Storflommen i 1959
- et 40 årsminne
Av Beint Foss
Naturkatastrofer med tap av menneskeliv og med store materielle
ødeleggelser, er vi heldigvis blitt spart for her i Tveit. Andre steder i
Norge har derimot opplevd både ras, orkaner og katastrofeflommer.
Og i vårt århundre har noen hundre mennesker mistet livet i slike
ulykker her i landet. Men selv det blir smått mot det vi leser og hør
er om ute i den store verden.

Det er derfor ikke til å komme utenom at storflommen i Tofdalselva i
1959, som denne artikkelen skal handle om, egentlig er en ganske ubety
delig hendelse. Ingen mennesker blei skada og de materielle ødeleggel
sene var ganske ubetydelige. Men vår egen opplevelse av begivenheter er
relativ: Det som er nært, vil alltid virke større og mer betydningsfullt enn
det som er fjernt. Det er selve grunnlaget for all lokalhistorie.

Vannføring og tall
I de store vassdragene på Østlandet inntreffer storflommer vanligvis om
våren. Tofdalselva, og de andre elvene på Sørlandet, er derimot mest flo
mutsatte om høsten. Alle kjente storflommer i Tofdalselva har vært om
høsten - i perioden fra september til utgangen av november.
Toppunktet for den aller største kjente flommen i Tofdalselva inntraff
kl. l3.00 mandag 3. oktober 1892. Den gangen sto vannet ca. 45 cm
høyere enn i 1959. (Se egen ramme.)
Den aller største flommen i det århundre vi nå snart går ut av, inntraff i
november 1959. Og siden det nå bare er noen måneder igjen til år 2000,
vil nok 1959 flommen bli stående som den største i dette århundret.
Toppunktet for en flom vil alltid variere litt etter hvor i vassdraget en
befinner seg. Men for strekningen Flakksvann - Bufossen, inntraff top
punktet for rekordflommen i 1959 på formiddagen mandag 16. november.
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Det blir bekreftet av en rekke målepunkter og flesteparten av bildene til
denne artikkelen er tatt denne formiddagen. Den dagen blei den gjennom
snittlige vannføringa ved utløpet av Flakksvann beregnet til 9 14,39 ku
bikkmeter i sekundet. Måling av vannføringa i Flakksvann startet i år
1900 og blir utført ved at en på et bestemt tidspunkt på dagen leser av
vannhøyden på en målestav. Og ved å slå opp i en tabell som er utarbeidet
for det bestemte målestedet, finner en fram til vannføringa. Mye tyder på
at tidspunktet for denne målinga i Flakksvann fra 1959 ikke har vært tatt
da vannet var på sitt aller høyeste. For en tilsvarende måling fra 16. sep
tember 1987, viser faktisk at vannføringa da var enda litt høyere (923,37
m3/sek.) Og det er helt på det rene at vannstanden - iallfall for vårt om
rådet - var omkring 50 cm høyere i 1959 enn i 1987.
Men det var bare i den nedre del av elva at 1959-flommen var en virke
lig storflom. Ved målestasjonen på Austenå i Tovdal var november
flommen i dette året bare den 10. største i perioden 1924 til 1998. Der blei
toppunktet målt til 10 1.47 m3/sek. den 15.november - altså dagen før det
toppet seg i Flakksvann. Faktisk hadde det bare to måneder tidligere - den
15. august - vært større vannføring der. Da blei det målt 106,47 m3/sek.
Om en beregner vannføring i m3 pr. sek pr. km2 nedbørsfelt for de to
målestedene , vil en også kunne danne seg et bilde av dette:
Austenå: 10 1,47 (vannføring i m3 pr. sek)/286.00 (naturlig nedbørsfelt i
km2) 0,354
Flaksvann: 9 14,39 (vannføring i m3 pr. sek)/ 1794.00 (naturlig nedbørs
felt i km2) 0,509
=

