et Stykke renere end for- 

hen og Dybet holder fig meeft til det veftre Land 

fra Bunæsoret indtil forbi Sætergropa, Ovenfor Rön- 

fenöret gaaer paa Öfifiden en Bagevje, der förft fiut- 

ter ved Pladfen under Lynæs. En anden Opevje, 
ovenfor ved Dytterudtangen paa Vefiliden, gaaer lige- 

ledes et Stykke opad. Alle de her nævnte, faavel- 
fom de fölgende Bagevjer, ere”ved höit Vand af væ- 

fenilig Nytte for den Flodfart, fom nu finder Sted, da 

Möien med at komme opad Strömmen derved lettes 
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betydeligt; ved lavere Vandftand bortfalde de enten 
ganfke eller tildeels, Strömhaftigheden fandtes den 

22de Mai 1824, 2 Fod i Sekundet ved Bunæsöret; 

ved Rönfenöret var Hurtigheden den famme, Bred- 

derne for Dytterudevjen nedover paa Vefifiden har 

nogle fmaae Jordfald, fremkomne af Kilder, der fie fig 

mellem Sandet og de underliggende Leerlag. 

. I den Aae, fom löber ned i Julsruddalsevjen, 

drives flere Saug- og Möllebrug; udenfor denne Evje 

tiltager Elvdybet og Bredden formindfkes. Paa Of- 

fiden er Grunden heromkring Kiefel og Gravier, paa 
Veftfiden Sand, der tildeels udkaftes fra Aaen, naar 

denne om Vaaren med temmelig firid Ström udgyder 

fig i Vormen. Rönfenöret, fom rager langt frem i 

Elven paa Öftfiden, er temmelig höit paa fin yderfie 

Ende, men lavere ved Landet; imidlertid er Renden 

for Elvens Vinterleie fra Bunæsöret indtil Pladfen 

Laden til enhver Tid pasfabel for- almindelige Flod- 

fartöier; men da Flodfengen udenfor denne Plads at- 

-— ter udvides noget, faa er og Dybet temmelig ubeftemt, 

og 4 Fod dyhtgaaende Baade fkulle have vanfkeligt 

nok med at komme frem feent om Höften, naar Fö- 

rerne ikke ere vel bekjendie, En ubetydelig Op- 

muddring afpasfet efter Rendens Retfing, faavel oven 

fom nedenfor, maatte formeenilig hæve Vanfkelighe- 

den, *) Må | 

De optagne Underfögelfer over Dybderne i den- 

ne hele Elvdeel gave famtlige det Refultat, at Vinter- 

terlöbet i Marts Maaned 1825 var paslabelt for 4 til 
5 Fod dybiftikkende Fartöier, dog undtages herfra de 
forhen anförte 2de Steder, til hvis Korrektion Midler 

ere angivne, 

*) Denne Muddring er aufat i Overflagei. 
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 Elvstykket No: O. 2 

Ved lavefte Vand har man i nordre Ende af 

denne Blvdeel, ligefom i föndre Kant af No, 1, en 

fra Veftfiden udgaaende Grund, der aldrig blottes og 
fom firækker fig forbi Gjetnæs; denne Grund tilhörer 
den langs veftre Bred, indtil forbi Doknæsevjen lig- 

gende Doknæsfand. Vinterlöbet retter fig efter den- 

ne Forfanding, faaledes at Strömrafet paa fornævnte 
Strækning gaaer langs det öftre Land; om Vinteren 

er Doknæsfanden ganfke blottet. — Fartöierne have 

ingen Vanfkelighed ved at pasfere enden, da Dybet 

er beftemt og jævnt; ved höiefte Vandfiand er Ström- 

haftigheden ei over 2 Fod formedelft den Bredde, 

Elven da indtager, ogfaa feile Baade iil disfe Tider 

over Sanden, benyttende fig af Opevjerne. Derimod 

er Strömmen ei faa let at pasfere ved Middel- og la- 

vefte Vandftand, ihi da maa man nödvendig holde fig 

paa Dybet. 
Ligeud for Maaevjen eller for Doknæsevjen, for» 

andrer Löbet fig og gaaer over til den anden Side, 

dannende nu paa Öfifiden den fiore Grund Rökholt- 

paalen, Retteligft burde man vel kalde alle fremftik- 
kende, med Landet fammenhæugende Grunde For- 

firande, da Bredderne i Elvens Vinterføiöe dannes af 

dem, og under denne Benævnelfe findes lignende 

Banker herefter anförte. | 

Af og til ere Bredderne fiærkt ruinerede af El- 

vebrud eller Underfkjæring, ifær er faadant Tilfældet 

oven og nedenfor Kommisrud og ved Rökholtpaalen, 

Hovedaarfagen til Elvens mechanifke Indvirkning 

paa Bredderne er, at disfe efierhaanden udplyndres 

for de Bufke, der faa villigt voxe ved dem og fom 



28 | Schive 

faameget tjene til deres Sikkerhed, Man feer nem- 
lig, at Bönderne, for at foröge deres Engeland, bort- 

tage Skoven af de fiörfie Bakker og derved -give baa- 
de Elven og Froften et mere frit Spillerum, og den 

Sidfte hjelper til at nedbryde hvad den Förfte endnu 

lader ftaaes; thi lod man Træerne urört i Bakkehel- 

dingerne, faa vare disfe befkyttede mod Froft af Röd- 

derne og Bufkene; Tælen kunde da ikke faa ofte væ- 
re Aarfag i de føörre eller mindre Jordfkred og Bak- 

kernes Udglidning, ei heller var Elven iftand til at 

underfkjære Bredderne, fom det nu fkeer. Saavel i 
de befkrevne, fom i mange andre Dele af Elven, feer 

man de ulykkelige Fölger af hiin vrange Fremgangs- 

maade, og den Nytte, Vedkommende höfte af de blot- 
tede Elvbredder, er höift ubetydelig mod det Tab, de 

fiden lide; ligefaa er det en Fölge af de idelige Ned- 

brydninger, at Elvens Bredde foröges og dens Bund 

forhöies; heraf flyder igjen, at man tilidft maafkee al- 

deles ikke vil kunne benytte Vanddraget til Seillads, 

uden naar Vandet er over Middelftand. Paa de Ste- 
der derimod, hvor Skoven. er urört, have Bredderne 

 vedligeholdt fig, faa Undtagelfer ikke at regne og 

hvor andre Aarfager, f. Ex. Kilder mellem Jordlage- 

ne, have medvirket, Det var derfor önfkeligt, om 

hin uhenfigtsmæslige Udplyndring af Elybredderne 

kunde fættes Grændfer. 

Rökholtpaalen flutter lige over for Pladfen Braa- 

den paa Vefifiden og Strömmen gaaer nu ud i Midten 

af Flodleiet, etterladende en Grund for lavefte Vand, 

fom hænger fammen med Baadshouggrunden; paa 

Öfifiden er Vilberggrunden Fortfættelle af Rökholt- 

- paalen, Allevyegue er Bunden Sand og kun hift og 
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her inderft ved Bredderne, hvor Undervafkning har 

fundet Sted, blandet med Leer, 

I hele denne Plan, fra Blsoyrid ang indtil lige 

for Baadshoug, findes kun een ifoleret liden Grnnd — 

+ Vinterlöbet udenfor Doknæsevjen, men hvilken let» 

telig undgaaes; derimod har man længere ned og 

firax ovenfor Vollerevjen ved det mere uregelmæsfige 

Elvdyb, 2de Grunde å Midten og en paa Vefifiden, 

fom alle ere ifolerede, men dog lette at undgaae,. 

Sandfynligvis hidröre disfe Banker fra en forandret 

Skikkelfe af Forfirandene og vilde inden kort Tid 

antage en anden Form, naar man ved en ubetydelig 

Muddring *) rettede Löbet. 

Vollerevjen, fom man derefter fiöder paa, er i 

Flom og Middelftand af Vigtighed for den nærværen- 

de Flodfart, da alle de Fartöier, fom ikke lægge an 

i Mindefund, for herfra at lade deres Ladninger före 

paa Axlen til Chriftiania, gaae til Eidsvoldbakken el- 

ler Vollerevjen og losfe fammefteds, thi der fpares 
herved noget lidet i Transportomkoftninger og i Lan- 

deveiens Længde; ogfaa har Eidsvold Jernværk famt 

Glasværkerne ved Miöfen et Magazin her. Men ved 
lavere Vand end Middelftand begynder Evjen at bli- 

ve ganfke tör, faa at den om Vaaren kun har en 

Rende til Bækkevandet, der gaaer ud i Elven fön- 

denfor Broen, Denne Omfiændighed, forbumden med 
dens Beliggenhed, en Miil fra Indmundingen, gjör, 

at Vollerevjen aldrig kan kappes med Mindefand fom 
Affartsplads og at den ved.en længere ned reguleret 

Flodfart vil vorde forladt. Nedenfor Evjen bliver 

*) Som er anflaaet i Beregningen over Omkofiningerne. 
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nu Grunden Leer påa Vefiliden, medens den paa öft- 
re Bred fremdeles er Sand. | 

| Sirömmens irregulære Gang forbi Vollerevjen 

vedvarer nedover forbi Broen. Denne bidrager og 

udentvivl Sit til at fordærve Elvlöbet, idet den gene» 

rer Vandmasfen ved fin lave Beliggenhed, Den bli- - 

ver nemlig förft fynlig omtient i Slutningen af No- 

vember og benyttes da ifiedetfor Færgen, hvormed 
man fætter over ved höiere Vand; den er 780 Fod 

lang ialt; heraf er 480 Fod et Pakværk af Granbar, 

fom er vel befæftet og gaaer ud fra det öfire Land, 

30 Fod et Brohoved eller Brokar paa Veftfiden, og 

Pasfagen for Vandet eller den egentlige Aabning af 

Broen, 240 Fod. For Mellemftanden er til Gjennem- 

farten 50 Fod af Broaabningens vefire Deel faale- 

des indrettet, at de kunne borttages; Reften beftaaer 

af Pilotage med Hammere, eller Jokker og Spændtræer 

&c. faledes befæftede i hverandre med Jern, at Van- 

det ei kan borttage dem. Det fynes rimeligt, at man, 

hvis en fuldfiændig Flodfart kom iftand, borfkaffede 

denne Broe *), thi nu ftandfes Vandets Bevægelfe 

ovenfor og foröges nedenfor famme, hvilket tydelig 

fees af Grundene oven og den fiörre Profilvidde ne- 
denfor Broen; her har man ogfaa en Grund for lave- 

fe Vand og et deelt Vinterlöb. 

Uden al) Tvivl har Flodens Retning i fenere Ti- 

der mere nærmet fig Veftfiden, eller er blevet mere 

lige, thi hele Sundtangen faavellom Ladegaardsöen 

ere aabenbare Forfandinger, fom Elven har oplagt 

paa Öfifiden, imedens den paa den modfatte Kant bo- 

rer fig nærmere Landet og nedbryder famme efter- 

*Y Omkofiningerne for Bortikaffellen ere medtagne i Oyer- 
flagsfummen., 
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haanden. Nedenfor Broen ved Færgefiedet er og 

paa Vefifiden for 20 til 30 Aar fiden udgaaet et Jord- 

fald *) af mindre Betydenhed og det faae ud til, at 

den idelige Undervafkning vil ödelægge Bakkerne, 

fom uagtet bevoxede, dog ere noget udgledne i det 

farligfie Punkt, eller der hvor Forfiranden aldeles 

ophörer. Af Forebygningsmidler kan formedelft Be- 

koftningen kun anvendes de for Bjerknæsfaldene og 

- Zakariashullet angivne. Elven bliver ellers fönden- 

for Ladegaardsöen fmalere, dybere og faaer desuden 

noget lidet foröget Strömhalighed- Paa OÖfifiden 

ligger et Skjær, fom ved höiefie Vandftand ikke fees, 

men derimod ved lavefte er en betydelig Klippe, 

der hænger fammen med Landet, — Fjeld har hidtil 

ikke wiift fig ved Elven fra Mindefund at regne, men 

nu træder det frem paa Oftfiden og man vil firax i 

Begyndelfen af næfte Elvdeel, No. 5, ogfaa finde det 

- ved veftre Bred. Sandet var ovenfor næften alleveg- 

ne dominerende og efter de Oplysninger, der kunne 

indhentes, var denne Sort Sand ikke meget bevæge- 
lig og foraarfager ikke at Flodleiet pludfeligt foran- 

dres, hvortil vel og Elvens ftore Bredde og ringe 

Strömhaftighed i det Hele, 2 Fod i Sekundet, maa 
bidrage Sit, Hvad der findes under Sandet lod fig 

ikke opdage, da man kun var i Befiddelfe af et 6 
Fods Jordbor, men rimeligvis er og der Leer, lige- 
fom overalt i Bakkerne, uagtet det heller ikke alid 

fees i disfe formedel Lagenes fiörre eller mindre 

Mægtighed. Det er da og fandfynligt, at Leret har 
oplöft fig i Slik indtil betydelige Dybder. 

*) Findes paa Planen bemærket med Tegnet 1. 
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For övrigt fandtes ved Underfögelfen af denne 
Elvdeel, No. 2, at Vinterleiet er pasfabelt i Marts 

Maaned, ved lavefte Vandfiand med 4 —5 Fod dybt- 

fiikkende Fartöier, endfkjöndt det er temmelig trangt 

firax ovenfor Broen meliem de fammefteds liggende 

Banker, Saavel disfe, fom overhovedet Forfirandene 

til begge Sider af Löbet i begge de befkrevne Dele, 

maae ved en vel indrettet Flodfart forfynes med Sö- 

mærker, der vife Vinterlöbet, naar den Vandfiand er 

forbi, hvori man kan gaae alleyegne mellem Bred. 

derne, *) | 

Elystykket No. 3. 

I foregaaende Deel faae man tilfidft Elvens Bred- 

de efterhaanden aftage og dens Dybde foröges, Strand- 

bredden paa Veftfiden at beftaae af Leer, derimod paa 

den anden Side af Fjeld; men allerede 1 Begyndel- 

fen af denne 3die Elvdeel træffer man Fjeld paa beg- 

ge Sider og feer Floden bane fig Vei gjennem et 

Snevre af 250 til 300 Fods Bredde. — Vaåndmasfen 
trykker fig her ud med en Haftighed, fom i höiefte 
Flom maa være meget fiörre end den fandtes den 

22%de Mai 1824: **) 5 Fod i Sekundet. Gjennemlö- 

bet har ingen egenilig Styrtning,-undtagen ved den 

paa Vefifiden fremragende Pynt, hvor Vandet maa 

höie fig omkring, men nedenfor Snevret opftaaer en, 

*) Saadanne Mærker faavelfom de flere, der behöves 

nedenfor i Elydraget, ere under Eet anfatte i Bereg- 
ningen over medgaaende Omkofininger til en fuldfiæn- 
dig Flodfart. 

**) Omtrent 4 Eod under höiefie Vandfiand, 
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dog ikke meget heftig Bölgegang, Strömmen, eller 
fom den kaldes: Sundfosfen, lader fig til alle Tider 

pasfere med fmaae Baade opad, og til denne Pasfage 
hjelper en betydelig Opevje, hvormed man roer op 

under hiin Pynt paa Vefiliden og derefter hurtig og 
med Kraft firæber over til den öfire Bred til en der- 
værende liden Bugt, men naaer man ikke denne, da 

gaaer det ud gjennem Strömmen og Forföget maa 

gjentages. Strandene ere paa begge Sider temmelig 

fteile, og ved den vefire, hvor Bagevjen gaaer op, er 
Elven dybeft. Ved layt Vand viles fornævnte Pynt 

langt ud i Elyen; den beftaaer af Fjeld og fiore Klip»- — 

peftykker, hvilke fidfe maatte bortfkaffes for at for- 

bedre Löbet. Paa Ofifiden træder, i flamme Vand- 

ftand, Forftranden længere ud i Löbet; og de Stene, 

der ligge paa den, burde og kunde bortföres. Lige- 

faa feer man da, og nærmere Oft- end Vefifiden, 2de 

fmaae Skjær, kaldte Sundfkjæret, at ligge noget lidet 

ovenfor Strömmen, og i denne felvy findes et næften 

altid overfyldt uhyre, etter Anfeende löft Klippeftyk- 

ke, hvilket gjör Pasfagen paa Vefifiden næfien umulig, 

og fom indtager den fiörfie Deel af Löbet i lavefte 

Vandfiand og foraarfager at man da ikke uden 

godt Bekjendifkab kan pasfere Strömmen med Sikker- 
hed, Men disfe Hindringer lade fig bortrydde; thi 

meget vel kan man formindfke ringe ;nte Klippeftyk- 

ke ved Minering, da det ved Underlögelfen i 

- Marits 1825 kun laåe 2 Fod under Vandet paa fit höiefte 

Punkt og 1 dette da fenere maa have været fynligt; 

for aldeles at borttage det behövedes en Dykkerklokke. 

Skjæret ovenfor derimod kan ligge urört, forfynet 

med et Mærke for den Vandftand, hvori det bliver 

farligt for Pasfagen. 
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Der findes i lavefie Vandftand kun 2de farbare 

Löb gjennem Strömmen, det ene tæt til Öft-, det an- 

det tæt til Vefiliden, Lader man det fiore Klippe- 

ftykke blive liggende, faa er Paslagen paa Vefifiden 

fnever og farlig; borttages det, bliver denne den bed- 

fe, Paa Ofifiden langs Landet, mellem dette og 

Sundfkjæret *), er Pasfagen vel ogfaa trang, men naar 

de der liggende löfe Stene bortfkaffes faa kan den 

dog gaae an, og har Åienden her altid Dyb nok for 

 Fartöier, fom fikke 4 til 5 Fod. Et tredie Löb mek 

dem Skjæret og Klippen kan ikke pasferes, fordi 

Sirömmen fætter for meget ned paa den Sidfie, der 

og bör have et Mærke for mödende Tilfælde, **) 

I nærværende Tilftand fkeer de [maae Baades Pas- 

fage i Flomtiden faaledes fom för er anfört, naar man 

gaaer opad Elven; de fiörre og laftede Baade trækkes 
derimod langs det öfire Land; ved lavt Vand, da 

Sirömhaftigheden ei er meget over I Fod, roer man 

altid op paa Öfifiden, Men i alle Fald bör man, 

om en ordentlig Flodfart kom ifiand, være betænkt 

paa en Varpeindretning for opgaaende Fartöier, hvad 

enten denne beftod 1 en Moring, fom ved Mindefund, 

eller i et Fariöi, fom dreves «ved Mafkinerie. ) 

7) Det har ikke været muligt at give dette aldeles tyde- 

ligt paa Stenen og i den lille Skala, 

**) Ved nærmere Omtanke har man fundet det rigtigfi al- 

deles at bortfkaffe dette Klippeliykke, og findes de 
hertil medgaaende Udgifter beregnede i Overflaget. 

+) Af flere Grunde, fom længere nedan föres, indlyfer det 
at en fuldfiændig Flodbefaring ei kan iværkf(ættes med 

Fordeel uden Dampfartöier, der bringe Lafidragerne 

opad Floden, og fom Fölge heraf er Indretningen med 

Moring eller Varp i Sundfosfen frafaldt og ei anfört i 

Overiflaget, 
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Dette fide var vel at foretrække, fordi man derved — 
lettere undgik Skjærene, Det bemærkes, at Bivellex 

mentet ikke gav nogen Höideforfkjel umiddelbar oven- 

for Snevret, hvilket fandfynligvis hidrörer fra Bag- 

evjens Opftuvning, 

Strax nedenfor Snevret gaaer fra Öfiiden et 

blindt Skjær ud i Elven henimod Midten, hvoraf gan- 

fke lidet fees ved lavefte Vand og fom bör forfynes 

med et Vartegn, der vifte fig ved Middelvandfiand; 
Forfiranden, der ligger indenfor dette Skjær, fees i 

höiefte Vandftand fom en liden Holme, —Bredderne 

vedblive fremdeles at være Fjeld paa Öftfiden, belag- 

te af og til med fiore Stene, og ved Pladfen nordre 

Fosfen ligger en Steenuur paa Forfiranden; paa Veft- 

fiden derimod er Bredden Leer firax nedenfor Snev- 

ret. Strömmens Virkning ophörer omtrent ved [ön- 

dre Fosfen, og den Hurtighed, hvormed Vandmasf[en 

fyrter fig frem, har foraarfaget et uforholdsmæsfigt 

Dyb i Elven udenfor de nævnte Huusmandspladfer, 

Paa Ofifiden er Forftranden Sand og enkelte Stene, 

famt en temmelig fior Steenuur nedenfor Bugten ved 
föndre Fosfen; langs Vefifiden gaaer Forftranden 

langt ud, er Sand og belagt med fiore Stene, indtil 

Fæhageodden. 

Ved denne Odde trækker en fior Evje ind fra 

Elven, fom optager Andelven eller den Aa, fom dri- 
ver de forfkjellige Brug ved Eidsvolds Jernværk, og 

fom i fit Löb herfra modtager Rifeelven, der heller 

ikke er ubetydelig. Paa det Sted, hvor Andelven 
löber ud i Baarlidalsevjen, er et Möllebrug og 2de 
Qvantumfauge, hvilke ei have Vand om Vinteren i 

almindelige Aaringer. Strömmen fra Andelven ne- 

denfor disfe Brug er ubetydelig og taber fig ved höit 
ø 3 + 



36 | Schive 

Vand i Vormen firax udenfor Faldet, hvilket fees af 

den der oplagte Banke; om Vaaren derimod fkal 

Sirömmen være fiærk förend Hovedelven figer. 

Betragter man Halvöen, fom dannes af Vormen 

og Baarlidalsevjen og tillige den Tilböielighed, den 

förfte har (efter Befkrivelfen over Elvfiykket No. 2) 

til at kalte fig ind paa det veftre Land nedenfor Fær- 

geftedet, faa kan man ei andet end nære Frygt for, 

åt denne Halvöe engang couperes og at faaledes Elv- 

löbet deles i 2de, hvoraf det ene gaaer gjennem Sund- 

fosfen og det andet gjennem Evjen ud i det neden- 

for værende Flodleie. Men fandfynligvis er Bafis 

for de höie paa Halvöen liggende Leerbakker Fjeld, 

ihi Terrainet omkring Vefifiden af Sundfosfen fynes 

at antyde faadant; og man behövede vel ikke at an- 

vende betydelige Omkofininger, for at fikkre et Styk- 

ke Land for Odeiæggelfe, hvis Leerbund, om ei Fjeld 

findes, maafkee allerede for Oieblikket er faaledes 

gjennemtrængt af Vandet, at al Omhu var fpildt, og 

derfor maa betragtes fom en Vulkan, der endnu gjærer. 

Strax nedenfor Baarlidalsevjen ligger midt i 

YVormens Vinterleie en Steenuur, kaldet Blindeuren; 

denne vifer nogle enkelte Stene i Vinterfiöe, hvilke 

burde borttages, og forrefien fættes et Mærke paa 

Grunden for den Vandfiand, hvori den kun var far- 

lig, eller bedre endnu var det om den hele Steen- 

famling bortryddedes. * De ved Of- og Veftfiderne 

paa Forfiranden liggende Steenure, Styriuren, Jom- 

frubryfiet, Styrifkjær (ligeledes en Steenuur), famt 

Katteruduren burde til Formindfkelfe af Sirömhafiig- 

*) I Overflaget er kun regnet paa at de fynlige Stene 

bortryddes og paa et Mærkes Anbringelfe, 
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heden borttages tilhobe, hvilket og let lod fig udföre *). 
Det övrige Stykke af Elven fra Katteruduren indtil 

Enden af denne Deel er faa reent og hydrometrifk 

regulært, fom det maafkee fjelden er Tilfældet, Ström- 

haftigheden fandtes ved Jomfrubryftet 3,5 Fod og ne- 

denfor 2,3 Fod i Sekundet; men da opgaaende Far- 

töier ikke have andre Hjelpemidler end 1 eller 2 

Par Aarer og næften ingen Bagevjer at holde fig til, 

fom ovenfor Sundfosfen, dertil kun fjelden hjelpes 

af tilftrækkelig fiærk Vind og endelig, hvad der ifær 
bidrager, flere Steder en foröget Strömhaftighed; 

faa ligger heri Hindringer nok for Flodfarten i dens 

nærværende ufuldkomne Tilftand, om end Rörelfen i 

disfe Egne blev meget fiörre end den nu er. 

Bredden paa Veltfiden, fra Baarlidalsevjen ind- 

til Strandsevjen, er, faavel fom Forfiranden, Sand: 

fra fidfinævnte Evje indul Slutningen af Planen vifer 

Fjeldet fig allevegne under Sanden. Paa Ofifiden 

har man Leer paa hele Strækningen, undtagen i Jon- 

dalsevjen, (hvori nedlöber en Aa fom driver 2de 

Qrærnebrug, men mangler Vand höiefie Sommer og 

Vinter) og i Flireevjen, hvor der er Fjeld. Foruden 
de næyvnte Stenurer ligge mange og let borttagelige 

Stene paa begge Forfirande, Langs den öftre Bred 

er desværre i de höie Leerbrinker betydelige Elve» 

brud, hvilke tildeels reife fig af Skovens Borttagelfe, 

og tildels af Undervafkning, men en henligtsmæsfig 

 Elv-Korrektion maatte vel og have Beplantning af 

Bredderne til Fölge, hvor faadant fornödent gjor- 

*) Paa den fuldkomne Bortrydning af disfe Steenfam- 
linger ér i Oyerflaget reguet, 
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des. *) Det anmærkes: at den ftörre Dybde i Elven 
nedenfor Katteruduren (20 til 24 Fod i lavefte Vand- 

fiand) har givet Anledning til Navnet Katteruddy- 

bet, 

De optagne Lodfkud i hele denne Elvdeel viste, 

at Fartöier af indtil 6 Fods Dybgaaende, kunne pas- 
fere Vinterlöbet i lavefte Vandftand, naar Klippe- 

fiykket i Sundfosfen bortmineres indtil vedbörlig 
Dybde. 

Elvstykket No. 4. 

I Begyndelfen af dette er Floden ligefom i for» 

rige Elvdeel uden Lyde, og Bredderne af famme Na- 

tur; Elvbruddene blive ogfaa færre paa Öfifden og 

maatte formeentligen aldeles ophöre ved en fuldfiændig 

- Beplantning. Paa Vefifiden vifer fig, fom ovenfor, 

Fjeldbred under et Sandlag. Å 

Förft ligeoverfor Dælievjen feer man ved lavere 

Vandftand, paa den fra Ofifiden udgaaende Forftrand, 

en betydelig Steenfamling, fom i Mellemftand er 

farlig; ifær maa man vogte fig for et paa den nordre 

Ende liggende löft Klippefiykke, hvilket derfor bör 

mærkes eller forfynes med Vartegn, Ved lavefte 
- Vandftand ligger og i denne Fgn 2de blinde Grunde 

i Löbet, hvorpaa ogfaa fkal findes nogle Stene der 

bör borttages;**) disfe Grunde hidröre maafkee ellers 

fra Elvens tiltagende Bredde, Den fiore Frelfætuur, 

fom tilligemed flere mindre Steenfamlinger hænger 

*) Omkofinin 'erne ved denne Beplantning fe blandt. 

de- anflaa :de Summer, 

*) Bortfkaffelfen af disfe Stene er anfört i Overflaget. 
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fammen med det öftre Land, bör antydes med en 

Mærkeböje eller aldeles bortfkaffes *), Af Borftaduren 
fees kun nogle faa Stene i Elvens Vinterfiöe, af 

Breiuren derimod flet intet; begge lade fig let bort- 
rydde ved Baggermafkiner, da de for fiörfie Delen 

beftaae af fmaae löfle Stene; men de kunne og, naar 

de forfynes med Mærkeböjer, undgaaes ved Seil- 

ladfen. **) 

Elvens Arsele Bredde gjör Vinterlöhet fra 

Breiuren indtil Slutningen af denne Deel mere uregel- 

mæsfigt; faaledes ligger ved Ofifiden en indtil over 

Midten udragende Forftrand eller Forfanding, kaldet 

Ihlefanden, fom beftaaer af Sand og Gravier, og hvor- 

af en Deel aldrig er fynlig. Ellers er Vinterlöbet langs 

denne Grund reent og pasfabelt indtil Högfæturen 
i det Sydligfte af Elvftykket; denne Steenuur bör 

bortfkaffes T). Paa Veftfiden er Bredden, fom ovenfor, 

Fjeld under et Sandlag indtil nedenfor Borftad; fiden 

Leer, hvori nogle faa Brud, indtil Enden. Paa Oft- 

fiden findes allevegne Leer ved Bredden, 2de Steder 

undtagne, hvor Fjeld vifer fig, og Leerbruddene paa 

denne Kant fordre al mulig Omforg 7). Forfirandene 

paa begge Sider have mange löfe Stene. Strömhaftig- 

heden fandtes ovenfor Breiuren 1,8 Fod i Sekundet 

og Lodfkuddene vifte at Floden i dette Stykke alle- 

*) Mærkeböier ere anförte blandt det Övrige i Overflaget. 
**) Det er i Overflaget antaget at de for en Deel bort- 

ryddes, og at hvad der bliver tilbage forfynes med 

Mærkeböjer, 

4) Flere Mærkeböjer paa Ihlefanden tilligemed Bort- 
Å fkaffelfen af Högfæturen er anfört i Overflaget. 
++) Beplantning af Leerbakkerne paa Öfifiden er opfört 1 

Overflaget, 
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vegne er pasfabel i lavefte Vandftand, eller å Marts 
Maaned, for 4 til 5 Fod dybtfiikkende Fariöier. 

Elvstykket No. 5. 

Elvens Löb er reent i Begyndelfen af denne 
Deel, Bredderne Leer med temmelig langt udgaaen- 

de Forftrande; formedelft fin Störrelfe er Ihleevien 

mærkelig; et Par fmaae Qværnebrug drives af den 

deri nedlöbende Bæk, Men ikke længe efterat man 

er kommet ind i denne Flodegn fiöder man ved 

Veftfiden paa en Steenuur uden Navn og paa det 

nedenfor liggende Sandagerfkjær, Saavel den Förfie 
fom det Sidfie ere, naar de forfynes med Meærker, 

ei til Hinder for de Fariöjer, der pasfere Elven, og 

paa Sandagerfkjæret, fom ligger höieft, har man for 

den nærværende ringe Flodfarts Skyld opfat et Var- 

tegn af Granbufker. Fra dette Skjær, nedover forbi 

 Bergsuren indtil ligefor Gaarden Berg, er Forfiranden 

paa Vefifiden Fjeld eller ftore Steenheller; Bredder- 

ne vifte af og til Fjeld under Leret med nogle fmaae 

Elvebrud, -Bergsuren burde vel og til Sikkerhed 

ved en vel indrettet Flodfart forfynes med Mærke 

paa den fydligfie Ende. Forftranden paa Ofifiden er 

for det mefte Leer og fmaae Stene; dog ligger lige- 

for Bergsuren en Steenuur paa Stranden, hvoraf 

det Yderfie burde bortryddes *) for at gjöre Vinter- 

löbet friere; Bredderne felv ere paa denne Side tem- 

melig flade, Formedelft fiormende Veirligt kunde 

*) Denne Steenuur fkal ifölge Overflaget borttages faa- 
vidt fornödent gjöres og de Mærker, der ere nödven- 
dige i denne Elydeel, ere opförte blandt de öyrige, 



Undersögelse over Vormen og Glommen. 41 

Strömhafiigheden ei underföges i denne Deel af El- 
ven, men den maa være temmelig betydelig fordi 
det egentlige Löb er fnevert, endfkjöndt det ogfaa 

paa den anden Side har fiörre Dybde end ovenfor. . 
Ved Fin/kudtangen er et Færgefted for Bygden, hvor 

der fættes over med Flaade; paa dette Punkt er Flo- 

den aldeles uden Hinder og temmelig korrekt ind- 

fluttet. 
Noget nedenfor Finfkudtangen, i Of for Gaar- 

den Finfkud, ligger en meget fyær Steenuur paa 
Forftranden, Finfkuduren, hvoraf den överfte Deel 
burde bortryddes ved lavt Vand ;*) naar denne Steen- 
famling er pasleret, er Löbet atter frit indtil man 
kommer til Grinderuren paa Ölfifidens Forftrand, 
Denne fiore Steenuur generer Löbet betydeligt; den 
er ganfke fynlig ved lavefte Vand, og hvad der i det- 
te ei kan bortmineres og ryddes optages lettelig med 
Tænger og med en Baggermafkine **). Den midt i 
Dybet liggende blinde Steengrund, udenfor Grin- 
deruren, bör ligeledes bortfkaffes, ligefom den neden- 
for værende Steenfamling og ovérhoved alle Stene 
paa den öftre Forftrand faavidt fornödent er, thi Elve 
löbet er fnevert, Det famme gjelder og om en liden 

 Stennuuf, fom ved nordre Ende forbinder Sköihol- 
mene med den veftre Forftrand, da herved opnaaes et 
friere Aflöb paa denne og en mindre Strömhaftighed 
paa den öftre Side TY), 

Skoiholmene pONANE af Klipper, dækkede med 

*) Det er ved nærmere Overveielfe fundet tilfirækkeligt 
at anbringe et Mærke paa Finfkuduren, 

+*) Muddermafkine indrettet baade til Iord og Steen, 
$) I Overflaget er Bortrydningen af alle disfe Steenurer 

paaregnet, 
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Sand; de indfkrænke Löbet faa betydeligt at Ström» 
haftigheden, fom firax ovenfor fandtes den 27de Mai 
2,6 Fod,åvar i Löbet öftenfor denne 3,3 Fod i Se- 
kundet. Dybet paa famme Side famt oven og neden- 

for er dog mere end tilftrækkeligt til enhver Aarstid, 
Nærmere mod Öftfiden ligger föndenfor Holmen et 

Skjær kaldet Hella, der er fynligt ved lavefte Vand- 

ftand og fom bör forfynes med Sömærke, | 

Bredderne ere fra Berg til Sköiholmene næften | 

allevegne Leer paa Veftfiden; Fjeld vifer fig under 

Leret ved Finfkudtangen og ved Sköiholmene; paa 
Öfifiden er ligeledes Leer allevegne indtil Skjæret 

Hella, men herfra vifer Fjeld fig paa begge Sider 

indtil forbi Svanefosfen, og i dette Snevre temmelig 

fteilt, endfkjöndt af. ringe Höide. Formedelft den rin- 

ge Steilhed, eller fordi de ere fkovgroede, har Leer- 
 bredderne ikke lidt fynderligt af Nedbrydninger. Paa 

Forfirandene ligger næften allevegne ftore og fmaae 

Stene, hvilke for Seilladfens Skyld bör bortryddes 
paa Ofifiden fra Hella indtil Fosfen *), 

Flodens Bredde formindfkes mere og mere fra | 
Sköiholmene og Vandmasfen fiyrter fig tilfidft ud igjen- 
nem et kun 150 Fod bredt Snevre ved Pladfen Fo/s- 

eidet, Denne overordentlig heftige Ström kaldes Sva- 

nefosfen, og her er, ligefom ved Sundfosfen, dog i 

langt höiere Grad, Indfkrænkning af Strömprofilet å 

Aarfag til Faldet. Opftuvningen fandtes den 28de | 

Mai 1824, eller da allerede det höiefte Flodvand var 

aflöbet, 2 Fod 21 Tomme, fiörre maa den have været 
da Elven fiod höiere; ligefom faadant og maa være 

Tilfældet med Sirömhafiigheden, fom ved et upaali- 

EEE 

Sø Anfat i Overflaget. 
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deligt Forfög fandtes 8,5 Fod i Sekundet, hvilket fk- 

kert felv paa hiin Dag var for lidet. Den rafende 

Fart, hvormed Vandet fiyrter fig ned i det nedenfor 

liggende Bafin, gjör at der her opftaaer en heflig og 

hvirvlende Bölgegang, fom i höiefie Flom vilde være 

yderft farlig, om man vovede fig deri med Baade. 

Saavel paa ÖR- fom Vefifiden fiaae fmaae Odder 

frem i Elvfnevret, der hindre Aflöbet og foröge Kon- 

traktionen eller den fremfkydende Vandfiraales Sam- 

mentrækning. Disfe Punkter ere dog ei faa flemme 

paa Veflt- fom Öfifiden, da det langs den Förkte til 

Nöd gaaer an at trække tomme og fiörre Baade op 

langs Landet, naar man förft har faaet dem over fra 

Næfet fönden for Fofseidet, men paa de ved den öfire 

Side liggende Odder, 2de i Tallet, ftandfes derimod 
Strömmen, og foraarlager her betydelige Hvirvler 

famt gjör enhver Optrækning umulig ved nogenlunde 

höit Vand, ligefom den höiefte Vandftend ei tillader 

nogen Pasfage paa hvilkenfomhelft Bred. Ved Vin- 

terfiöe, naar ikke mere Vand löber til end fra Snev- 

ret, finder ingen Opfiuvning Sted og Strömhaftighe- 

den var derfor i Marts 1825 neppe 2 Fod i Sekun- 

det. Havde Elven kunnet fkaffe fig felv en til Bred» 

den proportioneret Dybde, maatte man endog i Flom- 

tiden havt maadelig Strömhafiighed, men en tvert 

over Mundingen af Sluget liggende Foreningsklippe, 

lvorpaa der imidlertid ved lavefte Vand er 10 å 12 
Fods Dyb, hindrer enhver Udhuling. 

Ufeilbarligen vil en Bortminering af begge Öft- 

fidens fremfiaaende Pynter være meget fordeelagtig for 

den næryærenle og kommende; Flodfart, og burde 

man ifær firæbe at faae et fra det fteile Fjeld nedfal- 

det, ved den öyverkte Pynt liggende Klippeftykke, kal- 
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det Kulænningen, *) bortfkaffet. — Til næften enhver 

Tid kunde man da med tomme Baade ved Varpning 

komme opad Elven, og ei refikere noget naar man 

gik ud igjennem Fosfen, da det faa meget lettere end 

nu for Tiden lod fig gjöre at kafte fig ind i Svane- 

vigen, En faadan Bortminering kunde derimod for 

en fuldfitændig indrettet Flodfart ei være tilftrækkelig, 

fordi man derved ikke bör tænke fig nogen Omlad- 

ning af Fartöierne, hvor höit end Vandet maatte væ- 

re, og frembragtes end, ved hvilkenfomhelft Varpe- 

indrefning, en Kraft, ftor nok til at overvinde Ström- 

men med ladet Fartöi paa enhver Aarstid, faa vilde 

dog formeentligen Vandmasfens Modvirkning i Flom- 

men være faa heftig, eller Opftuvningen mod For- 
ftavnen faa ftor, at Baadens Undergang maatte befryg- 

tes. Der bör da altfaa for ovenmeldte Henfigt bru- 

ges andre Midler, og flere faadanne mr fig ved 

dette Lokale. 

å Strax nordenfor Pladfen Fofseidet begynder nem- 
lig ved Elven et lidet Dalföre, fom gaaer öftenom 

famme Plads og ender fig i Svanevigen, Ved Un- 

derfögelfen med Jordboret er denne Slukt fundet at 

have et Jordlag af 51 nl 9 Fods Tykkelfe ovenpaa 

Fjeld og'det er ikke urimeligt, at det Sted, hvor Hu- 

fene nu ligge, for flere Aarhundreder fiden var en 

Oe i Flomtiden, og at Strömmen ved fuccesfiv Affik- 

ning af Klippehallen i Mundingen af Fosfen, förft 

fenere har indfkrænket fig til eet Löb. Visfelig var her 

en Plads hvor man med Tryghed kunde gjöre An- 

vendelfe af et Kanalan!æg, og hvor Bekoftningen for 

en enkelt Slufe ei vilde blive overdreven, naar ikke 

7) Kunde for Rummets Skyld ikke anbringes paa Kartet. 
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den overordentlige Vandftandsforfkjel kom i Betragt- 

ving. Thi fees der hen til, at der til nogenlunde 

Sikkerhed mod Flomvandet maa haves Slufeporte af 

924 1il 26 Fods Höide over Tærfkelen, naar Kanalen 

til alle Tider fkulde være pasfabel (Flomvandet reg- 

net til 20 Fod over lavefte Vandfiaud og Tærfkelens 

Dybde under denne få til 6 Fod), faa maa denne 

Maade til Fosfens Pasfage blive uantagelig, fordi den 

ei alene er meget bekoftelig, men ogfaa meget ulik- 

ker, Derimod fölger af hvad der i det Foregaaende 

er fagt, at med Elvens Aftagende formindfkes og 

Strömhaftigheden i Sluget, og grundet herpaa var det 

formeentligen rigtigt at indrette en Kanal, kun til Af- 

benyttelfe i Flomtiden, MRegnes f, Ex., fom ovenfor, 

20 Fods Vandhöide *) for Flomtiden, iftedetfor de al- 

mindelige 16 — 18 Fod, over layefie Vandfiand, og 

15 Fod til Höiden af en Slufeport over Tærfkelen, 

faa kan paa denne Maade 4 — 5 Fod dybiftikkende 

Fartöier pasfere Kanalen fra Begyndelfen af Mai ind- 

til Midten af Auguft for det Visfe, og med ftörre 

Dybgaaende noget lidet kortere paa den til Befarin- 

gen beqvemmefte Tid, hvori man formeentligen ellers 

ikke kan pasfere Fosfen uden Omladning. Forband- 

tes derefter, hvis den forelöbige og forhen omtalte 

Bortminering af Kulænningen famt den anden freme- 

ragende Fjeldpynt forud havde fundet Sted, denne 

Kanal med en Varpeindretning midt i Elven, faaledes 

at naar hiin formedelft Vandets Fald ei længere var 

*) Plan 8 vifer at felv 20 Fod ei er tilfirækkeligt, thi 

Vandfrandsforfkjellen er i Vormen i Aaret 1827 21 

Fod 10 Tommer; man burde altfaa gjöre Tegning paa 

mere end 15 Fods Slufeporte. 
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brugbar, denne da benyttedes, *) faa var man til alle 
Aarets Tider her fikkret for Afbrydelfe i Flodens 
Befeiling. 

