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Torsdag den 20. Juni 1012.Kr. 140.

Kort over Havdiget
Ira V. Vedsted til Damm.

Paa vedføjede store og til »Ribe
Stifts-Tidende c særlig udarbejdede Kort
vil man finde en tydelig og orienterende
Angivelse af Vesterbavsdigets Belig-
genhed og det Areal bagved, som det

skærmer.
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Ribe Stifts-Tidende

er Ribekredsens mest

udbredte, hurtigste og
bedst betjente Blad.
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Vesterhavs-

Diget.
Om Oigeanlæget

for Marsken ved Kibe.

Af Kr. Thomsen,
leden. le Ingeniør ve. I .let dunske Hedeselskabs

kulturtekniske Afdeling.

lifter lstil er Egnen omkring Ribe

vor eneste typiske Marskegn. Ribe Marsk,
oer er ca. 1\2 O Mil stor, er den nord-

uge Afslutning as det Marstbeelte, der fra
Holland jtrætter sig op langs Sonderjyl-
lands Vestkyst; den er som at anden

Marsk dannet ved Aflejring af de Sltk-

masser, som indeholdes i Havvandet, der

stiger og falder med Flod og Ebbe.

Naar en Marfkdannetse er bleven jaa

hoj. at de al5iindelige Hojvande ikke gaar
ind over den, er det fordelagtigt at beskyt-
te den mod de ekstraordineerc .Hojvande,

Stormfloderne, ved Tigeanlceg, da den

rtge Jordbund kan give langt storre og

vcrrdifnldere Afgroder, naar Saltvandet

holdes ude. Te uregclmcessige Hojvande
ved Stormfloder har nemlig ingen Ve-

tydning som tilforendk Næringsstoffer, og

de bidrager kun til at holde Liv i en mer
eller mindre kraftig Saltgræsvegetation,
hvorimod de oitkcr odelæggende og hæm-
mende paa Væksten as de gode alminde-

lige Græsser og Klovcrarter, som straks
tager Oicrhaand t den tnddigede Marsk.

Tigebygningen er derfor i disse Egne
tangs Vesterhavet lige jaa gammel jom

Agerbruget; ogfaa her kan man indlede
med den almindelige Vending: þÿ ��A�l�l�e�r�e�d�e
i Tidtiden", thi paa Kristi Tid blev der i

Holland aj Romerne under Trujus byg-
ger Tiger; ogsaa Saxo beretter om Ind-
digniuger af Marflen paa Sonderjyllands

Vestkyst. Fra Havets Tide har der paa
anden Maodc heller ikke manglet paa
kraftige Opfordringer til at bygge Værn
mod der; Marskens Historie er en Række

aj Tragedier, der beretter om uhyre Tab

a. Land, Gods og Mcnnefleliv.
Ter haves Beretning om Stormfloder-

iic helt jra 12tc Aarhundrede; af særlig
skæbnesvangre Stormfloder skal jeg

nævne:
þÿ ��T�egrote Mandtalte!" 1162.

Mandranckelse" i Sept. 1362, ved hvil-
ken ikke mindre end 30 Kirker og Kirke-

sogne obelagdes. þÿ ��T�i�eEilienflute" i
Novbr. 1436. der skilte Pelivorm og

Nordstrand fra Fastlandet; þÿ ��d�egrosse
Fluth" 1932.

Natter, mellem den Ure og 12te Okto-
ber 1634 traf dcrpaa den hojeste Flod,
hvorom der haves Beretninger. Havet
hærgede under denne Stormflod Landet

fra Ribe i Nord til Titmarsken i Tyd, og
Tabet af Menneskeliv skat have været over

12.G10. Tet meste aj Nordstrand gik tut-

der; as Tens 8000 Mennesker druknede
der 6000, deriblandt 9 Præster og 12

Tegne. 60,000 Kreaturer omkom, og
1400 Huse bortskylledes. Paa Halvoen
Etderstedt druknede der 2000 Mennesker.

-V

X-V" Vøjj

þÿ �þÿ � _ . X'fnijwy

. /. >.

V ->

v.
' >oii\ si T O .3- 3'

.BV-idV

Y - - .».grfrmucr . . -

K - - - -

' J..
A, '-'y

- Ned«- J r i:»-

30 -

ti

JsfeltSOSyP&ti1
- V 3. ,u þÿ�, ��l�r ��.

'

rx s " ' - ."
in; 7. - V

i '»v i
- 1

/n... 1 / 7"\S/ V
þÿ�/�. ��o�-�,�.þÿ�/�V�v�r�.�W�e�r�. ��/�Ar ./ / 'luk'" .« jdA
/ -r/Y ' / ! . - ">;.A \ s/ i p , K X?. s / \ r þÿ�/ ��,VJ , - j-H/ \ \

9V0 /V , s. N T / >s/ \; - . - \,\
I ' C \ yr>i>-b<u - / . /N. . \Y-. v fe -
f . - " r - > \ 1 7\, vV 3 .Ni v \\ ;

ri;., i

! , . r j\ ; A-A,
' - -i þÿ �þÿ �

-
--rf-'fi >. 0 « r ' "v- xYxY Xv?,r i# - _ tx,. J\u r -s- " ' þÿ �-!: iMpbdré Xro . . 7

\ , A K1by C - ' s

l'i . - - . // o - ».i," " l L"7 ' V\ f' ' ' XI / sv-v - -.s.:: - -.>v

L þÿ �s' > d lille T.r ne C- . . V O.-
' 7.- !<i-m

:

V

iS VL EvS
T

Udgaar hver Sognedagi »fteo.

Æm ' "I - m > -
, V»...-".z.. A - i c
"

i? - - ;t > r rs , \ \ I r ' . .vi/ i.a

- .Vx i" « JJrk T YYY.Y- x , >'R- .
" -A r. ri %

V iMi y I c t' ". .. ' ... .wFy '

X en"> / /\
þÿ �- - f< v. ,'Vi >-s ... . -

. i s'V.-r-A.
3-v- ... '
t% ! /

\ sX '
l - .. .

X V
" '

F ii... v.,-- .. hinrhx . . ,
pWftFl - - //-'V /'

Jpy w - i J>orthva.sl\ i

V « s ' i in a ti e . I



Fig. 4. Gravemaskine med indstillelig Transporter, l'ige ug Kyldegrav.

fra den øvrige Marsk, fiffcrt de forholde
vis store Vanskeligheder, som en Jnddig-
ning her moder, idet de store Vandlob.
Nibe i'la s Nips Aa) o,> Kongeaa, har de-
res Aflob til Vesterhavet gennem Mar-

de endvidere Landinspektor S t y r u P
udarbejdet Projekt og Overslag for et

Dige. der skulde fores fra Vester Vedsted
til Tosm.nk Vanten »ed Ttore Tårum.
Tenne Digelinies samlede Lingde var

der dog dannes Tigelag, voelges Tigebe-
styrelse og udarbejdes endeligt Projekt
for saav.'l Diget som Sluserne.