=

Nedbør
Men for at det skal bli flom, må det komme nedbør. Dessverre har jeg ikke
klart å skaffe nedbørsdata for den aktuelle perioden fra andre steder enn
Kjevik; og naturlig nok kom ingenting av det regnet som falt der til å få
noen betydning for vannføringa i elva. Nedbørsmålingene fra Kjevik kan
derfor bare gi et uttrykk for værforholdene i området.
I 1959 blei det foretatt to nedbørsobservasjoner i døgnet på Kjevik. Kl
07.00 og kl 19.00. Og disse viser tydelig at det var den 15. november reg
net kom der. I løpet av 24 timer falt det til sammen 1 1 1,3 millimeter.. Da
gen etter kom det bare 28,6 og den 17. november kom nesten ingenting.
Dette er jo ikke akkurat ekstremt mye, så det har nok regnet mer lenger
inne i landet
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Utsikt fra Ferjestand på Foss mot Åbål i Birkenes. Her kan en jo bare
tenke seg hva resultatet hadde vært om noen tusen kubikkmeter tømmer
hadde kommet forbi. (Foto: Olaf B.Foss.)

Flom!
Fædrelandsvennen hadde oppslag om flommen i Tofdalselva både 16., 17.
og 18. november 1959. Men det var ikke bare i Tofdalselva det var flom.
Også i Otra, Mandalselva og ikke minst i Søgneelva var det storflom.
Hvorvidt flommen i 1959 var den største i dette århundre også i disse el
vene, slik som her hos oss, kjenner jeg ikke til, men flom var der! Og
avisen hadde oppslag også om det.
Mandag 17. november har Fædrelandsvennen et oppslag om flommen
under overskriften: «Fortsatt hollandske forhold på Drangsholt i T veit» I
artikkelen blir blant annet Knut Kilåsen intervjuet «i det vi traff ham da
han kom roende etter gårdsveien» som det står. «Nå er jeg snar 60 år og
maken til flom kan iallfall ikke jeg huske» forteller Knut. Og det kan han
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Huset til venstre er det Rune Wiig bor i nå. 11959 bodde Runes oldeforel
dre Maren og Anders Vik der. I huset til høyre hadde familien Flørenes fly
Uet inn samme år. (Foto. Jens Birkeland.)

nok ha rett i, for større flom enn denne hadde det ikke vært i Tofdalselva
siden 1892.
Knut var elvekar og ansatt i skillinga - som vi sa. Dette poenget har
ikke Fædrelandsvennen fått med seg. Men det får betydning, for Knut
fortsetter: «Det går mannskap og vakter på tømmeret som står i fare for å
komme i drift fra Flakksvann. I natt kom et mindre parti seilende nedover
etter at det hadde slitt seg. Skulle det komme større partier nedover kan
det være fare for brukarene på Bubrua».
I samme artikkel blir det også fortalt om lasterenna i Bua som var blitt
ødelagt av vannmassene. Den blei aldri bygd opp igjen. Dette var trolig
det største enkelttilfelle av materiell skade som denne flommen førte med
seg.
Tirsdag 18. november har Fædrelandsvennen nok en artikkel om flom
men. Denne gangen er overskriften: «Over 100 tylfter tømmer i drift un
der flommen». Her blir det fortalt at bommen ved Drangsholt var blitt
delevis ødelagt og at 25 -30% av tømmeret kom i drift. Det må antakelig
ha dreid seg om en sekundærbom, for lenger ute i artikkelen står det at
hovedbommen ved Sandnessida holdt.
Videre står det at en formidabel innsats redda hovedbommen i
Flakksvann. Bommen holdt!
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Slik var utsikten fra Fladen sett mot Drangsholtmyra om formiddagen 16.
November 1959 (Foto Jens Birkeland.)

Lasterenna i Bua blei kraftig ødelagt av flommen i 1959. Disse skadene
blei aldri utbedret, og det som sto igjen av renna blei seinere revet. Snart
etter var tømmeiflØtinga i Toftalselva for alltid blitt historie.
(Foto: Jens Birkeland.)
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Zoar bedehus i «vann til kness». (Foto. Jens Birkeland.)