En tredie Maade 1il Fosfens Pasfage var at for- 
mindfke Strömhaftighed ved Udgravning og Udmine- 

ring af en Rende i det omtalte Dalföre, hvorigjennem 

en Deel af Vandet gik i Flomtiden; men herved 
tabtes for en Deel den Nytte, Svanevigen har fom 

Havn og Stoppeplads; ligefaa er dette Middel be- 

tænkeligt fordi Svanefosfen kan betragtes fom en 

beftemmende Slufe for den övre Deel af Vormen, 

idet den hindrer Vandmasfen fra at aflöbe faa hurtigt, 

fom den ellers ved et ordentligt Flodleie vilde gjöre; 

og ved enten ganfke eller tildeels at ophæve faadanne 

naturlige Hindringer, maa man nöie overveie Fölgerne 

for det nedenfor liggende Terrain, hvilket faameget 

mere her maatte blive Tilfældet, fom Glommen, der 

bringer fit Flomvand med overordentlig Hurtighed, 

ikke fjelden ftiger til den Höide, at den nedre Deel 

af Vormen inklufive Svanefosfen, og uagtet dennes 

Opftuvning, faaer opgaaende Ström i et Par Dögn, 

Skulde nu begge Floders Vand, naar Vormen faa Dage 

efter Glommen naaer fin fulde Höide, löbe af paa 

eengang og förfinævnte Flods Masfe ei retarderes 

noget ved Svanefosfen, faa kan man ikke vide hvad 

Refultater deraf kunde opftaae. Paa disfe Grunde 

bör formeentlig Indretningen med dobbelte Aflöb for 

denne Fols forkaftes; men fkulde en faadan desuagtet 

RD) Svanefosfens Vælde aftager faaledes fra höiefie Flom 

til omtrent i Midten af Auguft, at man da uden 

Fare tör gjöre Brug af Varpeindretningen. 
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efter 'nöiere Underfögelfe vælges, da bör den dog 
forenes med en- Varpeanftalt. *) KE 

Det nedenfor liggendeBafin, eller Svanevigen, hvori 

Strömmen fra Fosfen fiyrter fig ud ved Höivandene 

med overordentlig Force, er: betydelig fort, og om- 

kring den der liggende Forfanding eller i Ströget af 
Bagevjen af betydelig Dybde. Det er, fom för fagt, 

aldeles umuligt i Flomtiden at vove fig ud i de 

Hvirvler og Sityrtninger, fom fölge den veftre Side 

af Vigen, men hvilke dog ftandfes noget ved den 

paa famme Side liggende, langt frem i Elven ragende 

Stenuur, kaldet Jutulbrua; men idet Strömrafet her, 

-tabende noget af fin Vælde, gjör en Böining for at 

komme ud gjennem Löbet, afgiver det den omtalte 

Bagevje, fom med megen Styrke trækker fig langs 
det öfire og nordre Land i Vigen indtil Odden fön- 

denfor Fofseidet, hvor den igjen forener fig med Hoved- 

firömmen. I det döde Vand fom opftaaer af Bag- 

*) Ingen af de her angivne Maader til at fremme 

Svanefosfens Pasfage for Flodfartöier, er efter nær- 

mere Oyverveielfe antaget af Kanalinfpektören. Saa- 
vel fordi en Kanal og Slufe, den bedfie af de 5 an- 
förte Indretninger, ikke er fuldkommen og lige virk- 

fom i alle Vandfiande, fom og fordi man maa befryg- 

te at Gjennemfiikningen og Slufekammeret med der- 

til hörende Porte heller ikke vil være lidet bekofte- 
lig, er det foretrukket at omgaae Fosfen gjennem tit 

- omtalte Dalföre med en Iernyei paa Muur, og Op- 

vindingsanfialter, der drives af en Dampmafkine; 
Bekofiningen for alt dette er derfor anfati Overflaget 
til Flodens Seilbargjörelfe. Fartöierne fkulde ved 
denne Indretning, hvorover en nöiere Forklaring 

fiden fkal giyes, ikke behöye at omlade, men gaae 

med fuld Lafi forbi Fosfen, 

e 
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evjens og Siömmens Heftighed, har en Forfanding 
lagt fig; en Seenhob, der ligger ovenpaa famme, er 

fammenf'æbt af Fifkerne, Nordenfor Sanden ligger 

en Steenmuur paa Forftranden Leerfaldsuren, hvoraf 

det Yderfie til Lettelfle for den fnevre Pasfage maa 

bortryddes. *). Den hele Vei for Bagevjen er af 

vælentlig Nytte for Flodfarten, da Fariöierne her 

have et Relais eller Stoppepunkt, naar Kanalen eller 

Fosfen fkal pasferes, og kunne afvente den Tour hvori 

de fkulle fölge. 

- Til Forbedring af Löbet nedenfor og for at Er 

mindfke Strömhaftigheden bör Steenuren Iutulbrua bort» 

tages, dog faaledes at Bortrydningen ei kan fkåde 
den veftre Bred, **)Skjæret Kinklinningen er ikke til 

at röre ved, hvorimod Blindeuren, eller fom den og 

kaldes Huferuren, der nælten aldrig T) vifer fig i Vin- 

terfiöe, maa bortfkaffes. Det famme gjelder om de 

paa Stranden liggende Stene. Strömhaftigheden var 

den 29de Mai 1824 4 Fod i Sekundet udenfor Iu- 

tulbrua.  Forfiranden i Svanévigen er faavel fom 

Bredden Fjeld, undtagen ved Leerfaldsuren og noget 

- didet öftenfor denne. Paa Vefifiden begynder igjen 
Leer ved Fosferudtangen. | 

| Underfögelfen over Dybderne afgive det Reful- 

tat, at Flodleiet i denne Elvdeel er i Vinterfiöe pas- 

fabelt for 4,5 Fod dybtgasende Fariöier, og vilde 

blive fikkert og beqvemt, naar de anförte Oprens- 

ninger og Korrektioner kom iftand, 

*) Bekofiningen herfor er anfört i Overflaget, 
**) Ligeledes anført i Oyerllaget, 

7) Ligeledes. 
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Elvstykket No. 6. 

Blinde- eller Huferuren, fom ligger midt i Elv- 
löbet og hvorom forhen bemærkedes at den burde 

bortryddes, ender i Begyndelfen af denne Flodegn; 

det fiörfie Dyb er paa dens öfire Side. Elven er der- 

efter fri, naar nian undtager en fior Deel langs For» 

firanden liggende Stene, fom kunne være farlige, 

naar opgaaende Fartöier fkye Strömrafet og holde fig 

ved Bredderne. Men ligeud for Bækken [föndenfor 

Hufer begynder ved Vefifidens Forftrand en Steenur 

af overordentlig Störrelfe, fom firækker fig over Midten 

af Elven, foraarfager et Snevre, fom til alle Tider af 

Aaret har fiærkere Ström end der er oven- og neden- 

for, og i Flomtiden en, endfkjöndt ubetydelig Opftuv- 

ning famt heftig rivende Sirömgang. Det egentlige 

Dyb'i denne Ström gaaer paa Ofifiden, og det hele Slug 

kaldes karakteriftilkt nok Ærtefækken. Ved Under- 

fögelfen den 29de Mai fandtes Sirömhåfigheden 4,3 

Fod i Sekundet. Ved lav Vandfiand fees, fom Pla- 

nen vifer, en fior Deel af Steenuren over Vandet, 

og flere tufinde Kubikfavne kunne med ringe Möje 

bortryddes, hvilket nödvendigt bör fkee, hvis man vil 

vente en mindre rivende Ström paa dette Sted. I 

Aaret 1789 da Flommen fieg til en hidtil ukjendt 

Höide, maa Opfiuvningen i /Ærtefækken have været 

betydelig, thi Vandet fögte og fandt et Aflöb paa Oft- 
fiden, ved den punkterte Linie, i en Fordybning 
mellem Klipperne; men faadant er fenere ikke ind- 

truffet. Der hvor Steenuren ender paa Vefifiden mö- 

der en anden imod fra Öftfden, fom gaaer ud fra 

Fen/tadholmen, og der bliver et (malt ubetydeligt Löb 
mellem begge, fom det ved lavt Vand fkal godt 

4 
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Kjendfkab til at-pasfere igjennem; denne fidfte Steen- 

uur maa faavidt nödvendigt er ligeledes borttages, 
og Oprydningen af begge bringes faaledes i Forbin- 
delfe, at et frit til enhver Aarstid pasfabelt Löb er- 
holdes. *) 

Skal man, fom Strömmen nu er, pasfere opad 

Ærtefækken, faa trækkes Baaden forbi Fenftadholmens 

vefire Side, derefter nyttes en ringe Bagevje mellem 

denne Oe og Fafilandet, langs hvilket fidfte man der- 

efter drages gjennem Snevret indtil Bugten eller Böi- 

ningen ovenfor Ærtefækken, Det för omtalte Sted 
undtaget er Dybet i Strömmen langs Öfifiden temme- 

lig fiort, og nedenfor famme har man reent Löb ind- 
tl Gaarden Horgen paa Vefifiden, hvor der er et 

- Færgefted med Flaade for Bygden. 
Bredderue af Elven ere paa begge Sider FN 

lende Leer eller Leer paa Fjeld. Paa Öfifiden langs 
Ærtefækken er Landet vel lavt men dog fteilt, hvil- 

ket letter Opfarten for de Baade der pasfere ; nedenfor 

Farfættangen er Underlaget Kiefel, ligefom Bredden 
paa den modfatte eller Veftfiden er Sand. De faa Leer- 

eller Sandbrud, fom findes i denne befkrevne Deel, ere 

af ringe Betydenhed og komme af Skovens Bortrydning. 

Horgen- og Holteruren, der ligge hver paa fin 
Side af Elven, ere vel temmelig fiore, men tillade 

dog frit Löb mellem fig, hvorfor de kun forfaavidt 

burde borttages, fom nödvendigt var til at före Ström- 

rafet i en mere lige Retning; **) da der er tem- 

*) Bortrydning af Stenene i Ærtefækken tilligemed Steen- 
uren, fom gaaer ud fra Fenfiadholmen, faavidt fornö- 

den gjöres, er indtaget blandt Overflagsfummerne. 
 *Y Summen til Bortrydning af det höift Fornödne er an- 

fat å Overflaget. 
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melig: dybt paa disfe Stéenurer, eller da de kan vird - 

fig lidet høie i Elvens Vinterfiöe, faa indfkrænke de 

kun i ringe Grad Sirömmen og gjöre ingen fynderlig 

Forögelfe å dens Hurtighed. Den længer nedenfor 

værende Horgenuur derimod, fom egentlig er Fjeld, 

hvorpaa der ligger en Deel fiore Steenheller, kan 

ikke bortryddes, men maa forfynes med 2de Meær- 

ker, eet paa hver Ende. *) 

Braateöen, fom ligger midt i Elven, er egentlig 
en fra det öftre Land udgaaende Klippe, hvorpaa der 

har lagt fig et Sandlag. Ved lavt Vand hænger den 
fammen fom Forftrand med Oftfiden og Elvens Löb 

er da langs Öens veftre Side, med dobbelte Arm 

omkring den föndre Horgenuur, hvilket Planen tyde- 

ligt vifer. Dybet er i Vinterleiet temmelig fort, 

Söndenfor Braateöen dreier Strömrafet fig mere 

mod Midten af Flodleiet, og mödes ved gt höiere 

Vandftande af den om ökftre Side af oftnævnte Oe 

gaaende Arm, fom har en, af Vandfiyrtningen over 

Fjeldhellerne fremkommet pludfelig Fordybning for- 

an fig. 

Rudsholmen er ligeledes Fjeld med et Sandlag 

over, men fom har fin Forbindelfe med det veftre 

Land. Paa den nordre Ende udgjör Blegftadurern 

denne Forbindelfe; Reften af Armen er for det mefte 

Fjeld, fom alt vifer fig i Elvens Vinfterfiöe, undtagen 

i et af Strömgangen fra det löfe Material oprenfet 
Hul. For at modificere Strömmen paa Öfifiden for- 

bi Luushellen eller Lufen, var det vel rigtigt at bort- 

tage Blegfiaduren faavidt fornöden gjordes. *) 
Hovedlöbet paa Ofifiden af Rudsholmen er tem- 

*) Disfe Mærker ere anfatte blandt de övrige. 
*) Anfört å Overflaget, 

pk 
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melig dybt, men indfkrænkes ved Öens föndre Ende af 
en fra öfire Bred udgaaende Fjeldhelle, kaldet Lufen, 

hvor Strömhafiigheden er fyær og formodentlig 4 til 

5 Fod i Sekundet, hvilket ikke formedelfi Vinden, 

fom paa Underfögelfes-Dagen var temmelig fiærk, lod 
fig efterfpore,  Vandets rivende Fart over Steenhel- 

len gjör at opgaaende tomme Baade kun langfomt 
kunne vinde frem, og dette har givet Strömmen Nav- 
net Lufen eller Luushellen. Det egentlige Flodleie 

yedbliver nedenfor Lufen at være indfkrænket, og ret 
i Veft for Pladfen Bruftadkjærn findes en Fjeldgreen 

tvert over Elven, fom kun paa et enkelt Sted har Dyb 

nok for 5—6 Fod dybt fiikkende Fartöier til alle 
Tider af Aaret. Saavel Löbet forbi Lufen, fom og 

hiint Punkt paa Fjeldgrenen, bör forfynes med Vaer- 

tegn, der blive fynlige ved en beftemt Vandftand, *) 
Strömrafet holder fig fra Bruftadkjærn mned- 

over mod Loppen langs det öfire Land, indtil det ved 

den der temmelig langt udragende Fjeldpynt r:vinges 

længer mod Midten og derved faaer en næften me- 
- re rivende Fart, end Strömmen i Lufen, ligefom Van- 

dets Bevægelfe over Hellen felvy er ftærkere og van- 
fkeligere at overvinde for Baade, hvilket og her har 

givet Anledning iil Navnet. For Vindens Skyld 

kunde Hafiigheden ei heller her underföges. Midt 

i Elvlöbet findes en Grund ligeudfor Loppehellen, 
fom er fremkommet af det i Aaret 1795 ved Gaar- 

den Thefen udgangne Iordfald, hvoraf en fior Deel 

fkjöd fig faavel op- fom nedad Löbet; formodentlig 

beftaaer denne Grund af Leer, Træer og Rödder. 
Fra Gaarden Horgen, nedover, ere Bredderne paa 

*) Disfe Mærker ere alle anfatte i Oryerflaget, 
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begge Sider Leer; herved er Forftranden langs vefire 

Arm om Braateöen mærkelig for dens Steilhed og at be- 

tragte fom et farligt Punkt for en tilkommende Under- 

valfkning, eller maafkee endog Iordfald, Sandfynlig- 

vis var Terrainet allerede gledet ud, hvis ei til al 

Lykke den fiærke Skov havde dækket det faaledes, 

at kun et lidet Brud paa den övre Ende har fundet 

Sted, Denne Deel af Bredden bör derfor ligefom mans 
ge andre fkjænkes behörig Opmærkfomhed, og enhver 

Ödelæggelfe af Skoven aldeles hindres fra det Of- 

fentliges Side. Forftranden paa Oftfiden af Braateöen 

er Fjeld, Bredden Leer. Fra denne Oe indtil Slut- 

ningen af Elvfiykket er Leer ved begge Bredder, For- 

firanden derimod Fjeld paa Vefifiden fra Rudsholmen: 

til Finfiadtangen, med 2de fiörre Forhöininger, der 

ved Mellemftand vife fig fom Skjær. I Omegnen af 
Lufen og Loppen er Fjeld paa Oftfiden, — 

Lodfkuddene angav for denne Elvdeel at 6 Fods 
dybtgaaende Fartöier magelig kunne pasfere Elvens 
Vinterleie i lavefte Vandftand, 

Elvstykket No. 7. 

Allerede i forrige Deel faae man nedenfor Lop- 

pen en blind Grund af det i Elven fra Thefenjordfal- 
det udfkudte Material, og firax i Begyndelfen af det- 

te Elvfiykke fiöder man paa en ny Banke, Dybhet 
paa famme er faa ftort, at den aldrig fees, men da 

den dog kan være farlig for Fartöier i lavefte Vand- 

ftand faå vil et Par Mærker' være nödvendige, hvori- 
mod Rakkeftaduren paa Öftdens Forkrand bör bort- 
ryddes, hvad dens ydre Kant angaaer, thi da bliver 
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-forlvarligt Löb mellem Steenuren og den blinde 
Grund. *) 

! Thefenholmen tilligemed den ar lille 

Holme og en dermed fammenhængende Grund, fom 

vifer fig ved lavere Vandftande, ere ligeledes tilbage 
i Elven efter Jordfaldet, og den övre Deel af dem 

bortfpifes efterhaanden, ligefom det forhen er fkeet 
med flere Banker. Thefenholmen er fiærk begroet 
med Underfkov. 

Det fiore Jordfald ved Gaarden Thefen, fom gik 

ud i Elven den 2lde Oktober 1795 om Middagen, 
opfyldte aldeles Löbet, og fkjöd fit Material opad fam- 

me indtil forbi Loppehellen i Elvftykket No. 6, famt 
nedad indtil Pladfen Engen, firax ovenfor Næs Kir- - 

ke. Fra den nævnte Dag til 9de Februar 1796 kun- 

de man gaae over Vormen, og Miöfen, fom ei i den- 
ne Tid fik det fornödne Aflöb, fieg 94 Fod. Ved 
Hjelp af et militært Kommando og Bönderne, under 

Befiyrelfe af Generalveimefter Ingier, udgroves en 

Rende langs det öftre Land og Elven erholdt herved 

det Löb, den nu har. Dette Jordfald er det fiörfte 

i Glommen og Vormen i nyere Tider. 
En fyldeftgjörende Forklaring over Aarfagerne 

til de i denne Egn faa hyppige Jordfald, hvilke vel 
maae adfkilles fra de forhen anförte Elvebrud og Jord- 

fkred, er vanfkelig, men af flere overeensftemmende 

Erfaringer bekræftes det imidlertid, at Grunden til 

dem maa föges i Jordarternes Befkafftenhed, og at den 

hos os herfkende Leer har Befianddele, fom lettelig 

komme i Gjæring og oplöfe fig. De i fenere Aar otte 

*) Omkofiningerne for den nödvendige Bortfkaffelfe af 
Rakkefiaduren er anfört i Ovyerflaget; ligefaa Morken 
ne for den blinde rund, - 
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indtræffende fmaae Jordfald, der ere af lige Beag 

fenhed med de fiörre, kun at deres ringere Udfræk- 

ning gjör dem lidet fkadelige, vile tydeligen at de 

fremkomme efter en foregaaende Oplösning. KG 
Da Terrainet fiedfe helder mod Elvfengen, faa 

föge og alle fiörre eller mindre Bække, Kilder eller 

Vandaarer derhen, og gjennemtrænge de forfkjellige 

Jordlag for at naae deres Maal. Ved Leerartens fær- 

egne Befkaffenhed udvikler Vandets Tilkomfi Gjæ- 

ringsfioffet, og den fafte Masfe oplöfes i dens Dybde 
'til et flydende Legeme (Slik) af en olie- eller fæbe- 
agtig Natur. — Saalænge de ovenfor liggende Jordlag 

ei blive for tunge for Slikket, hvis Bæreevne, ifölge 

de i de fidfte Tider gjorte Erfaringer, er overordent- 

lig; eller faalænge de ved Gjæringen udviklede Stof- 
fer endnu ikke ere i den Grad forhaanden, at de tvin- 

ges til at föge en pludfelig Udvei, fkeer intet Jord- 

fald; men indtræffer et af disfe Tilfælde, eller beg- 

ge famlede, da foregaaer Faldet, og med en uhyre 

Kraft fiyrter og glider den lösrevne Masfe ud i Elv- 

Jengen, fom det Sted, hvor den finder Plads til at 

udbrede fig, river Alt med fig, og foraarfager en höift 

mærkelig Revolution i det omliggende Terrain, frörre 

'eller. mindre, efter den Strækning fra Elven, hvori 

Gjæringen og Oplösningen fandt Sted, efter Mængden 

at Kilder, vaade Aaringer, Höidernes Störrelfe eller 

 Elvdybets Nærhed ved Bredden. At dette Sidfte har 

en væfenilig Iundflydelfe. ved denne Naturrevolution, 

idet Flodvandet hjelper til at gjennemtrænge Jordmas- 

fen fil Siderne og fætte det Slik, hvoraf Elybunden 

maafkee allerede befiod i fiörre Dybder, i Forbindel- 

fe med hiin af Gjæringen fremkomne Oplösning, er 

grundet og bevifes ifær af de fmaae Jordfald, Men 
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findes derimod en ftörre Forfirand eller fladt udgaa- 

ende Bred, fom viler fig ved de lavere Vandfiande, 

faa modftaaer denne Trykket, Forbindelfen mellem 
de oplöfte Masfer fkeer ei faa let, og man har meget 
fjelden Exempler paa Jordfald ved faadanne Punkter, 

fornemmelig naar Bakkerne kun ere lidet fieile; thi 

her fordeles Kilderne lettere og finde hurtigere Ud- 

gang i de övre Jordlag; ikke heller feer man af dis- 

fe Grunde Jordfald i længere Afftand fra Elvfengen, 
om end Terrainet er fiærkt gjennemkrydfet af höle 

Bakker og Kilder i Mængde ere tilfiede. Alle Er- 

faringer fiemme overeens i, at Gjæringen og Oplös- 

ningen foregaaer meget langfomt, derfor ere og de 

ftore Jordfald ikke hyppige, men defto frygteligere faa- 

vel for dem, der boe ved eller endog paa dem, fom 

for den ftore Skade, de anrette i Elven, De fmaae 

Jordfald derimod findes, fom det fees å denne Befkri- 

fkrivelfe over Elven, oftere, firække fig aldrig langt 

ind i Elybredden, og gjöre mindre eller blot ubety- 
delig Skade, men give os dog alvorlige Paamindelfer 
om at anvende de rimelig virkfomme Midler, Natu- 

ren giver os i Hænde, til Forebyggelfe faavel af de- 
res, fom deres fiörre Brödres Ödelæggelfer. 

At der virkelig finder en Gjæring Sted ved 
' Jordfaldene, og at der udvikles Stoffer, fom ville fætte 
fig i Forbindelfe med den atmofphærifke Luft, bevifer 

Jordfaldet paa Gaarden Löhren ved Römu-Elven i $ö- 

rum, (man efterfee Krafts topographifke Befkrivelfe) 

og Procesfen maa her have været overordentlig, för- 

end Masfen fatte fig. Öienvidner til Tillerfaldet ved 
Nidelven ovenfor Throndhjem og til Rakkeftadfaldet i 
Elvftykket No.7, ville have bemærket blaae Flammer | 

over Jorden, förend Faldene ere udganede; ligefaa er 
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Terrainet omkring Blakker Skandfe mærkværdigt i 

denne Henfeende. Jordsmonnet er nemlig her et 

fyært Sandlag paa Leer, og en Mængde Kilder arbei- 

de fig frem mod Elven mellem begge Lag. Ritme- 

fier Hagemann, fom boer paa Stedet, fortæller at i 

Aarene 1823 og 24 er om Vinteren, efter. forudgang- 

ne fyære Knald, Revner blevne fynlige i den tilfros- 

ne Jordfkorpe uden dog at have havt videre Fölger *y, 

Det fynes ikke urimeligt at disfe Revner tjene til at 

fkaffe Udgang for de af Glæringen udviklede og af 
Froften indefluttede Gasarter; og heraf kunde man då 
forklare fig hvorfor faa mange Jordfald udgaae om 

Vinteren. De forhen anförte Kilder, Elvens Dyb 

nær til Bredden, et Jordfald, fom har fundet Sted i 

en fjernere Fortid og hvorved en Gaard fkal være 
undérgaaet, famt flere Omfiændigheder, gjöre Terrai- 

net, hvorpaa Skandfen ligger, til et höift ufikkert og 

farligt Punkt; og om end de nærværende Beboere, 

liig alle Andre, der hufe over Vulkaner, ikke ændfe 

PY"T Aaret 1827 har der den 15de Februar Kl, 101 om 

Aftenen vift fig en Revne i Jordfkorpen efter et for- 
udgaaende heftigt Knald; Sneen var 4 å % Tommer 

dyb og Sprækken imellem I og » Tomme bred, Den 

17de Fehruar Kl, 23 om Morgenen hörtes atter et 

Knald, og ved Efterfyn fandtes Sprækken forlænget et 
fiort Stykke famt udvidet og gik nu tvers over hele 
Skandfen under Hovedbygningen og Laden, gjennem 

Brönden, Natten mellem den 24de og 25de Februar 
har et 3die Knald ladet fig höre og en nye Revne 

vilft fig, fom löber fammen med den forrige under een 
Vinkel. Retningen af den förfie Revyne gaaer til beg- 
ge: Sider mod Elven og bekræfter end ydermere ne- 
denfiaaende Formening, at Blakker Skandle om kortere 
eller længere Tid vil fyrte ud, 



BB 0000 Schive 

Faren, faa turde det dog tages i Betænkning at indret» 

te Stedets Bygninger til Qvarteer for hans Majefiæt 

Kongen, om heifen til eller fra Sverrig engang fkede 

ad denne Vei, thi hvem veed naar Öieblikket er kom- 

met. De nærmere Details henhöre under Elvftyk- 
ket No. 11, 

Mærkværdig er Glideevnen hos det af Vandet 
oplöfte Leer. Et heelt Stykke Terrain med fine Træer, 

Hule og övrige Gjenftande fkyder fig fremad, rives i 
Farten i fiörre og mindre Stykker hvoraf nogle væl- 

te lig og fynke i den blöde Masfe, en Deel glide fle- 
re 1000de Alen opad, en Deel ligefaa langt nedad 
Elven og andre over til den modfatte Bred, hvor de, 
hvis denne kun er noget flad, omfiyrte Alt og danne 
et nyt, fra det gamle aldeles ukjendeligt Stykke Land, 

kort — et fandt Billede af Chaos er det Hele efter 

faa Öieblikke, og Virkningerne i Elven kunne blive 

frygtelige formedelft den pludfelige Opftuvning. Ved 

et Jordfald i Afkim Præfiegjeld ved Garden Eeg, ud- 

gaaet dybt inde i en næften å Miil lang Evje, gled 

det lösrevne Jordfiykke famt den hele Skov, fom fiod 

derpaa, ud gjennem Evjen og ftandfede förft i Elv- 
löbet, efterat have udbredt fig til begge Sider; alt i 
en Tid af faa Minuter.  Bredderne af Evjen, der ere 

temmelig höie, begrændfede den lösrevne Masles 
Gang, og förft ude i Floden feer man den Dag i Dag 

en Banke med opreiftaaende Træer; i Evjen blev 

kun liggende en Mængde Slik, fom forhöiede Bun- 
den nogle Fod. Mærkeligt er det ogfaa, at man paa 

Bunden af Jordfaldet opdagede en Banke Söfkjæl og 
fiore Sneglehufe, der vel i rum Tid have ligget her 
rolig. Aarfagen til dette Fald var  Fornemmellg Kil- 



Undersögelse over Vormen og Glommen. 59 

der, og hvad der videre. vedkommer: famme findes j 

Befkrivelfen af det 23de Elvfiykke, E 

Jordfaldenes Figur er altid. forfkjellig; de ere 

aflange, andre runde, nogle mere aabne mod Elven, an- 

dre derimod mere lukkede for- end bagtil; ved. de 

fidfte maa Virkningen i Floden være fiörft, Alle fee 

de i Plan ud fom et fiort Hul i Jordsmonnet. : Ofte 

kommer Fjeld tilfyne i Bunden: og paa Siderne af 
dem; ei umulig! at faadanne fitundom vælentlig bi- 

droge til. Jordfaldet, fordi Vandaarerne ftandfedes der- 

paa og maatte oplöfle Leret omkring fig. Ja — man 

finder, at hvor Leerlag. have ligget ovenpaa afhelden- 

de Fjeld, er det förfte gledet af, naar de mellem 
Leierne gaaende Aarer forvandlede det nærmeft Fjel- 
det værende Leer til Slik, I Vormen eller Glommen 
er-intet Tilfælde af dette Slags bekjendt; dog er en 

-'Deel af Gaarden Hufers Grund, Elvftykket No. 6, 

efter al Anfeelfe meget udfat for engang at (tyrte ud 
af denne Aarfag; men ved en henligismæsfig Afled- 
ning af Myrvandet bagenfor vilde Ulykken formeent- 

lig forebygges. Ved Kanalanlæggeti Sverige, ftrax ved 
Söderköping, er et Jordfald indtruffet af fornævnte 

Aarfag , thi ved Udgravning af. Kanalhulingen un- 
der et Fjeld, hvorpaa der laae et mæstigt Leerlag, be- 
rövede man dette en Deel af fin Fod. Miebeking i 

theoretifch-practifche Wafferbaukunft, Vite Deel $. 
158, omtaler ogfaa et lignende Tilfælde, hvormed 

fulgte et Bergfald imellem Zugger og Loewårzer Sö- 
erne i Schwaben. Den nedglidende Leermasfe bevæ- 
gede fig her med den uhyre Hurtighed af 34 Fod i 
Sekundet, og man kan af dette enefte obferverede 
Tilfælde flutte fig til Jordfaldenes enorme Virkninger, 

Hyor fkadelige Jordfaldene ere for Elvelöbet, og. 
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i Synderlighed hivor en Flodfart Bålles, er indlyfen- 
de, og det hörer fåaledes til en vel indrettet Oeko- 

nomie faavidt muligt at forekomme dem. De for 

denne Henfigt anvendelige Midler ere påa Grund 
af forepaaende Forklaring: 

1) at Kilderne efterfpores og affkjæres, famt at de 
til Siden liggende Moradfer eller Myre, hvor- 

fra de kunne have Udfpring, udtörres* faavidt 
muligt. 

9) At Bækkene reguleres til at optage den fiörk 
mulige Mængde Vand fra deres Udfpring, og 

*3) at Elvdybet afvifes fra de truede Punkter og 
bringes til Midten af Flodleiet, i hvilken Hen- 

feende man ei maae fkye nogen Umage, for at 
erholde en konftig Forfirand. 

Flere — ja indtil 20 — 30 Aar medgaae, inden El- 

ven igjen uden henfigtsmæslig Hjelp bortminerer det 

i Sengen udkafiede Snaus og faæer fin rette Dybde; 
ofte fkeer faadant aldrig, fom f. Ex. med Levninger- 

ne af Thefen-, Henug-, Rakkeftad- og Hovind- Falde- 
ne, nedover mod Vormfund, hvor Vormen er faa op- 

fyldt med Træer og Rödder, at der intet beftemt Dyb 
findes, men vel dybe Huller; det famme er og Til- 

fældet med Eegsfaldet i Afkim, og fkjöndt den fiörre 

Sirömhaftighed her har revet det Uoplöfelige ned i 
det betydelige Elvdyb og tagetRefien eller det Oplö- 

felige med fig, faa ligger dog hiin omtalte Banke: til- 

bage, Efter Löhrenfaldet i Sörum og Thefenfaldet i 

Næs förte Glommen i 2 å 5 Aar en uhyre Mængde 
Slik og Sand, der lagde fig Forfandinger i Elven ne- 
denfor, nye Öer fremkom i Öieren, og de faakaldte 
 Eerer fammefteds fik en førre Udfrækning. I de 
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fenefte Aar er i Vormen eller den Övre Deel af Glom- 

men intet Fald udgaaet, fom har gjort fynderlig Skade, 
Paa famme Punkt, hvor et Jordfald er udgaaet, 

kan intet Nyt fremkomme, hvilket fölger af Tingenes 
Natur og bekræftes af Erfaring. Man finder vel at 
enkelte Dele paa famme Sted kunne fiden glide no- 

get, men disfe; maae da ei have fuldkommen ng 
ret da Faldet foregik. 

De mærkeligfte fordéald å i Vagdubin og AEA 

eller firax ved disfe Elve, af deels bekseidie deels. 
ubekjendte Aarstal ere: 

1) Et maadeligt fort Jordfald, adgaset for! om- 
trent 30 Aar fiden, Pee Ely- 
ftykke No. LL 

2) Thefenfaldet udgaaet 21de Olakbor 17953 Elitg 
ftykke No. 7. k 

5) Rakkeftadfaldet, 6te Juni 1810; famme Elvdeel, 
4) Hovindfaldet, Juni 1795; famme Elvdeel. 
5) Henugfaldet, Februar 1796; famme Elvdeel, 
6) Et Jordfald vefienfor Næs Kirke 1728 om 

Vinteren; famme Elvdeel, | 
7) En fior Deel af det yderfte af Næstangen sik 

ud i Auguft 1737; famme Elvdeel. | 
8) Et Jordfald, kaldet Klokkerdumpen, udgaaet: 

lfte November 1737; famme Elvdeel, 
9) Et lidet Jordfald firax nordenfor Sid Aang 

og af ringe Betydenhed, udgaaet i Slutningen af 1814; 
famme Elvftykke, 

10) Det gamle Ullerhougsfald, fom borttog 2de: 
Gaarde 1725 den 20de September; famme Elvftykke, 

11) Det nye, men ei fiore Ullershougfald, firax 
nordenfor No, 10, udgaaet 1815 förft i Aaret; famme 
Elvftykke. | 
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"19)*Er Tidet Jordfald föndenfor Præftegaarden Di- 

pr udgaaet 28de November 1816; famme Elvdeel. 
13) Jordfaldet, hvoraf Difen-Eng er fremkommet; 

udgaaet for omtrent 200 Aar fiden; fees ikke paa" 

Planen, men ligger nordenfor Difen. 

- 14) Et'Jordfald nordenfor Udenæs Gåbtilendl ud- 
gaaet 1727 efter Sigende; Elvftykket No. 9. 

15) Det forhen berörte meget fore Jordfald nor» 

denfor Blakker Skandfe maa være gammelt, hvorom 

de tilbageftaaende Banker og Traditioner de Ely» 
ftykket No, 12. 

16) Skeafaldet ved Römuelven, 1400 Alen Gun, 

900 Alen dybt, udgaaet 14 og 15de April 1768. - 

17) Löhrenfaldet, ligeledes ved Römuelven; ud- 
gik den 18de Juni, den den, 3die, 7de, 18de og 

20de Juli 1794 og fpærrede Römuelven i 132 Dage*). 
Begge de fidftanförte ligge udenfor Underfögelfen, 

men faafom de ei ligge fynderlig pe fra oa: 
eré de her optagne. 

18) Eegsfaldet i Afkim, udgaaet 1816, Fi sykket 
No. 23. 

19) Borregaardsfaldet udgaaet 1702, omtrent 1000 

Alen langt og 600 Alen bredt. Henhörer ikke til 

denne Underfögelfe. 
Efterat vi faaledes have (fögt at forklare Aarfagere 

- me:og Virkningerne ved Jordfaldene, gaae vi 3 
til Belktivelfen af Elvfiykket, 

Elvens öftre Bred ligeoverfor Thelentaldet, fra 

Rakkeftaduren til Rakkeftadfaldet, er faa ganfke med- 

taget af Elvbrud, at den trænger til en fnarlig Repa- 

*) Af alle bekjendte Jordfald er dette det fiörfie i Ud- 
firækning, eller Brede og Dybde, men ei i Jodze! Höi- 

de, 
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fanion og Beplantning, hvis man ei vil fee Leerbak- 
kerne fyrte fammen og gjöre det nu tilftrækkelige 

Elvdyb lavere; Leerartens' Befkaffenhed er desuden 

faadan, at man eiheller er fikker for Jordfald: i den- 

ne Egn, og bör man ifær have Opmærkfomheden 

henvendt paa den nordenfor fidfimeldte Fald udgaa- 

ende Bæk og den glidbare Bakke imellem dem. En 

fuldkomnere Ledning for Bækken og Beplantning af 

Bakkens Skraaning maa formeentlig hæve de Uleilig- 

heder af den aarlige Udglidning, fom nu finde Sted*), 
Bönderne have paa den fmale Forftrand udlagt en 

liden Krybbe, til Sirömmens Afviisning, men fom den 

er maadelig udfört af fore Træftammer og meget 
for liden, faa kan den ei heller have gjort nogen — 
Virkning. EtSkjær, Gjederyggen, træder fra Thefen- 

faldet temmelig langt frem i Elven, hindrer vel ikke 

Opfeilingen, men bör forfynes med et Varetegn for 
de höiere Vandftande, da det ligger noget höit **), 
Sandfynligvis ftaaer det i Forbindelfe med Fjeld in- 

de i Faldet, der nu ikke 'fees, og fom maafkee kan 

have bidraget betydeligt til Udbruddet, Med 
den hydrometrifke Strömkugle fandtes Haftigheden i 

Elvlöbet mellem Rakkeftad og Thefenfaldene lidet 

over 5 Fod i Sekundet den lfte Juni 1824. Det er 

forhen omtalt naar Thefen-, Rakkeftad-, Hovind- og 

Henug-Faldene gik ud, og hvorledes de have ödelagt 

Flodleiet næften til Vormfund, Uagtet Lodfkuddene 

*) Beplantningen og Reguleringen af Bækken er anfat - 
blandt Overflagsfummerne, 

+") Dette Mærke er blandt 'de Övrige, men det er tillige 

fundet nödvendigt at bortminere Gjederyggen faaledes 

at den fvarer til lavefie Vandfiand, og Summen herfor 
er anfat i Oyerflaget. 4 ; 
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ved Underfögelfen. vike frit Vinterlöb paa öfire Side 

forbi Hovindfaldet og ingen blinde Grunde paa den- 

ne Kant, faa fiemme dog alle i Qmegnen indhentede 

Efterretninger overeens å, at et faadant Löb paa Grund 

af den Mægde Træer og Rödder ikke findes fra Ho» 

vindodden og næften til Sundfiedet, og dette Punkt 

fortjener derfor en nöiagtigere Underfögelfe end den 

her udførte kunde blive, ligefom det og vil være for» 

nödent derefter at fremfkaffe et beftemt Löb til. lave- 

fie Vandfiand for 4 til 5 Fod dybtgaaende Fartöier og 

anbringe Mærker langs Grunden paa Vefifiden Vi 

Saafnart man kommer nedenfor Rakkeftadfaldet fore. 

mindfkes Strömmens Haftighed noget ved den tilta- 

gende Bredde, uagtet Dybet er mindre. I Vormfund 

ev et offeniligt Færgefted for Landeveien fra Chrifiia- 

nia til Kongsvinger. . et 

— Der findes fra Sundet nedover, indtil Elvens Ud- 

löb i Glommen, ingen Vanfkelighed for Flodfarten; 

kan fiöder man udenfor Gaarden Vormnæs paa en 

Steenuur af ringe Betydenhed, og længere ned paa 

den fiore Vaagfiaduur ved Elvens veftre eller fön- 

dre Bred, af hvilken fidfte Stenuur den yderfte En- 

de bör bortryddes.**) De her midt i Elven anmærkede 

Grunde fortjene ingen Opmærkfomhed, liggende for 

lavt til at optage Fartöier, der gaae faa dybt, dar: 

ellers er muligt i de övrige Egne af Floden; men 

de ere blot antydede for at vile hvor langt Iordfalde- 

EN SE 
T) Saavel det ene fom det andet er paaregnet å Over- 

flaget. 