Fordelingen as de 075,000 Kr., som de
i Diget interesserede Lodsejere, i alk ca.

Fig. 7. Udgravning at Bvggegruben for Vester Vedsted Muse: l'aa Tipvognsapor i Grutten bliver Tipvognene kørt_he a Jnde( J(
<!er tager Tipvognakliwcrne op og sætter dem paa andre l ndervogne paa et 8por oven for Graven, ad hvilket $pot FrMeu kort- 'T1

1902 og 1011; Floderne as 1825 og 1819

havde omtrent samme Højde, de naaede
ov til Kote 1,8 >> 1,9; den sidste Flod var
en Jsflod. I Ribe Domkirke er der et
Moerke, der angiver Hojden for Floden
af 1634 til ca. Kote 0,0 eller netop Hav-
digets Hojde, men det er muligt, at det er

upaal ideligt. Maaske er det gaaet med
dette Moerke som med det, der efter
Stormfloden af 1972 blev anbragt paa
Torvet i Nodb»; for at have det i Fred

Gciimmlob er Ledningen for Vandings-
kanalen fra Darum Enges Dumpvanding,
der fores gennem Diget, lige hvor Floj-
diget drejer ind mod Land.

Entreprenorfirmaet H. Hoffmann &
Sonner iv G Lossl, der har hele Digear-
bejdet i Entreprise for 635,000 Kr., be-
nytter til Udforelse af storfte Delen af
jordarbejdet i Hovcddiget en Gravema-
skine, der koier paa jndre Verme: den ta-
ger Fylden med en Spandka'de i Fyld-

»nedfare en Sonning as Middelvandfta...den . de indd'.gede Arealer, men under
samtidig j tdtnrdrn af maks. Afstrom
»>ng inde fra og langvarigt Hojvandc
uden for Sluserne (Stormflod) vil det
dog ikke kunne undgaas, at Partier af de
lavest liggende Arealer gaar under Bund.

rærlig vil dette kunne blive Tilfildet
ved Ribe 2ia, men saafremt disse Over-
svommelser med Tiden viser sig generen-
de vit der ved jnddigning af Aaen i

og slutter fig paa disse to Steder til det

hose Land ved Flojdiger.
j Hovedsagen foleer Diget þÿ ��O�v�r�e�t�"�;

dette er en Forhøjning af Terrainet langs
Havel, der gennemsnitlig har Kote + 2,5
lU'cr daglig Vande, medens Marskengene
gennemsnitlig ligger i Kote 4- 2,0.

Dette þÿ ��O�v�r�e�"er en for Marflen her
sccrlig karakteristisk Dannelse, og dets Til

stedevcrrelse betinger den Forskelligartet-
hed. der bliver paa Digebygningen her og

andetsteds. Sidvanlig tages nemlig
Digefylden paa Vattet eller Forlandet
uden for Diget i þÿ ��P�y�t�t�e�r�"�,der har deres

Lingdereming lodret paa Diget; Ovrets
Eksistens gor de: her mest formaalstjen-
ligt at tage Fylden inden for Diget i en

lings dette lobendcFyldgrav. der paa hen-
sigtsmissig Maade kan tjene til Afvan-
ding as de inddigedci'lrealer. Da der tilli-

ge paa forskellige Strikninger paa þÿ ��L�v
ret" er bygget Smaadiger (Sommerdi

ger), nemlig ud for N. Farup. Hi lierup.
Jedsted og Darum, falder det sirlig na

lurligt at indlage den til Smaadiger
medgaaede Jord i Diget.

Digeis Profil ses paa Fig. 3. Digets
Hojde er valgt i Overensstemmelse med
den almindelig brugte Digehojde i Ton

derjyllaiid. ca. 1 m over yojst bekendt

Flod. Paa Profilet er indtegnet nogle
Flodhøjder for Floderne i 1825. > 839.

þÿ�4�,�5 ��3�,�9'4:1. fra þÿ�3�,�9 ��3�,�2: 5 : 1, fra
3,2þÿ �2,0 . > . i og Herfra : 12 : 1. Til
Diget horer endvidere Ådre og Indre
Penne: To jordstrimler langs den ydre
og indre Skraaningsflod af henholdsvis
>0 og 5 m Bredte. Diget beklides med et
þÿ�2�5 ��5�0cm. tykt Lag Overjord, hvorpaa
der ligges Gristorv. Rogen anden Be-
skyitelse for Skraaningerne anvendes ikke,
og sirlige Sikkerhedsforanstaltninger
ttiffes kun ved de: gamle 21a leje for Ribe
21 a, idet Skraaningsfoden for »'ldre Ber-
me paa dette lave og sirlig udsatte Sted
sikres ved Fastiner og smaa Rishofdcr.
Fylden til Diget lages i Hovedsagen i en
Fyldgrav inden for dette. Det hele jord
arbejde er paa 708.000 in", og Gristorv-
betlidningen er paa 442,000 in" þÿ �80
Tdr. Ld.

Over Digit fores der Ramper; disse
har alle en Stigning af 1 : 15 med va-
rierendc Bredde cftci Benyttelsen, j Al-
mindelighed fores Ramperne over Diget
ved. at Op og Nedkørslerne ligger langs
Digels Sidcfkraaninger. Mano-Rampen,
ad hvilten den betydelige Vogntrafik til
Mano foregaar, eg Ramperne paa det
lave Flojdige ind til Vedsted fore dog
lodret over Diget.

Foruden Slusegcnnemlobene ligger
der paa forskellige Steder mindre Rorled-
muger igennem Tigel; det storfte af disse

med oct rigtige 2lnlig regulerede Dige-
fyld. Digefnldcn komprimeres ved Stude,
idet Hold paa 3 a 4 Stude uafladelig
nikkes frem og tilbage i Digefylden. D>
gel opfores med 10 pEt. Overhojde for
selve Jordlegemet.

Som tidligere nivnl skal foruden de
to imaa Vandlob. Vester Vedsted og Da-
rum Bik. ogiaa Ribe Aa og Kongeaa ha-
ve deres Udlov gennem Diget. Del me-
gei uheldige Forhold, at disse to af Dan-
marks storfte Vandlob netop gennemsti-
rer denne Kog. har, som for sagr, gjort sit
til. at delte 2lnlig har maattet vente saa
linge paa sin Virkeliggørelse, idet de kost
bare Slnseanlig, som her er nodvendige,
fordyrer 2lnligct. saa det overstiger
Lodsejernes egne Krister.

Ribe 2I.ts Opland, der er 950 km" (ca.
17 Mil), ligger for langt den over-
vejende Pans Vedkommende i Sonder-
jylland og strikker sig helt ind til Ehri-
stiansfcld og Haderslevegnen. Ribe 2las
maks. Vandforing maa antages at vire
ca. 65 m ' set. eller 2030 cub'/sek.