Arthur Danielsen (1916-) forteller....
Jeg blei født på Have i Birkenes, men fra jeg var 1.5 år og fram til 1969
bodde jeg i Drangsholtmyras lavestliggende hus. Det var det huset som lå
på innsida av veien, omtrent 50 m nord for Drangsholtsvingen. Huset blei
kraftig ødelagt av brann for noen år siden og seinere innløst av veivesenet
og revet. I dag er det bare ei steinrøys tilbake som minner om at der har
stått et hus.
Med en slik beliggenhet måtte vi alltid være forberedt på flom, og vann
i kjelleren hadde vi nesten hver høst. Husveden som vi pleide å lagre i
kjelleren om vinteren, lot vi derfor alltid bli stående på gårdsplassen til et
ter at høstflommene var over.
Det var min far som eide huset. Under storflommen i 1959 bodde vi 5
mennesker der. Det var min far, kona mi Borgny, de to døtrene våre Mette
på 5 år og Åse på 7 måneder og meg selv.
Da vannet begynte å stige dramatisk utpå ettermiddagen om søndagen det var den 15. november - dro Borgny og ungene til min søster Agnes
Bøhn, på Ryen. Min far dro til ei anna søster av meg, Klara Rom. Også
hun bodde på Ryen.
Da kvelden kom, var jeg helt aleine i huset. Men jeg hadde båt fortøyd
utenfor, så helt isolert fra omverdenen var jeg ikke.
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dette huset bodde Arthur Danielsen fra 1918 til 1969. Fram til det blei
revet for få år siden, var det Drangsholtmyras mest flomutsatte hus. Dette
bildet er tatt da vannet sto på sitt aller høyeste i 1959.
(Foto: Jens Birkeland.)

J

Jeg husker at jeg satt og så da det første vannet kom over stuegulvet.
Det viste seg som en blank flekk under ovnen. På grunn av tyngden av ov
nen hadde gulvet seget litt akkurat der. Det var derfor laveste punktet på
stuegulvet.
Seinere på kvelden rodde jeg opp til Helga på butikken ca. 100 meter
ovenfor. Hun hadde rydda de fleste varene opp fra kjelleren. Men hun var
ganske urolig for utviklinga. Jeg blei der utover natta og holdt henne med
selskap. Jevnlig lodda hun vannstanden gjennom kjellerlemmen. På det
mest økte den med ca. 10 cm i timen. Men vannet nådde aldri over gulvet
i butikken.
Det gjorde det derimot hos oss. På det meste sto det 40 cm over gulvet!
Etter at vannet var gått tilbake, var naturligvis huset gjennomvått. For å
bøte på det dekka vi hele gulvet med huntonittplater. Slik bodde vj i 6-7
måneder. Da blei hele gulvet skifta ut. Det blei en ganske stor og omfat
tende reparasjon, men etterpå var huset bedre enn det hadde vært før.
Joda, vi var forberedt på - og vi var vant med flom, men] 9S9-flommen
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var i særklasse. Så stor hadde ikke elva vært siden 1892
far huske. Da var visst vannstanden ca. 10 cm høyere.

-

det kunne min

Greta Bysheim (Drangsholt) (1946-)
Jeg var 12 år i 1959 og bodde på øyna sammen med foreldrene mine,
Tollef og Alvilde.
Vannet nådde ikke over stuegulvet hos oss, men det var ikke mye om å
gjøre. Bare ca. I5.cm. Da vannet var på det høyeste, hadde vi båten bun
det i rekkverket til kjøkkentrappa og absolutt hele øyna lå under vann.