«ry For at holde Strömrafet faa meget fom muligt fra den 

öfire Bred er ved Projektets Forfattelfe antaget at 

Vaagfiaduren bortryddes indtil eller endog under la- | 

yefte Vand. : 
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ne have frakt fig. Bredderne ere fra Thefen og 

Bakkeftadfaldene nedover, ligefom ovenfor, allevegne 

Leer, dog uden Elvyebrud, naar Hovindodden undta- 

ges, hvilken maa beklædes og beplantes paa de for- 

hen angivne Maader; *) og firax nedentor Næs Kir- 

ke feer man det forhen i Fortegnelfen under No, 6 — 

omtalte Iordfald fra 1728 ganfke tilgroet. Flodbun- 

den er her i Omegnen, eller fra Vingersdalsevjen 

at regne, biöd Slik. **) Ved Vormnæstangen fandtes 

Sirömhafiigheden den 2den Iuni 1,8 Fod i Sekundet. 

- Underfögellen af Glommen - Elv för Foreningen 

med Vormen laae aldeles udenfor Planen, og er 

der faaledes ei medtaget mere end fornödent var for 

at vile Flodleiets og Breddernes Befkaffenhed; faame- 

get mere nödvendigt her, fom den vefire Bred af 

Glommen eller hele Næstangen er et af de for Iord- 

fald meeft udfatte Punkter, 

Strax nedenfor Gaarden Difen feer man det för 
omtalte under No. 12 anförte Jordfald, der udgik den 

28de November 1816 om Natten. Faldet No. 13 lig- 

ger, fom fagt, nordenfor Underfögelfens Begrændsnings- 

linie. Det nye Ullershougfald No, 11 fra 1815, gamle 
Ullershougfald No. 10 fra 1725, No. 9 fra 1814, og Klok» . 

*) Denne Beklædning og Beplantning er anfat i Oyer- 
flaget, 

**) Paa Grund af dette har man anfeet det fornödent 

at 2de Fangkrybber anlægges paa den öfire Bred, 
den ene firax oveiifor Vingersdalsevjen,. den anden 

nedenfor mod Spidfen at Tangen, hvor den fidfie 

Krybbe bringes i Forbindelfe med et Separationsværk, 
fom fiden forklares nödvendigt paa Tangens Forfirand, 

Begge Krybber ere anförte i Overflaget, Ved Fang- 

-krybber forfiaaes em Sort Udbygninger af Falkiner. 
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kerdumpen No. 8 fra 1757, famt 2de mindre og et 

fiörre Fald mellem alle disfe, hvoraf der findes Spor, 

vile tillammen hyormeget denne Bred er udfat, og 

man maa befrygte at hvad der endnu fiaaer tilbage 

mellem Vingersdalsevjen i Vormen, de överfte Iorder 

af Præftegaarden Difen og Glommen paa denne Side, 

vil tilligemed Kirken om ei paa engang, faa dog fucces- 

five gaae tilgrunde, og hvad kunde Fölgerne være af 

en faadan Revolution? I förfte Tilfælde maafkee at 

begge Elve aldeles forvildedes i deres Löb mod hin- 

anden, og at det nu feilbare Stykke ved Foreningen 

blev fiedfe, eller i det mindfte for lang Tid, ganfke 

ufremkommeligt, *) Man feer ellers at Elven ikke 

generer fig for de fmaae Fald; de opædes efterhaan- 

den og Strömmen afviles kun lidet ved dem. Da 

Difenfaldet gik ud i 1816, var dog Explofionen faa 

voldfom i Floden, at Færgen ved Hennifanden blev 

kaftet et Stykke op paa Stranden, Elvens Dyb nær 
til Bredden af Faldene og den Mænugde Vandaarer, 

hvoraf Næstangen gjennemkrydfes, maa den alminde- 

lige Ödelæggelfe paa dette Stykke tilfkrives, thi ved 

 Grundboringer findes allevegne Vand og blödt Leer 
i maadelig Dybde, (Vandet kommer ventelig fra de 

ovenfor liggende Myrer); det er derfor uomgjængelig 

fornödent paa en henfigtsfvarende Maade at afværge 

disfe Aarfagers fremtidige Indflydelfe. For at aflede 

Elvdybet bör man fikkre den hele Bred fra Difen 

til Næstangen ved et Parallelværk, med fremtrædende 

Fangkrybber paa visfe Afftande,**) Materialet i El- 

*) Man har her i Egnen en gammel Spaadom, fom figer 
at Næs Kirke fkal gaae ud paa en Pindfedag med den. 
forfamlede Menighed, | 

*Y Er anfört blandt Overflagsfummerne, 
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ven og paa den anden Side lader ingen Tvivl om, at 

man inden faa Aar efter denne Fremgangsmaade har 

en konfiig Forfirand og Dybet mere i Midten af 

Flodleiet paa hele Linien; ligefaa bör man firæbe at 

faae Moradferne ovenfor Difen udtörrede, deres Vand 

afledet og udfört gjennem den Bæk,fom kommer ned 
i Vingersdalsevjen, eller til andre Sider. *) Provft 

Finckenhagen har |gjort en liden Begyndelfe med 

Gröftegravning paa Præftegaardens forder, men en pri- 

vat Mand kan man ei vente fkal drive en Udtörrings- 

plan paa den Maade, fom det tilkommer Regjeringen 

eller den Kommune, hvortil Landfirækningen hörer, 

Endelig maa man og beplante Skraaningerne 

med Træer, fom let rodfæfte fig, for at undgaae Ud- 

glidning efter Froften,**) Bakkerne mellem Iordfalde- 

ne fra Difen til Næstangen give ikke tydeligt tilkjende, 

om dé forhen traadte længer ud i Floden, men de 

kunne i Fortiden have været fikkrede ved en Fod 

foran fig, og Traditionen ftadfæfter denne Mening 

med det Tillæg: at der har kunnet exercere at Par 

Kompagnier paa Sletten under disfe Bakker, - Elven 

har altfaa borifkaaret Sletten og lagt igjen paa den 

anden Side, thi her finder man 2de beftemte Spor 

til Elvftrande i ældre Tider: det ene og yngfte firax 

foran Pladfen  Huusmofand, gaaende mnordefter 

langt ovenfor Hennifanden og fammenfmeltende paa 

föndre Ende med Leerbakkerne paa Öfifiden norden- 

*) Ved Projektets Forfattelfe er antaget, at en Udtörrings- 

plan ei burde indtages under Kalkulen for Farbar. 

gjörelfen af Elven, uagtet den er uomgjængelig nöd- . 

vendig, - 

) Anfat blandt Overflagsfummerne, 

pa 
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for Gaarden Löken, Elvfiykket No, 8. Den foran 

denne forladte Strand liggende Forfanding, fom nu 

udgjör den rette Bred, er fiærk begroet med Under- 

fkov, har en Holme foran fig ved Hennifanden og 

flutter för ved Gaarden Aarnæs: den er endnu til: 

deels overfyömmet i höiefte Flomtid, Det andet og 

æld(te Spor til Bred er höiere end Förøinævnte, ikke 
faa langt fom dette, ligger noget bagenfor Huusmo- | 

fand og Hennifand, og löber fammen med Bakkerne 

moget oven- og nedenfor bemeldte Pladfer. Det er 

temmelig langt fra denne fidfie Fortidens Elvkant at 
Gaardene ligge paa Leerbakkerne, og maafkee kan 

man firax under disfe föge den tredie Bred, hörende 

til de ældfte Tider. Man feer altfaa heraf, hvilke 

Forandringer Elven har undergaaet, og da Materialet 
i de 2de Strande fra Fortiden, faavelfom i den Nær- 

værende, er aldeles eensartet, nemlig en overmaade 

fiin, hvid og bevægelig Sand, faa kunde en eller anden 

Omfiændighed lettelig i Tidens Löb bringe Strömfiræ- 

- gen herover, ödelægge alt Forland paa denne Side, 

og affætte nyt paa den anden, nu af Iordfald ödelagte 

Bred. At det Förfie var fkadeligt, er klart, thi Elve 

dybet vilde i en hække af Aar, medens Floden ind- 

tog den nye Vei, formindfkes, idet den blev bredere, 

indtil atter en ny Omfiændighed, naar den flere 

Hundrede Alens Sand for og bag de nævnte Huus- 

mandspladfer var bortfkaaret, maafkee frembragte et 
fyært Dyb langs Leerbakkerne her, og Odelæggelfe 

paa disfe. Traditionen figer og, at Elven engang har 

været meget bred, men faa lidet dyb, at man om Hö- 

fien har redet over den; faadant var ventelig Tilfæl- 

det medens den för omtalte Forftrand paa Vefifiden 

blev opfpiift, og förend det nærværende Leie udminere- | 
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des, Uagtet Sirömfirægen kun afvike lidet ved faa 

fmaae Tordfald, fom de i 1814, 15 og 16 udgaaede, 

faa bemærkes alligevel fnart Forandringer ved den mod- 

fatte Bred, naar Materialet er af faa 1ös Befkaffenhed 

fom ved Hennifanden og nedefter, thi her har Elven 

for fin Middelftand borttaget noget Lidet paa Forfiran- 

den, fkjöndt den formeentlig vil erftatte det paa famme 
Side, naar Levningerne af Faldene ere fortærede, 

Dækkes nu den vefire Bred paa ovenfor angivne 
Maade, faa vil Fölgen ufeilbarligen blive, at man in- * 

den meget kort Tid vil fee Begyndelfen til Under- 

fkjæring af den öfire og til en fuldkommen Deftruk- 

tion af dens fiore Forfandinger. Man maa derfor 

modvirke Saadant paa denne Kant ved at beklæde 

og beplante *) Skraaningerne og Forfandingerne med 

de Træforler, fom egne fig for dette Slags Jords- 
non, 03 det kunde her, være pasfende at angive de 

Species, fom i de Höider, Elven felv anvifer, bör 

kruges paa de forfkjellige Steder, nemlig: 

1, Ved Elybredder af Sand og fom ere udfatte for 

Overfvömmelfe: Order, Elletræe (Alnus glutinosus), 

og Sandvidie, Sandpiil (Salix arenaria), 

2, Ved Flvbredder af Leer under famme Om- 

fiændigheder fom No. 1. Sylje, saliz caprea), Krypvidie 

eller krybende Piil, famt Fagervidie eller Mandelpiil 

(salixz amygdalina). 

3, I Bakkerne ved Elvbredderne og over Höivande- 

ne kunde anvendes almindelig Birk, Hasfel, Me Afk, 

Fogn og flere andre Sorter. 

Disfe anförte Slags voxe alle villigt og ftaae over- 
alt ved Bredderne, hvor man ikke har udryddet, eller 
hvor ikke fiærk Skov af Naaletræer hindrer dem» 
| —=—=g=mnm N ; 

*) Anfört i Overflaget, 
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Der behöves kun ringe Umage til deres Opelfkning, 
:og der er desværre Steder nok, hvor de ere for. 

nödne. Foruden den ftore Fordeel af Sikkerhed 

mod Udglidning og Elvebrud, vandtes ogfaa den ved 

fiörre Beplantninger, at man var i Befiddelfe af et 

aldeles henfigitsmæsfigt Material til Afhjelpning af 

mulige Mangler i Elven, 

I Forbindelfe med det Parallelværk langs Veft- 
fiden af Glommen, fom forhen omtaltes, maa man 

anlægse et Separationsværk i Form af en Triangel, 

fom dækker Forfiranden paa Spidfen af Tangen og 

mere hydrometrifk fuldkomment bringer begge Floder 

fammen (Elvfiykke No. 8) *). Tangen har fikkert gaaet 

meget længere fydover i Fortiden, og derfom de nu 

for Iordfald udfatte Bakker ere haardt medtagne af 

Elvebrud, hvilket fom fagt ei tydelig kan fkjelnes, 

faa var det endog muligt at denne veftre Elvbred af 

Glommen har havt fin Fod der, hvor den öftre nu er, 

at Tangens Ende da har været nede mod Löken, (No. 8) 

og Elvens Dyb ftrax ved Huusmofanden; Sammen- 

löbet af Floderne maatte altfaa have faldt mere hydro- 

metrifk rigtigt eller længere mod Sönden end nu, og 

hele Næstangen været meget bredere, At der er ud- 

gaaet en Deel paa Spidfen af Tangen vifes i Forteg-, 

nelfen over Iordfaldene ved No,7; fiden 1737 har den 

fandelig ikke til-, men meget aftaget og aarlig bliver 

"den mindre. Å 

Strömhaftigheden fandtes ved gamle Ullershougr 

fald (No, 10 af Tordfaldene) 1,97 eller næften 2 Fod 

*) Separationsmærket er i Overflaget under eet 'anfat med 

Parallelværket langs vefire Side af Glommen og 2de 

Fangkrybber paa Ofiiden af Vormen, 
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i Sekundet, altfaa kun lidet Øörre end i Vormen, den 

Sden Iuni 1824. | | 

For Dybets Skyld kan man vel pasfere det un- 

derfögte Stykke af Glommen i de lavere Vandfiande, 

men ovenfor, hvor Flodens Bredde er ualmindelig, er 

den ogfaa mindre dyb og ikke pasfabel; en nöiere 

Efterforfkning heraf laae udenfor Planen. Mellem 

Henni og Huusn ofønden er et Bygdefærgefted. 

Lodfkuddene angave at Elvfiykket N. 7 er pasfa- 

belt i lavefte Vandfiand for 6-7 Fod dybtgaaende 

Fariöier, dog er Löbet mistænkeligt udenfor Hovind- 

faldet, og bör der underföges og oprenles. 

Elvstykket N. 8. 

I Befkrivelfen af forrige Elvdeel er fagt at For- 
firanden ved Næstangen burde dækkes og et Sepa- 

rationsværk der anlægges; men uagtet Elvenes fynlige 

Adfkillelfe ophörer med famme Forfirand og begge 

Floder herefter kun udgjöre een, faa fees dog af Teg- 

ningen at der indtil forbi Gaarden Löken er en beftemt 

Forhöining mellem deres Löb, og det er vel rigtig 

at dække denne Grund faaledes, at den fremdeles 

vedbliver, fordi Leiets Fuldkommenhed efter den al- 

deles Sammenfmelining derved foröges.*) Dyhet er 

fiörft paa den Side, hvor Vormen udflyder, hvilket 

maa komme af at denne Elv har mere Vand end 

Glommen; ligefaa er den fidfie' ufuldkomnere i Udlö- 

bet, hvor en Deel af det medbragte Material er op- 

lagt. Efter den fuldfiændige Forening at begge Flo- 

: *) Til Dækning af denne Grund er anfört en Sum i 
Overflaget, 
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der, holder Dybet fig forbi Aamodturen paa Veftfiden 

fra Gulli il Aarnæsfkjærene paa Öfifiden, og ligefor 

de Sidfte atter paa förftnævnte Kant, 

Det Material, fom Glommen bringer med ig; 

er en fiin Sand, der fkal indeholde mange Ierndele; 

Vormen förer derimod Leer, men langtfra faameget 

Material, fom hiin Flod. Mærkværdigt er det, at 

man ved Underfögelfen iagttog en paafaldende Tem- 

peraturforfkjel paa den velftre Side, hvor Vormens 

Vand gaaer, da det her var meget koldere end ved öftre 

Side, Ligefaa er famme Flods Vand af en blaa, 

Glommens derimod af rödagtig Farve; faavel Kulden 

paa Öfifiden fom den forkjellige Farve firakte fig 

nælten til Ströms-Strömmen, Elvftykke No. 9. Det er 

forhen omtalt, hvad Virkning Mjöfens Tilfrysning har 3 

paa Vormen og Storelven. | 

Ofifidens Bred er allerede omtalt i forrige Pias 

den har maadelig höje, jævnt afhældende Leerbakker 

med en Forfanding foran fig indtul darnæs, hvilken 

overfvömmes ved höiefte Flom og hvoraf Runifanden * 

eller den lavefte Deel endnu er ubevoxet; det Ovrige, 

- inklufive Aarnæsfanden, bærer Skov, og hele Sanden 

har en fiörre eller mindre Kile eller Evje mellem 

fig og Bakkerne, i hvilken kuns er et ringe Dyb, 

der feent paa Aaret er udtörret. Hvor Skoven mang- 

ler burde den ophjelpes, og der hvor Elven bryder 

ind, nemlig paa Lökenfanden, maa Bredden eller 

rettere Forfiranden beklædes. *) | 
Paa Vefifiden er Leer indtil Tvethougholmen, og - 

fra Rotnæsevjen nedover udfat for fmaae Elvbrud, 

hvor den er lav og flad; ogfaa her burde ikke fav- 

*) Beklædningen og Beplantningen paa Öfi- og Vefiiden 
er opfört i Overflaget, 
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nes befkjærmende Træforter i tilfirækkelig Mængde. ; 

Aamodturen i den nordre Deel værner fortræffelig for 

- den Strækning, hvoryed den ligger, og man bör der- 

for ei röre en Steen i den, 

Aarnæsfkjærene hindre aldeles ikke Flodfarten, 

kuns at man ved Höivandene har et Mærke for at 

undgaae dem.*) Dybet er paa Veftfiden af dem 

fuldkommen frit og tilfrækkeligt til alle Aarets Ti- 
- der for 5-6 Fod dybtgaaende Fartöier. Bag Skjærene 

har lagt fig en dyb Forfanding; maafkee og en Deel 

af den fig vilende Grund er Fjeld, Ved Aarnæs- 
fanden var Strömhaftigheden den 4de Iuni 2,5, lige- 

udfor Tvethoug 3,4 Fod i Sekundet, Til den fiörre 

Haftighed paa fidfte Sted bidrager maafkee Stands- 

ningen ovenfor Aarnæsfkjærene. Dybet er allevegne 

fra disfe at regne frit og pasfabelt, men i Slutningen 

af Elvyfiykket dreier det fig over mod det öftre Land, 

Fra Drognæsevjen, hvori nedlöber en Aae, fom 

ved Enden driver et Par Möllebrug, er Bredden Sand 

indtil Fiuksevjen, fiden meget glidbar Leer, men til 

Lykke ei höi. Forftranden her er ligefom Bredden, 

dog vifer fig af og til Fjeldet under Sanden eller 

Leret, Tvethougholmen paa veftre Bred er en For- 

fandiug, oplagt af Elven; den er fiærkt bevoxet, over- 

fyömmes ofte og har en Evje bag fig under de nu 

-höiere blivende Leerbakker, der sr Holmen 

træde igjen frem til Elven, og hvorpaa der i i Slutnin- 

gen er Elvebrud, 

Underfögelfen over Dybet i denne Elvdeel gav 

det Refultat, at lavefte Vandfiand har endnu Plads 

nok for 4-5 Fod dybtgaaende Fartöier. 

*) Dette er anfört blandt de Ööyrige Sömærker, 
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bl fykket N. 9. 

Saa fordeelagtigt Flodleiet, var i foregaaende 

Elvdeel for en tilkommende Flodfart, faa ufordeel- 

agtigt viler det fig nu. Bemærkede man i hiin en 

mod Slutningen tiltagende Bredde af Elven, faa er 

denne her endnu videre, indtil en halv Gang mere 
end den burde være; men ikke dermed nok! Löbet 

er aldeles ureent,'opfyldt af Steenurer, og der findes 
indtil Gaarden Foldvæld intet fikkert Dyb uden til 

Fariöier, fom kun fiikke 1 Fodi lavefte Vand, og [elv 

dette Dyb er kroget og vanfkeligt nok at pasfere. 

Den uhyre Mængde Stene, fom her har lagt fg i 

fiörre og mindre Hobe og for det mefte er Gravier, Ia- 

der fig let bortrydde med Baggermafkiner og Tænger, 

forfaavidt fom det behöves. Det vilde fordre for me- 

get Arbeide, til liden Nytte, om man borttog den he- 

le Steenmasfe i fornöden Dybde, og derfor tilraades 

kun at oprydde en Rende af henfigtsmæsfig Bredde 

og Retning indtil 5 — 6 Fod under lavefte Vandfiand; 

thi da er man vis paa, at Fariöier der fikke 4 — 5 
Fod, [elv i Aaringer hvori Vandmængden er liden, 
kunde paslere Steenurerne i Flodfartstiden. Forreften 

burde det faaledes oprenfede Löb have Merker til 

begge Sider, fom vifte fig ved den i Auguft Maaned 

almindelige Vandftand, thi ellers vilde Fariöierne let 

geraade paa de höie og affidesliggende Stcenfamlin- 

ger. Oprensningen bör desuden foretages [aaledes, 
at Dybet i Begyndelfen af denne Plan finder fin Fort- 

fættelfe i den optagne Rende, eller bliver faa regu- 

lært fom muligt. 7) 

3 Oprensningen af dette Löb og de fornödne Mærker 

ere anlatte i Overflaget, 
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Strömsfirömmen er tildeels en Fortfættelfe af de 

ovenfor liggende Steenurer, men Stenene paa Öftfiden 

ere meget fvære og! hvile [andfynligvis paa Fjeld. 

Flodens Indfkrænkning herafiforaarfager Strömgangen, 

og Haftigheden fandtes 5 Fod i Sekundet den $5te 

Juni; fiærkere er den i höiefte Flom. Opfiuvning 

var ei mærkbar. 

Der findes her et tilfirækkeligt endfkjöndt fmalt 

Dyb, hvor almindelige . Flodfariöier kunne gaae; des- 

uagtet burde dog den hele Ström nöiagtigt underlöges, 
: hvilket ikke kunde fkee formedelft Iis om Vinteren 

1825. Optagningen af Stenene paa Bunden i Ström- 

men burde fættes i Forbindelfe med Rydningen af 
Steenurerne ovenfor, ligefaa bör Foldvyæld og Boding- 

urerne bortföres, indtil man fiöder paa Fjeldet; det 

famme! gjælder om Bodinguren i Midten af Löbet eller 
i Enden af Strömmen. Paa Veftfiden maa Klippen 

Natfkjæret forfynes med Mærke og den ftore Ströms- 

* uur borttages, faavidt nödvendigt er, uden Fare for 

Bredden, — Denne fuldftændige QOprydning, udfört 1 

Forbindelfe med den ovenfor, vil gjöre den hele 

Strækning fuldkommen fkikket til Befaring; *) men 

af flere nedenfor indlyfende Aarfager vil det fees, 

at man til en Flodfart behöver Dampfartöier, fom 

bringe Lafidragerne opad gjennem hele Vanddraget, 

og derfor anföres ingen Varpeindretning for Siröms- 

firömmen, hvilken ellers var fornöden, Pasfagen op» 

ad gaaer nu til de flefte Aarstider for fig ved at træk- 

ke Baadene langs det veftre Land, 

Sirax nedenfor Strömsfirömmen er Löbet frit og 

*) Oprydningen paa Foldvæld og Bodinguren famt å 
Strömsfirömmen er anfat blandt Omkofiningerne for 

Farbargjörelfen, | 
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mere end dybt nok, men udenfor Strömsevjen fiöder 

man atter paa 2de Skjær, Boding fkjær kaldet, hvoraf 

det velilige bör forflynes med Mærke for de höiere 

Vandfiande, da Hoveddybet falder paa denne Side. *) 
Saavel paa öftre fom veftre Forftrand rage fmaae ube- 

tydelige Klipper frem af Sandet; den mærkeligfte er - 

Blakshella ved Gaarden nordre Udenæs. Löbet er 

frit og reent fra Bodingfkjær indtil foöndre Udenæs,* 

udenfor hvilken Gaard der fkal ligge 5de fmaae Skjær 
å Elven, fammenbundne ved Steenurer, der let la- 

de fig bortrydde,**) Det var ugjörligt til de for- 

fkjellige Tider, Underfögelfen fkede, at komme til rig- 

tig Kundfkab om Beliggenheden af fidfianförte Skjær, 

- Dybet er derefter fremdeles paa Vefifiden, og tilfiræk- 

kelig dybt i Reften af Elvfiykket, hvor Floden nu 

gjör en Böining mod Vefien. 

I Begyndelfen af denne Elvdeel er Bredden paa 

Å Öfifiden Leer under Sand, temmelig lav og flad, me- 
get udfat for Nedbrydning af Tælen og Kilder, der 

arbeide fig frem i Elven. Traditionen vil vide, at 

Terrainet omkring Gaardene Brauter forhen har traadt — 

længere ud i Floden, og at disfe Gaarde ere flyitede 

tilbage fra Bredden formedelft Jordfkred, hvilket ikke 

fynes urimeligt; maafkee har Gaardenes Navn ogfaa 

deres Oprindelfe af Nedbrydningen, — Affkjæring af 

Kilderne ved Foden af de bagenfor liggende Bakker 

vilde fandfynligvis forekomme Uheld i Fremtiden. 
Fra Foldvældevjen indoyer er Bredden blot Sand, 

bliver lavere ved Gaarden Stahoug, og er i den fidfie 

*) Anfar blandt de övrige Sömærker. 

**) Anfört i Oyerilaget. 
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Deel af dette Stykke faa lav, at en Deel af denne 

Gaards Grund overfvyömmes mere eller mindre efter 

Aarets Befkaffenhed, Terrainet feer her ud fom en 

Forfanding, men flere Kjæmpehöie omkring Stahoug 

vidne at man maa fætte Elvens Oplægning meget 

langt- tilbage i Tiden, Den fore Evje Beingen, hvis 

Munding ligger i næfte Elvfiykke, fiyrker den Me- 

ning, at Elyen har affat det omliggende Jordsmon; 

den er mærkelig for fit gode Fifkerie, 

I hele Elvfiykket er Piedden paa Veftfiden Leer 
med fiörre eller mindre Bakker; i den nordlige Deel 

feer man flere Jordfkred formedelfi Skovens Bortryd- 

ning; ligeledes ere Bakkerne meget glidbare ved 
Gaarden Ström, hvor de findes ubevoxede. Nedenfor 

Strömsevjen er udgaaet et Jordfald i 1727 (fee Forteg- 

nelfen over Faldene No. 14), og flere kunne af man- 

ge Grunde ventes herfra indtil Enden af Elvdelen 

paa denne Side; thi deels er Jordarten meget oplöfe- 

lig og glidbar, deels feer man allerede et lidet Fald 

föndenfor Udenæsgaardene, endelig er Elvdybet tæt 

ved Bredden og denne uden Forfirand, hvortil endnu 

kommer, at der findes temmelig betydelige Myrer å 

Terrainet bagenfor. Elvyebrud er der allerede paa 

hele Strækningen fra Udenæs at regne, for det mefte 

foraarfaget af den ulykkelige Vane at plyndre Bred- 

derne og Bakkehældingerne for de værnende Træer, 

hvorfor det her fom andenfiteds er af yderfie Vigitig- 

hed, at det Offentlige fætter fig i faadan Befiddelfe 

af Bredderne, at de ved Plantning fikkres i det mind- 

fie mod Jordfkred og Elvebrud; Forefilling til Bön- 

derne om den Skade disfe foraarfage deres Jorder ved 

Skovens ER i Bakkerne mod Floden, nytte 
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til Intet, Til Betryggell mod Jordfald maatte de om. 
talte Myrer udtörres. er) 

Naar de forhen berörte Oprydninger af Steenu- 

rerne ved Brauter, i Strömsftrömmen og af Grunden 

udenfor Udenæs ere iftandbragte, da vil Löbet blive 

pasfabelt for 4 — 5 Fod dybtfiikkende Fartöier i Marts 
Maaned eller ved lavefte Vandfiand, 

Elvstykket No. 10. 

 Udenæsfkjærene i Begyndelfen af denne Elvdeel 
hindre JStrömftrægens frie Gang i et beftemt Leie, 

tvinge den til at dele fig faaledes, at en Deel pasfe- 

rer langs det vefire eller rettere nordre Land forbi 

Bergsfanden, og Hovedfirömmen böier fig mellem 

Skjærene forbi Brudeftenen. Ved höiere Vandftande 

gaaer ogfaa en Arm indenfor Stahougholmene. -Ri- 

meligvis gaaer Fjeldet tvert over Elven, thi paa Nord- 

fidens Forfirand findes Spor til Klippegrund, og var 

dette ikke Tilfældet maatte Dybet være fiörre i det 

vel pasfable, men fmale Löb. Ved höiefte Vandftand 

er Strömmen temmelig firid forbi Skjærene, og den er 

vanfkelig at roe op; Vinden tillod ikke nogen Befiem- 

melfe af Haftigheden, men denne maa antages noget 

mindre end i Strömsfirömmen. Skjærene ere forme- 

delt Sirömrafets Böininger en ikke ubetydelig Hin- 

dring for Flodfarten; dog kan denne ganfke vel finde — 

Sted til alle Aarets Tider med 4 — 5 Fod dybtgaaen- 

*) De i denne Plan nödvendige Beplantninger, baade paa 
öfire og vefire Bred, ere auförte i Overflaget, men Ud- 

törringen af Myrene anfaaes at være udenfor Elye- 

underf[øgelfen, 



Undersögelse over Vormen og Glommen. 79 

de Fartöier, naar disfe ved höiere Vandftande gaae 

veftenfor Skjærene over Sanden gjennem et ved Mær- 

ker beftemt Löb: *) fra Slutningen af Auguft Maaned 

derimod, naar Strömmens Hafiighed er mindre mel- 

lem Skjærene, og Sanden er for grund, da maatte Seil- 

ladfen fkee i Hovedrenden, og fikkre Vaertegn udlæg- 

ges til begge Sider paa Skjærene i fmaae Afftande, 

'indtil Brudefienen; ligefom og det lille Skjær midt i 

Löbet maatte antydes for den Aarstid, hvori det bliver 

farligt **). De förre eller mindre Stene, der ligge 

paa Skjærene, bör og borttages, da de foraarfage Hvirv- 
ler og Bölgegang ved de höiere Vandftande. ***) 

Den meget fiore Sand, Bergsfanden, fom har lagt 

fig nedenfor Udenæsfkjærene, reiler fig formodentlig 

fra den betydelige Bredde, Elven her indtager. Man 

har paa Sanden lagt en Lændfe, Bergslændfen, fom ftop- 

per en ftor Mængde af.det gjennem Vanddraget gaaen- 

de Tömmer, og hvis Henhigt er at forhindre Bings- 

lændfens Overlæsning. Bergslændfens Hovedarm lig- 

ger paa det höiefte Punkt, og har 2de mindre Lænd- 

fearme foran fig til Betryggelfe mod Sprængning. I) 

Af Sanden er kun en liden Deel blottet ved höiefte 

- Vandfiand, 

Det deelte Löb forenes igjen hvor Bergsfanden 

flutter, og Dybet trækker nærmere til Elvens veftre 

Bred i Reften af Elvfiykket; paa Öfifiden derimod 

*) Disfe Mærker ere anförte blandt de öyrige i Over- 
flaget, 

**) Ligefom foregaaende Note, 
**) Bortrydningen af disfe Stene er anfört i Overflaget, 
4) Man har i Vinteren 1825-26 lagt en ny Lændfe paa 

Öfifiden nedenfor Udenæsfkjærene, til famme Henfigt 

fom Bergslændfen, 



BG 000 | Schive 

aftager Dybet fra Sandhullet og man har nu her, for- 
uden en betydelig Forfirand, ogfa en fra denne 

udfiikkende, aldrig fynlig Grund, der vilde optage de 
Fartöier, fom om Höften ikke holdt fig nok til Veft- 

fiden. Saavel paa Forfiranden, fom og et enkelt Sted 

i Dybet har man nogle flade Skjær, og Grunden uden- 

for Munkerudfanden er ikke ganfke jævn; imidlertid 
findes i Dybet ingen Hindringer for Seilladfen fra 

Udenæsfkjærene indtil Heggeftrömmen; maatte kun 

Elven aldrig blive ufuldkomnere paa dette reg 

end den nu er, 

Mellem Skjærene i Heggeftrömmen er Vandmas- 

fens Haftighed noget lidet fiörre end ovenfor, men 
Klipperne ere ellers ikke til Hinder for Flodfarten; 

kun at det överfte Skjær og Tuef/hjærene forlynes 

med Mærker for Middelvandfiand, paa det at man 

kan pasfere mellem dem *), Dybeter fremdeles paa 

Vefifiden, 'og den betydelig langt fremragende For- 

firand vedvarer paa Öfifiden; paa famme Forfirand 

ligger Munkerudholmen, fom Aar for Aar opfpifes fra 

den överfie Ende, Bag Tuefkjærene har lagt fig en 

liden Sand, fom aldrig blottes. Nedenfor Hegge- | 

firömmen, fom er firid nok for Fartöjer, der kun have 

Aarer, dreier Löbet fig noget lidet mod Vefien, Mel- 

lem Præfterud og Fröhoug fandtes Sirömhaftigheden 

2 Fod i Sekundet den 8de Iuni; Vinden tillod ikke 

flere Underfögelfer. 
Den i Begyndelfen af Elvfiykkets riordre, eller 

fra Elvens Böining ved Bergsfanden vefire Bred, er | 

allevegne Leer og indtil Bergsholmen ganfke blottet 

for Træer; föndenfor Udenæs Kirke fees- Enden af 

-*) Disfe Mærker ere blandt de öyrige i Oyerflaget. 
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de i forrige Elvdeel omtalte Elvebrud; veftenfor dis» 
fe er et Bredden betryggende temmelig fladt Forland, 

hvilket dog burde været beplantet, da det er glidbart 

og-Elven fynes at arbeide fig mere og mere ind å 

BPienden bag Bergsfanden. Bergsholmen felv er ud- 

fat for Undervafkning, da Dybet her ligger nær til 

Bredden, men denne nederfie Deel af det veftre Löb 

har ingen væfentlig Indflydelfe paa Hoveddybet, hvori 
Fartöierne fkulle gaae, Strömhaftigheden i denne 

Egn er ikke for, og derfor behöves vel ikke noget 

Dækningsmiddel for det förfie, naar blot Skoven bli- 

ver ftaaende. Nedenfor Bergsfanden blive Bakkerne 
 höiere og mere bevoxede, men dette fidfte langt fra å 

den Grad, fom den glidbare Leerart fordrer, derfor * 

fees og udenfor Gaarden Fröhoug et lidet Iordfald 
og firax nedenfor dette et Par fmaae Elvebrud, Dy- 

bets Nærhed til Bredden ved Heggefirömmen gjör 
denne Deel meget udfat for Underfkjæring, og ufeil- 
barlig var allerede et fort Stykke fiyrtet ned, hav- 

de ikke den her tykke Skov afyærget faadant. I 
den lange Bövra, en Evje nord i Elvøtykket, ned- 

kommer en Bæk, fom driver en Saug og et Mölle- 
brug. | 

Den öftre Bred derimod er allevegne Sand, kun 
Stahougholmene i Indlöbet til Evjen Beingen ere 

Klipper under et mægtigt Sandlag. Hele denne Bred 
ér flad, færk begroet og noget udfat for Overfvöme 

melfe i höiefte Flomtid, indtil Ökna, en temmelig 
betydelig Evje, hvor der findes et Möllebrug i den 
nedlöbende Bæk, Noget höiere bliver Terrainet fön- 

denfor Ökna, og Leerbakkerne vile fig bag det af 

Sand beftaaende Forland indtil Slutningen af denne 

Elydeel, — 
, ++. 

6 
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Uanfeet de Hindringer, der finde Sted ved Ude- 
næsfkjærene, faa er dog Flodleiet pasfabelt alleveg- 
ne for 4—5 Fod dybtfiikkende Fartöier ved lave- 
fte Vandftand, 

Elvstykket No. 14. 

) 

Alle forhen befkrevne Stykker af Vanddraget 
vifte ingen Hindring af Betydenhed mod em tilkom- | 

mende Seillads i Elvens ethvert af dem havde vel 

fine færegne Vanfkeligheder, fom maatte overvindes, 

eller i flere Dele var fiore Mangler, tildeels Fölger 

af at Floden uden Modvirkning var fig felv over- 
ladt; men alle Uregelmæsfigheder og Hindringer la- 

de fig dog uden Befyærlighed hæve. Ikke faaledes 
er den fölgende Deel af Elven; den vifer os Flod» 

leiet for en Deel opfyldt af Gjenfiande, fom aldeles 
ikke tillade nogen Tanke om at benytte det for Hen- 

figten i nærværende Tilftand, og man maa nu gribe 

til de i Anvendelfen mindøt konftige Midler for at 
naae Maalet. | 

Begyndelfen af Elvfiykket vifer ftrax Skjær faa- 
vel i Midten fom paa Siderne af Dybet; faaledes 
ligger ved öftre Land de langt udragende Hagafkjær 

tilligemed en Steenuur i deres nordre Ende, hvoraf 
en fior Deel fees ved lavefte Vand og hvis veftligfte 
Punkter. bör forfynes med Mærker, ligefaavel fom 

Elvengfkjæret og de i Midten liggende Klipper 1, 
2 og 3, for at Flodfarten til alle Tider kan pasfere 
Löbet imellem dem; iligemaade maae Tuefkjærene 
opmærkes naa deres öftre Side, Pasfagen maatte paa 
dette Siykke altfaa blive mellem Klipperne 1, 2, 
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% og Elvengfkjær famt- den for Tuefkjærene, og iks 
ke langs Veftiden, hvor Strömrafet gaaer og hvor 

Farvandet er ulikkrere. Ved ea er:et ee 

Færgefted, 
Den heftige Strömgang tillod ingen "Badeitsgall 

fe. af Dybet+ imellem og nedenfor Rudsfkjær i Tuni 

18245 om Vinteren 1825 var lfen faaledes befkaffen 

at man ei kande påsfere Elven her méd Baade. Saa» 

meget er imidlertid vift, at en Flodfart å det Hele 
er umulig. paa et længere Stykke i denne Elvdeel, 

og å de lavere Vandfiande kan den endnu mindre 

finde Sted er1 i de höiere, naar Klipperne ere over- 

fyömmede, Fjeldet gaaer flere Steder paa ringe Dyb 

tvers over Elven og Vandet tvinger fig frem mel- 
'Jem Skjærene i fiörre eller mindre Aaer og Bække, 

Saadan Sammenhæng findes mellem Damfkjær og 
Godkrogfkjær, mellem dette fidfte og Jutulen, famt 
mellem Godkrogfkjær og det öftre Land, hvor For- 
bindelfen er fork. Fra Rudsfkjærene forbi Raan- 

aasfkjær indtil Damfkjær, og paa veftre Side af Ju- 
tulen indtil Ruds/kjær er Ströget dybere, men fitrax 
ovenfor det förfte Fosfefald var Fjeldet atter paa rin- 
ge Dybde tvers over Elven. Hvorledes Floden i 

forfkjellige Böininger tvinges til at flynge fig forbi 
Skjærene, naar disle blottes i de lavere Vandfiande, 

fees tydeligt af. Tegningen; ved höiere Vand. og i 
Flomtiden ere næften alle Skjær dækkede,  Vand- 

masfen retarderes i Pasfagen over Klipperne og over 

den uhyre Mængde Stene, fom ligger paa dem alle- 
vegne; der opftaaer derfor ved Höivandene en heftig 

rivende Bölgegang paa Skjærene, og da denne Bevæ- 

gelfe allerede yttrer fig ved Rudsfkjær ovenfor Gaar- 

den Raanaas, faa har vel faadant givet Anledning 
6 * 
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Gil. Kavaind mumier hvilket den hele. Sjrskning 
har indtil: Gaarden Fosferud. Faldet fra Rudsfkjær 
til Fosfen ser: ellers ikke betydeligt,-og. fandtes ved 
Underfögelfen den 10de Iuni faaledes: 

Fra Rudsevjen paa Vefiliden til Irdgjerdingsnabben 

paå Offden.mmm.s. pondakgendødeedjensersongpe I OG 57: 711 
Fra. Ju green: Å MP alaet, De 7 

mellem: Jutulen og: Sandnæsfanden. ankes BD ADV 
Fra: D-tilc nuder Harehellen eller Hal ar GE 

pe ”"Tilfammen GE 8 5 pe 

"hvilket paa en Strækning af henved 4000 Alen 
giver omtrent 0, 1!” paa hver Fo og, naar det för- 

fie Fald fraregnes, meget mindre, da famme kan an» 

tages fil 3 å 4 Fod.*) | | 
For at erholde fuldfændig hydrographifk Kunde 
fkab. om denne Deel af Elven, fkal en ny Under» 
fögelfe foretages i indeværende Aar, og efter fammes 
Befultater en fuldfiændig Plan lægges til Forbedring 

- af Löbet fra Rudsfkjær til Björkefkjær. Imidlertid er 
det forelöbig anfeet rigtigt, at foreflaae et Opfiuv- 
ningsværk anlagt tvers over Elven ved Björkefkjær, 

for at bringe Vandfpeilet 4 —5 Fod höiere og paa 
å VG å] se | 

*) I Vinteren 1826 er denrie Fofs tilligemed Svane-Sund 

og Bingsfosferne opmaalt ved lavefie Vandfiand i en 

Skala af 5355af den fande Störrelfe,- Ligefaa er ved 

famme :Leilighed de fornödne VUnderfögelfer over 

Dybderne og Faldene foretagne, og af de fidfie vifer 
det fig, at Faldet fra et Punkt paa öfire Land ligefor 
Tuefkjærfanden indtil nedenfor Björkefkjær 
umiddelbar ovenfor Haren er 4! 74 84. Iövrigt 

har denne nöiagtige Underfögelfe aldeles bekræftet å 
den ks fom tildeels foretoges va Höis 

- vandene: | 
Do 
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denne Maade faae tarer Dyb for naleg Fods 

Fariöier, hvor famme nu mangler. Men da Ström- 

men altid bliver rivende over Skjærene og det der- 

for var meget vanfkeligt at gaae i alle de Böininger, 

det nuværende Dyb har, uden at risfikere formeget 

af de til begge Sider liggende Grunde og Klipper- 

over hvilke man kun kan pasfere i höiefte Flomtid, 

faa bör tillige et Löb oprenfes langs öfire Bred, fom 

den dertil beqvemmefte. Dette Löb maatte gaae 

(naar man kom öftenom Tuefkjær og Tuefkjærfanden, 

famt mellem Rudsfkjær og Mit/kjær, hvor der alle, 

vegne fkal være dybt nok ned til Damfkjær) igjen- 

nem Damfkjær forbi Indgjerdingsnabben, gjennem 

den öftre Aabning af det Skjær fom forbinder God- 

krogfkjær med Öfilandet, langs Storfanden, hvor der 

allerede er dybt nok, med en banet Vei gjennem det 

lave Fjeld i Boden af Jutulen og derfra langs Sands 

næsfanden, hvor Dybet er gör, indtil Björkefkjær. 