Kongeaaens Opland er 460 km" (ca.
8' , 0 Mil) og naar lit ind til Kol-
dingtgnen; den storfte Vandforing, der er
maalt, har viret ea. 20 m/sek. eller 623
cub' iek. Vester Vedsted og Darum Biks
Opland er henholdsvis 38 og 34 km".

Slusernes Anbringelse vil selvfolgelig

I Farup nord for Ribe druknede der es
ter Borgmester Hans FriisBeretning 295
Men,tester; i selve Ribe omkom 6.
j Storme« julenat 17 17 odelagdes

Pelworm.
De storfte Floder i forrige Aarhundre-

de indtraf 1825, da ogfaa 2lggertangen
blev gennembrudt. 1839 og 1852. Der-

sten. hvorfor et Digcanlig nodvendigvis
maa indbefatte Bygning af store og beko-
stclige Sluser.

Marsken ved Ribe ligger 1þÿ �2 ni over
daglig Ho j vande og er folgelig forlingst
þÿ ��d�i�g�e�m�o�d�e�i�l�"; der har da vgsaa ofte vi-
ret fremsat Forslag til Jnddigning, saa
ledes allerede i Slntningen af det 18de

28,928 Alen; Digekronen. der stalde ha
ve en Bredde fra 6þÿ �8 Fod. foresloges
lagt > en Hojde fra 10þÿ �18 Fod over dag-
lig Hojvandc.

Omkcstningernc ved Anliget ansloges
af Landinspektor St>»rup til 1,3.50,000
Kroner.

Delte Projekt blev lagt til korund for

Fig. I . Billedet viser den skade, som en Stormflod den >. April l!k> anrettede paa Vegetationen i Marsken, Fotografiet er taget den 1".
Juli, altaau den Tid, da Mareken staur i sit fulde Flor. Manden staar midt i en fed Marskfenne, "g lian staar tort og godt Fugen er paa

Grund af Havvandets Salt meeteu skaldet. kan nogle Totter Saltgnes har opretholdt Livet.

efter maa Floderne i 1909 og 1911 note-
res.

Den direkte materielle Skade, som Ha-
vets Oversvommelser har foraarfagei i
Marsten omkring Ribe alene i de sidste
hundrede 2lar, kan ikke sittes lavere end
>5 Millioner Kroner.

Tigedngningen er i sirlig Grad base-

2karhundrede og senere flere Gange, men

Sagen er stadig strandet, fordi de imcr
csserede Lodsejere ikke har kunnet magte
de pekuniire Krav. der stilledes til dem.

Jndledningcii til denne sidste Periode
i Digesagens Forhistorie blev gjort, da

Hedeselskabet o. 6. Maj 1904 efter 21 n

modning fra Lodsejere i Vilslev, hvor

Udvalgets Arbejde ved Sagens Genopia
gelst. og dens Tiiilino paa det Tidspunkt,
da der fkrte Henvendelse til Bevillings-
myndighederne, var denne, at de inter-
esserede Lodsejere tilbod til Opforelse af
et Dige mod Vesterhavets Odcliggelfer at
bidrage yojst 675,000 Kr. eller Halvdelen
iij Projektets O ven lags!nm. Ribe 2>nit

850, stnlde bidrage med til Digebijg
ningen. foreloges af en Kommission, der
vgsaa eksproprierer den til Tigeunliget
nodvendige Jord.

Digelagets Bestyrelse, der bestaar af 5
Medlemmer, foreftaal Digets Bygning
under Kontrcl af Ministeriet for offent-
lige 2lrbejdcr ved Vandbygningsdirek
loren.

for Gadens Ungdom saa den lokalt Op
synsmand sig nodsaoet til at flytte det et

Par Alen ul Vejrs. .Rive Domkirke er
desuden som bekendt ombngget siden
1634. og Miitel er nippe assat under
selve Floden, saa større Krav paa Paali-
delighcd kan det vel ikke stille, men Beret-
tungerne om denne uhyre Flod tyder dog
paa. at Flodhcjden har viret tit ved 6

araven og forer den ad Transportbaad i
T igel. Ved al Paasitte Baanb as forskel-
lig Lingde kan Jorden fores til del

Punkt i Profilet, hvor man i Ojeblikket
onfker den anbragt. Ved Digets Over
gang over Ribe Aas gamle Aaleje maa

Fylden transporteres fra iiirliggende
hosere Terrain. da den store jordmasse,
der her stal til paa Grund af det lave Ter-

Fig. J. Meyers Kort over Senderjyllands \ estkvst indtil 1240, altsaa for de store Storintioders Aarhundreder. Landet liestaar af hojeie og
lavere Parlier mellem hinanden; paa de hojeie Partier boede der i ltjd4 mange Menuesker, ikke mindre end i.'.ooo omkom under Storm-

llodeu. Man ser Konturerne af, hvad Havet levnede: Sylt For, Martini og de andre Her

ret paa Erfaringer og tilmed dyctkobte
Erfaringer, j Bcgimdelsen beskyttede
man kun Beboelserne ved at ligge dem
paa opkastede jordfothojninger. Werfkcr.
saaledes som disse endnu findes paa de
smaa Oer, Halligerne, der ligger ud for
denne Kyst.

Senere byggedes Digerne, og gennem
de store Stormstodsuiykker lirke Mar
skens Beboere, hvor ftote og ftirke Diger
ne skulde vire. Tager man et Kort over
Sonderjylland for sig, vil man paa Pest-
kysten s.nde Kog ved Kog. den ene ved
Siden af og uhu jer den anden, adskilte
ved ildre og nyere Digeanlig; jnddig-
ningen er skreden gradvis frenmd, og es

mail var bleven trit af at vente paa
Havdiget, forelagde Forslag til 2lntig af
el Sommerdige fra Vilslev Enge.

Paa delte Mode blev det nemlig ve-
sluttet ai rage Haodige-Sagen op igen, og
der blev derfor d. 2den juli 1904 i Ribe
afholdt el Møde, paa hvilket de i el even-
tuelt Digeanlig interesserede Byer samt
Hedeselskabet var reprisenterede; Resul-
turet af Mooct var Redsittelsen af el Ud-
valg. der med Hedeselskabets Bistand skul-
de arbejde ivr Realisation af denne Sag,
der > umindelige Tider havde ligget
Marskens Beboer: paa Sinde.

2lf Forundersøgelser og 2lrbejder, der

havde Virdi ved en Genoptagelse og for

tilbod de t»ist at »de et Tilskud paa
50,000 Kr.. og Tnnen anmodedes der

efter om al bugge Digel med disse Til
stud.