øyna sett fra Buheia. Her bodde Greta og foreldrene hennes i 1959. Gre
ta bor her fortsatt, men i dag sammen med mannen Oddvar Bysheim.
(Foto: Jens Birkeland.)
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Bare husene våre og det som var av trær, stakk opp av vannet.
Vi hadde kuer i fjøset og jeg husker at det var snakk om at de måtte flyttes.
Men heldigvis slapp vi den sjauen.
Så vidt jeg husker overnatta vi en eller to netter hos onkel og tante på
Grødum.

Egne erindringer fra 19S9-flommen
Jeg var 10 år gammel i 1959. Denne høsten hadde jeg begynt i 4. klasse på
skolen og samtidig flytta fra Bumoen til Ve skole.
Søndag 15. november regnet det hele dagen. Elva hadde vært ganske
stor i flere dager allerede. Og i ni tida om kvelden denne søndagen begy
nte vannet å komme inn kjelleren hos oss. Men før det kom så langt, var
vinterforsyningen av poteter berget opp. Jeg husker at det var rett etter at
denne jobben var unnagjort at telefonen ringte. Hvem som ringte, vet jeg
ikke - det var det ingen som fortalte meg, - men det var en ganske
alarmerende melding som blei gitt: En bom med mange tusen kubikk
meter tømmer sto i fare for å slite seg i Flakksvann. Jeg husker at forel-

Slik sto vannet bak uthusene hjemme på Foss da jeg skulle gå på skolen
om morgenen 16. november 1959. Det blei isteden en velkommen fridag.
(Foto: Olaf B. Foss.)
17

drene mine drøftet hvilke konsekvenser dette i såfall kunne få for oss.
Trolig snakket far også med naboen, Knud K. Foss om denne faren, for
jeg husker at jeg hørte at hans mening om saken var at tømmeret helt
sikkert ville følge midten av elva, ettersom strømmen var sterkest der. Det
var jo en trøst. Hvorvidt foreldrene mine også satt lit til Knuds teori, vet
jeg ikke, men seinere fikk jeg vite at ingen av dem sov stort den natta.
Selv blei jeg imidlertid sendt i seng som vanlig, for neste dag var
skoledag. Men verken min søster Bjørg eller jeg kom på skolen den da
gen. Å komme seg over til Grødumsida der skolebussen gikk, viste seg å
være ganske umulig. Husene hos oss var nesten helt omkranset av vann.
Bare en liten passasje bak uthusene lå på tørt land. Og selv det hjalp ikke
stort, for vi måtte over brua. Og den lå med vann på alle kanter og umulig
å nå uten båt. Og noen båt hadde vi ikke hos oss på den tida.
Utover formiddagen på mandagen nådde vannet sitt høyeste punkt. Hos
oss var det da omkring 75 cm igjen til stuegulvet.
Jeg husker også at min far viste meg et flommerke fra 1892-flommen.
Det var hugget inn med meisel på en av holsteinene til uthuset. 1959flommen lå ca. 15 cm under dette målet.
De materielle skadene hos oss var ubetydelige. Men om bommen i
Flakksvann virkelig hadde slitt seg, kunne det nok ha gått mye verre både
hos oss og hos mange andre.
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l 1892 inntraff den aller største flommen som noen gang har vært i Tof
dalselva. Den gangen sto vannet ca. 45 cm høyere enn i m1959. Her er in
ntrykket fra 1892-flommen slik min bestefar Beint Andreas Olsen Foss
(1873-1933) nedtegnet det i dagboka si kort tid etter.
Foss den 16. oktober ano 1892 Sondag
Flom.
Fredagen den 30. September, Søndagen 1. Oktober og Søndagen 2. Oktober
1892, regnede saa at sige uafladelig, saa at elven vogste i det uendelige.
Sondagskvelden den 2. oktober fra kl. 9 til kl. 10
vogs den 3 fod - tre fod. Nat til den 3. oktober var
der 8 familier paa Drangsholtmyren som måtte
flytte ud fra sine hus da de stod i vand saa at
sige til vinduerne. Om morgenen var jeg med
hos Guttorm K. Foss at lense op af kjelderen
20 tonder poteter og 3 tander ebler. Kl. 8 flod
veden i vedskuret og alt som i gaarden stod
flod omkring og 28 sk pund ho maatte vi
hive op af hesteloendn da vandet alt kom op
i hoiet. Dette var hos Guttorm K. Foss.
Her oppe hos os kom ikke vandet i
kjelderen før kl Il fi Mandag paa grund af at