Her fkulde de övrige fornödne Værker til Fosfens Pas- 

fage begynde. Mod den Mængde Tömmer, fom 

gaaer gjennem Elven og lettelig kan hindre Seillad» 

fen paa dette Punkt, maa opföres et Lændfeværn, der 
begyndte ved agere x og fluttede ved Björkes 

fkjær. *) 

Strömhaftigheden kunde ved Underfögélfen ei 

- maales uden at mikte Strömkuglen, men anfaaes åt 

være 5 Fod i Sekundet. I de lavefte Vandfiande er 

*) Opfiuyningsværket ved Björkefkjær, ved Hjelp af 
hvilket alle fmaae Fald og Strömme ovenfor fkulde 
ophærves, er tilligemed Oprydningen langs öfife B ed, 

famt Lændfeindretningen, anfört i Overflaget. De 

Navne fom findes heri, men ei paa Planen, magite for 
Bummets Skyld udelades. 

% 
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Haftigheden yderkt forfkjellig paa de flere Punkter, 

hvor Skjærene indfkrænke Löbet. 

Den egentlige Fofs fiyrter fig i flere Kaskader 
ud over Klipperne med en Voldfomhed, fom vilde tilin- 

- tetgjöre Alt hvad. der nærmede fig den, og kun det 

kortere Tömmer, fom nu gaaer ned, kommer ufkadt 
igjennem; å forrige Tider, da Mafietræer gik denne 
Vei, fkal det oftere have tildraget fig at de knække- 
des af. Vandets uhyre Kraft, Det förfte Fald, Haren, 

fiyrter fig mellem flere Skjær, fom ikke fees i Höi- 

vandene, og kan rettelig deles i 2de mindre Fald, 

der fölge nær paa hinanden. 

Det andet Fald, mindre end Haren, er ovenfor 

Sagbakvigen, og det ftörkte eller Hofaldet *) nedenfor 

famme, Her har forhen været en Saug paa Öfifiden, 
fom ödelagdes af den fiore Vandflom i 1789; nu lig- 

ger paa Veftfiden et Möllebrug, hvis Damme ere 
höift ufuldkomne. De 2de nedenfor værende Styrt- 

- ninger ved Punktet e& og ved Langvigen have langt 
fra den Voldfomhed fom Haren eller Hofaldet, —Böl- 

gegangen efter Faldene ender förft nedenfor Langvi- 
gen ved f og Strömmen bliver i Höivandene förkt 
fuldkommen rolig hvor Dalbak/hjærene begynde; ved 
lav Vandfiand derimod bliver Vandet allerede fuld- 

kommen fille ved/f, og det gaaer til enhver Aarstid 
an at arbeide fig op mod dette Punkt, hvor der fin- 

des en liden Bugt, kaldet Roeshullet, 
Ved Nivellementet fandtes den 13de Juni 1824. 

Höiden fra & under Harefalder til å under Hofal- 

*) De 2de Fald, fom vife fig mellem å og e, ere tilfam- 
men Hofaldet; i Tegningen er dette ikke aldeles rig- 

tigt udtrykt. 
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denn 22 Hdi me 89 30 

fra d til pe LE PETR ET AS 
øde) Å EE FE ne vo 7 

Lægges hertil hvad der fandtes fra Rud- | 

fjær fil under Haren..,..w.isssssvarersessoeene bal st 

saa er den totale Höide fra bemeldte og | | 

til fersmemeepbnsrerordsnnapsennpesnennsnsenneneneesnnnensseneresr JO 3 7 
Defimalmaal. | 

«Efter Krafts tie Befkrivelfe fandt nu- 

vend Generalveimefter Ingier Raanaasfosfens Læng- 

de 6150 Alen; de Opmaalningen tilhörende oekono- 

mifke Karter, hvorefter dette hydrographifke Croquis 
er rettet, give med en ubetydelig Forfkjel famme 

Længde. Höiden paa denne Strækning er derimod 
efter Generalveimefterens Nivellement 59' 2" 7", 

altfaa næften 5' forfkjelligt fra dette, men Aarfagen til 

denne Differents kan meget vel ligge i Tiden, hvori 
de refpektive Nivellements optoges, idet Vandftanden 

oven- og nedenfor Fosfen fandfynligvis giver forfkjel- 
lige Befultater paa forfkjellige Aarstider; desuden dri- 

ver en heftig Bagevje i Langvigen Vandet langt 

höiere ved Flomvandene end om Höften, paa hvil- 

ken Aarstid Ingier underfögte Faldet, Maafkee. det- 

te findes endnu fiörre ved lavefte Vandfiand, *) 

AE foregaaende Forklaring over Fosfen og dens 

%) Ved det i Vinteren 1826 udförte Nivellement i lavefie 
Vandfiand fandtes hele Fosfens Höide 59! 04 111; fra. 
Björkefkjær var Faldet 34! 24 64, Ligeledes vifer den 
fidfie Underfögelfe og Vandfiandstabellerne at Vandet 
ikke löber faa hurtigt bort nedenfor Fosfen, hypraf da 
meget vel kan opflaae en Forfkjel af: næfien 5 Fod i 
Faldhöiden i höiefie Flomtid. 
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Fald indfees Umuligheden af at pasfere den uden 

konftige Anlæg, og der gives herved 2de Maader at 
ee EE 

vælge imellem, nemlig enten den vaade eller den 

törre Vei. Den förføte med Kanal og Slufer langs | 

Fosfen er unegtelig den, fom burde foretrækkes, naar 

ei faa mange lokale Hindringer lagde fig i Veien for 

Udförelfen; thi man fik ved famme de væfentlige For- 

de pasferende Fartöier ei behövede at faltfættes til et 

mindre Maximum end Elven oven- og nedenfor famt 

- Kanalen derefter indrettet kunde optage; men der 

möder ved denne Methode fölgende Vanfkeligheder: 
Å 1. Indretter man Slufeporterne for 4 til 5 Fod 

dybt gaaende Fartöier i lavefie Vandfiand (thi det 
var muligt at denne engang indtraf om Höften me- 
dens Seilladfen varede, eller exifterede om Vaaren | 

naar den begyndte), faa faae de den enorme Höide 

af 214 til 26 Fod*) over Tærfkelen, og alle de Ulem- 
per, fom ere i Fölge med de mindre Slufeporte, vil- 

de altfaa i langt höiere Grad finde Sted her; men 

 fandt man endog Midler til at afhjelpe nogle at 

Manglerne, faa blev der altid nok tilbage ved den 
betydelige Vandftandsforfkjel. 

9, Anlagdés Kanalen langs den ene af Elvbred- 

derne, hvoraf den öftre lynes fordeelagtigft, faa maae. 

dens Vægge være fafte uigjennemtrængelige Steen- 

mure, og her möder, paa Grund af den korte Tid. 
man har at bygge i ved de lavefte Vandftande, man- 

ge Vanfkeligheder og fore Afbrydeller. Dens 
Bund maatte, uagtet det ovenfor anlæggende Opfiuv- 

ningsværk berre formindfkede Arbeidet, dog mi- 

*) Vandfiandsforfkjellen til Sikkerhed portet til 20 å 
22 Fod, 

— dele af en fiörre Hurtighed, og at Drægtigheden af 
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neres ned i Fjeldet, hvorved atter fiore Afbrydel- 

fer fandt Sted, og endelig findes hos os ingen Ce- 

mentfort faa bindende at den udholder Frofitep, thi 

alle hidtil bekjendte Slags aflöles i kortere eller 

længere Tid, 

3. Omkoftningene ved en Fopalseltid af. 

en 9500 Alen med 4 eller 5 Slufer famt Bafins ved 

Ind- og Udlöbene, vilde * formedelft de berörte Van- 

fkeligheder forholdsvis blive faa fiore, at de ei kun- 

ne fyare til Fornödenheden for en lang Række af 

Aar, felv om Farten tiltog fra Begyndelfen i en Pro- 

gresfion, fom var langt over hvad der kan tænkes 

muligt, 
Paa den törre Vei maatte dei England bruge- 

lige Skraaplaner, hvorved Fartöierne, fatte paa et 
Underlag med Valfer, drages op eller gaae ned, bli» 

ve anvendelige, naar Heldningen af den överfie Plan 

begyndte ved Opftuvningsværket ved Björkefkjær. 

Man fik da omtrent 5500 Fod Vei med Jernbaner 

fra fidfinævnte Skjær til Fioeshullet nedenfor f, med 

Bafins eller Ifdtag ved begge Ender; og da Erfa- 

ringen ved de engelfke Anlæg har viift, at man kun 

med Fordeel kan benytte enzfkraa Plan, naar der 

paa hver 600 Fod. er et aflölende Mafkinerie, hvilket 

formeentlig i dette Tilfælde formedelft den ringe 

Höide mod Anlægget kunde foröges noget, faa kom 

paa denne Strækning 5 til 8 Ophævningsmafkinerier 

til at anbringes. Det er imidlertid indlyfende, at 

Anlægget af en fkraa Plan ved Raanaasfosfen kun 

utuldkommen erfiatter Fordelene ved Slufer; thi det 

for Pasfagen medgaaende Tidsrum maa være langt 

fiörre ved förfte end ved fidfte Methode, omend- 

fkjöndt det og er vil, at hiint Forhold af Anlæg mod * 
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Höide tillader en hurtigere Fart, og at Drægtighe- 

den af Fartöierne kan blive betydelig förre end ved 
de engelfke Indretninger af famme Befkaffenhed, 

Hvad Mafkinerne for Optrækningen angaaer, faa 
give de fenefte Opdagelfer Haab om at man i den- 
ne Henfeende ei vil være forlegen; maafkee man og 
kunde benytte Elvens Vand til Drivten af de neder- 
fie Ophævningsindretninger. At ogfaa denne Maade 
ved freqvent Brug formedelft de idelige Reparatio» 

ner paa Mafkineriet bliver meget kofibar, er udenfor 
al Tvivl, og burde man derfor ved Anlægget have 

Henfyn til den mulige Fornödenhed i Fremtiden, det 

er: ikke fpærre Veien for andre Anlæg, om faadanne 
engang fandtes nödvendige, og nu fiedfindende Van- 
fkeligheder hævedes ved fenere Opdagelfer. 188 

En anden Maade for den törre Vei er' den, at 

losfe Fartöierne under eller ovenfor Fosfen, kjöre det 

Gods, de havde inde, forbi famme paa Jernbaner og 
indlade det i andre Fartöier; men faadant kan ikke- 

her komme i Betragtning, fordi Kjörfelen i dette Til- 
fælde ogfaa burde gaae forbi Sundfosfen ved Blakker 
famt Bingsfosfen, hvilket gav Anledning til end- 
nu fiörre Bekofininger, famt til Anfkaffelfen af fle- 

re Dampfartöier, uden hvilke det er umuligt at El- 

ven henfigtsmæsfigt og i det Hele taget kan befares, 

- Det er ogfaa efter modent Overlæg og overvei- 
ende Grunde befluttet, at foreflaae Fosferne pasfere- 
de paa den törre Vei og benytte de aabne Stykker 

mellem dem, ligefom de andre Dele af Floden. *) 

% Ligefom ved Svanefosfen er foreflaaet, fkal ogfaa Ho- 
vedfiyrtningerne af Raanaasfofen pasferes forbi oyer 
en Muur, ved hvis Ender de ladte Fartöier optages 
paa Slæde med Friktionsruller, der gaae paa 3de Ra- 
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I dette Elvfiykke træder Leret firax ned til Bred- 

den paa ölire Side og förft ved Midtfkjærene vifer fig 

Fjeld ved Höivandene; derimod har Forftranden Fjeld 

paa flere Punkter i denne Strækning, Længere ned 

er Bredden næften allevegne Fjeld og Steen; For- 

firanden ligefaa, dog med Undtagelle af Terrainet 

mellem x og Damfkjær, hvor der er Leer; ligeledes * 

undtages Storfanden og Sandnæsfanden, Fra fidfinævn- 

te er Fjeldet temmelig fladt ved Bredden og mægtige 

Leerlag hvile overalt paa famme. Paa Vefifiden er 

Sand i Begyndelfen af Planen indtil Rudsevjen og 
fiden Leer, fom fra Godkrogfkjær til Simmarud hvi- 
ler paa Fjeld, Ved Raanaas er et lidet Jordfald og 

Bakkerne her ere glidbare, fordi Skoven er borttaget; 

de burde beplantes. Forftranden er fi den nævnte 

- Strækning Sand, Leer eller Fjeld. Flere fmaae Elv- 

brud findes fra Godkrogfkjær til Simmarud, hvilke 

ved forhen anförte Midler burde forebygges. — Elv- 

bredden og Forktranden ere fra fidfinævnte Gaard ind- 

til Enden af Elvftykket allevegne Fjeld. —Skjöndt 

Stranden har en mere lige Retning paa denne end 

paa öfire Side, faa er dog den fidfte efter al Anfeelfe 

mere fkikket for Befaringen end den fieilere vefire 

- Bred, og alle anlæggende Indretninger bedre dækkede, 

Derfor eri det Forsgtanndk kun tage Henfyn til den 
öftre FEN 

der Jernbaner, For at trække Baadene over, er reg- 
net paa 5 Ophiyningsindretninger, fatte i behörige 

Affiande fra hverandre, og hvoraf de 4 nederfie dri- 

ves med Fosfens Vand og den öyerfie med Damp, 

Muren vilde komme til at begynde ved Björkefkjær 
og flutte firax nedenfor f i Roeshullet, Bekoliningen 

for alt dette er anført i Oyerflaget, 
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Lod/kuddene gave det Refultat, at paa Raanaas- 
fosfen nær er Elven i de angivne Retninger pasfabel 

for 4—5 Fod ene Fartöier i lavefte Vand- 

fiand, 

Elvstykket No. 42. 

Dalbakfkjærene i Begyndelfen af denne og i Slut- 
ningen af forrige Elvydeel ere ingen væfentlig Hin- 

dring for Flodfarten, kun at der fættes de fornöd- 
ne Mærker paa dem for Mellemvandfiand; *) man 
kan pasfere baade mellem det öftre og veftre Land 
forbi disfe Skjær, Dybet er herfra indtil Sundfosfen 

nedenfor Blakker Skandfe fortræffeligt og mere end 

tilfrækkeligt, kun at Skulerud/kjær faaer et Mærke 

for de lavere Vandfiande. 

Bredden paa veftre Side MENE er, fom i Slut- 

ningen af forrige Stykke, Fjeld med mægtige Leer- 
bakker, indtil Gaarden Toverud, fiden Sand, men ne- 

denfor Sundet nærmere Fosfen vifer Fjeldet fig igjen, 

dog förft ved Auguft Maaneds Vandfiand. Den öftre 

Bred har ligeledes Leer med Fjeld under, fom ikke 

allevegne er fynligt. Ovenfor Sundet ftikker ved en 

liden Evje et Skjær ud i Strömmen, hvilket oe ikke 

er til Hinder, 

Det fiore Jordfald, maafkee det fiörfie fom no- 

genfinde fandt Sted i Glommen og hvoraf endnu Ban- 

kerne ere fynlige efter den antydede Linie, ligger 

mellem Blakker Skandfe og Netteberg. Man feer 

hvorledes den oplöfte Jordmasfe har trængt fig frem 

*) Disfe Mærker ere Ag blandt de Ööyrige i Oyer- 

- flaget. 
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gjennem et Snevre ved Evjen, og Virkningen i El- 

ven maa have været fkrækkelig. Endnu er næften 

"den hele Strækning efter Faldet et Morads, hvori- 

gjennem en liden Bæk, fom og paa Kartet er antydet, . 

flynger fig» En heel Gaard fkal efter Sigende være - 

gaaet under, men Aarstallet er nu ubekjendt. I 1816 

fkedte et lidet Jordfald firax nordenfor Snådffedan 
hvoraf Elven næften har opfpiift det Udfaldne, og Jords- 

monnet heromkring er fuldt af Kilder og Vandaarer. 

Terrainet, hvorpaa Skandfen ligger, er allerede 

omtalt i Befkrivelfen over Jordfaldene fom et meget 

farligt Punkt. Omkring famme trænge 7 Kilder fig 

frem mellem Sand og Leerlaget, og paa et Par Ste- 

der er Jordsmonhet i Bakkerne faa fumpigt, at det 

ikke kan bære en Heft, Tvende fmaae Bække löbe lige- 

ledes fammen paa et Sted ved Bredden, hvor Leer- 

væggen ftaaer næften perpendikulær i en Höide af 24 

Fod ved Middelvandfiand; og den hele Strækning 

indtil Bækken föndenfor Gaarden Fofs har en Mæng- 

de Kilder; ogfaa her findes Spor til ældre, men min- 
dre Jordfald. Derfom dette Terrain fkal blive i den 

Tilftand, det nu befindes, faa er der al Rimelighed 

for at det enten heelt eller partielt vil gaae ud. 
Vel feer det ei fuldt faa farligt ud fom Næstangen, 

hvor der er Elv paa begge Sider, men man burde 

dog vile Dybet længere ud i Midten af Flodleiet 

ved et Par fluttede Krybber, anlagte ovenfor Sund- 
fiedet, faaledes at Skjæret ved Evjen ogfaa benytte» 

des for Bortviisningsmiddel. * Ligefaa bör Kilderne 

DE Overflaget er 2de faadanne Krybber opförte, men 
Vandafledningen henhörer ei umiddelbart under Elv- 
korrektionen og VPEGNE derfor ikke blandt Omkefinin- 
gerne, 
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bag i Terrainet opföges og affkjæres; fandfynligvis 
findes deres Udfpring enten ved Foden af den nor- 

denfor liggende Svarftadhöide, eller man træffer dem 

maafkee i den Egn hvor Sandlaget ophörer, hvilket ikke 

fkal være langt fra Skandfen eller fra Folfs,. Förft 

umiddelbar ovenfor Sundfosfen vifer ek pg une 

der Leerbakkerne, 

Formedelft andre Forretninger blev Budtinaen 
fen afbrudt ved Blakker Færgefted den l/de Juni 
1824, og igjen optaget den 18de Auguft famme Aar, 

Da Vandet i Mellemtiden var faldet 4 til 5 Fod, og 

- Bredderne paa Tegningen fiedfe ere angivne faaledes 

fom de fandtes ved Underfögelfen, faa er herefter de 

Terraindele, der å höiere Vandfiande overfömmes, 
paaförte med færfkilte Signaturer. See Forklaringen 

over Tegnene i 6te Plan. Strömhaftigheden var den 
I4de Juni 2,9 Fod å i Sekundet nordenfor Skandfen ved 

Evjen, 

I Sundfosfen, fom dannes af en Klippe tvers over 
Elven, fiyrter Vandet fig, ved Auguft Maaneds Vand- 

 ftand, gjennem (å forfkjellige Aabninger mellem Skjæ- 

rene, fenere paa Aaret kun gjennem 2de; i Flomti- 
den dækkes felv de höiefte Klipper ganfke. Ved Un- 

deifögelfen fandtes Höideforfkjellen 4" 0' 2”, Ved 

Nivellement af Generalveimefter Ingier i November 

1800, var Faldet 5' 7" paa 911 Alens Diftance; men — 

da Fosfens Længde ikke overftiger 200 Alen, faa maa 
Nivellementet rimeligvis have ftrakt fig til det Punkt 
nedenfor, hvor al Bölgegang ophörer, eller til Klippen 

Sundflottet. I Flomtiden, medens Vandet (tiger og Klip» 
perne overfkylles, optager Bafinet nedenfor Faldet, Höel — 

eller Hölen kaldet, en fiörre Vandmængde end det | 

afgiver; og da Virkningen paa Skjærene i famme Tid 
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derfor ligger dybere, faa er Fölgen at Sundfosfen ikke 

er vanfkelig at pasfere for nedgaaende tomme Baade 

igjennem det fiörfte Slug paa Vefiliden, Falder igjen 

Vandet, faa tiltager Fosfen, er allerede i Midten af 

Auguft vanfkelig at gaae ud over, og fenere paa Aaret 

lader det fig aldeles ikke gjöre, det fkulde da være, 

at der en enkelt Gang indtraf en ufædvanlig Höfiflom, 

Efter al Rimelighed ligger heri Aarfagen til Forfkjel- 

len meilem Nivellementerne. *) Bölgegangen af Fos- 

fen firækker fig meeft mod det veftre Land, er ikke 

meget farlig til nogen Aarstid og flutter aldeles lige- 

ud for Skjæret Sundfiottet; paa Ofifiden ender en fior 

Bagevje lige under Faldet. Lodfkuddene vifte at Dy- 

bet er temmelig ftort under Styrtningerne og gjen- 

nem hele Balinet. 

De for Raanaasfosfen angivneé Maader, og Grun- 

dene for eller imod Pasfagen ad den vaade eller tör- 

re Vei, gjælde ligeledes for dette Vandfald, hvis Ter- 

rain er paa Öftfiden meget fordeelagtigt, i hvad der 

end vælges. Maafkee man iftedetfor andet her kun- 

de anbringe 2de ved Siden af hinanden liggende 
Gjennemlöbsrender med Stemporte, hvoraf den ene 

tjente ved höiere, den anden ved lavere Vandftande; 

Faldet er til en faadan Indretning ikke for ftort, og 
der gives Anledning nok til forfvarlig Længde i For- 
hold til Höiden, **) 

*) Dette er ganfke bekræftet ved Opmaalingen i 1826 ved 
 lavefie Vandftand, thi Fosfens Fald var i de förfie Da- 

ge af April Maaned 6' 40 2141; formodentlig den fiör- 

fie Höideforfkjel, 

**) Sundfosfens forfkjellige Höide i de forfkjellige Vand- 
fiande har foranlediget den Beflutning, ogfaa her at 

foreflaae Pasfagen paa den törre Vei med Ophiynings- 
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 Tanfeet den Vidde Bafinet har under Foslen, faa 

- er dog Vandets Haftighed temmelig ftor og Strömmen 

Schive 

afgiver til Bugterne paa begge Sider 2de betydelige 

Bagevejer. I den veftre, eller her formedelft Drei- 

indretning, fom drives af Damp, og Bekofiningen her- 

| 
| 

| 

for findesi Overflaget, I Plan IX Fig. 1, fom vifer Fos- | 

fen opmaalt ved lavefie Vandfiand i 1826, feer man 

Ideen til den Maade, hvorpaa Fartöierne fkulde pasfe- 

re dette og de öyvrige Vandfald, aa betyder i Fig. 1 
og 1b en Muur, paa hvilken hviler 5de Rader Jern- 

baner, fom ligge i deres överfie Deel ovenfor alind- 

flydelfe af Höivandene, idet Muren her er antaget til 

19 Fod, b er en Bygning, hvori Op- og Afviklings- 

rullerne anbringes, hvilke drives med en Dampma- 
fkine i c. Fra Rullerne gaae Touge, hvortil en eller 
flere Slæder med 3de Rader Friktionsruller ere fæfie- 

de. Kommer et Fartöi, fom fkal bringes forbi Fos- 
fen, faa gaaer Slæden ned ad den til behörig Dybde i 

Vandet udgaaende Jernbane, og Fartöiet klynges til 

Slæden ved Hjælp af Stropper og en færegen Indret- 
ning med Kiler, der bringes under og fvarer til Far- 

töiets Bug. Nu begynder Opviklingsmafkinen at 
virke, og Fartöiet ophales. Saafnart dette er kommet 

over höiefie Punkt og bragt paa den modfatte Side 
paa Glid, vil dets egen Tyngde drive det ned;i det at 

Gangens Hurtighed reguleres med Afviklingsrullen, fom 

har Toug i Slædens Agterende, Det forfiaaer fig at 

--— 

Opviklingstouget maa fra Rullen gaae igjennem en 
Ledefkive, anbragt et Stykke hen paa den nedgaaen- 
de, Plan, for at bringe Fartöiet paa Glid; ligefom at 

Mafien under Gangen paa Jernbanerne nedlægges; men 

dette kunde ikke med. Tydelighed antydes paa Udka- 
fiet. Ved Sundfosfen er regnet paa 2de Slæder, fom 

paa eengang trække hyer en ladt Baad; ved Raan- 
aasfosfen er antaget 0 Slæder, hvoraf 3 til Lafidrager- å 

ne og I til Dampbaaden. . Ved Svanefosfen 4 Slæder, 

hvilke og ved disfe Steder gaae paa engang og er 



— 

Undersögelse over Vormen og: Glommen. 97 

ningen nordre Viig er en Lændfe anlagt, hvori Töm-- 
meret gaaer ind med Bagevejen fra nederfie Ende, 
og fiandfes ved den överfie; denne Lændfes Henfigt 

er, ligefom ved Bergslændfen i 10de Elvfiykke, at hin- 

dre Bingslændfens Overlæfsning. Ved Bredden har her 
lagt fig en Sand kaldet Höelfanden, og man bemær- 

ker i denne Egn 2de Skjær, nemlig Sundflottet og 

den Klippe, hvori Enden af Lændfen er fæftet. Op- 

evjen har i den föndre Bugt dannet Fofsfanden, og 

en anden ifoleret Grund, fom aldrig blottes. Bagevjen, 

fom gaaer langs Landet her op under Fosfen, maa 

formeentlig blive nyttig for de opgaaende Fartöier, 
I Slutningen af Bafinet fiöder man paa et Skjær, 

kaldet Maagefkjær, fom overfyömnnes ved Höivande- 

ne og derfor maa forfynes med Mærke,*) Lodfkud- 

Forholdet heri nogenlunde afpasfet efter Pasfagene 
Længde, ligefom og Kraften maa foröges efter det pas- 
ferende Slædeantals Störrelfe, Ideen til denne hele 
Indretning er taget af Skibsbygger i Leith Thomas 
Mortons Patent-Slæbeveie, efter hvilken Fartöier af 
henimod 500 Tons drages opad en fkraa Plan; dette 

Skrift er fammenholdt med Nicolay Woods Afhand- 
ling om Dampvogne og Jernveie, 

Plan IX har endvidere et Længdeprofil af Fose 
fen i layefie Vandfiand, Fig 1, as ligefom der og vi- 
fes paa Grundridfet, hvad der i Flomtiden er over- 

fvömmet, —Bölgegangen ophörer i famme Vandfiand 
noget nedenfor Kattehullet; Faldet er ganfke ophört 
ovenfor famme og Bagevejen, fom haves ved Höivan- 

- dene paa Olifiden, er nu ganfke borte. Det i Fodmaal 
angivne Dyb er mellem de punkterte Linier og Lan- 
det fiedfe under, wudenfor over 5 Fod. > De med, 

Mærket o paaförte Höider ere optague for nogenle- 

- des at kunne beregne Bekofiningerne af Muren, - 

*) Dette Mærke fiaaer blandt de öyrige i Overflaget. 
7 
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dene vifte fiere Dybde paa Veft end paa Öftfiden | 
af Skjæret, hvor Grunden ventelig er Fjeld, men Ho- 

vedlöbet, fom dog er dybt nok, maa blive paa fidft- 

nævnte Kant, da det andet er trangt. Fofslændfen 

paa Ofifiden indtager tilligemed Fofsaaen, hvori der 

nedlöber en Aa fom driver flere Saug- og Mölle- - 

brug, en betydelig Mængde Tömer, til famme Hen- 
figt fom Höelslændfen. Nordenfor Fofslændfen ligge 

nogle forladte Lændfekar i Elvedybet. — Bredden af | 

Floden er fra Katevjefhjær liden i Forhold til den 
övrige Deel, men Dybet meget fiörre. Desuagtet | 

-— var Sirömhaftigheden 4, 8 i Sekundet den 2lde Au- 

guft, og det bliver ugjörligt at roe op med Laft gjen- 

- nem Snevret, fom flutter med en anden fiörre Ind- 

fkrænkning af Strömmen i Sterten. 

Dette Punkt er af famme Natur fom Svanefos- 

fen, men dog i Forhold mindre fnevert, og -man fkal 

til alle Tider, felv i höiefte Flom, kunne pasfere ud 

igjennem Strömmen. Björnfkallen, fom ved Under- 

fögelfen ragede langt frem i Elven, er til famme Tid 

overfyömmet, og Faldet maa da være meget bety- 

deligere end den 2lde Auguft, da det fandtes O' 7" 

Bør, Ved lavefle Vandfiand derimod kan man roe: 

op igjennem denne Ström, fom ellers i Elvens; jo nære» 

mere man derimod er den Tid Flommen indtræffer, 

jo firidere er den. 

Saavel Sterten, fom det hele Snevre ovenfor, læg- 

ger en betydelig Hindring iveien for Pasfagen i Flom- 
tiden, fhi en Dampbaad, afpasfet til de övrige Dele 

af Elven og indrettet til at tage 6 til 8 Fartöier paa | 
Slæbetoug, vilde formeenilig neppe uden i flere Væn- 

- . 
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dingér bringe dem opad Suevret. Mellem Skjæret 

nedenfor Sterten og den öftre Bred nedover ligger 

efter al Rimelighed et dybt Skjær, *) ihi Bölgegangen 

i Flomtiden er meget fiærk paa dette Punkt, faa at 

Fartöierne maatte gaae fra Björnsvigen langs det nor- 

dre Land ovenfor de 2de Skjær og forbi Björnfkal- 

len ind i Sterten, ifiedetfor den renere Vei veften 

eller fönden om Skjærene og derpaa langs öftre Land, 

Ved en partiel Bortminering af Björnfkallen og ved 

Opfiuvning af Elvmasfen ved g, begge Dele afpasfede 

med fornöden Nöiagtighed, vilde formeentlig en ftor 

Deelaf Vanfkelighederne ved Sterten formedelft det rin- 

ge Dyb i Björnsvigen, famt ved hiin heftige Bölgegang 

bortfalde; men det fordrer en nöiere Underfögelfe, 

hvorvidt faadant formedelft de anlæggende Værker 

til Fosfens Pasfage, eller de paa Nordfiden nedbrud- 

te Bredder kan være tilraadeligt.**) Da Skjæret 

mellem Sterten og & er overfyömmet til næften la- 

vefte Vandftand, maa det forfynes med Mærker for 

den Tid hvori det kan fkade, 

Fra Sundfosfen er Vefilidens Bred for de höiefte 

Vandftande Sand, med en for de lavere af Fjeld, 

*) Dette har ganfke bekræftet fig ved Opmaalingen i 
1826, men Skjæret ligger dog faa dybt, at det ikke i 

lavefie Vandfiand kan optage 4 —5 Fods Fariöier. 

**) Den nöiagtigere Underfögelfe i1826 vifer at man uden 
Fare kan opfiuvye Elyen 2 Fod ved g. Dæmningen 

er antaget udfört af Fafkiner, Overflaget og Bortmi- 
neringen af Björnfkallen til lavefte Vand er ligeledes 
anfat.- Men det bliver ogfaa nödvendigt at forbinde 
Opfiuyningen ved g med en auden imellem Nord- 
enden af Fosfeholmen og nordre Bred, hvilket Snevre 

kaldes Stinten, thi ellers opnaaede man ikke Henfigten 

fom man burde; ogfaa Bekofiningen herfor er anfört. 
Fa 
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hvilket fom Forfirand fikker langt ud i Vinterfiöet, 

Fra Höelslæudfens Begyndelfe indtil forbi Pladlen 
Tangen fees intet Fjeld, men blot Sand; fiden er — 

det förfte nælten allevegne fynligt indtil Björnsvigen, 

hvor der har lagt fig en Forfanding paa Fjeldet og 

hvor Bredden for de höiefte Vandfiande har lidt af El- 

vebrud, hvilke burde beplantes.*) Bredden paa Öfe= 

fiden er derimod Leer paa fynligt Fjeld indtil Fofsfan- 

den, fiden blot Leer forbi Fosfeaaen, med en Sand- 
* firand foran i hele den öfire Bugt, hvilken vifer fig ved 

- Auguft Maaneds Vandftand og kaldes med fornævnte 
Navn Fofsfanden, — Fjeldet var næften allevegne fyn- 

ligt i Bakkerne paa den övrige heft oven- og neden- 

for Sterten, gjennem Fosfumvigen til Bingsfosfen, 

Dette Vandfald deles ved Fosfeholmen i 2de Dele, 

hvoraf den ene gaaer paa Vefit- eller Nordfiden af 

Holmen gjennem en fmal Rende, Stinten kaldet, og 

den anden paa Sydfideu, men længere ned. Faldet 

å Stinten foraarfages tildeels af Opftuvning bag Fos- 

feholmen, og ved de lavefte Vandftande gaaer intet 

Vand denne Vei; Hovedfaldet derimod, fom ligger lige | 

ud for Pladfen Fosfen, fkyder fig mellem Skjærene | 

veftenfor Fosfeholmen. Ved å eller Langefkjær er | 

ligeledes et ubetydeligt Fald og nedenfor dette hef- 
tig Bölgegang, fom förft ender ved € Luushammeren | 

'og D Kudfkerudbugten, og fom fkal foraarfages af en 

Mængde Steen i Elven paa dette Sted, **) I Flom- | 

bi overfyömmes alle Skjær, undtagen en Deel af 

2) Anfört i Overflaget. 

*) Underfögelfen i 1826 vifte, at al Bölgegang ophörte 

firax nedenfor åa ved lavefie Vandfiand; man erindre | 

at Ovenfiaaende er fkreyert til Underfögelfen i Auguft 

18249 
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Fosfeholmen: men den Tid af Aaret da Fosfen har 

fin fiörfte Force er medens Vandet begynder at fge; 

indtræder derimod Flommen, faa hæve de i Öieren 

tilbageholdte Vande fig faa höit, at Bingsfosfens Fald 

betydelig formindfkes, og man fkal endog i enkelte 

fjeldne Tilfælde ved haftig kommende Flom have 

roet op igjennem Fosfen. Ved Underfögelflen den 

22de Auguft var Faldet paa Nordfiden 12' 5" 6”, 

Efter Krafts topographifke Becfkrivelle lfte Deel Pag. 

340 fandt Gencralveimefter Ingier Faldet 10' 5" 2" i 

1645 Alens Længde, Forfkjellen i Faldhöiden kan 

muligen hidröre fra det dennegang brugte fuldkom- 

nere Infirument, og den mere detaillerede Underfö- 

gelfe, fom fkal finde. Sted i denne Vinter, vil vel 

give fuldfiændig Oplysning om denne Sag.*) 

Skal Værker anlægges for at pasfere Fosfen, då 

bör det fkee paa Nordfiden, thi Terrainet feet i Natu- 

ren vifer den föndre Bred ufordeelagtigft. Men hvad 

enten man gaaer den vaade eller törre Vei, faa bör 

 Begyndelfen være ovenfor Stinten og Enden neden- 

for c eller Luushammeren i Törkopevjen. Hvad der 

*) Nivellementet af Bingsfosfen i 1826 i lavefie Vandfiand 
gav Höideforfkjellen 12! 6" 97 alifaa lidet mere end i 

Auguft 1824. Længden af hele Fosfen fandtes ved 
den nöiagtige Opmaaling omtrent 1200 Ålen; i Flom- 
tiden derimod, da Bölgegangen firækker fig længere 

ned, bliyer Fosfens Længde omtrent 1600 Alen. Det 

er ikke nfandfynligt, at der paa den Tid General» 
veimefier Ingier nivelleerte Faldet har været Höfiflom, 
hyorved Öierens Vand er fieget faa betydeligt at Fål- 
det er fundet mindre, end det faa filde paa Aaret 
burde være. 
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iövrigt gjælder om begge Slags Anlæg for Raanaas- 
fosfen er ogfaa her anvendeligt *). | | 

Umiddelbart nedenfor Fosfen fiöder man paa Bings- 

eller Storlændfen, fom ftandfer alt gjennem Glommen 

gaaende Tömmer, og hvis överfie Fæfte er i den 
nordre Ende af Kud/kerudvigen, og dens nederfte 

ved Fagerhytten; den har desuden en Forfiötning 
nedenfor, fom er kjendelig nok paa Planen, - Denne 

Lændfes Sammenfæining og Befkrivelfen af dens De- 
le henhörer til en mere detailleret Underfögelfe; imid- 

lertid er det for Tydeligheds Skyld fornödent her at 
anföre Fölgende: | 

Naar Tömmeret om Sommeren og ifær i Flom- 

tiden kommer nedad. Elven, optages, fom forhen 

er fagt, en Deel af Bergslændfen i No, 10, famt ved 

Höels- og Fofslændferne i dette Elvftykke, for at Ho- 
vedlændfen ei fkal overlæsfes. Den Deel derimod, 
fom gaaer Elven ud, ftandfes ved fidfie Lændle. Saa- 

fnart denne faaer mere Tömmer end man troer den 

kan modtage uden at brifte, affiikkes det til de nedenfor 

liggende Rebaklændfen og Sprenglændferne (faaledes 

kaldes Forfiötningen), famt til Zeftby-, Lyftad- og Rö- 

mulændjerne. Paa alle disfe Steder og ved Hoved- 

lændfen felv forteres, eller fom det kaldes flakes 

Tömmeret efter Mærkerne, En forteret Rad, beftaa- 

ende af 5 Tylter ved Siden af hverandre lagte Töm- 

merftokke, kaldes en Slipperad, og denne hænges i 

en Slake eller Sammenbindingslændfe, fom findes 

*) Bingsfosfens Forbigang er antaget at fkee paa famme 
Maade fom ved de foregaaende Vandfald, men med 
2de Damp- og Ophivningsindretninger, da Difiancen 

er temmelig betydelig, famt 9Slæder. 
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ved hver Tömmerlændfe. Flake- eller Flödningsbin- 

deren fammenföier gjerne 3 Slipperader efter hver- 

andre, og disfe kaldes nu en Bas, Ere flere faadan- 

ne Bafer færdige, löfes de hver for fig fra Slakelænd- 

fen og föres længere ud i Elven, hvor de ved Stran- 

— den, med Grundejerens Tilladelfe og mod Betaling, 

fammenbindes paa den Maade, at 5 Tylter blive 1 

Bredden og 20 Stykker i i Længden. Nun kaldes Sam- 

lingen et Tömmerhundrede og tranfporteres faaledes 

til Saugbrugene ved Vahl, længere ned i Elven, til 

Gahnsbrugene og de öyrige Saugbrug i Öieren, famt 

til Strömmen, Derimod gaaer man gjerne med 150 

eller 300 Tylter ad Gangen af det Tömmer, fom fkal 
gjennem Mörkfosfen,. I förfie Fald kaldes Samlin- 
gen en Klad, i fidfie en Beit. Efter St. Hans Dags 
Tid indtil ind i September er den fiörfte Tömmer- 

drift nedad Elven. Gjennem Bingslændfen gik i 

Aaret 1825 over 60000 Tylter Tömmer, 

Lige under Fosfen og forbi Midten af Storlænd- 
fen er Dybet paa Grund af Strömgangen meget for, 
men fnart træffer man nu faavel til Siderne fom i 

Midten oplagte Banker, hvis Aarfag er Elvens ringe 
Strömhafiighed i Flomtiden, da den förer det mefie 

Material med fig, og end mere den fiörre Brede, 

den indtager. Strömretningen nedenfor Fosfen fal- 

der meeft paa Nordfiden af Lændfen; paa dennes 

föndre Side er derimod en temmelig heftig Opevje, 

fom flutter ved E eller Kudfkerudvigen, Kudfkerud- 

Janden, en for Vandfianden ved Underfögelfen noget 

langt udgaaende, tildeels ufynlig Forfirand, gaaer 
ud i Leiet med en Grund, fom aldrig blottes, Lige- 

ud for Pladfen Rebakken ved Rebaklændfen deles 

Vinterlöbet ved en h ARE, om Vinteren for en Deel 
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fynlig Forfanding, Solbergfanden, fom förft ender i 
næfte Elvfiykke, Löbet paa föndre Side af famme 

Grund er lidet og neppe fremkommeligt, derimod er 
det noget bedre paa Nordkanten, For at regulere 

og forbedre Leiet faavel her fom nedenfor, og tillige 

bringe Seilladfen i lige Retning fra Törkopevjen, famt 

forekomme den fkadelige Indflydelfe, fom Lændferne 

ovenfor ofte foraarfage ved Forandring af Flodleiet, 
vilde det være rigtigt, om et Delingsværk (Schöpfwerk) 

anlagdes paa Spidfen af Grunden, og at dens Begrænds- 
nings-Linier paa Siderne dækkedes med Værker, af lige 

Höide med Det, fom blottes i Höftvandftandene, faa at 

ar ===> 

EEE 

Grunden i Fremtiden forblev i nærværende Forfaf- 

ning. *) Men en flig Korrektion bör altid fkee med 

Henfyn til at beholde den fiörre Vandmængde i det 

nordre Löb, og uden Skade for den egentlige Strand- 

bred paa denne Side, Inden föie Tid vilde da Vin- 
terlöbet her blive dybere og mere pasfabelt end for 

— Oieblikket. 