Ester al Kommissionen for Ribe Bys
økonomiske Anliggender i fin Betinkning
varmt havde anbefalet Digets Bugning,
blev der i Foraaret og Sommeren 1907

paa Miuisteritls Foranledning af Vand-
tPiguiuasdi rektoren foretaget nye Under
sogeiser og udarbejdet et nyt Overslag og
Projekt. Telte, dei i det visentlige med
Heiisim til Digets Beliggenhed og Di-
mensioner slimer sig til det af Landin-
spektor 2 tyr up udarbejdWe Forslag,
afveg derimod ved Slusernes Byggefonn

terhaanden erobres det Land, som Havel
gennem Aarhundreder log, tilbage.

Al Manken or.if: ing Ribe ikke er ble-
ven mddiget samtidig n.t5, at Jnddig-
lungerne i stor Stil i dsaucs lingere syd
paa, skyldes, foruden det Forhold, at
Arealerne tidligere var et Grinsedistrikt,
der i administrativ Henseende var adskilt

nyet Undersøgelse, maa »ivnes de paa
Regeringens Foranstaltning as Kaminer
raad R c i ih c r : i 1859 og af Dige
inspektor. Kaptajn Carstens e n i
1869 udarbejdede Forslag.

Til Dels paa Grundlag af disse to
Forslag og paa Foranledning af Land

visenskommissioiien af 9. Maj 1883 hav-

tg T tørrelse fra de foreliggende Udkast,
og del Overslag, det blev opstillet, lod
paa i alt l,'7h0,l«00 Kr.

Paa Basis af dette foreløbige Projekt
blev endelig Lov om 2lnlig af el Havdige
fra V. Vedsted lil St. Darum stadfistet
d. 30. April 1909, og Digebygningen
kunde nu paabegyndes. Forinden maatte

Fig. f>. I Km »g

Paa Kortet vil man se det projekterede
Diges Beliggenhed samt det Areal, der

beskyttes af Diget, ca. 6800 ha. Som
man ser, strikker det interesserede Areal,
d. v. s. det Areal, der kan gaa under Band
»nder Stormflod, sig langt over en Mil
ind i Landet. Farup By. hvor der i
1634 druknede '295 Mennesker, ligger
svaledes s/4 Mil fra Kysten. Endvidere
cv vist de fire Vandlob, Ribe Aa. Konge-
aa. Vester Vedsted og Darum Bik, for
hvilke der maa bygges Sluser. Diget
strikker sig i en Lingde af 18,5 km. langs
Kysten fra Vester Vedsted til St. Darum

unlei Gravemaskine, der arl«ejder vist ltils- Aa

itt's Kurven i det Iluvirende Terrain;
maafke har dette ogsaa viret underkastet
nogen Hivning siden.

Hoveddigets Hojde ligger som sagt i
Kote 6.0; i Kurven over Ribe Aas gamle
2laleje. hvor Digc: er mest udsat, er Hoj-
den dog 6,3 og paa V. Vedsted Flojdige.
der er den mindst udsatte Del af Diget,
er Hojden 5,7, alle Højder regnet fra Ge-

neralftabens Nulpunkt. der ligger ca. 0.7
m. under daglig Højvande.

Digets indvendige 2lnlig er I' þÿ �: l;
Kroncbredden er 2.5 »i. Det udvendigt
2i»lig er fra Kote 6 0þÿ �4,5 : 3 : 1, fra

gamle Aaleje. ,

ram og den store Mudderdybdt, ikke kan
tages i Fyldgrav.

Den til Digets Beklidning nodvendi-
ge Gristorv fkiics ved en sirlig Plov
forud for jordarbejdet paa det Areal, der
senere indtages aj Dige og Fyldgrav.
Grislorven er 10 cm. tyk vg kvadratisk
30X30 em. med Snitflader , der hilder
30" fra den lodrette Plan. Langs Di-
geis Fod udføres dog Betlidningen ved.
ai Grisiorvcn flires ud i 30 ctm. brede
Strimler kddret paa Diget og derefter rul
les »il Side; efter at Jordarbejdet er ud
fort, rulles Tørven tilbage hen over den



fi? S. Udgravning af Bvggegruben for Vester Vedsted Sluse: Gennem del overste kla-gugtige Jordlag 01 Sandet uanet , Vandlamsiiingen sker
ved Lokomobil og Centrifugalpumi>e. der tager Vandet i en Urund i det nordvestre lljorne af Bv»gegru)>en.

dingssluserne fra Kongeaaen. Vester Ved
sted og Tårum Poek er byggede efter sam
iile skabelon som almindelige felvregule
rende Afvand! ngssluser, medens der af
Hensyn til skibsfarten paa Ribe Py byg-
ges en Kammersluse for Ribe Aa i Ribe
Kanal. Te to stumt Afvandingssluser er
suldstcrndig ens; de har en Vidde ns 4 m

klapper forer over Kommeret. Portene
er as faun, vugge: som ganske simple Ri
gelporte as Jærnvjælter md Pladebeklæd
ning uden svottimelasser e. l. skylle-
portene er forneden forsynede med en
Roekke stigbord, der kan trækkes, naar
Pandet indenfor er stemmet op.

Portene manøvreres ved Haandkraft

stooer. kan sorvo.de Tigdrud, men nogen
tilsvarende Virkning som tidligere kan de
ikke faa. Tei vil utler. vise sig. at dette
Arbejde vil faa en .ihine Indflydelse paa
Rive Egnen: t hvert fald er det givet, al

som forvoldene var. lunde de ikke ved
blive ai vare. Rmn man velanker de
forstyrrelser, som floderne afstedkommer

Fig. 9. Udgravning af Bvggegruben for Vester Vedsted Sluse: l'.lgravningsarliejdet er standset. Sandet har nu fuldsta-n.lig Karakterat Flyve-
sand: Tipvogns«poret |>aa Byggegruhens Bund og Tipvognene synker og sluges af Bunden. Alt Nyder. Skraaningerne for Grnlien styrter ned.

Der arbejde« kun ved Rambukken.

og et Pandslug ved alin. Hojvande as
ItU in-'. Te ndsores som Betongenncm-
lob overdaktede med en halvcirkelsormet
Hvcrlving og lukkes med Trcrporte. Mod
Havet veklades Vetonsl oderne med et
Kltnkeparanteiit. og Betonen tilsattes
Tras; mulig vil der blive anvendt Mo-
Ler l stedet.

som Reservelukkc sindes e> Jærnftig
bord, der kan hejses ned og lukke for slu-

gennem spil og Tandstænger. Vandet
lukkes ud af og ind i Kammeret genncin
skodder i Portene. Slusen bygges i nor-
dre side af Kanalen, og Pyggegruben
omgives derfor med Fangedæmninger af
Træindfatningcr incd Jord imellem.

Kanunerslujen bar Jngenior R. E.
Monberg > Entreprise for 442,000 Mr.