Beint Andres Olsen Foss
(1873-1933) Her som nit

den var sementert Kl. l Mandagen den 3.
Oktober

ano

1892

stod

elven

paa

sit

hoidepungt og blev ikke staffe dennegang.

tenåring i 1892 - samme

Mærke: Elven rak fi fod op paa den østre

år som flommen.

jorne holdsten paa vaare udhus. På dette sted
har jeg sat merke med en streg på stenen
med en kaldkil.

Da var vi saa lit paa at vi fløt på en ø her hos os, i det vandet gik ind fra
«Feda» randt indover jordet et stykke bagenfor vores udhus.
Paastveien stod under vand omtrentfra grenseskillet mellem Tveid og
Birkenes og til Kilaasveien under Lundshaugheien, hvilket jo ikke er
saalide langt. Nogle dage bagefter begynte det atter at regne saa elven igjen
tog til at vogse. Dog kom den ikke saa langtop som fOrste gang. For Syvert
G. Rugsland drev der af en løe med 16 skipund skogho 2 ferjer og flere
prammer tilhorende Rugsland og Mollestad gik paa fossen endel blev
berget. Nu er elven alt temmlig liden igjen.
Foss den 16. oktober 1892
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Elva og navnet
Tofdalselva, Tovdalselva, eller Topdalselva. Kjært barn har mange
navn blir det sagt. Skjønt i dette tilfellet er det neppe bare kjærlighet
som er årsaken til de mange navnene, men snarere en viss språk
forvirring i spennet mellom folkelig uttale og skrivemåte.
La meg derfor slå fast, at for nedre del av elva er korrekt lokal uttale:
Tofdalselva. Dette gjelder i alle fall for strekningen fra Mollestad til
sjøen. At den offisielle stavemåten er «Topdalselva» endrer ikke på
dette. Gjennom mange år var dette bare en stavemåte, som ikke
påvirka uttalen i nevneverdig grad. Det er de siste 30-40 åra at
denne dansk/tysk-inspirerte stavemåten mer og mer har overtatt også
som uttale.
For den Øvre delen av elva er den folkelige uttalen Tovalselva. Der
renner den som kjent gjennom dalføret Tovdal, som fram til 1965
også var kommunenavn.
Men da dette herredet blei oppretta i 1903, blei det faktisk omtalt
som «Lille Topdal». På en gammel veiviserstein på Dølemo i Åmli,
kan en den dag i dag se at derfra går veien går til «Lille Topdal».
Skrivemåten med «p», hadde altså sneket seg inn der også. Men i
Tovdal har språkbevisste mennesker sørga for å endre skrivemåten,
og dermed berga den lokale uttalen. Det har dessverre ikke skjedd
for «vår» del av elva.
I de aller seineste åra har «Tovdalselva» også blitt benytta en del
som navn på hele elva fra Austenå til Hamre. Dette har trolig sam
menheng med mye mediaomtale i forbindelse med kraftutbyg
gingsplanene som var aktuelle for noen år siden.

Men selv om det kunne hatt visse praktiske fordeler om elva
hadde samme navn for hele strekningen, går jeg likevel inn for å be
vare den gamle lokale uttalen i Tveit og nedre del av Birkenes. Der
for benytter jeg selv konsekvent skrivemåten Tofdalselva for «vår»
del av elva. Dette gjør jeg også i denne artikkelen og oppfordrer sam
tidig andre til å gjøre det samme! Kanskje kan ennå den opprinnelige
uttalen reddes. Men uten en endring i den offisielle stavemåten, er
nok dette en tapt sak....
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