Til Pasfagen fra Laksamméeen gjennem Høvedl 

lændfen maa HRettighed afkjöbes Lændfeeierne, og et 

Löb indfkjærmes i tiltrækkelig Bredde fra og langs 
den nordre Forfirand, **) Gjennemfarten vilde da fkee 

omtrent hvor Hovedlændfen og dens Forftötning fiöde 

*) Begrændsningen af Solbergfænden og den jligeover= 
for liggende nordre Bred, famt et Delingsværk paa 
öfire og et Separationsværk paa vefire Ende af be- 
meldte Sand, hvilket fidfie förfi anföres i det næfie 

Elvfiykke, ere tilfammen anfatte i Overflaget. 
xY Saavyel Indfkjærmuingen af et Löb fra Törkopevjen til 

Hovedlændfen, fom og hvad der udfordres for at 

komme i Befiddelfe af famme, er anfat i Oycrflaget. 

2 
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fammen, og Forbindelfen af disfe maatte derfor flyt- 

tes lidet længere op; hvilket Alt ikke. kan være til . 

fynderlig Hinder, da Lændfen fjelden eller aldrig er 

fuld 'af Tömmer. Derimod var det i alle Henfeender 

vanfkeligere at EE Gjennemlöbet pa Elvens -fön- 

- dre Side» 

Allevegne Feksde Bredden, for havdes ved 

Underfögelfen, fra Stinten til € eller Luushammeren, 

af Sand og Fjeld; det fidfie kan ei ligge dybt, hvor 

det ikke fees i Dagen. Bredden for de höiefte 
Vandfiande er derimod Leerbakker, nedbrudte paa 
hele. Strækningen, hvorfor de bör beplantes forfvar- 

lig; kun paa et enkelt Sted træder Fjeldet frem. Fra 

Törkopevjen til Fagerhytten er ligeledes Sandbred, 
men derimod Hovedbredden Sandbakker, fom maae 
beplantes. - Fra fidftnævnte Plads til Slutningen af 
Elvfiykket ere begge Bredder Leer, den yderfte af 
et temmeligt blödt Slags; her er allevegne Elvebrud 

og en fuldftændig Beplantning derfor nödvendig, *) 
 Sydfiden af Fosfen har ved Bredden Fjeld, hvor- 

paa hviler et Leerlag, I Fyensvigen har lagt fig en 

Forlanding, og indtil Kudfkerud feer man Bredden 

for det. mefte at beftaae af Fjeld og Höiderne eller 
Höivandsbredden af Sand; men fra fidøe Plads til 

HKebak ligger en nu gammel Forfanding til Hoved- 
- bred langs Kudfkerudfanden, Man træffer förft Fjeld 

nedenfor Rebaklændfen paa enkelte Punkter, Bak- 

kerne derimod ere allevegne Sand. 

Ved Underfögelfen den 22de Auguft fandtes 
Strömhaftigheden i det nordre Löb ved Solbergfan- 

den 2,7 Fod i Sekundet, Den beftandig herfkende 

*) Alle disfe Beplantninger ere anförte i Oyerflaget, - 
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Vind hindrede her, faavelfom ofte oven- og neden» 

for, flere Efterforfkninger af Strömhaftigheden. 
Naar Sund--og Bingsfosferne undtages, eller naar 

de foreflaaede Korrektioner og Værker udföres i disfe, 

da vil Elvlöbet i denne Deel allevegne være - pasfa- 

belt for 4 til 5 Fod Pye ganen Foartöier i fybelig 
Vinterfiöe, å 

Elvstykket No, 43. 

Den aldeles veftlige Retning, Floden havde fra 
Sterten i forrige Elvdeel, forandres ftrax i Begyndel- 

fen af denne og bliver atter fydveftlig. 

Solbergfanden ender her og Löbene paa begge 
Sider af famme forenes igjen til eet, fom til begge 

Sider har Grunde, der vilde optage 4-5 Fod dybt- 

gaaende Faritöier i lavefte Vandfiand, men hvilke 

aldrig vile fig blottede, Formeentligen vilde de 
bortfalde ved at före Spidfen af Solbergfanden, hvis 
Side maa dækkes i denne fom i forrige Plan, læn- 

gere ned i en med Böiningen mere hydrometrifk 

Betning, og ved at bringe Römuelvens Vinterlöb ud 
af den fatale Direktion, det nu har mod Hovedelvens 

Strömfireg, og ind i den paa Holmefanden opgaaende 
Hende,*)  Derefter maatte Kanten af Forftranden 
dækkes, fra Elvfiykkets Begyndelfe forbi Römulænd- 

fen og et tilfrækkeligt Stykke nedover, med Værker 
af famme Befkaffenhed, fom de for Solbergfanden 

- anförte, **) Herved opnaaedes fnart et fuldkomment 

*) Udgrayningen af en faadan Rende er anfört i Over- 
flaget. 

*) DennefKorrektion er tilligemed den Deel af famme, 

fom falder i 12te Elyfiykke, opfört famleti Overflaget. 
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Löb for Fartöier paa: veftre Side af Elven i Forbin- 

delfe med. det fra forrige Elvydeel, ifær naar baade 

Solbergs- og Holmefanden til begge Sider af Löbet 

fik Mærker for de lavere Vandftande, 

Den ved Underfögelfen fynlige vefire Bred er 

Leer indtil Römuelven; Bredden for de höiefte Vand- 

fiande er maadeligt höie Leerbakker, Elven har ei 
allene ödelagt Kanten af disfe,*) men 2de fmaae Iord- 

fald have fundet Sted, hvoraf det ene gik ud om Natten 

den 22de til 23de Auguft 1824, medens denne Deel af 

Elven blev underfögt. Det fadfæfter ganfke de for- 
hen angivne Aarfager til Iordfaldene, og da Bunden 

af Faldet laae i fiörre Höide end den flade Bred, faa 

kan ikke Elven have været Hovedaarfag til Udbrud- 

det, men vel have bidraget noget dertil i den Tid 

Floden var faa höi at Vandet gik ind i Bakkerne, 
De överøte Lag i den perpendikulært tilbageftaaende 
Væg vare aldeles kompakte; omtrent fra Midten til 
Bunden var Leret blödt, og hvad, der er mærkeligt, 

nede i Væggen faaes et Hul af 8-10 Tommer i Gjen- 
nemfnit, hvorigjennem Vandet fyntes at være trængt 

frem. **) Det övre og fate Lag af det udfaldne 

Stykke laae i liden Afftand fra Hulingen, og i Profil 
fe det Hele ud fom Fig. 2, Plan 9, hvor Linien å 

betyder Skraaningen af Bakken förend Udbruddet 

fkede, Intet Tegn vifte fig til Fjeld, men nogle Ti- 

mer efter Faldet fporedes endnu en Lugt, liig den af 
Svovel, omkring Stedet, 

”) Til Beplantning af Bakkerne er arfat en Sum i Oyver- 
flaget. 

**) Ved et af Iordfaldene paa Næstangen fkal noget Lig- 
nende være bemærket, 
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Det er en hos Almuen i denne Pgn gammel å 

Spaadom, at Sörum Præftegaards Grund og det hele 
Stykke af Sörumfletten nedenfor indtil Glommen en- 

gang i Tiden vil gaae under af Tordfald: og at flutte 
efter de Tegn, fom vile fi fig næften allevegne i denne 

Trakt, kan Saadant være rimeligt nok. Der er end- 
og for et fligt Tilrelde taget Befiemmelfe med Hen- | 

fyn. til Præftegaarden ved et Refkript af 7de Juli 1797. 
Imidlertid er en fpeciel Underfögelfe af Egnen ved 

Römua, hvilken laae udenfor denne Plan, ganfke nöd- 

vendig, for om muligt at forebygge de Fölger, Öde- 
læggelfen kan lave for Hovedfloden, 

Römuelven, fom bringer Glommen en berydelik | 
Vandmasfe fra de lavere Egne, udfpringer af Hasler- 
vandet i det fydlige Eidsvold, gaaer igjennem Ullens- 

ager og Sörum Prækftegjeld og falder her i Glommen. 

Den har kun mærkelig Strömgang om Vaaren og Hö- 

ften, ellers træder Hovedflodens Vand langt op i den 

og tilintetgjör Strömmen længe för Udlöbet. Förend 
— Löhrenfaldet, % Miil ovenfor, gik ud i 1795, var Rö- 

muas Leie bedre end nu, nemlig langs Hammer- 

aafen i en endnu til alle Tider og paa et langt Styk- 

ke med Vand fyldt fiende og bag en Öe, fom laae 

paa Holmefanden; men efter hiin Revolution er Oen 

opfpiift af Glommen, og Römua har nu fit Vinterleie i 
en fkadelig, næften mod Elven gaaende HRetning, der i 

tilligemed dens Forbedring ovenfor er omtalt, En- 

gang fkal der være gjort et frugteslöft Forlög paa at 

- bringe Römuaå tilbage i dens gamle Leie, men uhen- 

figtsmæsfig maa Pröven endelig have været, fiden den 
ei lykkedes i et Jordsmon fom det paa Holmefanden. 

Önfkeligt var det, at de forellaaede Forbedrin- P 

ger af Leiet bleve iværkfatte, eller at Glommen her 
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beholdt «let Löb, den har; thi ifölge troværdige Vid» 

nesbyrd vile desværre de fenere Aar, at Elven tryk- 

ker fig mere mod Vefifiden, faavel oven- fom neden» — 

for Römua, og faaer derved, paa Grund af den fiörre 

Bredde, en ringere Dybde; men efter enhver Kor- 

rektion maa man dog være opmærklom paa Virk- 

| ningerne ved det öftre Land, og ei tillade Floden at 

befkadige dette; thi det bortfkjæres lettere end det er 

oplagt. Man lade derimod Elven gjöre fig tilgode 

paa Bunden og fordybe den. 

Den vefire Bred, fra Römua langs Hammetaafen 

mnd Kaabeberget er afvyexlende enten blot Leer el- 

ler og Fjeld under Leret, dog træde Bakkerne no- 
get tilbage for Hovedbredden, Enden af Forftranden 

Holmefanden blottes noget lidet ved Vandftanden i 

Slutningen af Auguft Maaned. 

Vefibyfanden paa Ofiiden er her Bredden fra 

Middelvandfiand og en af Elven oplagt Forfanding, 
— hvilken tilligemed alle nedenfor liggende Öer og For- 

fandinger beftaaer af en fand- og leerblandet Jordart, 

hvorpaa Elven aarlig i Flomtiden affætter Slam eller 

en flikartet Masfe. —Sand- og Leerbakkerne under 

Vefibye, Tangen og Lund ere, efter de paa Tegnin- 

gen bemærkede Linier, Bredden i höiefte Vandfiand, 

Ved Veltbyfanden ligger Fekgdendfen paa: den ud- 

ragende Forftrand. 

Strömrafet trækker fig fra Holmefandens Ende 
mere over til det vere Land, og Hovedlöbet gaaer 

mellem Kriftenskrogen og Jutulen, famt paa Veftfiden 

af den ubenævnte fiore Sand udenfor Enerud, — Paa 

 Öfifiden af denne Sand er Dybet mindre og formind- 

fkes iden en 6—7 Aar betydeligt. EnSammenföining 
af Sanden med öfire Flodhred, i Forbindelfe med en 
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Garnering langs dens veftre Side, maatte lede til et 
fiörre Dyb i Hovedlöbet ved Ruinerne af den gamle 

Lændfe, ifær naar Forfiranden' ugenfor Sollihagen 

dækkedes; men da Leiet uden denne Korrektion er 

dybt nok faa behöves den ikke for Gieblikket, men 

man maa blot være opmærkfom paa Flodleiets mu- 

lige Forandringer, * Paa Forftranden ved Sollihagen ' 
og oftomtalte Grunds veftre Side maae dog enkelte 

 Mærker opfættes, der vile fig i de höiere Vandftande. 

Ruinerne af den gamle Lændfe, beftaaende af en 

Mængde Kar, maae borttages; det famme er Tilfældet 

med nogle gamle Kar paa Oftfiden ved Lyftadlænd- 
fen, *) da alle faadanne Levninger virke ufordeelagtigt 

paa Flodleiet. Skade er det, at intet Politie over- 

holder en henfigtsmæsfig Orden i Elven, men at alle 

Indretninger gjöres eller forandres uden ringefte Ind- 

figt eller Henfyn til mulige Ulykker. Denne Flod- 

egn var vift i mange Henfeender fuldkomnere og ei 
- underkaftet faa hyppige Omvæltninger, hvis Lændfer- 

ne anlagdes paa de henfigtsmæsfigfte Steder, og der 
fandtes et blot nogenlunde taaleligt Opfyn med den 

hele Flödningsindretning; men man bör haabe at og- 
faa den Tid kommer; da ikke alt det fom kan for- 

dærve den herlige Flod gaåer fin egen Gang. 

Da Vandets Haftighed er fiörre nedenfor den om- 
talte Sand, hvor Flodleiet er renere, faa har Saadant 

givet Anledning til Navnet Jonsfirömmen; Strömhur- 

de var her den 2/ide Auguft 3,6 Fod i Sekun- — 
det. — Dybet er nu mere öftligt end forhen indul 

Holmens föndre Ende, hvor flere Grunde ligge i 

Flodfengen, der alle bör mærkes, for at Seilladfen 

*) Herfor er en Sum anfört blandt Omkofiningerne, 
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kunde gaae frit langs öfire Bred indtil Shitningen af 

Elvftykket. 

Elven har forhen været betydelig Bredal i den- 
ne Egn og fandfynligvis mindre dyb, men Naturen 

har opereret til Fordeel for Leiet- ved Oplægning 

af Holmen og Skaarerfanden, hvoraf den fidfie har 
dannet fig efter Löhrenfaldet i Sörums den förfte el. 

ler Holmen forhöiedes derimod ved famme Jordfald, 

I höiefte Flom ere disfe Forfandinger, hvis Jordsmon 

er en Sand- og Leerblanding, aldeles overfvömmede; 
Planen vifer omtrentlig Hvormeget der er blottet ved 

Middelvandftand, famt hvorledes Veftelven eller Ren- 

den bag Öerne faae ud ved Underfögelfen. Det vil 

formeentlig være nyttigt at tilftoppe Renderne norden- 

og föndenfor Holmen,*) faa at den famlede Vand- 

mængde kunde pasfere Hovedlöbet og bevirke de der 
liggende blinde Grundes Bortfpiisning ; men derhos 
bör den fiörfte Opmærkfomhed henvendes paa Bred- 
derne af Holmen og Skaarerfanden, thi de forfiyrres 
haftigere end de ere oplagte, og hyppige Forandrin- 
ger i Dybet, der finde Sted ved alle Underfkjæringer 
og et let bevægeligt Material, fkade ofte betydeligt 
en Flodfart. 

| Fra Kaabeberget indtil Sollihagen har man næ- 
fien allevegne Fjeldbred, og derfor Grund nok til at 
önfke Elvdybets beftandige Gang ved denue Side; 
ved fidfe Plads træder derimod en lang Forfirand 
ud, paa hvilken en liden Deel var blottet ved Un- 
derfögelfen. Ved Skaarerfanden trækker Forfiran- 
den fig tilbage til Bredden; Leerbakkerne eller Bred- 
den i Flomtiden ligge bagenfor Öerne. 

” Er anfat i Oyerflaget, 
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Ved Lyfiadlændfen eller fra Tangen til Enerua 
' er, ligefom ovenfor, en langt udgaaende, af Elven af- 

fat Bred, fom overfyömmes i Flomtiden. Lændfen 

her er, fom den paa Veftbyfanden, en Hjelpelændfe, | 

og i de fenere Aar lagt længer mod Nord, men Kar» 

rene af den gamle Lændfe ligge endnu paa Forftiranden — 

til liden Gavn for famme, hvilket ovenfor er omtalt, 

Det vilde formeentlig være af væfentlig Nytte, om | 
Kanten af de fore ved Middelvandftand fynlige For» — 
fandinger paa öftre Elvbred, vare beplantede fra de- 
res Begyndelfe i 12te Elvfiykke indtil Enden ved 

Enerud; ihi Befaringen viler ved Lund, Tolholevjen 

og flere Steder, hvor Lövfkoven nogenlunde har ud- 

viklet fig, at flige Punkter ere hurtigen blevne for» 
 höiede af det Slam, Elven aarlig aflægger, og at den- 

ne tillige blev holdt inden fine Grændfer; faadanne 

Steder Pepe og den Höide, hvori de almindelige Pi- 

learter voxe uden at hindres af Overfvömmelferne. 

Ogfaa paa Vefiliden bör Skovvæxten fremmes paa 

Holmen og Skaarerfanden, Fra Enerud til Gutters- 

rud er Bredden Leerbakker paa Fjeld; nedenfor fra 

Tolholevjen til Evjen ved Björnbakken findes blot 

Leer, men mellem disfe, de fydligfte Evjer, træder 

ovenanförte i Kanten bevyoxede Forfanding frem. Fra 
— Björnbakevjen, hvor der er et Brud i Leerbakken, 

haves Fjeld indtil Enden at Elvftykket. 

Naar Korrektionerne paa Holme- og Solbergfan- i 

dene udföres, vil Elven være pasfabel allevegne i 

denne Deel for 4 — 5 Fod dybigaaende Fartöier. 
3 

i 

, 
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Elvstykket No. 44. - 

4 Begyndelfen af dette feer man, ligefom i Slut- 

ningen af forrige Elvfiykke, flere dybe Grunde, hvil- 
'ke indtage et temmieligt Stykke af Flodleiet; men 

da de formedelt Dybden ere næften ufkadelige faa 

forbigaaes de, og ville ventelig forfvinde naar Veft- 

elven fpærres, Skaarerfanden flutter nu ved Skaarer= 

"evjen, men dens Forfirand firækker fig længere ned 
og forbindes med den ved Underfögellfen lave Fal- 

lerfand, fom har oplagt fig i de fidfte Aar, Trovær- 

dige gamle Folk ville vide, at Dybet forheii var paa 
Vefifiden, og endnu findes Spor til faadant. Skaarer- 

fandens Oplægning efter Löhrenfaldet har draget Fal- 

lerfandens efter fig, og det er fandfynligt, at Foran- 

dringen af Elvdybet fra Veft- til Oftfiden endnu ikke 

er sarkefuldsnd, thi Forfandingerne tiltage aarligen; 

men naar Veftelven ftoppes og Renden bag Faller- 

fanden fyldes af fig felv, eller bedre naar den fidfte 

forbandtes med Skaarerfanden, faa vil Forandringen 

blive fuldkommen. Den midt for Fallerfanden lig- 

gende lille og dybe Grund, fkal hidröre fra et fjun- 

ket Lændfekar; dette bör optages og Forktrauden for- 

fynes med Mærker indtil Finsnæs, il Sikkerhed for 

Seilladfen. Ved fidftnævnte Plads ligger en liden 

Læudfe, Det er her fom ovenfor af megen Vigtig- 

hed at beholde Dybet hvor det nu gaaer, thi det let 

bevægelige Material paa Elvbunden og ved vefire 

Bred kan fnart undergaae Forandringer. Vel. fkee 

disfe ei i meget korte Tidslöb, men altid hurtigt nok 
ul Fordærvelfe for Flodens Seilbarhed; og man flip- 

per lettere fra Vedligeholdelfen af hvad mnogen- 
lunde godt er, end fiden fra Udförelfen af fiore og 

ö 
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fyære Korrektioner efter alle Regler, hvilke maafkee 

kunde blive nödvendige. Desuden er Materialets 

Natur faadan, at ligefom det let bortfpifes, faa udfor.- 

dres paa den anden Side kun meget fimple og lidet 

bekoftelige Midler, for at behalde det, hvor det en- 

gang ligger. *) 

Elvdybet driver fra Pladfen Haga temmelig er 

ligt øver til den modfatte Side, og fölger nu her langs 

Landet indul Hoelslændfen, Sandene mellem denne 

og Finsnæs, der aarlig nedbrydes, vife at denne Het- 

ning ikke er meget gammel, men at Dybet forhen har 

gaaet i Midten, eller, fom gamle Folk ville vide, paa 

öftre Side, hvor nu den meget fore Frogfiadfand 

ligger. Denne er endnu kun at betragte fom en 

langt fra det öftre Land udftikkende Forftrand, fom 

ved de lavefte Vandftande, ifær i dens nordre Ende, 

har en ufynlig opad Löbet gaaende Grund, hvilken 

tilligemed Sanden felv aarlig forhöies, og allerede er 

Vahlfanden en, ved Vandftanden for Underfögelfen i 

Slutningen af Auguft, fynlig Deel. Enkelte Mærker 

udfordres for Seilladfens Skyld paa Frogftadfanden, **) 

og den veftre Bred bör fikkres mod fremtidige Ned- 

brydninger for at beholde Dybet hvor det nu gaaer. 

Fra Hoelslændfen gaaer Dybet mere ud i Mid- 

ten; man træffer nu en dyb Grund langs Vefifiden, 
fom er ujævn, hvilket formodentlig kommer af Vand- 

hvirvlerne over Stenene, der ligse ved Bredden. 

*) I Overflaget er ogfaa antaget at 27 Afviisningskrybber 
anlægges paa vefire Forfirand, .den ene paa Skaarer- 

fanden, den anden paa Fallerfanden. | 
4) Disfe Mærker ere anfatte blandt de öyrige i Overfla- 

get; ligeledes er en Sum opfört til Beplantninger fra 
Faller til Houger. | 
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Strax nordenfor Fedtfund er en Steenuur paa Forfiran- 

den, kaldet Garderuren; en anden, Quren, ligger næ- 

fien i Midten af Elven, Af den förfte fees en bety- 

delig Deel i de lavefte Vandftande, og dens ulynlige, 

fydefter gaaende Grund firækker fig til Vilbergaafen; 

OQuren derimod vifer kun enkelte Stene, men foraar- 

fager dog en Deling af Strömmen. I Löbet mellem 

begge Steenurer bör en Deel til Hinder for Seilladfen 

liggende Stene borttages *) og Garderuren forfynes 
med Mærke,  Dybet gaaer nu paa Öftfiden indtil 

Sundfkjæret, men kafter fig her atter til det vefire 
Land, langs hvilket det pasferer indtil det ved Lund 

föres mere til Midten af Flodleiet. Fra Sundfkjæret 

til Slutningen af Elvftykket er Forfiranden langt ud- 

| gaaende med Grunde for de lavefte Vandfiande og af. 

famme leer- og fandblandede Masfe fom ovenfor, dog 

er Hofsfanden mere reen Sand. Denne Forftrand 

burde vedligeholdes i nærværende Tilftand og hvad 

der er fynligt af famme dækkes forlvarligen, hvorfor 

Grunde angives i næfte Elvdeel, Ved Vefifiden er 

ikke Forftranden, men den udfiikkende dybe Grund 

fra Lund og nedover betydelig, men den förfte bur- 

de dog dækkes mod Indbrud, — Ved Underfögelfen 

flog Loddet paa en flad Klippe, fom falder i Slutnin- 

gen af Blvfiykket, og bör have et Mærke for de la- 

vefte Vandfiande. 

Paa et lidet Stykke nær ved nordre Holter vifte 

den öfire Bred, fra Begyndelfen indtil Frogftad, al- 

levegne Fjeld med Leerlag paa Höiderne; fra Frog- 
ftad til Vahlsevjen var Bredden for Underfögelfen 

Forfandinger, Hovedbredden derimod Fjeld. Hvad 

- *) Anfört i Overflaget; dette er og Tilfældet med Mær- 
kerne paa Garderuren, 

g* 
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Vahraaen angaaer, faa er den en af de betydelige mik | 

dre Vande, der udgyde fig i Elven; ved dens Udlöb 

drives 7 Sauge og 3 Qværnebrug, og til de förfte höre 

2 Kehrrater Om Vaaren og Höften bringer denne 

Åa meget Vand, og har dannet fit Vinterleie paa 

Frogftadfanden tvert imod Elvfirömmen, hvilket bur- 

de ændres og föres öften om Vahlfanden nedi Dy-, 

bet.*) Den Mængde Saugflis, der her, fom overalt 

andenfteds hvor Saugbrug findes, gaaer ud i Hoved» 

floden, gjör ingen fynderlig Skade og er heller ikke 

at regne mod det övrige Material, Elven bringer med — 

fig. Frogfiadlændfen er anlagt nordenfor Vahraaen 

og modtager Tömmeret til dens Sauge. 

Fra Vahlevyjen til Sundfkjæret er Hovedbredden | 

Fjeld, og, hvor dette flipper, Leer med en Bred for 

Underfögelfen af det her almindelige Forfandingsma- 

terial; over Sundfkjæret, fom er Fjeld, firömmer Van- 

det heftigt i Flomtiden. Fra famme Skjær nedover 

træder Hovedbreddens Leerbakker læugere tilbage, og 

blive paa et lidet Stykke i Slutningen af Elvfiykket 

- Sand, Her finder man ogfaa en befiemt flad Bred 

tl den frax efter höiefte Flom indtrædende Vand- 

ftand, hvorimod den Bred, fom fandtes ved Underfö- 

gellen laae længere ude; faavel denne fom hiin have 

deres Oprindelfe fra er 

Vefifiden har Leer til Hoved- og Forbred i Förki- | 

ningen af denne Elvdeel, og Skaarerfanden flutter 

fom den begyndie. Fra Skaarerevjen til Finsnæs 

er allevegne Fjeld, fiden flad Sand, kun lidet over- | 

fyömmet i Flomtiden, men dog aabenbart hidrörende 

fra Elvens Affætninger langt tilbage i Tiden, Den 

- *) Det er en af. Overflagspofierne at före viken Löb 

paa en anden Maade i Hovedelyen, 
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- bortfpifes Aar for Aar og burde derfor døkken, fom 

för er omtalt. Ved den ubetydelige Hoelslændfe træ- 

der Elven frem paa et lidet Stykke, men indul Evjen 

under Houger har man famme BHovedbred fom ovenfor 

og derefter Sand til Zilbergaafen, Den ved Under- 

fögelfen fremtrædende Bred er paa hele den anförte 

- Strækning af det almindelige Slags, kun- ved Garder- 

- uren feer man paa en liden Strækning Steenuur,  Vil- 

å bergaafen-gjör Fjeldbred, hvor den ligger, men derfra 

til Lund er atter 2de Strande, dog uden Elvebrud. 

I denne Floddeel underfögtes Strömmens Haftig- 

hed ved Hoelslændfen og fandtes 2,8 Fod i Sekundet 

den 2den Auguft 1824. Paa flere Steder i denne fom 

i de forrige Elvdeie hindrede Vinden flere deslige 

Underfögelfer, og der var ei Tid til at oppekl fille 

Veirligt. 

Det fiore, mellem överfie og nederfie Bredecir» - 
kel i Flomtiden omtrent 5) Mile lange og mellem 

og + Miil brede Vand, Oieren, begynder ved Plad- 

fen Lund, Den överfie Ende af denne betydelige 

Indföe har vel den fiörfie Deel af Aaret fin rette Be- 

gyndelfe förft en Miil nedenfor det Sted, hvorhen den 

i Flomtiden firækker fg, men dens oprindelige Bred- 

der ere dog faa temmelig de for denne Vandftand, og 

blot det med Glommen, Nit- og Leerelvene kommeo- 

de Material har gjennem Aartufinder givet den en 

forandret Skikkelfe; faaledes at disfe Elves Fortfæt- 

telfer ud over de uliyre Forfandinger i de lavere 

Vandftande gjöre, at Indföen regnes i daglig Tale kun 

fra de oplagte fiörfie Öers Slutning. 

Jordsmonnet, hvoraf de i Flomtiden overfyömme- 

de Egne beftaae, vifer tydeligt hvorfra de ere komne, 

Elvenes Standsning i Söen maatte her fom anden- 
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fieds foranledige Affætning af hvåd de förté med fig, 

og efterfom Oplægningen ei allene fkedde i Flomti- 

den, men og ved de lavefte Vandfiande, faa var Föl- 

gen at den beftandig fivakte fig længere ned og fied- 

fe vil vedblive at edsse Oieren mere af dens Are- 

al. Men da Vandet, efterfom Forfandingerne forhöi- 

edes, altid i et aftagende Tidslöb bedækkede dem, faa 

fulgte ogfaa heraf, at Elven fiedfe affatte mindre paa — 

dem, og derfor hæve de nyere og dybere liggende 

Forfandinger fig langt hurtigere end de gamle, hvilke 

förft feent og maafkee flet ikke naae faa höit at Van- 

det aldrig fiaaer over dem; uanfeet de aarlige Paalæg | 

og Vegetabiliernes Forraadnelfe. Thi den tiltröm- 

mende Vandmængde, antaget Aar om andet at være 

lige fior, fom ei finder tilftrækkeligt Aflöb gjennem 

Moörkfosfens Katarakter, vil have fin fædvanlige Plads; 

men da alle Forfandinger hæve fig efter hvert Aars 

Paalæg, faa maa ogfaa Vandet fiige for hvert Aar, 

Man kan heraf uddrage, at naar Oierens oprindelige 

Vand engang efter nye Aartulinders Forlöb er alde- 

les udjaget og den hele Slamkifte (hvilket denne Söe 

med al Ret kan kaldes) fyldt, faa fiige Flomvandene 

langt höiere end nu, thi de nuværende lave Forfan- 

- dinger ville paa den Tid være af eens Höide med de 

bag ved liggende, og disfe endnu mere hævede, Ved 

lavefte Vandfiand faae man da iftedet for en Indföe 

kun et Flodleie, hvorpaa Glommen, Nit- og Leerelvene 

löbe ud gjennem Mörkfosfen, Men en flig Foran- 

dring ligger uberegnelig langt frem i Tiden, endfkjöndt 

gamle Folk i Omeguen af Indföen paaftaae at Van- 

det nu fiiger höiere ved Flommen end forhen, hvil- 

ket de dog ikke tilfkrive den fande Aarfag, men fore- 

give at nogle i Mörkfosfen nedfaldne Klippeftykker 
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hindre Vandaflöbet. Var dette Tilfældet kunde Söen 

ikke fase faa lavt i Vinterfiöe fom forhen, hvilket 

den dog fkal gjöre. 
Giændfen for Oieren i Flomtiden gaaer fra Fabd 

langs Höiderne ved Buraas, Barnæs, Tien, og ender 

1 Miil længer op ved Leerelven, Paa Vefiliden 

fölger Grændfen Höiderne veftenfor Nitelven. —Des- 

uden ere Overfyömmelferne tilbagevirkende i Glom- 

men under Bingsfosfen, og ophæve fiundom Vand- 
faldet i denne, hvilket forhen er omtalt, ligefom de 

og fiige et betydeligt Stykke op i Nitelven og over- 

fyömme Terrainet nordenfor famme, Det var rime- 

ligt at Materialet förft affattes ved Hovedbredden, og 

Nerdrumsjiranden famt Hoviftranden blottes derfor 

fnart naar Flommen löber af. Ligefaa dannede Leer- 

elven fin höiefte Forfanding i Tuen; de lavere Dele 

af Nerdrumsftranden Rudsholmen og Veftvolden, Elv- 

fykket No. 15, fremfiode derefter og bleve fammen- 

hængende med begge de förftnævnte, endfkjöndt en 

fior Deel af det mellemliggende Terrain, fom var uden- 

for Elvenes umiddelbare Materialpaalæg, forblev lavt: 

Oen Vidholmen og de övrige Forfandinger hævede 

fig derimod, ifölse den af Hovedfloden tagne Retning, 

mere eller mindre, og iblandt dem alle Vidholmen 

meeft, faa at noget Lidet af denne Forfanding og af 

Tuen kan være fynligt ved höiefie Flom i törre Aa- 

ringer, Kun lidet lavere end Tuen er. Sörum- -Næsfene, 

men firækkende fig længere mod Nord blive de höi- 

ere end denne. Förft naar de höiere Vande ere af. 

löbne træde Elvene i Virkfomhed i deres Leier paa 

Forfandingerne. Draget og Svellet, eller Forbindel- 

fen mellem Glommens og Leerelvens Affætninger, blot- 

tes ikke aldeles förend i September Maaned, 
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Höivandenes Grændfer ere desværre kun omtrent- i 

lig angivne paa Planen, fordi Underfögelfen indfaldt 
Jænge efter Flommens Aflöb. De ere, efter den 

ufuldkomne Kundfkab fom kunde erholdes, afdeelte 

ul 3de Perioder; for den fiörfie Flom ære alle Oer og 

Forfandinger punkterede; i den Omkreds, hvori Græs- 

fet voxer for den omtrentlige Middelvandfiand, vile- 

de fkraae Streger hvad der er overfyömmet, og ved 

Underfögelfen i Förfiningen af September vifer den 
fiærkere Begrændsningskant Strandbredden. - Ved la- 

yefie Vandfiand have Flodleierne af alle 3 Elve de 

for den övrige Deel af Vanddraget brugte Signaturer, 

Gjennem Svellet gaaer den ftore Bæk Mærkja; Eg 

fra Lund til Buraas er Hovedbredden Leerbakker, 

fiden for det mefte Fjeld, og allevegne er Forfandin- 

gernes Jordsmon Leer og Sand, hvorpaa der aarlig. 
=— =o 

-Jægger fig en tynd Slamhinde, fom befrugter den faa- 

ledes, at de bære et overordentlig fkjönt Storrgræs 

i den Höide Overfyömmelfernes mindre Varighed til- 

lader. Vandmærket under Bingsfosfen ved Kud/ke- 

rudi Tab, VIII vifer at den höiefte Flom, 1 et almin- 

deligt Aar fom 1826 var, kun behöver en Maaned | 

for at fiige og aflöbe. p 

De i Hovedelven optagne Lodfkud gave famtli» 

ge det Relultat, at den er pasfabel for 4-5 Fod dybt- 

gaaende Fartöier i lavefle Vandftand, forfaavidt fom 

No, 14 angaaer. 

Elvstykket No. 45, 

Strömhaftighedens Formindfkelfe ved Elvens Frem- 

træden i Oieren maalte naturligvis foraarfage, at For- 
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fandingerne ei allene hængte fig fat ved Hovedbred- 

derne, men og at der dannedes' fiörre og mindre Öer 
med fiörre eller mindre Löb mellem fig. Vi fee den- 

ne hele Elvdeel beftaaende af begge Slags Oplæg- 
ninger; faaledes er Rudsholmen og Veftvolden Fort- 

-fættelfe af Hovedelvens vefire Affætninger til det fa. 
fie Land; Hoffsfanden og hele den öftre Strand af de 
paa denne Side, Gjeitevjefanden og Relingsöe fkylde 
derimod mere Nit- og Leerelvene, fom til alle Tider bringe en Mængde Material, deres Tilværelfe, Men 
Glommen aflagde næften allene de fiörre Öer Elver- 
öen, Jushoug fanden, Kujfanden, Jörholmen, Raashol- 
men famt Elverfanden, og beholdt mellem atle disfe 
fin Gang med en meget formindfket Strömhaftighed 
i Hovedlöbene. Man feer firax i Begyndelfen af 
Elvfiykket-Floden fpærret af en dyb Grund, og Far- 
töier, fom fikke over 2 Fod dybt, kunne i lavefte 
Vandfiand ikke pasfere her. Denne Grund hidrörer 
fynlig fra en endnu fiedfindende Forandring i Strömftre- 

- gen og af at Dybet, fom forhen har gaaet mere paa den 
öfire Side, nu derimod kafter fig mere til den veftre 

Bred og aflægger aarlig mere og mere Material paa 
Hoffsfanden, hvis forrefte Strand netop var fynlig ved 
Underfögelfen.  Fortfættes denne Operatiou og Bred» 
derne af Nerdrumsftranden etc. forblive nogenlunde 
ubefkaarne, faa kurde man vente, at Dybet paa det- 
te Sted (nart vilde foröges; men faadant bör ikke reg- 
nes paa, thi en liden Omfiæudighed er iltand til at- 
ter at före Strömfiregen tilbage og tilintetgjöre Op- 
lægningen paa Hoffsfanden. Konfien bör derfor kom- 
me Natnren til Hjelp med en Garnering af det Yder- 
fre af fidfinævnte Sand til Auguft Maaneds eller Mid- 
delvandftand, tilligemed de fornödne Sikkerhedsmid- 
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ler til Betryggelfe for den anden Side, 

Ved hiin faaledes over Elven gaaende. Grund 
deler Löbet fig: i eet Hovedlöb i Retning med Flo- 

pen ovenfor; i en temmelig ftor veftlig Green Ruds- 
hullet, fom adfkiler udsholmen, Veftvolden og Vidhol- 

men fra hverandre og gaaer fammen med Nitelven; 

famt i et forbi Hoffsfanden og Ofifiden af Jushougfan- 

den gaaende Löb, Raaka kaldet; dette Sidfie har igjen 

en liden Forgrening, kaldet Kufand- og Jörholmraaka. 

Hovedlöbet deler fig under Jushougfanden i 2de 

andre fiore Löb, det ene veften-, det andet öftenfor 

Elverfanden, Det förfte af disfe modtager igjen det 

fra Nitelven og Rudshullet kommende Vand; det an- 

det Hovedlöb optager foromtalte Green öfienfor Jus- 

hougfanden og löber [ammen med det Förfie fönden- 

for Elverfanden, efterat have givet en Deel af fin 
Vandmængde til den temmelig brede Aflöbsrende 

Raasholmraaka, der under Gaardene Raafok og Qværn- 

hammer falder i den her indlöbende Evje, fom ogfaa 

optager 'Vandet fra Jörholmraaka. 
Kun meget Faa bekymre fig om og endnu Færre 

vide, hvorledes Grundene ligge i denne Deel af El- 

ven, og det er nok for Oieblikkets Tarv, at Tömmer- 

flaaderne ei blive fiaaende; men uagtet Hovedlöbene 

virkelig have ender for de lavefte Vandftande, hvori- 

gjennem man til Nöd kan pasfere, [faa fordrer dog 

den foranderlige Grund og de almindeligfte hydro- 

metrifke Regler, at Elven indfkrænkes faavidt gjörligt 

til eet Löb af en forfvarlig Form og konftant Dybde. 