Afvandingsilnserne udfores af Entre-
prenorstrmaet I. Henriksen & Go.,

alene i Markbruget ved at skulle tilfor:
Gødning, Mergel og selve Mulden vak.
faa der maa godes eller mergles paa ny.
ved at odtlagge Udsæden. saa der maa
plajes. harves og mas om igen. ved at
splitte Roekulerne og Hæssene ad. saa
folk inojsoinmeliq tiu.it hente dereS til
Teis odelagte Roer og Korn rundt paa
andres Marker og langs (Posterne, ved at

skylle Prver og Hegn aa! faa Lodsejerne

FigJI".- Udgravning af Bvggegruben for Vester Vedsted Sluse: Bvggegruben er kuldslå »dig toriagt. Udgravningen kan fortsattes oglt'uld-
endes, Betonstøbningen er paabegyndt. Byggegrulten afvandes ved, at Grundvandet i bele det omgivende Termin holdes sa nket ved Pump-
ning gennem en hel Del srnaa lodrette Si-Bør, der er anbragte langs Byggegruhens Omkreds. Foroven er disse Rør forbundne ved vandrette
Samlerør, der fører Vandet til Pumperne. Der anvendes i Stkr. Centrifugalpumper der korresi«,m lerer ved > Ventilhaner paa Samle

(en, ligesom det ogsaa kan bruges til at

stemme Pandet op inden for slusen til
Skydning af denne.

Slusen for K o n g e a o e n har 5
Aabninger as samme Storrelse som de

smaa slusers, og er i ovrigt konstrueret
analogt med disse.

K a m m e r s l » s e n i til i b e K anal

Kcrsor. Entreprisesunm:crne er for Ve-
ster Vedsted slusen 0! 000 Mr., for Tu
rum-Slusen di.'X.ii Kr. og for Kongeaa
slusen 150,000 Kr.

As disse sluser er Vester Vedsted-slu-
sen udfort . den msentligste Interesse
knytter sig her til den anvendte Asvan

hver forsommer maa ud og lcrgge talrige
nye Broer og sirtte Hvgnene op igen.
naar man kender :il Punds den Lede. der

sylder en ved ai go re Arbejde om og om
igen, saa vil man lorftaa, al der as folk
fra denne Egn og de, uf de dygtigste, og
ikke af en enkelt men af flere saadanne
dygtige folk er bleven udialt, at om Ti-

' s
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.

Hg. 11. Parti af Diget X >r>I for Vester Vedsted Sluse efter Storiutlodeu i Noveinlier 1911. Digets < ira-størvlieUhedning var dels ikke sam
niengroet, dels manglede den, da storiutt<slen indtral.

Opl'jælpning as den Pli. som Landet es
ter Is' i li 11 uhjol'tile forpligtelser over
for.

Men i ovrigt er dei ru saa selvsolgelig
Opgav' for Staten >u v, brage til ai var
ne oin Jorden i Ti 'V.oe som her.

<.

Under en T islussion i Tansk In
geniorforening. hpor Jngenior Thomsen
har holdt foredrag om Emnet den 7. fe
brnar d. A., sfemtom der Sporgsmaal og
svar. der giver liderligere Oplysning om
del store Antag og som vi derfor her an
forer efter foreningens Organ, der elst-
vcerdig har stillet rn Materiale til vor
Raadtghed.

riales Anvendelighed. Endelig vilde hon
io'tie Pris paa Udi nærniere OpUtsning
om Anvendelsen as Klit. ker som Peskmiel
>e as Petoneu.

f oredragshoitt. r e n: ad In
geuior Reergaard: At Stormfloden
har knnn.'i anrette saa store Ldelcrggkljer
paa del ndsl opsorte T.gcstntke skuldes fik
ten. al tene dels ile- ikke var veklcrdl
nid, Era'siorv. dels a: (rcestorvdeklced

ningeil, hvor den fansles. var af jaa n»
Taic. ai den ilet ikte var groet sammen.

Ta Entr-'vreuoren delvis havde base-
ret den anvendte Arbejdsmetode paa
Stormfloden af iOolt'e Højde, vilde Cde
ltrggelf.'n vare bUven reduceret meget

og holdes inden fer de 10 pEl., med hvil-
len Overholde Tiget opfores. ved ai ful
den stadig under ?iaeu- Opforelse kom-
pri meres, hvilket iom iagl sker ved stude.
Tet er imidlertid et Punkt af allerstorste
Viglighed, al denne Komprimering udfo
res paa del ouiayggeligste, og Tigebestn
reisen har ooiaa derfor stadig sin Op-
markionihed reti.t mod dette Punkt.

ad Toreilt M u n cl>-P c i c r f e i;: I
Ribe Aas gamle Aflejr studes '/,þÿ �1 Me-
ter Tillid, der ikke kan bruges i Tigel,
hvorfor fylden lilfores fra højere lig
gendc Termin; i Almindelighed maa den
fyld, der lommer i Tiget. karakteriseres
oin god Tigefnld, idel den bestaar af

Fig. Id. I!i>»e Havn efter stormfloden i November 1911.

Jngenior : i c c i g a c, r d vilde gerne
sporge foredragsholderen, om de for
holdsvis store Odelieagclser, som Storm
floden har anrettet paa Havdiget, skyld-
tes, at dette itte var fcrrdigt, og om man
kunde vente, m del fardige Tige vilde
have betydelig større Modstandsevne?

Ingeniør s i t n t o 1 vilde gerne spor-
ge om Grunden til. al den nederste Tel
as Rive Aa ved Reguleringen havde faaei
en saa markelig Retuuig.

Trastkminister Th. Lars e n henledede
Lpnicrrksoinhedeu prn,. at hvis største Te-
len af Tiget var fuldfort, men den neder
ste Tel endnu inanalede. og der saa kom
cn Stormflod, som p.«ssede Vandet ind.
der hvor Tigel manglede, og fyldte Area
let bag Tigel, »ilde der formentlig frem
komme store Vanflelizhrder. nanr saa nie

get Vand atter ved int trådende Lavvau-
de søgte tilbage til Havel. Han vilde
gerne bede foredragsholderen oplyse, om
der var laget Hensyn :il delte forhold ved
Projektet. Endvidere vilde har gerne vi
de. om der var Grund til al nare frugt

betydelig, saasremt floden d. b.þÿ �li.
Rovvr. havde boldt sig til samme Højde.
Paa ei iainmengroet og vel vedligeholdt
Tige vilde Rovember floden nappe have
forvoldt større Slude.

ad Jngenior V i n k e l: Ribe Kanals
markelige Retning er, oin jeg husker rig
tig. angivet as en indkaldt hollandsk In
gen i or. der efter al have observeret for-
holdene angav denne »ordvestlige Ret
i» >ig, der vistnok havde varet sårdeles
god > Holland, men ikte kan siges at vare
heldig her paa Vestkysten.

ad Trafikminister Th. Lars e »: Saa
lange Tigcbngil ingen staar paa. vil en

Stormflod a tid .umme stor fare for del

ufuldendte Tige. Raar dette til nafte
Eiteraar er uaaei op imod Kongeaaen. og
naar solgelig den store Sankning ved
Ribe Aas gamle Aaiejt og Rive Kanal er
lukkede, saa der ad disse Veje ikke kan so
res Vand ind vag Tiatt. mrnt del imid-
lertid antages, ai faren for Ldelaggelfe
»f Ttgtls indvendige Skraaning ikke vil
vare saa stor som uildet den sidste Storm-

sandblandet Klag eller mer eller mindre
klagblandet Sand.