Det er forhen omtalt, hvorledes Dybet nu kafter fig 

over mod Veftfiden, og virkelig finder man at den 
fkjönne, höie og for Höavling faare nyttige Öe Vid- 

holmen eller Elveröen aarlig aftager, og flere betyde 
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lige Stykker falde ned efterfom de underfkjæres. Ifte= 

detfor at Strömmens Paavirkning herved fiandfes, faaer 

den kun mere Föde og udhuler Leiet tet til Landet, 

medens Grundene paa Ofifiden uforholdsmæsfig for- 

höies.  Vidholmen har faaledes for ikke meget læn- 

ge fiden gaaet endnu höiere op, men er paa denne 

Maade ödelagt, derimod har a, Blegegrunden, dannet 

fig i de fenere Aar paa den öftre Side, 

Formedelft: den fuldkomnere Åetning er det bedf 

at udföre en Forandring i denne Elvdeel paa faa- 

dan Maade: 1) Vidholmen og Elveröen beklædes og 

beplantes for de höiefte Vandftande, og dækkes mod 

Indbrud i de lavere, enten med enkelte Afviisnings- 

værker i visfe Afftande eller ved et heelt Parallelyærk 

fra Ende til anden; 2) Hoffsfandens Dækværker for- 

bindes over åa eller Blegegrunden med Jushougfandens 
Vefifide ved et med Elveröen parallelt gaaende Værk, 

hvilket forifættes fra Jushougfanden til Elverfanden, 

langs dennes veftre Side, og ender paa den nordre 

Forfirand af det veftre Raasholmslere, *) 

Udföres et faadant Arbeide efter alle Regler, da 

vil man fikkert om faa Aar have et tilfirækkeligt og 

fuldkomment Löb for Glommen, I det tilfuttede öftre 

Hovedlöb famt i de andre fmaae Forgreninger, og 

paa de nu lave Forfandinger, vil Vandets Material 

affættes, og hvad der i de lavefte Vandfiande bringes 

med Floden maa paa en fuldkomnere og mere pas- 

fende Maade lægge fig paa de længer nede liggen- 

de fiore, faakaldte Lærer, Iligemaade vilde Bekoft- 

*) Et Indfkjærmings- og Tilflutningsværk af Fafkiner og 
 Granbar i den forfkrevne Retning ér anfat i Over- 

flaget. Det famme er Tilfældet med den fornödne 
Beplantning, 
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ningerne ved dette Arbeide ei blive fiore, da Dæk: 
værkerne paa den öftre Side kun fordres opförte til 

den Vandftand, hvori Tillöbet omtrent fvarer til Af- 

löbet gjennem Mörkfosfen, hvilket i 1824 faldt ind om- 

trent i Midten af Auguft, For de höiere Vandftande 

er Flodens Virkfomhed paa Dybet enten i Af- eller 

Tiltagende efterfom den figer eller falder, men efter 

den nævnte Tid beftandig. 

En Tilflutning af: Rudshullet kan ikke tilraades, 

. fordi Tranfporterne af den Mængde Tömmer, fom 

- gaaer til Ström, derved vilde lide alt for betydeligt 

Afbræk og give Anledning til fiörre Skadeserftatning 
- end det hele Löb er værdt, «Men derimod holdes 

for af Grunde, der firax nedenfor udvikles, at dette 

Löb bör, uden betydelig Forögelfe i dets Bredde, 

faaledes indrettes med et Delingsværk paa Spidfen 

af Vidholmen i Forbindelfe med Afviisningerne paa 

denne Oes öfire Side, at det optager en Vandmæng- — 

de, fom er fior nok til Fremikaffellen og Vedligehol- 

- delfen af et for 4-5 Fods Fartöier i de lavefte Vand- 

-- ftande tilfirækkeligt Dyb, hvilket fnart vil udbane fig 

i dette Jordsmon. At derhos Bredgerne af hele Ruds- 

hullet befkjærmes for Afbrud i alle Vandfiande, at 

dets Udlöb i Nitelven föres i en fpidfere Vinkel end 

det nu har, og endelig at dets Areal afpasfes hy- 

drometrifk efter Hovedlöbets Störrelfe, bliver en Selv- 

fölge. *) 

Nit- ogLeerelvenes famlede vardedtede pe 

delig foröset ved denne Indretning, vilde fnart affied- 

komme Forandringer neden for Rudshullet, faavel paa 

- %) Omkofiningerne for Korrektionen af Rudshullet ere an- 
fatte i Oyverflaget. 

N 
» 
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Elveröen fom paa Belingsöe, Her vil altfaa Dæk- 

værker blive nödvyendige, fom, idet de fikkre Bred- 

derne, tillige give et forfyarligt Dyb i alle Vand- 

fiande, famt et fuldkommen hydrometrik Udlöb i 

Hovedfloden; thi uden dette tör man ei vente at den 

fidfte vil opnaae nogen. Fuldkommenhed, Værker, 

fom anlagdes paa Ofifiden af Nitelven og forbandt 

de 5 fmaae Lerer med Elveröen, fikkrede denne til 

alle Sider og behövede kun Höide til Vandfianden 

for Auguft. Bondetangens Dækning maatte föres 
parallel med nordre, Strand af Relingsöe og ende fig 

med et Separationsværk, fom bragte Udlöbet i Hoved- 
floden til en faa fpids Vinkél fom muligt. - Paa Re» 

lingsöe burde Dækværker anlægges fra Aarnæsevjen, 

forbi Pynten, indul Mönföfnippen, da Dybet i Ho- 

. vedlöbet ligger her fom ved Elvyeröen nær til Bred- 

den, En Forbindelfe fra Mönlföfnippen til Stake- 
fanden, udfört ligefom de övrige Dækninger til Vand- 

ftanden for Auguklt, vil, til yderligere Betryggelfe for 
Hovedlöbets Reining, være nödvendig. *) 

Rudshullet, indrettet paa den nærvnite Maade: vil 

ei allene tjene for Tömmertranfporterne, men ifær 

være fordeelagtigt for Flodfarten til Stiöm eller det 

Sted nedenfor, hvorfra Handelen paa Chriftiania vil 

gaae gjennem Blvedraget og Öieren, 

At den hele indenlandfke Rörelfe vil tage den- 

ne Vei er fikkert, thi Mörkfosfens Katarakter kunne 

vel aldrig indrettes for Flodfarten uden uhyre Be- 

koftninger.  Iligemaade ligger Hovedftadens Opland i 

sa 

den Trakt, Vanddraget Mjölen, Vormen og Glommen 

*) Denne Korrektion er ligesom de Foregaaende anfört i 
Overflaget. 
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pasferer, og neppe vil nogen Bye være iftand il at 

konkurrere med Chriftiania om nogen af de Artikler, 

der föres til og fra dette Opland, eller endog blot 

formindfke de fiedfindende Handelsforbindelfer, der 

Ea 

Jettede ved Flodfarten maafkee vilde vinde et Liv, 

fom ligger udenfor den driftigfte Indbildning. Kun 

Chriftiania, en halv Land- halv Söfiad, kunde ved. 

Seilbargjörelfen at Vormen og Storelven nyde Frugten 

af dens dobbelte Beliggenhed; dens Handel maatte 

wed den fuldkomnere Kommunikation frembringe for- 
Öget Virkfomhed og Velftand i Landets bedfie Egne, | 

de faavel for Agerbruget fom Moraliteten fkadelige 

Kjörfler maatte for den fiörfie Deel bortfalde, og Ind- 

byggerne af de Egne, hvorigjennem Vanddraget gaaer, 

tvinges til at föge Næringen i en foröget Indufirie 
og i et nu for en ftor Deel forfömt Iordbrug. Vand- 

*kommunikationen, fom erholdtes ved den nævnte Seil» 

bargjörelfe, indtager en Strækning af henved 20 Mile 

fra Lillehammer å Faaberg i Plan 1 til Mörkfosfen 

-å Plan 5, og alle i denne Trakt liggende Bygder 

maatte i Forhold til den kortere eller længere Afftand 

höfte Nytte af Foretagendet. 

- Forbindelfen mellem Chriftiania og det Sted i 

'Nitelven, hvor Seilladfen maatte fiandfe, hvilket ne- 

denfor fkal vifes, vil det være nödvendigt at udföre 

ad den törre Vei, hvad enten Saadant fkede ved en 

falt og ordentlig foranftaltet Fragtindretning med Hefte 

eller med Dampvogne; thi Kanalindretninger af Qde 

Miles Længde og med alle de Befværligheder, fom 

man i vort Land har og vilde faae at kjæmpe imod, 

ere ei tilraadelige, ikke heller er Terrainet i denne 

Egu meget fkikket for flige Anlæg uden uhyre Om- 
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kofininger, hvilket aldeles fremlyfer af de i forrige 

Tider derom gjorte Underfögelfer. 

I Overeenftemmelfe med disfe Grunde ere Efter- 

forfkningerne fortfatte opad Nitelven fra Rudshullet, 

og Befaltaterne heraf fölgende: 

I Nitelvens nærværende Tilftand er ingen Seil- 

lads mulig ved de lavere Vandftande. Dens Leie er 

nemlig alt for ubeftemt, og i den for Strömmens 

Paavirkning vigtigfte Aarstid, fra Midten af Auguft 

indtil November og i Begyndelfen af næfte indtræ- 

dende Flom, ftaaer dens Vandmængde til en ftor Deel 

| over de meget flade Lerer, At begrændle disfe, og 

give Nitelven en til dens Strömmasfe proportioneret 

foröget Hafiighed, famt paa faadan Maade fremvirke et 

beftemt Löb og Dyb i Forbindelfe med den Deel, 
fom ligger nedenfor Rudshullet, vil derfor blive af 

vælentlig Indflydelfe. *) 

Dennc Begrændsning kan fkee ved Anlæg af Ind- 

fkrænkningsværker paa öfire Side, der förft tage de- 

res Begyndelfe ved Leer- og Nitelvenes Sammenlöb, 

Elvftykket No. 14; thi ovenfor dette Punkt har Ström- 

men ikke Magt til at holde fig reen, med mindre 

Elvlöbet formindfkedes faa meget i Bredden at der 

ei blev gangbar Plads for Tömmerflaaderne og Far- 
töierne, hvortil endnu kommer, at disfe og hine, ftand. 

fede paa et faa fnevert Samlingspunkt fom ved Ström, 
ere hinanden i Veien, Lodfkuddene viifte desuden, 

åt förft nedenfor Leerelvens Udlöb har Dybet nogen 

Betydenhed, fkjöndt ikke hvad det vil faae efter hiin 

Indfkjærming, og alle disfe Grunde tilfammentague ta- 

*) Denne hele Korrektion er indtaget i Overflaget. 
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de for, at Seilladfen ei bör være ovenfor Leer- , 

elven. *) 
Indretningen ea Landfragt maatte da begyude — 

fra Relingsfund, eller en anden i Nærheden liggende 

begvem Plads, gik letteligft efter et ; I Miil anlæggen- 

de Veiftykke langs Nitelven til 008 og medtog 

herfra til Chriftiania de til Bord eller Planker forar- 

beidede Træmaterialier. Slutningen af de i Nit» 

elyen anlæggende Indfkjærmingsværker vilde förft være 

ved Rudshullet i Forbindelle med de föromtalte Kor- 

rektioner. Ved alle her nævnte Anlæg erholdtes et 

reguleret beftemt Löb for Glommen og Nitelven, 

hvilket i den let nedbrydelige og affætlige Iordart 

aldrig af fig felv danner fig til nogen Fuldkom- 

menhed, 
Hvad det Hiftorifke om de i No. 15 liggende 

Öer og Forfandinger angaaer, faa haves derom kun 
enkelte Data. At Vidholmen har været fiörre og 

- firakt fig faavel mod Nord fom mod Öf, er vif, lige- 

faa fynes det af de forfkjellige Benævneller og en- 

kelte Fordybninger klart at den i Fortiden var deelt i 

flere Dele. Rudsholmen har ligeledes været en Oe; åa 

eller Blegegrunden er kun 6 til 8 Aar gammel; Ius- 
hougfanden er rimeligvis yngre end Vidholmen, lige- 

faa Kufanden og Jörholmen, hvilke fidfte forhen ad- 

fkiltes ved fiörre Löb eller Flodarme; Raasholmen er. 

omtrent af famme Höide og Alder fom Jörholmen. 

Derimod har Elverfanden oplagt fig i de fidfte 20 til 

50 Aar og navnlig efter Faldene i Sörum og Næs. 

Den har ogfaa förft i fildigere Tider faaet Græsvæxt, 

*) I Oyerflaget er ogfaa regnet paa et Hayncanlæg ved 

Relingsfund. å 
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Efterfom Öerne ligge til den ene mg den anden 

Bred have de omliggende Gaardes Beboere fat fig i 

Befiddelfe af dem, men Elverfanden har endnu Ine 

gen tilegnet fig, da Övrigheden, paa Grund af Hoved- 

elvens Löb paa begge Sider, antog at den burde til- 

höre Staten, Hvorvidt dette er rigtigt kan ikke un- 

derföges her, men faameget er vilt, at Rettighed til 

Bredderne af denne Sand og de övrige vil være af 

Vigtighed for Korrektionerne, Græsfet kan forreften 

tilkjendes hvem det fkal være, Oen er bortforpagtet 

for Statens Regning. — | 

Ved enkelte Nivellements famdtes i de förfie 

Dage af Septbr. 1824: 
Vidholmens Höide over Vandet omtrent paa överkte 

es OR ae Te Mainsnpnaøsgsssersr den MG 

Veftvoldens fiörfte Höide.......oosoooeren. peak sk 13 

Kos Ed Sjmnneotnnprorrnsvesepspsrossere gane oveneresn Å 

Tuens Höide paa Spidfen, hvor Leer- og Nitelven 
löbe fammen....eumeesesrse ie erdstsdtsnvinsiesen; VER 

Relingsöens fiörfie Höide OMITent.nnsvrrrsne 101 

EJ veseseen. 7å 
Pen Pautsseseeiessseeesaadersedstvere OG 

Jörholmen er lidet höiere end Kufanden, 
Næften alle Forfandinger have deres höjefte 

Punkter mod Nord og de lavefie mod Öieren. Re- 

lingsöe og Raasholmen tabe fig i Slutningen af Elv- 
fiykket, og ere Begyndelfen til de nedenfor liggen- 

de Lerer. Det hele Terrain, fra Overfvömmelfernes 

Begyudelfe til deres Ende, maa ogfaa, fammenlignet 
med den horizontale Plan, have en Helding, men 

den er fikkert ubetydelig. Det vilde være interes- 

fant og nödvendigt for Korrektionernes Skyld, at et 

fuldfiændigt Kort med tilhörende Profiler optoges 

9 
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over alle Forfandinger; thi md man har for Öie 2 

15de og de 3de foregaaende Elvfiykker er blot 
Kroquis; da de ved Opmaalingsarchivet opbevarede | 

Planer ikke ere forfattede med Henfigt til at gaae i 

nogen Detail over Elvedraget, men kun at vile Bred» 

derne. | 
Öierens Hovedbredder i dette Elvftykke ere 

næften alleyvegne Fjeld; langs Nitelvyens veftre Side 
ligger en ftor Mængde mnedfaldne Stene paa Strane 

den, fom bör bruges til Belafining af de anlæggende 

Korrektionsværker, hvortil der desuden vil findes Ma- 

terial nok af alle Slags. | 
I dette Elvftykke vifte Lodfkuddene, at de då | 

befte Steder i Glommen vel kunne pasferes i lavefte 
Vandftand, men ikke til nogen Sikkerhed, og gjennem 

Rudshullet og Nitelyen er Farten umulig. - Udföres 
derimod de omtalte Korrektioner, da ville 4-5 Fod 

dybtgaaende Fartöier have Plads til enhver Aarstid, 

Elvstykket No. 46. 
Å 

Dette vifer os Flodleiet, fom i forrige Part fam- 
ledes til eet Löb, atter adfkilt ved en dyb Grund åa 

og begrændfet i de lavefte Vandftande ved Lererne, 

Disfe ere paa Ofifiden Fortfættelfe af Raasholmen, 

paa Vefifiden af Relingsöe; firækkende fig fra Elve» 
dybet til de refpektive Hovedbredder faae Lererne 

i denne Deel og nedenfor Navn efter de Gaarde, 
hvorunder de ligge. Relingsöleret og fiden Byleret 

blottes förft, og man feer hvad der ved Våndfianden 

for Kroquiet, i Förftningen af September, laae i Da-! 

gen, - Senere kommer Raasholmleret tilfyne; det 
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veftre Stykke heraf oplagde fig i de fenere Aar og 

blottes noget för Gahnsaadraget, hvoris gjennem man 

pasferer ved höjere Vand med Tömmerflaader til 

Gahnsbrugene. Stakafanden paa Vefifiden af Dybet, 

No. 15 og 16, er af famme Slags fom det veftre Raas- 

holmlere, og om Vinteren er Alt undtagen Elvlöbet 

blottet; Veiene til de forfkjellige Steder gaae da over 

de uhyre Forfandinger, og Nödbroer lægges over de 

fmaae Aaer, der flynge fig mod Dybet. Om Som- 
meren derimod findes Veien ovenfor, og å kortere 

eller længere Afftand fra Hovedbredden, 

Löbet trækker fig fnart fammen til et dybt Flod. 

leie af ikke ubetydelig Længde, fom fiden i Slutnine 

gen af denné Elvdeel igjen deler fig; og da Elven, 

naar de ovenfor omtalte Korrektioner udföres, ufeil» 

barligen vil yttre betydelig Indflydelfe paa Uregel- 
mæsfighederne i Begyndelfen af denne Part, ja maa- 

fkee ganfke bortjage Grunden å og tvinge Dybet rige 
tigere ned mod Leerkrogen, faa har Kanalinfpektö- 

ren anfeet det rigligft, at for det Förfte intet Korrek- | 

tionsværk foreflaaes anlagt ovenfor Leerkrogen; hvor. 

imod den ene Arm, föndenfor dette Punkt, hvor De» 

lingen igjen begynder, aldeles tilfluttes.*) ÅAllevegne 

maae Grundene til Siden af Löbet forfynes med Sö» 

mærker, der vifé fig i Middelvandftand, **) . 
Den fiore Vidde over Lererne tillod kun en me. - 

get overfladifk Underfögelfe af Dybet og de forfkjels 
lige Render, hvorigjennem Vandet flynger fig i Vinter» 

fiset; men Planen vifer dog omtrentlig hvorledes det 

*) Tilflutningen af det öfire Löb föndenfor Leerkrogen 
. er anfat i Overflaget, 

*") De mnödyendige Mærker ére for dette, fom for 
, de öyrige Elvfiykkér, anförte famlede i Overflazet. 

g* 



158. Schive. 

Hele er befkaffent. Desuden bör en nöjagtigere 

Eftergrandfkning fkee om Vinteren, hvilket hidul ei 
lod fig gjöre. 

Hovedbredderne ere allevegne Fjeld; Lererne 

beftaae fom ovenfor af Leer og Sand blandet, Paa 

Öfifiden ligger bag Braagaardsöen en Bugt, hvori 

Gahns og Öfiannæselvene gaae ud; begge drive 12 

Saugblade og ved förfinævnte er en Kehrrat. Disfe 

N 

Aaer löbe i de lavefie Vandfiande famlede i Syd ud» 

over Leret, 

Paa Vefifiden findes i Gjellebækken 2de og i 

Nordbyaaen nu ingen Sauge, men nogle f[maae Qvær- 

nebrug; deres famlede Vintervand löber mod Off ud 

i Elvdybet ved Leerkrogen. I Bydalen drives i 
den der nedkommende Aae 7 Sangblule, Aaens 

Vintervand gaaer mod Öft til Dybet. 
Paa Hovedbreddens Fjeld bemærkedes Tegn til 

en Vandftand i Öieren, fom havde fiaaet temmelig 

længe og fandfynligvis er den, hvori. Tillöbet oven- 

fra og Aflöbet gjennem Mörkfosfen hæve hinanden, 

Samme Vandftand, 2 Fod 2 Tommer over den ved 

Underfögelfen, maa være indtruffet omtrent 14 Dage 

forud, eller mellem l2te og 20de Auguft. Ved Gahns- 

bruget benyttes Baade, der lade 50 til 60 Tylter Plan- 

ker og tranfportere famme til Strömmen; men faa- 

dant fkeer kun i de höiere Vandftande, fordi Lererne, 

fenere end fra Begyndelfen af Auguft, have forlidet 

Vand over fig og hine Fariöier fiikke 4 Fod dybt, 

Til famme Saugbrug flaades Tömmeret indtil Beg syn» 

"delfen af September, men til de paa Vefifiden lig- 

gende ei faa længe, dog efter Aarets Befkaffenhed, 

Lodfkuddene vifte at dette Blvfiykke vil blive pas- TE 

fabelt for 4-5 Fod dybgaaende Fartöier i lavefte 
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- Vandfiand, ilær naar Grunden å bortjages, hvilket 

antages at burde fkee ved Hjelp af Hovedlöbets Ind- 

fkrænkning å No. 15. | 

Elvstykket No. 47. 

Flodleiets 2de Grene, fremkomne efter Delin- 

gen nedenfor Leerkrogen, blive uden Forandring i 

Begyndelfen af dette Elyfiykke; men fnart deler det 

öfire Löb fig i andre Arme, hvoraf endeel have 

kun lidet Vand i lavefte Vandftand, og der findes nu 

ingen beftemt Vei for op- eller nedgaaende Fariöier, 

Lodfkuddene vifte vel en faadan, men denne Deel af 

Elven eller Öieren kunde formedelft den korte Tid 

ikke underföges med fornöden Nöiagtighed, og der- 

for er heller ikke det paa Tegningen Angivne af fior 
Paalidelighed. Ved Underfögellen kunde eiheller 

opfpores nogen Mand, fom tilfulde kjendte Grun- 

dene, og for Tömmerflöderne, der burde vide Befkeed, 

er det nok, naar de med deres i det höjefte 14 Fod 

dybtfiikkende Flaader ikke fiöde paa; de holde fig ogfaa 

paa Lererne faalænge de kunne, for at hjelpe paa 

Fremdrivten med Stager, naar Vinden er fkrall. 

Saameget er imidlertid vilt, at det veftre Löb har et 

forholdsmæsfigt fyært Dyb, kaldet Lönjaftaddybet, og 

det fynes ogfaa fom om det optager en fiörre Vand- 

mængde end det öfire med alle fine Forgreninger. 

Samme vefire Löb har ogfaa en Biarm, fom Planen 

vifer. 

Nedenfor Pöiningen ved Lönjafiaddybet forene 
alle Hoved- og mindre Löb fig igjen, men der findes 
efter de Omkringboendes Udfagn flere Grunde i det 
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nye nu bredere Strömfirög, hvilke ei fandtes Ret paa, 
og en nöiagtigere Underfögelfe maatte opfættes til be- 

leiligere Tid, Nedenfor Barkenæs gaaer langs Öfr- 

- fiden et lidet Dyb, fom fkal optage Gahnsaaens Vin» 
tervand. 

Tilftoppes den öfire Hovedgreen i No. 16, [faa 
vil Renden, hvori Lönjaftaddybet ligger, allene op- 

tage Vandmasfen i de Vandfiande, hvori Strömmen 

ifær virker, nemlig naar Lererne ere blottede. Man 

bör derved være opmærkfom paa, at denne Foran- 

åring ikke gjör Skade ved veftre Bred af Leret, men | 
at Dybet beholder den Retning det har, hvorved 

det rimeligen bliver fiörre og mere beftemt; det öftre 

Sirömlöb vil derimod fyldes af fig felv, Men hvilke Å Nm 

Korrektioner der end fornödiggjöres udenfor Tilfut- 

ningen af den öftre Arm, faa er Tidspunktet til deres 

Udförelfe förft kommet, naar man bemærker nogen 

fkadelig Indflydelfe af de ovenfor anlagte Værker. 

For Seilladfen bör Lererne i i alle Fald forfynes med 

Meærker til begge Sider af Dybet i fiore Afftande, 

der angive elek gjennem Grundene, og paa faadan | 

Maade vilde man her pasfere en lang Strækning med 

4-5 Fod dybtgaaende Fariöier, hvor man nu neppe 
kan famle fig frem. 

Lererne ere paa begge Sider ligefom i forrige 

Elvdeel, dog noget lavere, og blottes fölgelig fenere, 
hvilket vifer at den hele Forfanding har en Helding, 

Enden af Tegleret nærmer fig Bredden ved Lönja- 

fiaddybet, men Fladebyleret ftrækker fig igjen langt 
öR i Söen, hvilket hidrörer fra Strömmens Retning. 

Kun Lidet var fynligt ved Underfögelfen i den nord- 

lige Deel langs veftre Side; paa den öftre derimod | 
næften flet Intet; her blottes ogfaa Lererne tilfidft 
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Ved Fladebydaler» gaser en Aae ned, fom driver 7 

Sauge; her findes og en Kehrrat. 

Paa en ved Aaens Udlöb opfat Lændfeftok be- 

mærkedes Öierens höiefte Vandftand i 1824 at have væ- 

ret 211 Fod over Underfögelfens; regnes hertil 61 Fod 
fom Indföen, efter alle Opgivelfer, fank indtil Marts 

1825, faa er Vandftandsforfkjellen fra höiefte til lave- 

fie 271 Fod i dette Flodaar.  Almindeligen regnes 

94 til 28 Fods Forfkjel Aar om andet, men i 1789 

var den 534 Fod efter Krafts topographifk- fiatifiifke 
Befkrivelfe, Til Sammenligning af Höiderne, hvori 

Vandet fiiger i Öieren og noget ovenfor i Glommen, 

tjene fölgende Nivellements: 

Ved ÆEnerud i No, 13 fandtes Forfkjellen 

mellem höiefte Vand og det ved Under- 

Fore Mk isesdørrendeteskepsderduveneslonspkdessersangere. LO, OT Å 

Vandet fank indtil ft fjide Popki) pr , 

alle indhentede yr ie at flutte, 

Ke esssornsersodenrssanndvensvesssdaeeet 7 

Altfaa den hele Vandfiandsforfkjel her...... 22' 6" 1" 

Ved Fedtfund å No. 14 var den höiefte 

Vandfiand over Underfögelfens.....»sseseseneer = AO dn 
Vandet fank endnu omtrent...eseseresereerererrsr 7 

Forfkjel å det Bled NSG kdeevint me 2 GT 
Ved Fladebye, 1 Miil nedenfor Fedtfund, | 

var Forfkjellen fom anfört omtrent.......mesn 276" 
- Forudfat at Vandet ved höiefte Flom fiod hori- 

zontalt (hvilket dog ikke aldeles er Tilfældet) fra 
maa. Hældingen i lavefte Vand omtrent være 3 Fod 

fra Enerud til Fedtfund, og 2 Fod fra Sidfinævnte til 

Fladebydalen, eller 5 Fod i det Hele. At disfe . 

Obfervationer ikke ere ganfke nöiagtige indfees let, 
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naar man tager å Betragtning, at det efter Elven å 

fiörfte Flom oplagte Material var Veiledning for de 
förfte Punkter, og at Antagelflen af Vandets Synk- 
ning ene beroer paa de nogenlunde bekjendte Om- 
kringboendes Udfagn, | 

De ved Underfögeffen optagne Lodfkud, der ikke 
vare. tilfrækkelige ul at forfkaffe et foldfiændigt Be- 

greb om Lererne og Grundene, vifte dog at Löbet 
paa Vefifiden vil blive dybt nok for 4-5 Fod dybt- | 

fiikkende Fartöier, naar den øftre Elvarm i No, 16 | 

- tilfluttes, 
— 

Elvstykket No, 18. 

 Strömlöbets Dybde tiltager å denne Deel, hvil» 
ket tilkjendegiver Forfandingernes Ophör; oglaa 
feer man at de blinde Grunde tabe fig ganfke uden- 

for Raasdalsvigen; Fladebyleret flutter derimod förkt 
ved Frederikftad, I denne Egn er alifaa Öierens 

Begyndelfe i Vinterfiöe og det de hvor Flodvan- | 
dets Virkning ophörer, De paa Ofifiden ved Juls- | 
rudpölen liggende fmaae Grunde ere den fidfte Reft 

af Forfandingerne, hvis rette Beliggenhed i denne 

fom å de forrige Elvfiykker förft vil rigtig oplyles 

efter en nöiagtig Detailunderfögelfe, | | 

Strax nedenfor det Sted, hvor Fladebyleret 

ender, bliver Dybet temmelig ftort, dog fynes det — 

ikke, fom om Forfandingerne tabe fig faa haftigt her 

i ferfkt Vand, eller med faa pludfeligt affaldende Muld- 

bakke, fom ved Floders Udlöb i Havet. 

- Korrektioner -behöves ikke i denne Egn, thi 

det Material, fom affæites paa Dybet, vil fikkert for 

EI 
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andre fammes Form efter de ovenfor anlæggende 

Værker, og man maa förft afvente disfes Virkninger. 

Derimod kunde nogle i lange Afftande paa Fladeby- 

leret anbragte Mærker være fornödne for Middel- 

vandftanden, 

Öierens Hovedbredder ere allevegne Fjeld i denne 

Deel, og Forfandingerne af famme Material fom oven- 

for, Fra XKreppa til Enden af Planen findes kun 

ubetydelig Forfirand. Af de indhentede Efterret- 

ninger maa fluttes, at Vandet fynker omtrent i Fod 

mere i Oieren end i No, 15 og 16 inden lavefte 

- Vandfiand fremkommer. 

Elvstykkerne No. 19, 20, 21 og 22. Plan 5. 

Indföen vedbliver i alle disfe med fiedfe tiltagende 

Dyb fra Bredderne, fom for det mefte kuni Bugterne 

have Lerer eller Forfirande, der blottes ved de lave- 

fie Vandfiande, hvilket tydeligt fees paa Planen og 

ikke behöver videre Forklaring. I Midten fandtes 
nælten allevegne ingen Bund med en Lodlinie paa 24 

Favne, (længere havdes den ikke) indtil Sandstangen 

i No, 22. Bag denne Steenuurtange, fom næften 

fpærrer det Halve af Söen og i Flomtiden er aldeles 

overfyömmet, ligger i Mönftervigen et fiort Lere, fom 

om Vinteren blottes ganfke. Efter eensftemmige 

Udfagn af flere i Bgnen bekjendte Folk fynes det 

fom Paatrykning af den övre Deel af Oierens Vand 

foraarfager en Opfiuvning umiddelbart ovenfor Mörk- 

fosfens; thi efter Opgivende fank Indföen paa dette 
Punkt endnu 9-10 Fod til lavefte Vinterfiöe, me- 
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; . dens det ovenfor og navnlig ved Fladebyleret kun 
falder 6-7 Fod, fra 17 Septbr. 1824, da Underfögelfen 

fkeede, at regne. Det maatte være interresfant at 

komme til fuldkommen Vished om denne Sag. 
De Tömmerflaader, fom gaae gjennem hele Söcn 

for at pasfere Mörkfosfen, adfkilles ved Slippetangen, 

hvor Fosfen begynder at drage Vandet til fig. Ström- 

fætningen gjennem hele Öieren er fra Ersrudvigen i 
No. 18 til Dægrumsnabben i No. 19; her gaæer den 

langs Landet til Næs i famme Elvdeel, drives derfra 

over mod öftre Side gjennem No. 20 til Björnftad- 

holmen, gaaer nu her indtil Muggebytangen i No. 

21, derfra atter til vefire Side, og findes i No. 22 fra 

Slippetangen til Fosfen. Af den Mængde i Öieren 

nedlöbende Aaer og Bække ere foruden de forhen 

anförte at mærke: Sæteraaen paa OÖfifiden med en 

Saug, og den temmelig betydelige Præfteaae paa 

Vefifiden med 15 Aargangs Sek uge og 8 Qværne- 

bruge, firax ovenfor Udlöbet i Evjen; denne fidfte 

findesi No, 20. Fra de her liggende Saugbruge bliver 

å Flomtiden fört Planker til Suöm i Baade. Disfe 

indtage fra 50 til 60 Tylter; en af dem fandtes 56 

Fod lang 17 Fod bred og at fikke 4 Fod dybt; men 
de benyttes kun ved höiefie Vand, thi deels kjender, 

fom forhen er fagt, Ingen Dybet rigtigt, deels er og- 

faa Nitelven for grund ovenfor Relingsfund tl at 

denne Fart kan vare længe ud paa Sommeren, -Ud- 

föres derimod de: forhen omtalte. Korrektioner og 

Veianlæz, faa vil Vintertransporien af den mefte Træ- 

laft, fom gaaer fra Öieren og hvilken visfelig ei er 
en ubetydelig Deel, for det mefte bortfalde, og Alting 

- föres i Baade og fladbundede Pramme til Ström, 

Öieren er ofte hjemfögt af MG Vinde, af 
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hvilke de nordlige, naar de pludfelig komme gjen- 

nem Glommens Dal, gjöre megen Siöi og Bragen. 

Der opftaaer. da ligefom og ved fydlige Vinde en 

temmelig höi og krap Sögang. Med nogenlunde 

| fordeelagtig Bör, kan Seiladfen free opad til Bings- 

fosfen, endfkjöndt Vinden altid er fvagere ovenfor de 

fiore Öer og Strömmen imod. Men ovenfor det 

nævnte Vandfald igjennem Glommen og Vormen 
- indtræffer fjelden faa fiærke Vinde om Sommeren, at 

man kan pasfere de flere Snevrer, hvor Vandet löber 

med foröget Strömhafiighed. Skulde altfaa en Flod- 

fart komme i Stand gjennem Vanddraget, faa er den 

' aldeles uhenfigtsmæsfig indrettet, naar ikke mekanifke 

Kræfter bringe Baadene opigjennem hele Floden; og 
da Anlægget af Trækveie langs Flodbredden er ugjör- 

ligt, formedelft de mange Böininger, fore Forfirande 

og flere andre Aarfager, faa bliver altid den lettefie 

Transportmaade den med Duampfartöier, der toge 6-8 

Laftdragere eller ladede Baade paa Slæbetoug og 
förte dem til deres Beftemmelfesfteder,  Virkekred- 

fen for flige Fariöier blev, naar Relingsfund var Af- 

fartspunkt, hele Öieren, Storelven til Næs, Vormen - 

famt Mjöfen vil Lillehammer i Faaberg med alle de 

Kyfter, fom findes paa denne Stirækning af henved 

20 Mile, | 
Og længere ned end Öieren kan man neppe 

fænke fig Muligheden af en Vanddragets Farbar 
gjörelfe, thi i den hele Trakt fra Mörkfosfen indtil 

225 Mile nedenfor er Elven aldeles ufkikket til 

- nogenfomhelft Indretning for Seillads, "Det ene Fos- 

fefald aflöfer det andet, Bredderne ere höie og feile 

og Terrainet i det Hele taget faa gjennemfkaaret, at 

man for at forbinde Öieren med den Flodegn, hvor 
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Vandet igjen faaer et roligere Löb, maatte tage bety- 
delige Ömveie inden man kom til Maalet, og maafkee 

fandtes ethvert Forfög langt over de Krælter, hvor- 
paa man kunde gjöre Åegning. 

I den befkrevne Deel af Vanddraget har Natu- 

ren gjort det Mefte til Farbargjörelfen, og de Ufuld- 

kommenheder, fom Konften fkal jævne, ere mod det 

Hele kun faa; fra Öieren derimod maatte den Sidfte 

næften allene udrette Alt, thi Elven forvandler fig 

nu til en Torrent med enkelte aabne Punkter, og* er 

kun feilbar paa omtrent den halve Strækning. Det 

er forhen omtalt, hvormange Vanfkeligheder der 

fölge med et Kanalanlæg i vort Land; de ville i det 

Terrain Floden gjennemlöber fra Öieren betydeligt 

forflere fig. Landkommunikation paa lernbaner var 

vel iftand til at erftatte en Kanal, men Spörgsmaalet 

bliver dog altid, hvorvidt flige ogfaa meget kofibare 

Indretninger kunde fvare til Fornödenheden faavel 

nu fom i en længere Fremtid, og hvilke Produkter 

der vare faa viglige, at de fkulder gjennemkrydfe 

12-14 Mile förend de naaede Söen, fom de meget 

nærmere fandt ved en 2 Mile lang Landtranfport fra 

Öieren til Chriftiania, og det maatte, naar man nogen- 

fiude udförte et Kommunikationsanlæg fra, Öieren til 

Fredrikftad, være Henligten paa en voldfom Maade 

at forandre den indre Rörelfe, fom dog vanfkelig lod 

fig tvinge fra den engang tagne Vei, 

Underfögelfen af Vanddraget fra Öieren til Rend- 

ud ovenfor Fredrikftad er derfor ikke udfört med 

famme Nöiagtighed fom ovenfor, og Befkrivelfen der- 
over faaledes forfattet blot fummarifk, Tiden tillod 

desuden ikke at dvæle ved en Sag, om hvis Uud- 

förlighed man ved förfte Öiekaft paa Planen kan 
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overbevife fig. Glommen tager i det fydveftlige Hjörne 

af Öieren igjen fin Begyndelfe gjennem etSnevre, om- 

trent 200 Fod bredt, No. 22, og fiyrter fig firax over 

en Klippe eller danner det förfie Fald i den faakaldte 

Mörkfofs, fom förft flutter i No, 23 med det Bde Fald 

Solbergfosfen; dog kaldes og i egenilig Forfiand blot 
de 2de förfte Fald Mörkfosfen. Den auden Kafkade, 

fom reifer fig fra Strömprofilets Indfkrænkning, er 

ved de höiere Vandftande fiörre end den överkftes 

begge tilfammen fandtes ved et upaalideligt Nivel- 

-— lJement at være 12 Fod, Det 3de Fald eller Hou- 

landsfosfen har omtrent 4 Fods Höide; den fiyrter fig 

over Fjeld. Mellem den og det andet Fald er en 
Siröm ved Fladebytangen, 

Hallerudfosfen i No, 23 har 2de Afdelinger; den 

överfte med omtrent 2 Fods Fald, den nederkte 

mindre; begge ere fmaae i Flomtiden. 

Skroberudfosfen har for fiörfte Delen fin Oprin- 

delle af Strömmens Indfkrænkning; dens Fald kan 

være 4 a 5 Fod, 

Kallemsfosfen deles ved en Öe i 2de Dele med 

den fiörfte Vandmængde paa Vefifiden; den har 5 til 

6 Fods Fald, 

De aabne Punkter mellem disfe 7 Fald have 

alle overordentlig heftig og hvirvlende Ström, fom i 

Flomtiden maa foraarfage endnu flere Kalt, fordi 

Elvens Bredde er afvexlende. Det fkal, efter de 

Omkringboendes Udfagn, være ugjörligt at fætte over 
imellem Fosferne, naar Vandet ikke er meget lavt. 

Nedenfor Kallemsfosfen fiöder man paa et aabent 
Punkt, Lierfloe, hvor Srömmen ved Underfögelfen 
havde en Hurtighed af 4 til 5 Fod i Sekundet den 
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18de September, Ved Pladfen Kaftet er der Oyver- 

fart med Baade. Nederfor denne Plads gaaer en 
Evje ind, i hvis Bund det i No, 7 omtalte Iordfald, 

Eegsfaldet, gik ud i 1816. —Leermasfen gled ud 
jgjennem hele Evjen og fiandfedé ovenfor förft ved 

Katteholmen; + Miil nedenfor var Explofionens Virk- 

ning faa fiærk, at Færgen ved Onftadfund kaftedes 

op paa Land; ogfaa ligger endnu en Banke uden- 

for Evjen, fom beftaaer af Leer, Træer og Rödder, 

Det i lavefte Vandftand pasfable Löb langs Vefifiden 

var over 50 Fod dybt, 

- Lierfloe flutter med det 8de Fosfefald, po til» 

hörer Mörkfosfen, eller fom det kaldes Solbergfos- 

fen, I Flomtiden gaaer Vandet öftenom i en Rende, 

fom kaldes Reiershullet.*) Baade Indfkrænkning af 

Profilet og Klippe i Bunden fynes at være Aarfager- 

ne til Faldet; og da Elven her neppe er 100 Fod 

bred, faa har der været foreflaaet at bygge en Broe 

over Sluget og flöife Onftad Sundfied; Sagen fyues 

ikke uudförlig. Fosfens Fald er 13 Fod. 

Den aabne Deel af Floden, fom man nu fiöder 

paa, har en Læugde af omtrent 6000 Alen, No, 23 og 

24. Den överøie Deel heraf er temmelig reen; ved 

Onftad Sund, et offeniligt Færgefted, udvider Elven 

fig betydeligt, og afgiver de fiore Evjer Hovievjen 

paa Veft- og Skaarud- famt Gudemevjerne paa Oftfiden. 

Jutulbrua er en uhyre Steenuur föndenfor Sundet, 

fom »æften fpærrer Löbet og er blottet ved lavefte 

Vand; nedenfor famme er Siurömmen overordentlig 

firid, böiende fig mod Velten forbi Langenæs/kjær, 

å —— 

*) Den i Fosfen liggende Öe er ikke rigtig udtrykt å 
Tegningen, 
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Ligefor Aabningen af Cudenesien ligger en 

Lændfe, fom famler det Tömmer der lægger fig ind 

å Bugten Nautebrönd. Ved Langenæshytte laae i 

 Aaret 1814;jet Brohoved, og firax föndenfor Lange» 

næsfkjær var Pontonbroen anbragt, Af det Förfie 

fees endnu Ruinerne. å 

——— Sirömmen bliver nu firidere og omtrent med 5 
-Fods Haftighed gaaer den ned mod Bingsholmen,*) 

- hvor der er Bölgegang; endelig falder Vandet gjen- 

 nem den ved en liden Öe i 2 ulige Dele afdeelte 

Björkefkjærfofs, fom har omtrent 5 Fods Fald og 

hvis Slug paa Öftfiden fynes dyheft. Imellem dette 

Fald og Fosfumfosfen er Strömmen overordenilig 

firid og med Bölgegang paa flere Steder, hvilket 

antyder Stene paa Bunden. 

Sidfinærnte Vandfald har 2de Afdelinger; den 

förfe gaaer over Fjeld og Klipper, den nederfte har 

fin Aarfag deels i Fjeld paa Bunden, deels i Indfkrænk-= 

ning af Profilet. Mellem begge er en møærkelig 

Bagevje paa Vefitfiden, fom opholder alt det Tömmer, 

der kommer ind i den, faaledes at det beftandig 

gaaer rundt, Det vilde være henfigtsmæsfigt, om 
en eller anden Indretning kunde hæve denne Ulei- 

lighed for Tömmerflödningen, Nedenfor begge disle 
Fosfefald, hvis Höide tilfammen er omtrent 15 Fod, 

er endnu et tredie ubetydeligt Kaft, I Sandsbugten. 

har man en ny. Aabning af Elven, hvor der fætles 
over. med Baade, VE 

*) Elven optager underveis hertil en betydelig Aae, 
Hougen Elv, fom paa Vefiliden löber ned i en Evje 
ved Bovim. Denne Aae löber fra Indföen Ly fe ren 

og har flere Saug- og Möllebruge famt en Papiirmölle 

paa dens Løb til Hoyedfloden, 
å. 
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| Sandsfosfenn danner atter et nyt Snevre i Floden, 
og bag en paa Öftfiden liggende Oe gaaer en ubety- 

delig Deel Vand. - Faldet er omtrent 2 Fod; nedenfor 
errivende Ström og Bölgegang indtil Dalafosfen, hvis 
Höide er 8 Fod, Sirömmen er fremdeles firid og 

med Bölgegang indtil Kikersrudfosfen i No. 24 og 25, 
Denne er i 2de Afdelinger, og ved begge er Holmer 

midti Elvlöbet. Det överøte Fald er 17), det nederfte 

71 Fod, eller begge omtrent 25 Fod, Ved det över- 
fie drives et Qværnebrug paa hver Side af Elven, 

de förfie i Vanddraget næft Möllebruget ved Haa- 

naasfofs i llte Elvftykke, For at hindre Tömmeret 

fra Oplægning å Kikersrudbugten har man mineret 

en liden Rende bag den fammefteds liggende lille 

Öe paa Öfifiden, men denne Rende opfylder kun 
maadeligt Henligten, Strömgangen vedbliver at væ- 

re ftrid, | 

Hverven, eller Hvirvelfosfen, begynder med hef- 
tig Bölgegang og ftyrter fig i 2de Afdelinger udover 

Fjeldheller, der ved lavefte Vandfiande ere temme. 

lig fynlige. Det famlede Fald er fra Begyndelfen 
til Enden omtrent 13 Fod, 

Höljua eller Ilja, en ny Åabning i Elvedraget 

nedenfor fidfianförte Fofs, er omtrent 1500 Alen lang; 

har ved öftre Side en fior Bagevje med en Lændfe, fom 

hindrer Tömmeret fra at lægse fig ind i Bugterne, 

Ved Tobaksöen indfkrænkes atter Elvlöbet noget, og 

Strömmen har her næften 5 Fod i Sckundet.  Hvor- 

ledes faavel Tobaksöen fom Sjölifkjærene ere i de 

lavefic Vandftiande forbundne med öftre Land f[ees 

af Tegningen. I Höljua, hvor Dybet er fort, fættes 

over med Baade. : 

Sturömhafiigheden tiltager ul Ærterriisfosfen, fom 
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ved Vandfianden for Underfögelfen i Slutningen af 

September blot er en heftig Bölgegang over Klip- 

per, men vifer fig noget fiærkere ved Höivandene. 

Elvens Bredde indfkrænkes lige ud for Pladfen ÆAl- 

vum, og i Snevyret fremkommer en Strömgang, fom 

firax nedenfor er roligere, fordi Leiet atter aabner 

fig, men i Alvumfosfen, fom har 4 forfkjellige Kafka- 

der, er Floden igjen trangere, og beholder med en 

overhændig Bölgegang og flere fmaae Kaft under 

Navn af. Vrangefofs fin Sneverhed, indtil den om- 

fider bliver aabnere og mere rolig nedenfor det fidfie 

- Fald ved Pladfen Hytta, dog naaer det med 4 til 5 

 Fods Haftighed roligere Löb neppe 1500 Alen og 

flutter ved Kjofebogen'i No. 26. 

Overft i denne aabne Elvdeel befindes en for 

Evje, Kaftedalsbugten, hvorover er lagt en Lænd[e for 
at holde Fömmeret ude. Bölgegangen er ikke ube- 

tydelig nedover til Kjofebogen, og man feer grant af 

den öftre Breds Befkaffenhed at Bunden maa være 

opfyldt med Gravier og fior Stene. Dybet er ellers 

temmelig fiort, Fra Fjeldingen til Svae fættes over 

med Baad i de lavere Vandfiande; i Flomtiden er 
faadant ugjörligt, 

Det var umuligt formedelft det coupeerte Ter. 

rain at maale Alvums- og Vrangefosfens Höide paa 

Ofifiden af Elven, hvor Underfögelfen fkede, og man 

kunde ei uden megen Tidsfpilde foretage Operationen 

fra Vefifiden; imidlertid fandtes ved et upaalideligt 

Nivellement begge os Höide over RT 
291 Fod, 

Ved Rinlfhagen bliver Elven atter trangere og 

et lidet omtrent 2' Fod höit Fald bemærkes ftrax3 

nedenfor dette er heftig Bölgegang over Fjeld og 
| 10 
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Stene. Skabbefosfen har omtrent 3 Fods Fald; efter. 

denne fölger Bölgegang forbi Langeftrand,  Strax 

overifor Trosvigjosjl bliver Brydningen paa Bunden 

endnu fiærkere, 

"Elvens Retning fra Öieren til Sandsbugten No, 22 
— 23 og 24, var vefilig og fydvefilig; fra Sandsbugten 

til Langefirand og Trosvigfosfen, No, 24 — 25 ng 26, 

fSydlig og fydöftlig, men nu drejer den lig paa et lidet 

Stykke i en nordöfilig Retning, ved Fosfen Vamma alde- 
lesi Off, og förft nedenfor ved Herftvedt - Plads tager 

den igjen en fydöfilig Direktion, —Trosvigfosfens Fald 

er henved 9 Fod; nedenfor famme vedbliver Bölge- 

gangen; ved Skjeret a er et lidet Kaft ved höire Bred, og 

i Vamma eller Vammafosfen ftyrter Vandet fig med me- 

gen Hefiighed ud over Klipperne paa begge Sider af 

en Steen (Vammaftenen) i Faldet, hvilket her er om- 

trent 15 Fod. Det hele famlede Fald fra Kjofebogen 
indtil under Vamma er 38 Fod, og fra Alvumfosfen 

671 Fod, Nedenfor Vammafosfen vedbliver den hef- 
tige Strömgang med Brydning af Vandet forbi Jutul- 

- brua, en Klippe tvers over Elven, *) og —Tegljiö- 

graalen; men her begynder Floden igjen at blive 

noget bredere, Strömmen mindre heftig, og man har 

indtil Sarpfosfen intet Vandfald i Glommens Hovedarm, 
Umuligheden af en Seilbargjörelle af Glommen 

fra Oieren indtil fidftanförte Punkt, hvor Elven igjen 

er rolig, maa formeentlig indlyfe af denne korte Be- 

 fkrivelle, ligefom Vanfkelighederne ved et Kanalan- 

læg langs Flodbredderne tilfulde godigjöres naar man 

| 

*Y Om de flere Steder med Navnet Iutulbrua fortælles, - 

at Oldtidens Jætter forfögte der at lægge Broe oyer 
Floden, 
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feer disfe Breiider i ere De ere, paa de faa 

aabne Punkter nær, næften ufremkommelige il begge 

/ Sider.  Antages derimod, at et fligt Anlæg ikke bur- 

de fölge Flodleiet, men gaae «den mulig kortefte 

Vei fra Oieren til den atter feilbare Deel af Elven, 

faa torde det være den fiörfte Vanfkelighed, at erhol- 

de den tiltrækkelige Vandmængde til Kanalens Be- 

fpiisning, og faavidt vides, findes ingen Söei Terrainet 

til Siden, fcm pasfende opfyldte denne Fordring; ei 
at tale om alle andre Befyærligheder, fom fkulde 

overvindes. Den törre Vei med Jernbaner maatte 

alifaa blive «det bedfie Kommunikationsmiddel paa 

dette Stykke, men af forhen angivne Grunde fore» 

kommer ogfaa denne Maade henfigtslös, Dog hvil- 

ke Beftemmelfer der end tages i Fremtiden, med 

Henfyn til Vanddragets Farbargjörelfe nedenfor Oie- 

ren, faa maae de altid grundes paa en Underfögel- 

fe af langt vidtlöftigere Qmfang, end denne kunde 

blive, hvilken fra Oieren til Rendud ved Fredrikftad 

neppe medtog en Maaned, 

Nedentor Teglfiögraalen ved Gaarden Linnehoel, 

No. 26, fiöder man paa en OÖe midt i Löbet, kaldet 

- Valdisöe, hvor nogle af Fortidens Kjæmper fkulle 

have huferet og hvor der fenere i Middelalderen 

fiod en Borg; endnu fees Rudera af Grundvolden, 

Strax nedenfor ligger Linnehoels-Lændfe, tvert over 

Elven, der optager alt det Tömmer, fom pgaaer gjen- 

nem Nörkfosflen. Tömmeret forteres her og flödes 

til Saugene længere mede i Vanddraget, Lændfen er 

anlagt meget hæs figtsmæsligt og har paa föndre Ende 

en betydelig Slakelændfe, til (amme Brug fom ved. 

Bingslændfen er omtalt. 

Paa en af Løndbifokkene obferveredes den 

10 * 
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höiefte Vandfiand at have været 15 Fod over den 

ved Underlögelfen den 29de September. Efter de 

Omkringboendes Udfagn fynker Vandet endnu 6 tl 

7 Fod inden det naaer det lavefte Punkt, fölgelig er — 

den totale Forfkjel mellem höiefte og lavefte Vand 

19 til 20 Fod, eller maafkee lidet mere end i Vand- 

draget ovenfor Bingsfosfen. 

I Elvyftykkerne No. 27, 28, 29 og 50 maa Floden og- 

faa betragtes fom en Indföe, i det der gjennem alle disfe, 

ligefom i Öieren, kun er liden Strömgang og fiörre eller 

mindre fra begge Bredder udgaaende Lerer, fynlige ved 

lavefte Vandftand, tilligemed Grunde, der aldrig blottes; 

ogfaa oplægges her alt det Material, Floden medbringer 

fra den gjennemlöbne Strækning nedenfor ÖOieren. 

I Begyndelfen af No. 27 findes en betydelig Evje V 

paa Oftfiden hvori Lekumaaen löber ned, fom driver 

ved fit Udlöb 3 Saugblade og 4 Qværnebruge, tildeels 
hele Aaret. Kun om Vaaren og Höften har denne 

Aae Strömgang. Ved Evjens Indmunding ligger Fær- 
geftedet Grönfund, 

Glommens Vinterleie gjennem dette er iigelom 

i Slutningen af forrige Elvfiykke No. 26 temmelig 

dybt 'og pasfabelt; ved Næstangen fees 2de Skjær, 

Næsfkjærene, der aldrig kunne fkade en Flodfart, om 

en faadan kom til at finde Sted paa denne Kant. 

Strömfætningen er faavel i Begyndelflen fom i Slut- 

ningen af Blvftykket paa Vefifiden, men ellers for 

det mefte i Midten, - 

Bredderne ere for det mefte Teien i hele 
- Elvdelen, hvilke ifær paa Öfifiden ere fiærkt medtag- 

ne af Iordfkred, faavel norden- fom föndenfor Lekum- 

aaen, Ved forfvarlig Beplantning maatte de, famt 

de mindre Afbrud paa Veftfidens Bred, forekomme 
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og afhjelpes; ved Sidfinævnte har man og et ubetyde- 

ligt Tordfald ved. Næstangen, | 

Föruden den fiore Evje til Lekumaaen er paa 

Öffden Djupingen og Tangenevjen at mærke; paa 

Vefifiden ligger den mindre Evje Tyvehullet ved 

Pladfen Kirkevigen, 

I den 98de Elvdeel, Plan 6, fiutter ab fiore 

Lere paa Ofifiden ved Gaarden Skjönhammer, og den 

fra famme Forfanding udgaaende dybe Grund ender 
ligeledes. Elvdybet drager og fra Næstangen lang- 

 fomt over mod den anden eller öftre Bred, har i 

Midten en Grund for de lavefte Vandfiande, fom al» 

drig blottes, og der danner fig nu et Lere paa Veft- 

fiden fra Gaarden Næs med en langt ud i Elven 

firækkende Grund, paa hvilken der ved Skougstangen, 

hvor den fynlige Deel flutter, fkal ligge en temmelig 

lang Gravierbanke. - Den hele Engbugt tilfluttes af 

fyære fammenhængende Lerer, der ogfaa allevegne 

have ufynlige Grunde foran (ig. 

Paa Ofifiden, hvor Dybet fandtes temmelig nær til 

Bredden, begynder nye Grunde og Löbet kommer der- 

ved mere mod Midten, hvilket vedvarer indtil En- 

den af Elvfiykket; her blive ogfaa dei Vinterfiöet 

fynlige Lerer bredere, 

Af betydelige Evjer er i denne Deel at mærke: 
paa Öfifiden kun Skjönhammerbugten, paa Vefifiden 

derimod: I) den lange Skipperudevje, fom firækker 

fig ind i No. 27, og hvori nedlöber en Bæk, fom 

driver et Qværnebrug, og 2): Skougsevjen, fom gaaer 

udi Engbugten, og hvori ligeledes er et Qrærnebrug 

i en udlöbende Bæk. Alle Bække af nogen Bety- 

denhed have deres Vinterlöb ud over Lererne, 

Bredderne ere allevegne i denne Elydeel Leer 



ro PEN Sehive 

og Fjeld, kun våelfet Gaarden Rösegg er Gat | 

bakker. | 

Saavel Lererne til begge Sider fom de fig råk | 

frem i Elvefengen firækkende dybe Grunde vedlike 
ind i det 29de Elvftykke, holdende Dybeti Midten; 

men nedenfor Liverudtang- og Nordbybugterne deles 

Löbet i tvende, lom lade Midtfanden mellem hg. 

Strax uden for Borgebugten forene begge Grene fig 

igjen, og Dybet falder nu mere over mod veftre 

Eand indtil Ly/tad, hvor det paa ny dreier fig mod | 

den anden Bred, ved hvilken det findes ved PLidfen | 

- Holmen i Sluiningen af Elvftykket. Lererne firække 

fig der, hvor Dybet ikke köier mod den ene eller 

anden Kant, temmelig langt ud fra Landet; de hos 

dem liggende dybe Grunde ere ligeledes betydelige. 

Det fynes af de indhentede Efterretninger temme- 

lig fikkert, at Elvens Afledningsevne 1 denne og föl- 

gende Dele aftager, eller at Vandet her fynker 

mere end overfor, förend det naaer fit lavefte Punkt, 

fra Underfögelfen den 5 og 6 Oktober at regne. 

Bredderne ere for fiörfte Delen Fjeld, Paa 

Öftifiden nedkommer Brækkeaae, fom driver et Qværne- 

brug og 8 Saugblade, og findes desuden her 2de 
-  Kehrrater.  Aaen har Vand hele Aaret. hetningen 

hvori den löber ud over Leret i dens Vinterleie, fees 

af Tegningen; kun Höft og Vaar har den Ström. 
Paa Vefifiden kommer en liden Aae nedi Vinæsevjen 

hvori drives /4 Saugblade og flere Qrærnebruge; den 

löber ligeledes ud over det her liggende mi:dre 

Lere. 

I den enkel: 30te Elvydeet deler Dybet 
fg i Begyndelfen i 2de, ladende en fior Grnnd å 

Midtén, fom aldrig blottes. Strax ovenfor Glenne- 
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- holen famles det igjen, holder fig derefter med atter 

deelt Löb ned mod Furuholmen, hvor det findes tæt 

til öftre Land gaaende paa begge Sider af Rakkeren 

og den i de lavefte Vandfiande blottede Furuholm- 

fand, og löbende fiden med foröget Strömhaftighed 
ud i Glommens Hovyedarm til Sarpfosfen, I de lave- 

re Vandfiande fölger den hele Vandmasfe denne Vei, 

i de höiere derimod gaaer en ftor Deel paa Vefifiden 

af Thunöe ned gjennem Mingevandet i de fölgende 

Elvfiykker No. 31 og 32, og forfaavidt fom Vandet 

ei finder Aflöb gjennem Aagaards - Elv, opftuves 

det faaledes i Isnæsfjorden i N. 52, at der herfra 

fkeer Aflöb tilbage til Glommen, naar denne i Okto- 

ber modtager mindre Vandmængde end forhen, eller, 

med andre Ord, Vandmasfen gaaer famme Vei tilbage, 

fom den kom; og denne Operation varer indtil Lerer- 

ne ved Nora i No, 530 ere blottede. Formedelft 

Indtrykningen gjennem Mingevandet og Isnæsfjorden 

fynker og Vandet i denne Elvdeel mere end oven- 

for; Reiningen af det lidet dybe Löb i Nora vidner 

om Tingens higtighed. 

Hvorledes Lererne firække fig til begge Sider 
fra Bredderne, der nælften allevegne ere Fjeld, fees 

af Tegningen. Ved Glenneholen ligger en liden 

Lændfe; det famme er Tilfældet. ved Glenneevjen, 

hvorfra en Bæk har fit Vinterlöb til Nora. I de 4 
fidfte Elvfiykker beftaae Lererne af en fand og leer- 

blandet Masfe ligefom i Oieren, 

Dybet er gjennem No. 27, 28, 29 og 30 alleveg- 

ne tiltrækkeligt i i Hovedlöbet for 4-5 Fod dybtgaa- 

ende Fartöier. Men da Underfögelfen* blev fortfat 

ad en Vei, paa hvilken ingen Seillads er mulig, faa 
ligger det udenfor Grændferne at ville yttre nogen 
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Formeening om hvorvidt en Seilbargjörelfe er anyven» | 

delig eller ikke i denne Flodegn, förend de uunder- 

fögte Dele af Vanddraget engang i Tiden ere optagne, | 

Efter den Undertegnede af Kanalinfpektören 

meddeelte Inftrux anfaaes nemlig Glommens rette | 

Löb til Sarpfosfen fom mindre fkikket for en Flod- 

fart, da dette Vandfald felv lagde en höift vælentlig 

Hindring i Veien, og Kanalanlæg, hvorved det fkulde 

omgaaes, maatte gjennemfkjære et Terrain, fom befiaaer 

af vort Lands ulykkelige Qvikleer, 1 hvilken Iordatt 

det er höift vanfkeligt, om ikke aldeles umuligt at 

foretage faadanne Arbeider. Det paalagdes mig der- 

for, at forlade Glommens Hovedarm ved Thunöe og 

 fölge Biarmen gjennem Mingevandet, Aagaards-Elv 

og Vifterfloe til Sammenlöbet af Sidfinævnte med Ho- 

vedelven nedenfor Sannefund, for at elfterforfke om 

man her paa en lettere Maade kunde komme hl 
 Maalet. Man feer i Elvfiykket No, 30 hvorledes det 

ringe Dyb i Nora böier fig mod nordre Bred, famt 

hvorledes et betydelig Lere dannes derved paa Nord- 

enden af Thunöe; i No. 31 fölger Vinterlöbet langs 

veftre Land, men udvider fig faaledes ved Aalefkjær 

at det indtager hele Mingevandets Bredde fra Omdal 

til Hovdebugten, uden at blive mærkeligt dybere, — Det 

hele 'Stykke, Nora gjennemlöber fra Glommens Vin- 

terleie i forrige til de anförte Steder i denne Elv- 

deel, maa alifaa anfees fom en Forfanding, den 

Elven har oplagt i Mundingen af Mingevandet, fordi 

der gjennem dette ikke var tilfiækkelig Ström til at 

före Materialet videre, 

Der hvor denne Forfanding flutter paa famme 

Maade fom Lererne i Oieren, med jæynt afhældende 

Muldbakke, omtrent ved Mingeevjen, indtager Min- 
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gevandet fit rette Dyb, fom ved Gaarden Sæter er 

paa det fiörfe eller 60 til 70, Fod Bredderne ere 

allevegue Fjeld og af Evjerne er kun den förnævnte 

mærkelig; der drives i en nediöbende Bæk et lidet 

Qværnebrug. I Rambergbugten. paa famme Side lig- 

ger en Lændfe, og fra Höiden gaaer en Rende ned 

j Bugten, hvori det Tömmer, fom hugges ovenfor, 

löber ned, Bot 

Mingevandets Dyb bliver gjennem No. 32 min- 

dre nedad mod Trofken;, der findes forreften intet 

andet at mærke paa dette Stygke, end at Bredderne 

ere Fjeld med Stene foran lg. 

Trofken, eu uhyre Steenuur, fom adfkiller Minge- 
vandet fra Isnæsfjorden, er overlvömmet i Flomtiden, 

men har ved lavefie Vand kun en Bæk til Forbin- 

 delfe mellem begge. Den 9de Oktober 1824 var Van- 

det allerede begyndt at löbe nordefter gjennem Min- 

gevandet, hvortil Aarfagen forhen er omtalt, 

I den Deel af lsnæstjorden, fony hörte til Under- 

fögelfen, er Dybet paa det Siörfte 80 til 100 Fod 

ved lavefte Vandftand; det aftager mod Grötet, Bred- 

derne ere i dette Stykke af Fjorden paa Ofi- og Nord- 

fiden Fjeld med Steenuur paa Forftrandens paa Vefifiden 

ved Gaarden Isnæs er Hovedbredden Leer og For» 

ftranden belagt med Stene, Ved Grötet findes 2de 

fmaae Lændfer, fom indtage det Tömmer der fra Lin- 

nehoels Lændfe flödes ned gjennem Mingevandet og 

gaaer til Aagaardselven, 

Denne Elv begyuder ved Grötet og er Aflöb 

for det Vand, fom i Flomtiden trykkes fra Glommen 

ind i Isnæsfjorden, I de lavere Vandftande gaaer 

blot en liden Pæk paa det Sted, hvor Grötefofs er 

aniört, gjennem de her liggende Steenure, derimod 
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er her ved Flommen en rivende Torrent med næften 

5 Fod Fald, Hölen er en Fordybning med næften 
ftilleftaaende Vand ved den Tid Underfögelfen frede; 
Sölfiubfosfen er et Klippefnævre med 6 eller 7 for- 
fkjellige Fald, hvis Höide ei kunde beftemmes; Val- 

 brækgraalen, et lidet aabent Punkt, hvis Kles og 

Bund er Steenurer, flutter ved Valbrækfofs, et nyt 

Fjeldfnevre. I Flomtiden fkal disfe Fald være yderft 

heftige, hvilket og er begribeligt af det trange Löb 

og de paa begge Sider meget fteile og vilde, men 

ikke meget höie Klipper, fom iidlertid ei tillade 

nogen Tanke om Farbargjörelfe paa denne Kant, 

med almindelige Midler. 

I det 33te Elvftykke er Valbrækholen Fortfættel- 

fe af fidftanförte Fols og et aabent Punkt, hvori lig- 
ger Steenurer til alle Sider, og fom flutter med Sand- 

dynefosfen, der gaaer over en Steenuur, Nedenfor. 

denne Fofs ligger 2de fiore Steenurer i Elven, og 

udenfor disf> har man allevegne næften til Pladfen 

Kolsrud Steenuur i Bunden af Elven, fom fiden er 

aaben til Zfebroe, med et aldeles ujevnt Dyb, og om 

Vinteren ftilleftaaende Vand. Udenfor Gaarden Tffe- 

bakke ligger en Lændfe tvers over Elven, fom (top- 

per det Tömmer, der fkal til Solibrugene, 

Bredderne ere paa Nordfiden afvexlende Fjeld 

og Leer, paa föndre Side Leer, fom er yderf glidbart; 

 øgfaa lader det til at Elybunden, forfaavtdt fom den 

ikke er Steen, beftzaer af Slik. Strax ovenfor Ifebroe 

begynder atter Bunden at blive faa opfyldt med Stene 

og faa höi, at deri Höfttiden kun flynger fig en li- 

den Bæk gjeunem Uren; dette vedvarer indtil Sol- 

; ———————rtdrek snitter Jen rad masete 
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brugene, Ifebroe *) har fine Kar fatte paa Steenuren, 

og derpaa findes ligeledes ovenfor Solibruget en ret 

godt anbragt Dæmning, og overhovedet fynes den 

hele Indretning af dette Brug, fom har 16 Sauge og 

flere Qværnebruge, at love meget, Nedenfor Dæm- 

ningen er en Lændfe tversover Elven, fom optager 

det Tömmer, der her BONE. 

Steenuren ophörer ganfke nedenfor Lændfen, og 
man har ou et ulævnt Dyb indtil Holmen, I Flom» 

tiden deler Aagaardselven fig her i 2de, hvoraf den 

ene Arm gaaer til Vifter-; den anden til Skinmerfloe, 

Förfinævnte har lidet Dyb og flynger fig forbi Revet, 

Bukkekølmen og Næsholmen, ud i næfte Plan, 

Da Vifterfloe fiaaer i middelbar Forbindelfe med 
Havet, gjennem den Deel af Glommen fom er neden- 

for Sarpfosfen, faa er og Virkningen af dette kjen- 

delig, og efter bekjendte Folks Udfagn er Vandets 

fiörfte Höide i Flomtid kun 5 Fod over den Vand- 

fand, fom havdes ved "Underfögelfen, ligefom man 

og fkal bemærke en Art regelmæsfig Ebbe og Flod, 
fom fra Havet virker paa Glommen og Vikterfioe, 

Bredderne ere fra Ifebroe nedover Leer, dog 

bemærkes at Leerarten paa Ofifiden, og navnlig 
nedenfor Lændfen ved Solibruget, er overhaands 

- glidbar, og har, forfaavidt fom den ikke hviler paa 
Fjeld eller dækkes af en Forftrand, lidt nogen Skade. 

Mellem Broen og Solibruget er og paa Veft- eller 

ed ee Broe er nu flöifet de et nyt Broanlæg udføres. 
nedenfor Solibruget, 

/ 
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Nordfiden for flere Aar tilbage udgaaet et lidet Iord- 
fald, og flere fmaae Brud fees i Bakkerne, Neden- 

for Lændfen, ved Sandengene, ere Bakkerne ligeledes 

meget glidbare, hvilket varer til Enden af Elvfiykket. 

Det fra Aagaarsdselven nedkommende Material 

oplægger lig over hele Indmundingen af Elven i Vi- 

fierfloe, No. 34, indtil Gaarden Ryen*), hvor det 

 pludfelig flutter. Gjennem Vifterflovandet er Dy- 
bet i Midten fra 50 til 60 Fod, og Bredderne for 

fiörfie Delen Fjeld med Leer foran fig. I Slutningen 

af Vandet aftager Dybet og Bredden indfkrænkes, 

faa at man i No. 35 feer Aflöbet fra Vifterfloe af 

famme Bredde fom Aagaardselv, og Dybet, lidet famt 
indfkrænket af Lerer til begge Sider, at pasfere paa 

ÖOGfden af Næsholmen udi Glommens Hovedlöb, det 

man her igjen fiöder paa, Ved Næsholmen anlægge 

de Skibe, fom fkulle indtage deres Laft fra Soli- 

| bruget,; de faae den tilfört i Pramme gjennem Vifter» 

floe. I Rolisöfund er et Færgefted, 

Da Glommen er feilbar for fiore Skibe indtil 

ovenfor Sannefund, faa var ingen Underfögelfe for» 

nöden fra Rendud til Fredrikfiad, og den lide Okto- 

ber 1824, da Efterforikningen om Elvens Seilbarhed 

fnuttedes, kunde man formedelft andre Forretninger 

ikke gaae tilbage til det Punkt hvor Bovedlöbet blev 

forladt ved Thunöens nordre Ende i Elvfiykket No. 

50, Havde der imidlertid været Leilighed og Tid til 

at underlöge Reften af Hovedfloden var faadant rime- 

ligvis fkeet i famme Eltteraar, I det paafölgende 

Aar 1825 var det aldeles ugjörligt at faae dette en- 

*) Paa Tegningen fiaaer Byen, men dette er en Trykfeil, 
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gang afbrudte Arbeide igjen optaget, faameget mere 
fom den övyre Deel af Glommen, hvortil man ifær 

fkulde tage Henfyn, gav tilfrækkeligt Arbeide ved 

den mere detaillerede Eftergranfkning, fom der udför- 

tes i den korte Tid, fom var levnet til at befatte fig 

med denne Sag. 

Chriftiania l4de April 1826. 

Schive, 
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Udtog af Kanal-Inspektoratets underdanige Ind- 
stilling angaaende Vormen og Glommen Elves 
Farbargjörelse fra Indsöen Mjösen til Reling- 

sund i Nitleven ovenfor sammes Udlöb i Öieren, 

indgivet den 7de December 1826. 

I det jeg har den Ære at fremtægge hosföiede 

mnderdanige Forflag til Farbargjörelle af Vormen 

og Glommen Elve, fra Indföen Miöfen' til Reling- 

sund 2 Nile fra Chriftiania, indrettet faaledes at et 

Dampfartöi af 24 Heftes Kraft ugentlig bringer en 

Transport af 8 Elvefartöier, hvert paa 120 til 200 Tön- 

.ders Drægtighed, fra fornævnte Sund til Lillehammer i 

Mjöfens norderfte Ende, og at denne Fart uafbrudt un- 

der alle Elvedragets Vandftande vedvarer fra Midten af 

April til Midten af November; maa det være mig tilladt 

at ledfage famme med fölgende nærmere Bemærkninger: 

Det vil af den herved fremlagte Hydrographie beha- 

gelig bemærkes, at Farbargjörelfen af Vanddraget fra 

Mjöfen til Relingsund er mulig, men at Udförelfen 

ær forbunden med mange og vidlöftige Vandbygnings- 

arbeider af de forfkjelligfte Slags, naar man fkal have 

grundet Haab om et lykkeligt Udfald; thi ei allene 

maa Anlæsget af Op- og Nedbringningsmidlerne 

lempes efter de afvexlende, höift bemærkelige Vand- 

fiande i Elvedraget, til de forfkjellige Aarstider — en 

Afvexling, fom er faa paafaldende fior paa de flefte 

Steder at jeg anfeer det for höift betænkeligt, om ei 

aldeles umuligt at gjöre Anvendelfe af Kanaler og 

Slufeværk, naar de refpektive Fosfefald fkal omgaaes, 

men tillige maa Elveleiet renfes for betydelige Steen- 

urér, der gjöre Farten befværlig og ufikker; Opftuv- 



Undersögelse over Vormen og Glommen. 159 

- ninger iværkfættes for at afjævne Flodfuevrer, der nu 

ere ufarbare til de flefte Aarstider, Strömmen bort» 

— viles fra Aabredder, der trues med Underfkyllings 

Lændfer anbringes hvor Farten kunde hiudres ved 

Tömmerdriften; Fordybninger i Elvefengen, faavel 

partielle fom totale, anvendes, hvor det fornödne 

| Dyb til Farten under lave Vandftande mangler; og 

endelig maa — faavidt vor Kundfkah i denne AN 

lige Deel af Vandbygningskonften firækker — Bred- 

derne af disle Elvelöb befkjermes imod de i denne 

Deel af Landet faa hyppige og frygtelige Iordfald, 

hvoraf et Enefte er tilfirækkeligt til at fpærre Elve- 

- farten i flere Aar, Skulde man derfor tage förnævn- 

te vigtige Oiemed i Betragtning, maatte de refpektive 

Anlæg af Vandbygningsværker fordre fore Summer, 

og det vil derfor neppe være det höie Departement Å 

paafaldende naar Totalfummen af vedlagte Overflag 

er 999140 Species, omendfkjöndt den mindft bekoftelige, 

ligefom fikkrefte Maade til at omgaae Fosfefaldene — 

ved at bringe Fartöierne paa Slæder over lernbaner 

forbi famme — er valgt, og man derved har taget 

omhyggeligt Henfyn ul at benytte Vandkraften, hvor 

det har været muligt. Vel kan Summerne nedfættes 

til 856901 Species, naar de foreflaaede Befkjermelfer 
af Flodbrederne bortfaldt, men jeg bör, fom för em- 

talt, ikke tilraade en faa forglös Fremfærd fom fikker- 

ligen i fin Tid vilde drage de fkadeligfte Fölger efter fig. 

Paa 16 af de forlattede 55 Elveplaner er med 

röde Kontourlinier og mörkegrön Anlægning beteg- 

net hvor Flodarbeider af de forfkjellige Slags bör 
udföres, ligefom paa de 4 Specielplaner over Svane-, 

Raanaas-Sund og Bingfosfen er i Plan og Profil affat 

hvorledes den paatænkte Qmgaaen af disfe Fosfefald 
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kan iværkfættes ved Hjelp af Rullefæder, hvorpaa 

Flodfartöierne fættes, og ved Opvindingsværker træk- 

kes over lernveie, 

I den fpecielle Plan og Profiiliegning er Viift, 
hvorledes disfe Midler anvendes, og har jeg, ved at 
indrette famme, gjort Brug af de Veiledninger fom 

tilbydes i Nicolai Woods Værk om de engelfke Iern- 

veie og Transportmidler, ligefom Thomas Mortons 

Publikation om de af ham opfundne Slæbeveie, ved 

Hjelp af hvilke han formaaer at drage de [fværefte 

Skibe paa Land og igjen at nedlade dem i Söen. Det 

er kun ved Raanaasfosfen at man kan gjöre Anven- 

delfe af Vandfaldet til at drive disfe Opvindingsvær- 

ker, ja det er endog tvivlfomt om man ei er nödt til 

at anlægge en faft Dampmafkine til Drivten af det 

överfte Opvindings- og Afviklingsværk ved denne 

Pasfage, I Sund- og Bingsfosfen træffer det at Bag- 

eller Undervandet i Flomtiden (tiger op næfteni Niveau 

med Overvandet, (opfyulmer); i Svanefosfen er der- 

imod kun Fald paa visfe Aarets Tider hvortil Aarfagen 

er angivet i Hydrographicn, og dette gjöre faaledes An» 

vendelfen af Vandkraft umulig. Naar man i Begyn- 

delfen af dette Forflag har anfört at Transporten 

fkulde foregaae med et Dampfariöi, fom tager 8 Elve- 

fariöier med fig, faa maa derved forftaaes en Trans- 

portmaade, fom formeentlig ftemmer med Oieblikkets 

Krav — Indretningen formaaer derimod at overföre 

indtil i en næften ubegrændfet Progresfion Alt hvad 

de ovenfor liggende Fgne paa den ene Side behöve, 

og paa den anden Side kunne afgive. Udförelfen af 

Indfkjermings- og Korrektionsværkerne ved de faa- 

kaldte Oer i Oieren kan ikke undgaaes, naar Flod- 

pasfagen imellem Nitelven og Fiudshullet i de lave- 
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Vandfiande fkal være fikker, thi de mange Aflednings- 
löb, fom for nærværende findes imellem disfe Öer, 

fyrække Strömmens Kraft i de lave Vandfiande og 

beröve famme Evne til at vedligeholde deres Dyb, 

Ved derimod at indfkrænke Strömmen til at gaae 

jgjennem de forefiaaede 2de Löb, hvis Strömarealer 

fammenlagte komme til at fvare til Glommens Ström- 

areal i en Trakt af Elven nedenfor Bingfosfen, hvor 

den har et ordentligt Leie og parallele Aabredder, 

er der hydraulifke Grunde for at förfinævnte, ved 

Konft tildannede 2de Löb, ville vedligeholde det Dyb, 

fom de efter Korektionen give fig, 

underdanig 

F.C, Gedde, 

Overslag og Beregning 

Over de Summer, der ville medgaae til Seilbar- 

gjörelfen af Vormen og Glommen fra Mindelund i 

Eidsvold til Relingsfund i Nitelven, grundet paa den 

i Aarene 1824 - 26 foretagne hydrographifke forelö- 

bige Underfögelfe og paa de derhen hörende Tegnin- 

ger og Planer. | 

Ved Elvfiykket No, 1 Plan. 3, af det hydro- 

graphifke Kroquis er foreflaaet Fölgende: 

2 Fafie Sömæ:ker ved Stenen Hella til beg- Species 

ge Sider af det trange Löb anflaaes til.......mmmeen 100 

En Moringsindretning i Mindelirömmen med 

Å Jilherende FlæleT Blaine, gorsrorisssspssøvnesere prrde eda 450 

Lateris 550 

11 
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Transport 

4 $tk, Ducd'alber paa den föndre Forfirand i 

Mindevigen.,.....riesrmre NE JE 

* Til Beklædning af Forfiranden langs Bjerk- 

næsfaldene; denne Beklædning udfört med Fa- 

fkiner, anflaaes til....m.mmee-rer LE EE 

* Til Beplantning af Bakkehældingerne med 

Bufkyærk opföres for Terrainet ved Bjerknæs- 

EE RE RER 

* Til Beklædning af Forfiranden ved Zacha- 

riashullet, der hvor Bakkerne ere nedbrudte af 

Elven og Frofien, ligefom og til Beplantning 

famimefieds anfættes.....s,..urroesrsavsarnerssdnnennpanrser apr sdø 

Til Forbindelfe af Fremmentangen med Zac- 

hariashulodden, udfört i den Höide at kun de 

höiefie Flomvande pasfere over, anfættes, naar 

denne Forbindelfe udföres med et Pakværk af 

Granbar, i Eet og Alt med Belafining til.......... 

* Til Beklædning af Fremmentangens nordre 

Ende, der hvor Bakkerne ére nedbrudte, famt 

tl Beplaninmes fmmeteds i LANE 

Ti: Udmuddring af et fiörre Dyb i de la- 

vere Vandfiande ved Pladfen Fladen.....esessesssrsue - 

Ved Elyfiykket No. 2. 

Til Udmuddring af et dybere Löb udenfor 

 Vollereyjen anflaaes.......umssennnvenrerens ae 

For at afkjöbe Eieren den Broe, fom gaaer 

over Elven ved Eidsvoldfund, og til Bortrydning 

af denne Broe anfætteS......eeressnevsrsnrøraesnnver NE 

Ved Elvfiykket No. 3. 

Til Bortfprængning af de fiörre og mindre 

Stene paa begge Bredder ved Sundfosfen og af 

' Lateris 

Species 

550 

80 

330 

21 

900 

100 

200 

5205 
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Species 

Transport 203 

det midt. i Strömmen. liggende fiore Klippefiykke 

| faavelfom til al anden her forn öden Korrektion 

anflaaes.......ms..s AE EE Ree 1000 

Til Bortfkaffelfe af omtrent 60600 Kubikalen 

Steen fra Blindeuren, Iomfrubryfiet, Styriuren 

og Styrifkjær å 12 Skill. pr. Kmbikalen.: xs , Å 600 

* Til Beplantning af Bredderne oyen- og 

nedenfor Jöndals- og Langevjerne anfættes.......... 05 

Ved Elvyfiykket No. 4 

Til Beplantning af Bakkerne paa den öfire 

Bred ved Frelfet-Gaardene....erwsesrvsrssrnsnsensessrnnsnenens E 126 

Til Bortrydning af omtrent 45000 Kubikalen 

Steen paa de blinde Grunde udenfor Frelfet, paa 

Borfiad og Breiurene, famt paa Hogfeturem, 

FA Skills KE EN ELEN BEG 4500 - 

Ved Elyfiykket No, 5 

Å Bortrydning af 6000 Kubikalen Steen 

paa den Steenuur, fom ligger ligeoverlor Bergs- 

uren anfættes, a 12 Skill......». ER AE 600 

77200 Kubikalen Steen at bortrydde fra 

Grinderuren og de Steenurer, der ligge öfien- og 

vefienfor Sköiholmene, a 12 Skill,.....mmmereneerovansnsvere 1720 

For at bortrydde Stenene langs Stranden 

fra Hella til Svanefosfen anfætt0S.sm.mmmmaeenanønsenenseene 500 

Til Pasfagen af Svanefosfen behöves: 

Et Veifiykke omtrent 580 Alen langt, opfört 

af Graafieensmuur, hvortil medgaaer omtrent 

34800 Kubikalen Steen; til Steenfpræugning, 

Transport, Cement, Opmuring anfættes i Fet og 

Alt å Spd, pr Kubikalen, hvilket er..... . 17400 

- Lateris 17400 183544 

11 * 
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Transport 

4800 Kubikalen Graafteensmuur at 

fremikaffe og opföre, til Plateau for 4 

Fartöier paa Siden af Veien, anfættes 

i Fet og Alt pr Medium til I Spd pr 

Kubikalen, Gers gt 

630 löbende Alen Jernbauer for 3de 

Rader Friktionsruller, faavel til Veien 

fom til Plareauet, hvoraf den mellemfie 

Bane med Kam til Pahlerne i Slæderne, 

anfættes konform med det Samuel 

Morton i Edingburgh meddelte Patent 

for Slæbeveie til 6 Spd, pr. löbende 

Ålen, naar famme Patent fammenholdes 

med Nicolay Woods Afhandling om 

Dampvogne og Jernyeie, London 

Poor aldaa Jalta 000 PRE. 