I P. Vedsted Slusen er der anvendt
Tras til Peton. idel Blandingsforholdet
har varet 1 E '.2 T. -r 3 G. 5' t S.
I de Slusebtigltinger, ler resterer, vil der
dog innlig blive anvendt Mo-Ler, saa-
srenil nogle ved Staisproveanftalten fo
retagne Provestvoninger med de forhaan-
denvarende Materialer giver de forven-
lede gede Resultater.

Klinker anvendes meget ofte i Marsk-
egne iom Bekladning for Bet o »flader
bande over og under Vand. der -kan male-
des navnes den helt nye Sluse ved Em-
den og oen under Bygning varende Sluse
ved Prunsbtittkl. Ved Kammerslusen vil
der dog ester Jngenior R. E. Monbergs
forslag til selve Paramemel blive an-
vendt Brosten. El saadam Parament
har farre fuger, men til Gengald vit de:
blive Vesvarligerc ai saa disse fuger til-
straktelig smalle.

Fig. ll. Støbning af Vester Vedsted Sluses Betoulegenie: Bunden i Forslusen er stobt Indfatningerne foi selve slusens Sider stillet op.

har eu nyttig Vidde as 10 m og et Vand-
slug as 40 nr ved alm. Hojvande. Tæv
stelens Kote er ",30: Vanddybden paa
Tærskelen ved T. H. V. er solgelig 4 ni.

dingsinetode, som lydeligst vil kunne ies
paa Blllederne (fig. 7- 1 1 >.

Raar Tigeanlægei ici Marsken ved
Ribe forhaabenilig ti! ucrste Eiteraar el-

gel ikke nu bat bleven bygget, saa Imvde
del ikke været ni ,» udholde ak bo lcrngere
paa Egnen.

Ter rr ogsaa n» c i u r Tigelovens Ved-

Arbejdets Standpunkt i Øjeblikket.
þÿ �Af X Y. þÿ �

Jordarbejdet.
El god: Overblik over Arbejdets Gang

vil man faa. hvis man fra Pester Vedsted
passertr Tigelinien. Selve flsjdiget ved
Vester Vedsted er endnu ikke fardigl. En
Tel af dei vuggedes dels sidste Sommer,
dels sidstv Vinter. Arbejdet her egner
lig godt til Vintcrarbejde deis paa Grund
as den lidei udstille Beliggenhed, dels paa
tsrund as de her bedst anvendelige Ar
bejdsmeioder (Trillevøre og Tipvogn
med Hestekraft).

Man vil oiiiirent fra Pal 20 til Pal
.!t» tie Kortet) kunne ie et Tigestnkke. hvis
Bekladning havde Lejlighed til at gro
sammen sidste Sommer. Telte Tigestnk
ke log heller ingen navnevardig Skade
ved Stormfloden þÿ �b. Rovbr f. A. Men
Resten af del Tigestnkke. der blev giort
fardig sidste Aar (fra Pal 30 omtrent til
Skellet mellem P. Vedsted og S. farnpi.
led som bekendt meget stor Skade ved
Stormfloden. At Odelaggelsen blev saa
stor. skyldes for største Parten den Lin
standighed, at Grastørvene paa Grund

af den ualmindelig tørre Sommer i fjor
itke kunde faa Lejlighed til al gro sam-
men. saa oe ligefrem svømmede bort ved
.n komme under Vand.

Entreprenørfirma« for Tigeardejdet
har her bast ei betydeligt Reparationsar
bejde. Imilk.i man ier af de store Fyld
grave og de store Arealer udenfor Tiget,
hvoraf der er laget Jord og Graslørv tll
Reparationen. At Græstørv, der blev
ganske udtørrede sidste Sommer, revne opas Stormfloden og dækket til af del ud-
flnUede Sand. dernæst alter har saael
Saltvand ved floden i April, dog atter
Ian stiide gronne Spirer, naar foraarets
Sol og Regn saar Lov ,u go re sin Virk-
ning. vil man kunne se paa denne repa
lerede Strækning, hvor Masser af den
Slags Græstorv er lagt paa Tiget. End-
nu mangler der et lille Hul at fnlde inden
Stormflodens Virkninger for denne Gang
er udflettet.

Man tommer herfra ind Paa den
egentlige Arbejdsplads. Oppe i Nærhe-
den as Bjerrum staar den þÿ ��g�a�m�l�e�"Gra-
vemafkine og sylder den ene Kolonne Tip-

vogne ester den anden med Jord, hvorpaa
lo Lokomotiver kører den ud i Ribe Aas
gamle Leie. El mægtigt Prostl faar Di-
gel her paa dille lave og udsatte Sted.

Man vil egiae. lægge Mærke til de
store Bunker Ris og faskiner, der ligger
lier for at anvendes til Beskyttelse as Ti-
gels ydre Kam.

Men Hovedarbejdet udfores dog af den
þÿ ��>�'�.�»�e�"Gravemaskine, der bande Tag og
Rm vælter Jordmasserne fra fnldgraven
ud i Tigtl. foran afskæres Græstørven
og lægges til Side. hvorpaa Gravemasti-
nen lægger Jorden op: denne bliver, som
ovenfor omtalt, ved Stude iraadl fastsammen, alt mens Reguleringen af
Skraaningerne skrider frem. Og endelig
paalægges Græstørven igen.

I Spidsen for en Stab as formænd
leder tre af Brødrene H o f f m a n n og
Ingeniør Jensen Arbejdet. Arvet
derne bor dels i safte, dels i transporlab
le Barakker eg jam deres forpleining li
geledes dels i det faste, dels i det þÿ ��r�u�l�l�e�n
de " Marketenderi, der følger Gravemafki
nen. þÿ ��E�k�s�p�r�e�s�s�e�ntil Tårum", som del

forbindelse med cu Reklistkatiou og As
tediiliig as fytdgroven til særlige Asvan
dingssluser kunne randes Bod paa dette
forhold. ?a Oversvømmelserne udeluk-
kende dannes as fcvff Pand, vil de i de sur
ske Aar efter Jliddlgningen næppe forval
de nogen Ulempe.