4 Stk. Slæder med Friktionsruller 

under, ligeledes ifölse det bemeldte 

Samuel Morton meddelte Patent, an- 

Hades til 220" Spa PrøSik. er.27:::...4 

En Dampmafkine til Optrækning 

paa Veien og Nedladning fra famme 

amlæettes tt SE JNSE SIAN IE. 

50 Alen Ledevei fra Fosfens Övre 

Side, for at Fartöierne kan ledes lige paa 

Jernbanens Ende og ei bortföres af Ström- 

men; denne Ledeyei antages fa! af 

Steenkifier og med Lændfeindretning; 

den anflaaesi Fet og Alt formedelfi det 

fiore Dyb Elyen har her til... 
—========5==2 

17400 

2400 

4080 

850 

6000 

9600 

Species 

18344 

. | Summa 390760 Lat, 18344 
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Species 

Transport 18344 

Fölgelig vil Indretningen til Pasfagen forbi 
Srameioslen skote. i mmaisveesnted arten eve 39760 

13000 Kubikalen Steen at bortrydde fra 

Leerfalduren, for at fremfkaffe tilfirækkeligt Löb 

mellem denne og Sanden, a 12 Skill, pr. Ku- 

bikalen......... re part added ir å opa ak ad ke 1800 

42000 Kubikalen Steen at bortage fra Iutul- 

brua for at udvide Löbet og formindfke Ström- 

men, a 12 Skill. pr. Kubikalen €r.....esersrorvrog vern ee 4200 

9000 -Kubikalen Steen at bortrydde fra Blin- 

deuren til Forbedring af Löbet i de lavere 

Vandfiande, a 12 Skill. pr. Kubikalen......e.eesiesvrs 900 

Ved Elyfiykket No. 6 

156500 Kubikalen Steeu at bortrydde i Ærte- Å 

fækken for at udvide og forbedre Löbet gjennem 

denne Ström, a 8 Skill. pr. Kubikalen.m.j...rmereeie 9100 

At hortrydde 56250 Kubikalen Steen fra 
Steenurea ved Fenfiadholmen, hvilket Arbeide 

udföres i Forbindelfe med Foregaaende, a 12 Skill, 

pr, Kubikalensju.s.tsaiidle.. EE PE 5625 

27000 Kubikalen Steen at bortrydde fra 

Holteruren og fra Dybet mellem denne og Hor- 

genuren, a 12 Skill. pr. Kubikalen ér......eesarøsrevrrne. 2700 

45000. Kubikalen. Steen at bortrydde fra 

Blegfiaduren til Formindfkuing af Strömhafiig- 

heden i Hovedlöbet, a 8 Skill pr. Kubikalen...... 5000 

Til 2de fafie Mærker i det fmale Löb over | 

Fjeldhellen föndenfor Strömmen Lufen, anfættes.. 100 

Ved Elvfiykket No. 7 

21000 Kubikalen Steen at bortrydde fra Rak- 

Lateris 85529 
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kefiaduren til Udvidelfe af Löbet, a 12 Skill. pr. 

AE Re 

* Til Beklædning og Beplantning langs öfire 

Bred, fra Rakkefiadfaldet og opefter hvor det 

.behöves, anfættes..........i»easorevesn NE RA Å A 

* Til Regulering af Bækken, fom löber ned 

nordenfor Rakkefiadfaldet, og Opfangning i den 

af de nærmefie Vandaarer anfættes........ der derab danner 

For at bortminere Skjæret Gjederyggen til 

lavefie Vandfiand udfordres Bortfkaffelfen af om- 

trent 12000 Kubikalen Steen; Minering og Trans- 

Sport regnet til 33 Skill. pr Kubikalen giver....... 

Til at fremfkaffe et Löb med tilfirækkeligt 

Dyb i layefie Vandfiand, fra Hovindfaldet ned 

mod Vormfund, deels yed Muddring, deels ved 

Borttagelfe af Træer og Rödder, anfættes.......we.» 

* Til Beklædning og Beplantuing af Ho- 

vindodder, auflaaes...»m..mese EE 

45000 Kubikalen Steen at bortrydde fra 

Vaagfiaduren for at bringe et fiörre Strömareal 

over til den vefire Side af Vormen; anfættes 

med Tranfportomkofininger for at bringe Stenene 

til Dækyærkerne paa Næstangen til 16 Skill, pr. 

Kubikalen, ert. 8 4.krusdde. ee sbsvddronededrdddsenene sa 

* For at fikkre hele Næstangen paa begge 

dens Sider mod de i denne Egn hyppige Jord- 

fald og Underfkjæringer bör famme Tange for- 

fynes med Dækværker tildeels af Fafkiner, til- 

deels blot af Granbar, fra Pladfen Engen forbi 
Næs Kirke omkring Odden, med et Separations- 

Species 

85529 

2100 

1844 

250 

6000 

Laieris 101674 
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værk paa denne, hvis Slutning bliver i de Elvfiyk- 

ke, og derfra langs Glommens vefire Side indtil Di- 

fen Præfiegaard. Disfe Dækyærker bliye Föl» 

rd 

gende: — 

ode Afyiisningskrybber, wudenfor Pladfen 

Engen og Næs Kirke, anfættes med deres Be- 

lafining i Eet og Alt til... ab 15540. 

Omtrent 3600 Alen (löbende) Pa- 

rallelyærk, hvori er regnet Separations- 

værket paa Næstangen og 4 Stk, mindre 

Krybber anlagte paa Parallelværket og i 

den Deel af famme, fom er anbragt 

ved Glommens vefire Bred, anflaaes i 

Eet og Alt og med Belafining til...» 75530 

Beplantningen paa begge Sider af 

Næstangen anflaaes til...emmeen ED 163 
EE 

Det anmærkes, at Beregningen for de anförte 

Dækningsyærker grunder fig paa de Erfaringer, 

der ere gjorte ved Fafkinarbeidene i Drammen 

og andre Steder. 

* Omtrent 2300 löbende Alen Fafkinbeklæd- 

ning langs Glommens öfire Side til Sikkerhed 

mod Indbrud her, naar Arbeidene paa Vefifiden 

ere udførte, anflazaes MALI et SN u 2530 

Ved Elvfiykket No. 8. 
* Til Dækning af den dybtliggende Forhöi- 

ning, fom endnu efter Sammenlöbet adfkiller 

begge Elyes Leier, anfættes, denne Bedækning 

udfört med Fafkiner og belafiet: ...... I 2880 

* Omtrent 600 Alen at beplante langs Run- 

puanden ass G0, 19800014 994104 fåde0esfanannaneranrenrpesrse 32 

Lateris 197500 | 
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* 800 Alen at beplante mellem Gulli og 

Tyerioug LA Fs DB SOE 

* 1200 Alen at beplante ved Grue paa 

GE NE 

Ved Plan 4, Elvfiykket No. 9 

Gjennem Steenurerne ved Brauter-Gaardene 

opryddes et Löb, hvori Fartöier ved de lavere 

Vandfiande kunne pasfere, Her hehøyes om- 

'" trent 150000 Kubikalen Steen at borttages; reg- 

nes 15 Skill, pr. Kubikalen, faa er dette....... 

Bortrydning af 148500 Kubikalen Steen, faa- 

vel paa Foldvælduren, fom Bodinguren og hvad 

der maatte ligge paa Dybet i Strömmen, anfættes 

til 24 Skill. pr. Kubikalen og er altfaa..............q 

Til Fordybning af Grunden udenfor Gaar- 

den Udenæs anehessrrrr SEE Se keernindere 

* 2000 Alen at beplante langs Öfire Bred, 

keddcn behoves i Ju asenevessrens DEE 

Ved 10de Elvfiykke, 

* At beplante næfien den hele vefire Bred 

ST EP DE 

At bortrydde de löfe Stene paa Udnæsfkjær 

ER EE 

Ved 11te Elvfiykke, 

Fra Engefkjær gjennem Damfkjærene, gjen- 

nem det öfire Löb af de Klipper, der forbinde 
Godkrogfkjær med det öfire Land, forbi Storfan- 

den gjennem Roden af Iutulen, forbi Sandnæs- 

fanden og over Björkefkjær, lægges et Værn i 

Form af en Lændfe med Kar og tilhörende Ma- 

63 

19750 

Lateris 247017 
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fier, ligt dem, der bruges ved Vrangefofs. i Telle- 

marken; denne Lændfe vil omtrentlig kofte... 15000 

Indenfor denne Lændfe opryddes et Löb 
for Fartöier, i fornöden Dybde; Oprydningen vil 

for det mefie fkee ved Minering, udfordrende 

yed hver Punkt ifær fölgende Arbeide: 

Imellem Damfkjær og det öfire Land 10090 

Kubikalen Steen faavel over fom under Van- 

det at borifkaffe, regnet med Dambygning og 

Udpumpning,v Materialanfkaffelfe ect. til 4 Spd. pr 

ET ES EN 5045 

750 Kubikalen Steen at bortminere 

fra Indgjerdingsnabben; ligeledes i Eet 

og Alt regnet til 4 Spd. pr. Alen.......ss 50 

1750 Kubikalen Steen at bortfkaffe 

af Skjæret föndenfor Indgjerdingsuren; 
ligeledes åa 4 Spd. pr. Kubikalen.......ss 875 

5000 Kubikalen Steen at bortminere 

å det öfire Slug af de Klipper, der 
forbinde Godkrogfkjæret med den öfire 

Bred, a % Spd, pr. Kubikalen......s.seerees 2500 

4550 Kubikalen ligeledes at bortta- 

ge fra den i Vandet udragende Klippe 

föndenfor det nævnte Slug, gemeenligen 

kaldet Storfandikjæret, az Spd pr. Alen. 2275 

19440 Kubikalen Steen at bortrydde 

vyed Iutulen faavel oyer fom under 

Vandet, a I Spd.hi..s ER Nr 0720 

1900 Kubikalen Steen at bortrydde 

fra Iutulen til Jenfehella, a % Spå. pr. 

TE NE ENE 0 . 050 
=—=====—=———==== 

Lateris - 21740 262017 
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4600 Kubikalen Steen at bortfkaffe 

fra Jenfehella, a I Spd. pr. Alen..ce.c... ER 

For under Arbeidet paa det nævnte 

Löb langs öfire Land at bringe en Deel 

af Elvens Vandmasfe faaledes bort, at 

den faa lidet fom muligt generer, op- 

ryddes gjennem Steenuren paa God- 

krogfkjær et lidet Löb, hvilket lettelig 

lader fig udföre og omtrent vil kofte... 

Da Filvyen fra Rudsfkjærene har en — 

heftig rivende Ström, og det desuden 

vilde fordre overordentlige Udgifter, at 

fremfkaffe ovenanförte Löb gjennem 

Skjærene faa fuldkomment fom det bur- 

de være med den Helding Elven har 

fra bemeldte Skjær til den virkelige 

Fofs, faa anfees det nödvendigt at op- 

hæve Heldingen og formindfke Suöm- 
gangen ved et Opfiuyningsværk, eller en 

Dam tvers over Elven; herved bortfal- 

der altfaa alle fmaae Fald og Strömme, 

Antages faaledes Elvens Vandmasfe 

opfiuyet 5 Fod, faa udfordres, naar Ar- 

beidet udföres med löfe Stene og Mi- 

nering deryed undgaaes: 

35190 Kubikalen Steen, regnet med 

Nödbroe til Arbeidets Udförelfe, Tran- 

fport af Stenene fra Godkrogfkjær, Ju- 

tulen, Jenfehella og de audre Steder, 

E Lateris 

21740 

2300 

500: 

24540 

Species 

262017 

Å 
== =—=—===""00 ms =——=——==—"="3 
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hvor de forhen udförte Arbeider have 

givet ét tilfirækkeligt Material, a i Spå. 
VEE EET RE miste 117505 

Löbet fra Engefkjær til Fosfefaldene, famt 
Opfiuyning af Elvens Vandfpeil vil altfaa kofte. 42135 

Ligelom ved Svanefosfen, antages og Pasfagen 

forbi Raanaasfosfen at fkee ad den törre Vei 

paa Jernbaner, hvilende paa en Chausfee af 

Muur med fornödne Mafkinerier til Ophævning 

og Nedladning; disfe Indretninger udfordre: 
357680 Kubikalen Graafieensmuur, regnet å 

Eet og Alt med Fremfkaffelfen af Stene, Arbeids- 

lön, Cement til den udvendige Side, Redfkaber 

etc. til % Spd, pr. Kubikalen og koffer alt- 

0 ED SER  Nanndvånenn eng smesees KIS 

44640 Kubikalen Steen til Plateaus 

for Slæderne, naar Fartöierne fkulle op 

eller ned, åa 4 Spd, med Opmuring 

ØB Ålt..ersesrensssnsennnveanesnensnennvannsesssoesvensene 22520 

2950 Alen Jernbane ligefom ved 

Svanefosfen og paa famme Grunde reg- 

net til.6 Species pr.iAlen, ''er.......santspik 17700 

9 Stk. Slæder af famme Slags fom 

de for Svanefosfen anförte, a 220 pr. Stk. 1980 

1440 Alen Jernbane til Plateauerne 

paa Siden af Veien, a 5 Spd. pr Alen. - 4520 

5 Stk. Ophiyningsindretninger, hvor- 

af de 4 med Vand å 4000, og en med 

Damp eller Konfiffang å 6000 Spd.......w 22000 

Pasfagen af Raauaasfosfen vil altfaa kofie..... 247160 

Lateris 551512 
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Ved Elvfiykket No, 12 

" ode Afviisningskrybber oven og nedenfor 
Blakkerfund, wmdförte af Granbar .og Fafkiner, 

anlættes il. 205 EE Luke ee 

Y Belafinmeén ul disfe Krybber..i........sooete. 

Sundfosfen nedenfor Blakker-Skandfe an- 

tages pasferet paa famme Maade fom Svane- og 

Raanaasfosferne; til famme udfordres 28500 Ku- 

bikalen Muur, regnet i Eet og Alt med Fremfkaf- 

felfe af Steen, Arbeidslön, Cement til den Side, 

fom vender mod Elven, Steenkifier under Van- 

det hvor de behöves, Redfkaber etc, til % Spd, 

pr, Kubikalen, Cru h.uinr eres 14250 

205 löbende Alen Jernbane med 

Tilbehör, a 6Spd. pr Alenm.u.uhis..... 1830 

2 Slæder, en til op- og en til ned- 
gaaende Fartöier, a 220 Spd, StK......mmmse. 440 

En Damp - Opvindingsmafkine af 

Nic, Woods Konfiraktion......e.erosernsesese 6000 

I dette Belöb er regnet Dampma- 

fkinens Overbygning. 

Pasfagen af Sundfosfen vil altfaa.kofie......... 

For at ophæve den heftige Strömgang i 

Sterten anlægges et Opfinvningsværk, fom hæver 

Vandfpeilet omtrent 2 Fod, paa begge Sider af 
Holmefkjæret under Bings eller Fosfeholmen, 

Dæmningen antages udfört af Pakyærk eller 

Granbar og Fafkiner og vil kofie.......... 17/44 

1200 Kubikalen Steen til Belafining, 

a 40 Skill. pr. Kubikalen med Tran- 

fport, Nedlægning og Fremfkaffelfe....... 400 
Lateris 2144 

Species 

Transport 551512 

27500 
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Opfiuvning paa nordre Side afFos- 

feholmen å Stintem.sisdl. stut dusin 50 

Det hele 'Opfinyningsyærk ovenfor Bingsfos- 

fen kofier Aadne berike 2194 

Pasfagen af Bingsfosfen, indrettet fom ved — 

de foregaaende Fald, vil udfordre, naar den 

udföres paa nordre Side af Elven: 

175500 Kubikalen Graafieensmuur, 
regnet i Eet og Alt a  Spd pr. Alen.. 87750 

44640 Kubikalen Graafieensmuur, 

ligeledes regnet åa % Spd. pr. Alen....... 22720 

1675 Alen Jernyei med 5 Render 

ligefom ved Svanefosfen, 6 Spå, pr. Alen. 10050 

1440 Alen Jernyei med 2 Render 

fra Hovedveien og ind paa Appareil- 

Jerue, å 5, Spå. Pr. Alemndugsqatsesussive. 4320 

2de Damp- Ophivningsmafkiner, da 

ingen Mafkinerier kan drives med Vand 

i denue Fofs, a 6009 Spd. pr. Stk, med 

OvrerPygninger og Albugmumessiriaaadeaselass 12000 

9 Slæder med Friktionsruller under, 

å 220 SP Np Skønt jore derrsøine 1980 

Bekofiningerne for Indretningerne til Pas- 

fage af Bingsfosfen øre «altfaa....Ldla. 2 208 158420 
For Bortminering af Björnfkallen ved Ster- 

ten til lavefie Vand anfættes for 23400 Kubik- 

alen Steen 30 Skill. pr Kubikalen, altfaa tilfammen. 58350 

* Til Beplantning af Bredden paa nordre 

eller vekre Side 2artBinssfosfen.. 22. å 84 

Til Begrændsning af et Löb langs det nor- 

Lateris 754753 — 
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dre Land fra Törkopevjen indtil Bingslændfen, 
til Sikkerhed mod det Tömmer, fom kommer i 

Hovedlændfen, anlægges en Lændfearm lig de i 

Telemarken anvendte; en faadan vil blive om- 

trent op Men fins 05 KORSSLNINGEN NN I mmeseeee 4000 

For at afkjöbe Lændfeeierne Ret til for- - 

næynte Infkjærming, og til Gjennemfart gjennem 

Brdenden anletres..uhihit.atveiarbertesrtersersøveseneere 6000 

Til Begrændsnng af Solbergfanden og den 

ligeoverfor liggende nordre eller vefire Bred, 

famt til et Delingsværk paa nordre og et Sepa- 

rationsværk paa föndre Ende af bemeldte Sand, 

faaledes at man erholder et konfiant Löb i den- 

ve Fen, anføres. seveesnensevnnsenvensenravsern - 11000 

å Ved 15de Elvfiykke, 

* Beplantning af Hovedbredden fra Fager» 

fen il Roma MLS TE anemi £ 06 

For at udgrave et nyt Vinterleie til Römua 

ML RE DE 850 

Til Bortrydning af de gamle Lændfekar ved 

Fykad på) SukhasEnL LL un Al lGsiessereivse 150 

- Til Spærring af Vefielyens 2de överfie Aab- 

pipper anlaaesL JG fs 1 200 

Ved 14de Elvfykke, 

* Til Anlæg af 2de Afviisningskrybber, den 

ene paa Skaarerfanden, den anden under Gaar- 

den Faller,janflaaesss 1 øeeiseseserieserne . 6585 

vil Gravning af et nyt Vinterleie for Vahr- 

Te NA ME UR KE å 225 

* Til Beklædning og Beplantning af Bredden — 

mellem Gaardene Faller AE EET RET 

Lateris 785058 
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Til Oprydning afLöbet mellem Gaarderuren 

og Ouren.ssmsurserernseererenesenrrnrserssnenersenen drinker sdadnee 200 

Ved 15de Elvfiykke, 

For at anbringe et Indfkjærmings- og Tilflut- 

ningsværk af Fafkiner og Granbar paa den öfire 

Side af Glommens Udmunding i Oieren, regnet 

fra Hoffsfanden til det vefire Raasholmleie, af- 

lukkende Raaka og det fiore öfire Hovedlöb, 

gaaende over Blegegrunden og forbi Iushoug- 

fandens og Elverfandens vefire Sider, anflaaes 

med Materialanfkaffelfe, Arbeidslön og Be 

Jafning......»s kistene eredgesesdenaatornatnaensennsasnenne 24520 

Dækværker til Begrændsning og 

Indfkjærming af Rushullet anfættes i Eet 

NET 29260 

Dækværker, anbragte paa Vidhol- 

mens öfire Side, tilligemed Delings- og 

Separationsværkerne, anfættes med Be- 

er og Ak nlLusctlnrbekeme.in tt 26060 

Ved 14de og 15de Elvfiykke, 

Ved Relingsfund behöves en Havn, 

hvori Fartöierne finde tilfirækkelig Sik- 

kerhed og Anledning til at lade og losfe, 

Den ydre Begrændsning af denne Havn 
antages at være af Muur, fat paa Pilotage 

og opmuret med Cement. Saavel den- 

ne Muur, forfynet med fornödne Duc 

d'alber, fom Udgravning, Bortminering 

og Rydning af et forfvarligt Dyb, famt 

en Lade- og Losfebrygge paa Bredden 

TETT LE EE Ne vesener 15704 

Lateris 104504 785258 
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Anbringelfen af et Separationsværk 

ved Nit- og Leerelyenes Sammenlöb 

vil kofeuuis. Pre Af AVLE ' 

Til Indfkjærmingsværker af Fafkiner 

og Granbar paa begge Sider af Nitel- 

ven, og navnlig fra Relingsfund til 

föndre Elvyeröodde, anfættes med Ma- 

terialanfkaffelle, Arbeidslön og Belafi- 

oak orssde - fessen 9 

Til et Dækyærk langs öfire Side 

af Relingsöe, gaaende til Stakafanden, 

anflaaes i Fet og Altm.susmssmssstenese Re 

Beplantning og Beklædning af Bred- 

derne for de höiere Vandfiande langs 
Öfifiden af Vidholmen og Relingsöe..... 

Ved 16de Elvfiykke. 

Tilflutningen af det öftre Löb ved 

Leerkrogen, for at Elyen blot beholder 

æet Viuterleie paa Lererne, anflaaes 

med Materialanfkaffelfe, Arbeidslön og 

- Belafinin 2 He : 

1350 

57348 

12705 

1830 

Den hele Korrektion af Glommen ved dens 

Indtrædelfe i Öieren, famt af Ni'clyen fra Relings- 

fund, uiligemed en I avn paa fidfinævnte Plads, 

vil alMaa kle FE ense a BG » 181907 

I alle Elvfiykker fra No. 1 til 17 behöves 

187 Stk. Mærkeböier til Grundenes Opprikning 

til begge Sider af Dybet; af disfe blive enkelte 

fafie og de öyrige löfe, om Vinteren boritagelige, 

Lateris 067165 
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Enhver af dem anflaaes il 25iSpd., fölgelig baNeE 

Bekofiningen for alle......issserevrerre ik dk. didvdstee. 

Til Anfkaffelfen. af en Dykkerklokke med 

fuldt Apparat, fom behöves til med Lethed at 

bortrydde hvad der ligger paa Dybet ved 

flere vanfkelige Punkter af Elven, anfættes.......... 
Til portative Kaferner, Stalde, Fouragebyg- 

ninger etc. for 4 Hovyed-Arbeidsfiationer, der an- 

tages at blive i Eidsvold, i Næs, ved Fosferne 

og å Fedt, anfættes a 2000 Spd, pr. Station.......... 

4 Stk Muddermafkiner med dertil hörende 

Redfkab, til Opmuddringer hvor faadant behö- 

ves i Vanddraget, å 500 Spd. pr. StKasmmriveresevereres 

20 Stk Transport- og Föringspramme med Gar- 
nering, til alle mulige Transporter under Arbei- 

det la 40 Spå. pr. Stki..misseersesvsnasensne Srl. SM 

50 Stk fiörre og mindre Baade til famme 

Brøpa, 6 SPÅ, PÅ, SMsrnsosssesvrganrsbepsssosDAeksn sogdnptet ve 

Til allehaande Redfkaber, faafom Hakker, 

Spader, Mineboer, Kraner, af forfkjellige Slagss, 

Vogne etc. etc.y forfaavidt fom faadanne Ting ei 

allerede ere indbegrebne blandt de anförte Sum- 

MOL TOSSI  JTNPG iset Rad anm vn 

Et Dampfartöi med 24 Helies Kraft til at 

tage de Fartöier, der gaae opad Elven, paa Slæ- 

betoug, anfættes, ifölge de ei ganfke paalidelige 

Erfaringer, der haves om deslige Indretninger, i 

Eet og Alt med fuldt Tilbehör til........esseseverer gaa 

Aumærkning, åÅAlle Beregninger i nær- 

værende ig: grunde fig, forfaavidt fom Mo- 

tiyerne ei allerede ere anförte ved enkelte Po- 

4675 

3200 

8000 

800. 

200 

7000 

10000 

999140 

sKG- 
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-fier, paa de Erfaringer man har om Arbeider af 

lignende Befkaffenhed, De ere, enhver ifær, 

fpeciel udförte af Undertegnede, fom imidlertid 
ei drifier fig til at fremlægge de nærmere Data, 

fordi disfe ere trættende og blot pasfe til en 

omtrentlig Kalkul, fom ved Udförelfen og efter nöi- 

agtigere Underfögelfe (af alle Vanddragets Dele 

torde undergaae mulige Forandringer, 

Seilbargjörelfen af Vormen og Glommen fra 

Mindefundi Eidsvold til Relingsfund i Nitelven, 
. 2de Mile fra Chrifiiania, vil altfaa omtrentlig kofte. 999140 

Tönsberg den 9de Decembér 1326. 

underdanig 

FE. C, Ge dde: 

 Anm,. De med * betegnede Pofier ere Arbeider, der 
henhöre til Befkjermelfe af Flodbredderne, og ved hvis 
Udeladelfe Hovedfummen formindfkedes til 856001 Spd, 
Man fee Major Geddes Indfiilling til Finants-Departe- 
mentet. - ; EPER 



Rettelfer. 

Side 2 Linie 4 Rindud læs: Rendud 

-— 4 4— 27i6Dele — i 4 Dele 

6 — 26 töe — töer 

g — 33i Planen 7 Maaneder læs: i Plan 7 Maaneder 

11 — 19 1826 læs: 1827 

2 — 5 Juli — Juni 
19 — 2 Gravierbænke læs: Gravierbanker 
- å Anmærkningen: Moreindretning læs: Moringsindretning 

23 Linie 4 Lysnæs læs: Lynæs. 

Lea PP EN 

26 == 18 Laden — Fladen 

33 — 11 vifes — vifer. 

— == 20 overfyldt — overflydt 

35 — 53 0g 4 ovenfor læs: oven- og nedenfor 
3 — % kun — kunde 

40 — 16 Granbufkker == Granbufke 

— 443 =— 27 Klippehallen — XKlippehellen K 

— 48 —= 4 Steenmuur -—  $teenuur. 

— => — » Forftranden Leerfaldsuren læs: Forfiranden, Leer. 

falduren. 

49 — 532 det læs: der 

57 — 6 1823 — 1815 

- i Anmærkningen Linie 11, een læs: en 

Linie 9 faadanne læs: famme. 

60 — 7 Myre — Myrer. 

61 — 4 Tingenes — Tingens 

70 i Anmæærkningen, Separationsmærket læs: 

værket. 

78 i Do. Myrene 1læs: IMyrerne 

80 Linie 28 Elvftykkets — Elvfåtykket 
89 — 6 Omkoftningene læs: Omkoftningerne 
103 — 28 E læs: b. 

112 — 712 Befaringen læs: Erfaringen 
114 i Anmærkningen, 27 læs: 2de 

117 Linie 5 Elven 

14) — 

I 

3 

Separations- 

— Fjeldet 

1 Hvad der fölger efter Punktum fkulde rettelig 
ftaae å en nye Linie, 

pr TFT NI 



AE 

EEE 
ped 0 



å ; 

Vg N i 
| 

SS Lllohanimer Å - 
| 

SLallehammer AK 

me ik 
YI er se AT 

- > å retter 3 p 
| 

| KO 
og > y Vi E 

1 == E — 
my 

H 

AI) NA NINA 

IN YA å 
AN MI Av ar 

ED Z dn 

- 

el) 

== 

PLAN I, 

Lathographeret af G 5 Fehr un e 

Burv Glasværk 

Å 
RI 
& 

= sf 
Biri Ka punt 

NN 
WL UN 
ANN 

UN 

Paradiivigen 

Skalusodde | 

Skultselger 

sRingsager K. 

ses 
«bin dl Stetliarus odden 

19bis 

tadorgen 

& 

| l 

SE x 
Pa I 

Maale stok 
for Planerne fra 1 ål VI : 158000 af den sande Størrelse 

Megyinddhougen 

ugnær 



på 



pda eter 

nunds AKG 
| dang Å 

hv 

abalhishoet AK 

ornsodder 
VI AV GE 

Si 

a StumgeK 

Peers skjærene 

Berens bereter N N 
SM 

Balke Art Ny 

vr 

| 

| Ny 
Se N 

N 

he 7 Br 
> 

| 

i *% Å 
d f i 

EE AEE —— 

af GL Fehrym 

g eMarsluc 

nftstodder! 



PAD 

persere ] HR 



; 
= p 
Q 

PLAN I, E 

Den psyeligste Da Ei 

= 3 Gfrn Eg f 

RE ENE me RS 
og en Deel af - FS å 

Bjerkem Fermumnenn egen 

Alk ort dller OG å TE 

GLbehr 

Fit 7) arhartarhullet 

note IN AE ren Dern Uren er 
ET EE =—.- Bemmrører Vi far7g ens 

Å 

edg Børsen 
abtdudregge SY Relgraenøret 

VI 
VE - 

E VWgame wa 
x HU 

N JA 

DN ÅRIÅ, - DE PAN SS Ål: 
ommurudt 8 | å 

SANS 
GE 

re 
Bumolahanggruge) Å 
VAN 

DE 
dar bikker 





GL Fehr 

Suretarte 

== 
Semreerude / 

Skoliodt 8 



vn 

i 

pa 

5 

, 

L 

x 

' 

' 

N 

> 8 å 
Å 

v 

Å 

G 

- x 

P - 

v 

A 

n 

/ 

å bg 

s ” 

i 

' 

Ea 

å 

Å 

G 

EG 

, 

E 

Er 

2 

an 

EE 



Nu 

LAN Y, JET 
Arag Qietdkllet 

Solberg * | 

- | 
TA 

Mg Næs abben 
7 7 = Ni 

j å Ang > 4 Y E Cs 
fe : 

Få | ob jr put 

p Sandpkjer 3 si ør 2ørnubtg Trotlerast: 
rn OG 

I fa Sjørmatnd 

G LFehr PENGE | ofrer 
på 40 

å Drin = p; 
Hoaas å EG Giqergarud 

Propnourøngen * Muggedyehangen 
p Vaigrdye 

eEoanbye 

Nr 22 

omme gere 

«Mrgrnaneen 

nudt o|* 

Hate Skur 

EG N gjær ueleayen Nr24 

Sandsbogto 
andøforsen 

V Dalafossen 

N*x7 

Suemnekeraa 8 

Ty od 3 - 
Mangen — $ 

* akparnden 





— —— === — = — å VSpgholen Nr 

*Schønhammer 

ens 
*Lraterud 

ae Tr ny Ny: 

NS 

SN 

G Llehr 

No | 

| 

| 
| 

| 

| | Katter 

sg 
Nag [ Ker Ei oe 

Aar 

VED 
AU ag 

en 3 
engene, DE rdsrekranden | | 
msgr deg LEG 

| 
l | 

| | 
| 
| 

| 

På Ø Dr 
| (- ) | 

Rr f Cd pe 

| | UR HÅ J 

| 
US . | g 

N 2 JE d 9) DÅ IN = N N735 /) E b A 
H 

1 må Å 
| Ei MÅ ) fog 
| El ( 
| Å 

| | Ø Sarpfossen 
Samnesund å 

FAgøldergbroe oe 
| f 

| | 
| | | 
| 

| - | 
(Å 

V f å 

| 
ETR RET rd -= ==" mnsnne 

Signaturernes Forklaring | / 
———== 2 ; N U NBegreendening eller Sterandhred paa dere Til Undersøgelsen fandt Sted MN op VFarstmnd. og Grus som cr syndig i lavere Vandatand og bestare afSand elder Leer EE 

; | 
- Pypsnn)) Grund, som : laveste Vandeland optage 45 Fod dybtstikkende Fartøuer og be- Å (daggot/ slaae af Sand eller Leer, + Klippegrund, x Skam | | Q FREDERIK STAD 

De red. Maneten piper lagde Skor ere oversvarnmede vhøreste Flone, de skraae | 

N nRagnn | Gatrlend Mreger betyde  Oversvørnmetse i Middelmandsland Af 
p 

å ØEN f 
p | 

Pe påee 3; LA 



re) 

! $ 

! 

i 

fot 

% 

de 

JE 

EE 

DE 

he 

ge 

0 

BE 

K 

gir 

å 

NE 

ER 

p 

3 

: 

ker 

re 

ups 

im 

dinsjre 

renhet 

vene 

hade 

varaner 

å 

! 

, 

p 

på 

z 

» 

AE 

$ 

. 

å 

i 

Å 

( 

i 

a 

å 

i 

É 

: 

; 

i 

1 

1 

på 

på 

i 

OR 

Fakn 

4 

I 

t 

t 

ad! 

I 

i 

n 

: 

ME 

E) 

i 

KG. 

å 

ko 

X 

) 

i 

2 

i 

i 

are 

h 

j 

på 

3 

1 

i 

på 

vå. 

å 

i 

4 

p 

% 

å 

å 

7 

å 

v 

i 

2 

' 

t 

Ei 

; 

oe 

| 

t 

$ 

i 

: 

k 

å 

| 

: 

å 
øret 

€ 

ha 
A 

v 

: 

å 

N 

t 

w 

ar 

ee 

klin) 

É 

i 

p 

* 

- 

! 

n 

På 

Å 

: 

p 

- 

i 

t 

N 

y= 



od Orrter 

Vandstands-Tabel 

For Vormen og Glommen i Åarene 1824 og 25. 
PLAN VI 

1824. g 1825. 

FN dum Juli. August eptember | October: November. | December. Jannuar. Februar Marts Til Mai «Juni Jul. t temb oz. October. November. åtember. 
8 1045 20 2580 5 10 45 20 25 8 40 45. 20 25 5 10 15 20 25 5 40 45 vo 25 30. 5 10 15 %0 25 3/0.5 40 15 2025 5 10 45 20 25 30. 5 10 15 20 25.aje. 8. 10.45 20 25.248 5 10 15 2025 5 1015 20 2530 5 10 45.20 25310. 5 40 45 90 25.310. 5. 10.15.20253J0 5 10.15,20. 25.30 5 10 15.0 25 5,40 16 20 25.340 5. 10 15 20 25 5. 40 45 20 25 

la 

T 

d 

Ms HSA 

I +— I T+ EI —1+ 

l I em 
| HE 1elel 
| 1 I I ae 

- EI hæl I mø ar Li 

14 14 al ; 11 

| 31 T g 4 3 I 1 ] å Ra 
de ul ket EE IT 

Ez | | | je 

= SEIE JJ | 

Ve op pe H+ | 

ÆT + ER | 1 rs fa] va ie fan 

f 1 
isen SHAH 

1 | 1 1 1 fær | 



rv 2 0 

FA RS pe 1 
13 Pr 

homig gg Jen 

Æ EN sd me lea 1 0 
bt Sø "1 

AD 



fLAN VIL 
=== un Juli 

pe AE DC 40 18 0 15 5 301 25 

f = sl Jern fn 
HE GS JUE 

p T t FF 
AE felt el 
1 — f 
att F SES 
ut HH H+ 

107 
/ " + Å 1-51 

| å ESS 
V 9 1 1 » 1 Jenter 
Jun at Å! 

7 Jo 181085 
" - 

= å 3 Re = fa fa ET 

HHS VORME å 4 GLOMMUN an p0 00 Eon 7 A AL or 4 AVÅ 1 DD 7 T 
s-F H+ a+ — 494+H+ 
ak H+ nå EE EE 
bl k | 

1 = 2 2 arfiietstkioist 
5 / 5 
1 att 1836 or 1 
E an men = å å 

RE LEIDE at 

Att G Li Fehr al 
a 1 24 
4 EE al 

| å a-H- JU at 
ME 

TT free 1827 
| å Faner Februar. Tiartz April - maker August. | September | October 1 November, | December. | uariuar Fdbruar Narts April Man 
SP &P 5 015 mm ås 5 10 15 20 2586 5 40 45 20 S590) 5 10 05 202505 do (3 20 3, 10.15.20. 2830 > 10 15 20 27.0 40 (5 2045 IP 5 40 (5 20 4ssfo 5 40 45 20 254 5 40 18 20 25 3 5 10 15.20 29 0P.5 10.15.20 25085. 10 15 nasa 10 dan asale 5 10 15 

444 Å ed SEI i 2 å JE 2 1 I 1-4 H | HG LT | 
al +111+++4+++4 Jeg JE = 

1 JE * 
4 4 EGG 
å IE 20698! 

li ad y 
Ta 3 HI 

3 - - 

D 

E je Get Guaper 

LIEN jEje 14 | I HEEN 

2 TemrAel TG Tf 
6) f t 

| I E 
al | HØE LIPIL EI 

7 
|) 2 ji JE JE 

8 ETT ++ 14 
å) 

1 td 14 I 
1 hj 10 
tl | 

| 2 3 1 I 
3 SIL IF 

10) 1 
1 La II | 

al I JET Sgt 
11 - 

| TE 
HSE | 14 

1 

4 Je | | | 
ga å - JET Å 

13| 

HI — 14 ) 
Eee 16 | VAN 

14 
al JET 1 || KJE Å 

PH Øø 
AE sele ED it Lu 

Å EI | 

I II | 

17] < ee 
9 | 

14 Å] 
I H+ 

1 kH I p 5 te + E = mu Ei 1 T 7 T FIT FS 4 t-1 +4 144 ++ 8 på FI | k N Li | JE | pda El: 
175 Ge ran sje Is ENG IGG] 14 HIT | 77 | 1 mæ f E08! 

1 T T - i 4 I H 114 es eteeefer died Eee T | TITT | I ul 8) 4t4E EEG på 4 I lE T C Forklaring LIN eg | | | H 
[ SSE 14 F : 4 sem Varrdnærke ved Miundesterd t- Brdsvold - 

al [BE lælslt I ] H FI | ok akbjee d? orerfor Hunderdsoss i øvre Glozitern I me | = IE FT FR FR 14 T Lt E E SE I Eg LL LI — d verd Næstariger 3 
de las 2 Hejae & I JØTT paa TITT j== do ved Grondalen ovenlor kaaraastoss | 1 tt 

nå E Feda: felles ille Fjst == d ved håss i Blakjær oac for Sundlassert == I FT = T = 1 

tl = | H+ I 1 dl == de med. teerevtgferr oterdor Birigfössert EOESTSeSFdE: 1 | 1 3 HHT -- dt ved Kudskereud nedenlør samme EGET Ha 1 | 





ÅR 

vegradsloltet 

PLAN IX, 

i laveste Vandstand. 

GL Fehr 

Fig, La. 

Længdeprofil af Fossen. 

—erneogta ten == 

Fig;t,b 

Profil som viser Jdeen til Fartoiers Transport forbi Fossen 

Forklaring. 

aa Maur med Jernbane tel at frue Kurtoer fårbv Fossen. 

6, Bygning för Ophinngsindretningen hvorved tur- 

torerne trækkes op paa Jernbaner. 

cmplacement far Daapmaskinen der driva Oahioningsudret - 

mangen. bra riller Hoideforskjellen : laveste Vardstand6 

fr! De Val hvortil Mærket o er foret, betyde de respective 

Stedders Hovde i fød, fommer og hiunier over Fane! v la. 

veste Vandstand og overndor fossen. 

De asdee Val angwe Dybderne vtod . 

Mellem de puncterte Linser og Landet ar Dybden sted 

se under 5 oil + Betyder Klippe eller Bjeldgrund 

Kona - De puncterte Dele ere samtlige over- 

svømmede : Hormtden 







r
e
 