Te tre as sluserne, nemlig Asvan

Tel ydre Halnd er fm urnet med 3 2:æt

s'temmepone. 2 Sæl Slemmepone, der
steininer imod Harer, og el Sæt Skulle
porte. Ser slemmer mod Kammeret. Ho
vederne er stovte as Peton med Panameut.
».animeret har Bund as Peton, men Si
deindsarninger af Træ og forankrede
Spunsvægge. t5 n K lapvro med to Pro-

ler senest forsommeren 1014 er fuldfort,
vil Ribe- Egnen »ane vestntlei mod

stormfloderne, der :>u i el Aannsinde
har gjort Opholdet paa denne Egn usil
kert vaade for Mennesker og Tyr. floder
som ..Te Mandranckelje" 13142 og den as
11þÿ �12te Lklbr. 1 (»14 og maaste ogsaa
mindre end disse 2. Aarnisindets Kæmpe

tagelse Ho ri Udtalelser eaaende ud pua, at

bei var el nriineligt stort statstilflnd, ca.
I Mill., som denne Sao stottedes med.

Rent oorlset fra. at Tiget ikke var ble-
vel gennemfort, og r.lisaa bortset fra, al

denne fra 'salmen. Side rige Egn vilde
hove stagneret, er der el andet forhold,
der gor delle slatstilstud retsindigt, for
uden ai del har virret hensigisincrsstgt:
Marftegutn lun nemlig betalt gnuske nri-
melige Harlkoriissktitler, idei Jorden var
boniteret og iai i stal. uden ai der har
tirret taget Heirnm til, at Arealerne kunde
oversvommts. og derved i hoj tøftiti væ>
di forringedes. Endelig betyder jo en Op
hicrlpning af Ribe Pys Opland ogsaa en

set. ai man om kortere eller lcrngere Tid
lom til al sorhojk Tigct, naar dels Un
tergruuden fif Tid til at scrlie sig. og
dels dei opfvldte Makcriule i Tidens Lov
lejrede sig æltere.

Toceni M n p. ch P c t c x f c u bemær-
kede, al foredragøholdtitv havde omtalt,
ai fylden ved Ribe Aas gamle Lob var
mindre god. Han vilde derfor gerne
sporge, hvad foredragsholderen forstod
ved god fyld. og hvad ter vilde sige. at
der var mindre god fyld. foredragshol
deren havde bemærket. at der var anvendt
Mo Ler som Tilsoetuing til Beton. Han
vilde gerne sporge. o,n man havde hoster
nogle Erfaringer anqaaende delte Mate-

stod. da der var si! Adgang for langt stor
re Vandmasier. Al Stormen furer Van
det bort fin Tiget. faa der ikke staar Bol
gcslag paa den stejle indvendige Skrav
»ina. mindster ogsaa i yø> Grad oen fa
re. som Diget er uosai for fra denne Si-
de. Angaaende en Sænkning af Tig«
paa Grund af Sætningen i Undergrun-
den. ilaar denne bliver belastet med Ti
gels tunge Jordlegeme, kan det ikke icen-
kes. at der vil kunne paaviies en saadan
Sætning af Uirdergrunden. da den faa
godt som overalt er meget fast og kom
pakt. Terimod vil det finde en meget ve
tydelig Sætning sleb af selve Tigeml
den. en Saftning, som kun kan mindstes

' ' ' w V « <s
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Landbrugsmaskiner
P.

Nedsatte
Priser!

Stort Lager af Reservedele.

l disse l)age bortsælges Hestlageret af Dameoverstykker, Spadseredragter og
Horneoverstykker langt under Værdi

Særlig fremhæves :

R. N. GREGERSENS
EFTFL., RIBE.

Drivremme Remsamlere
Pudsetvist Forpakningsar-

tikler - Maskinolie
Konsistensfedt - Benzin.

Jern Staal - Rer Fillings.

Uoektti og Iftokinu
for Niiiede.

Ca. 17 Stkr. kul. Frakker, jj"1 frit Valg 12,00.
Ca. 10 Stkr. kul. Damefrakker, frit Valg 15,00.
Ca. 12 Stkr. kul. & marine impr. Dameoverstykker

frit Valg 18 Kr. pr. Stk.
Ca. 7 Stkr. marineblaa & kul. Spadseredragter

Lt'Æ;, frit Valg 25,50.
Ca. 6 Stkr. fikse marinebl. Cheviots- og Klædes-

KfKtllfllPr ,ne<1 Bro<hTi S Silkebesætuing, fr|f \ n\a ?Q CAI\U3IU1IICI Iradenne Sæson, Værdi 45-58 Kr, HH "dig

1J Ilt til Herreekvipering1
korende.

Største Udvalg. Billigste Priser.

Skandinavisk Beklædnings-Oplag

r
Ca. 4 Stkr. Dame Gummi-Overstykker,

v«nii so Kr , frit Valg 22 Kr. pr. Stk.
15 Stkr. BørneoVerstykker Ira 2 Kr. pr. Stk.
25 Stkr. sorte og kul. Nederdele fra 4 Kr.

Restlageret af Bluser halv Pris fra 2,88.P. Vett &Wessels Fabrikere Udsalg
Jens Anderseih Ribe«

I

Kolonial-, Urtekram- og Delikatessehandel.
Eiieiirisalg; af <. Keaflet kontrol lerede Vine.

Største Kulforretning paa Pladsen.
Telefon Nr. 15. Telefon Nr. 15.

H. Obbekjær.Guldsmed Ribe Jernstøberi.
C. P. BOTTELET.

Nobleste og billigste Udvalg i

Specialitet: Qviu>. Koilll'll rer,
Bedste og solideste Fabrikat,Telefon Nr 62 Telefon Nr. 62.

Guld-, Sølv-, Plet- & Nikkelvarer.
Eget Værksted Forlovelsesringe.

GRAVGITRE
i forskellige og Hinagf'ulde StilarterBøggilds Efterfølger

ved Anton Andersen,
þÿ �Kibe, þÿ �

anbefaler sine udmærkede Spise-Chokolader,
saavel fyldte som andre. Største IMvalg

paa Pladsen.

Telefon t I Storegade. Telelou :tl.

leveres hurtigt og til billigste Priser.

pgr-
Cykler af ile bedste kendte Mærker

LBG
" faas til enhver Tid hos mig.I Alle Reservedele holdes paa Lager. Moderate Priser.

llciiaratioiii tærksteil
for Cykler og maskiner.

Reparationerne udføres hurtigst, bedst og billigst
her paa Pladsen.Tøjruller, Vaskemaskiner,

Vridemaskiner. M. Til r |), Vandværket, Ribe.
Telefon I lt

Isenkram - Vsrrkloj
H arkredskaber

Kokkf'iiiiflityr

H. M. PEDERSEN

søm man vil se arbejdes der med fuld
Kraft over hele Linien, og at det er er
Arbejde ikke alene af almen, men ogsaa af
stor teknisk Interesse, vil man se deraf, ar
Dans! Ingeniørforening har lagt sin aar
lige Sommerudflugt til dette Arbejde.

(F. Schuberts Efterfølger).

C. J. Backhaus' Konditori- Jordbæri»i Vanilleis - -
servere« daglig.

Koncert af elektrisk Klaver og KrauiMoplion.
þÿ �Haven er aaben og anbefales. þÿ �

Billard-Lokalerne paa I »le Mal

bringes i Erindring.

Otto H. Micheelsen,
Tøløf. 118. Kibe.

Auavai havende : Redaktør Wlllemoés.
Trykt i Stiftebogtrykkeriet, Bihe.

fiitbc?. Blandt Arbejderne er ca. Halv-
delen Palaller, der dur deres eget Biar-
letenderi og deres egne Barakker.

For Tiden ardejder den þÿ ��n�y�e�"Grave-
maskine i Roerheden as Pcrl 80 lige efter
ar inrre sluppen over þÿ ��d�e�ngamle Aa".
Ter Tidspunkt, da Maskinen skal so res
over kanalen, er altsaa nccrt sorestaaen-
de. Transporten vil ske paa en saft Tnr-
bro ost for Kammerslusen. Ten rager
saa arrer sal nord svr Kanalen sor ar ar-
bejde sig saa langt frem som muligt i
sommerens Lob þÿ �der er jo endnu et
godt stykke Vej lit T a r u m.

Afvandingssluserne
Af sluserne er Vester Vedsted-

slusen den, der i Ljeblikkct er ncer-
mest ved ar voere soerdrg, dog mangler
endnu selve Løbet fuldstændige Lpgrav-
ning. Tenne Sluse yar maattet bcstaa et
Par haardc Prøver i den korte Tid, den
har eksisterer, nemlig først Stormfloden i
Estcraaret og siden den ualmindelig haar-
de Frost, som Vinteren forte med sig.
Ikke en Revne eller Afskalning af Beto-
ircir er dog at opdage, og ikke en Revne el-
ler Ridse i Klinker eller Fuger er at se.
Hvad der er synligt af Slusen, Flojmure
og Porte gor ogsaa et yderst solidt Ind-
tryk og bocrer Prceg af Anvendelsen af de
bedste Materialrcr. Siujehus, Roekvoerk
og Aarstal sremtra'der i de nationale
Farver.

Entreprenorflr'naet H. I. H e n r i k-
j c 11 & (To., der har udført denne Sluse,
har desuden Sluserne ved Kongeaaen og
Tårum Bock i Entreprise.

Ved K o n g e a a e n, hvor Arbejdet
ledes as Hr. Henriksen selv, er der bygget
en fuldstoendig elektrisk Central, drevet af
en Sugegasmafline paa ca. 50 Heftes
Kraft, desuden sraar er vocldigt Lokomo-
bil paa ca. 40 Hestes Kraft som Reserve
parat til ar overtage Cicktricitetsforsy-
lungen, om Sugcgassen ftulde svigte. Fra
Cenrralen fordeles Kraften rundt paa
Arbejdspladsen ril de forskellige Arbejds-
maskiner. (Pumper, Sandsuger. Tras
mølle, Betonblandemaskine, Spil og Kra-
ner.

For Ljebliktet irrrres Kraften ind paa
dels ar faa Bngegrubcn udgravet, dels ar
faa Marerialierne skaffet paa Pladsen.
Udgravningen besørge dels med Haand-
kraft, ider er Spil troekker Tipvognene op
af Byggegrubcn. dels med en Sandsuger,
der, flydende paa en Flaade i Graven,
skyller Sander i La »o. Bed Byggegrubens
vestlige Ende er Dybden naaer, saa ar
Ramnrngen snarr kan paabegyndes.

Ved T a r u m Bock cr Byggegruben
i Hovedsagen udgraver, idet al Udgrav-
ning her er besørget af en Sandsuger. Alr,
baade Klreg, Tørv og Sand, har den skyl-
ler fra Byggcgruben og ud r dertil ind-
retlede Bassiner. Rømningen er godr i
Gang, idet ca. J/3 af Rammearbejdet er
udført.

Hovedvanskeligheden ved Udførelsen af
disse Sluser ligger r de daarlige Beiei-
linzsforhold. Er Vejret godt, er der in-
ret Vand, og er der Vand, er Vejrer saa
daarlizr, ar Flaader og Pramme river sig
lo og driver alle mulige andre Steder
hen end netop ril Sluserne.

Tå Maskinkraften loges saa srcrrkr i
Anvendelse, er der ikte saa mange Folk i
Arbejde ved disse Sluser, alt i alt vel ca.
40 Mand. Urolige Hoveder har der vce-
rer imellem, der ikke har skyet ret vold
somme Midler ser at forsøge at scrtte de-
re som enrlige Ret igennem.

Kammerslusen.
Ved Kammerslusen udfoldes en travl

Virksomhed. Tag og Rar gaar Pumper
ire, og man hører Rambukkenes Slag paa
de svocre Planker. Rammearbejder ncer-
mer sig dog snart sin Afslutning, idet he-
le Byggegruben nn er omgivet af Spuns-
voegge, ligesom Tpunsvoeggcne paa tvcers
ogsaa er rammede.

Ved disse Voegge dele Slusen i Kam-
meret (i Midten), de to Hoveder (Indre-
og Adre-Slusehoved for den østlige og
vestlige Ende as Kamret), og Indre- og
l'ldrc-Forsluse (udenfor de tilsvarende
slusehoveder).

I Slusehvveoerne skal Portene an-
bringes og Forslujernc danner Indsej-
lingerne ril Slusen.

Med Udgravningen er der ogsaa snart
Slur, saa Muring og Støbning snarr kan
begynde. Vceldige Bunker af Sand og
Singels ligger paa Marerialpladsen saa
vel som store Stabler og Blokke af Gra-
nit. Trasmøllen gaar ustandselig! og
maler Trussen, der svr første Gang her ril
Land anvendes jom Middel mod Sall
vandets Angreb paa Cemenren. Te sid-
fte Tages Højvande har nu, da der er gra-
ver saa meget ud i Byggegruben, vceret
meget sarligt sor Toemningen mod Ka
nålen, man vil ogsaa rundr omkring se
svirre Afstivninger anbragt.

Arbejdet besinder sig i Ljeblikker paa
der farligste Punkt, idet Støbningen,
naar den først tommer i Gang, vil støtte
og tætte paa mange Punkter.

Arbejdet ledes af Ingeniør Kirk og
Ingeniør Monberg for Firmaet R.
E. Monberg & Eo., Kobenhavn. I Spidsen sor ca. roO Formocnd og Arbejdere
stræber de as alle Kræfter al faa Arbejdetsaa vidt frem, inden Esteraarsstormene
begynder, ar der ingen Fare er. Arbej
der, der paabegyndtes for ca. et Aar siden,
blevdog i høj Grad forsinket ved den sto-
re Skade, Stormfloden i afvigte Efter-
aar foraarsagede, idet all der til den Tid
rammede Trac blev revet op af Strøm-
inen og skylledes bort sammen med det
Paa Pladsen liggende svocre Tommer, saa-
ledes ar 4 a 5 MaanederS Arbejde gik
råbt, foruden der at faa samlet Sagernesammen igen.


