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Forord
I Kraft og miljøserien legger vi i stor grad vekt på bruk av
bilder. Det gjør vi i forvissningen om at bildet kan fortelle mer enn mange ord - ja, i heldige tilfeller kan det formidle budskap og inntrykk der ord kommer til kort.
Det forutsetter klart nok at bildet har kvaliteter som kan
gi grunnlag for budskap og basis for inntrykk - men det
forutsetter også i høyeste grad at leseren/betrakteren
har evne og vilje til åta imot!
Vel, atter en gang sender vi ut en publikasjon i denne
serien, der bilder spi lier en avgjørende rolle. Denne gangen har vi tatt mål av oss til å gi et helhetsbilde av de
landskapsmessige forholdene ved et kraftverk. ÅnaSira er valgt fordi det er et godt eksempel på landskapsbehandling ved et moderne verk. Dessuten er det geografisk sett et konsentrert anlegg som i tillegg ligger lett
tilgjengelig for interesserte ved Rv 44, knapt 20 km vest
for Flekkefjord.

De siste vel 100 årene harvassdraget dessuten en så interessant historie at vi har funnet det riktig også å ta
med den i korte trekk.
En rekke mennesker har hjulpet til med å skaffe tram
opplysninger som er brukt i denne publikasjonen - en
hjertelig takk til alle!
Som så mange ganger tidligere har Herman Svarva tatt
seg av lay-out og Linda Sivesind har ansvaret for den
engelske teksten.

NVE - Vassdragsdirektoratet
Natur- og landskapsavdelingen
Desember 1984
Knut Ove Hillestad
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Sammendrag
Åna-Sira ligger på sydspissen av Norge. Det er nederste
delen av et større vassdrag, Siravassdraget. I 1880 ble
det bygget et stort system av laksetrapper med klekkeri
i Åna-Sira. Det er omtalt i Skilling-Magazin for 1884. Den
artikkelen er gjengitt i publikasjonen i faksimile. Omtalen der forteller med all ønskelig tydelighet at anlegget
var meget stort og imponerende etter tidens forhold.
Det var en turistattraksjon.
Eierne ønsket å utnytte laksefisket i elven kommersielt.
Meningen var å drive yrkesfiske i Åna-Sira (elven nedenfor Lundevann) og nytte Siravassdraget ovenfor som
oppvekstområde for laksungene.
De første årene virket anlegget tilfredsstillende. Senere
gikk det tilbake. Ifølge en utredning av Leiv Rosseland
må det ha blitt stadig vanskeligere å skaffe stamlaks.
Han kommer inn på mulige årsaker til det, men konkluderer med at det i dag er umulig å komme frem til noe
sikkert svar på hvorfor forsøket ble mislykket.

I begynnelsen av 1970-årene ble det gjennomført undersøkelser (Gunnerød 1981) som konkluderte med at vassdraget var så surt pga. sur nedbør, forårsaket av luftforurensning, at det ikke lar seg gjøre å få vassdraget
lakseproduserende før forurensningskildene er brakt
under kontroll.
Anlegget forfalt etter hvert og i 1913 ble rettighetene
solgt til en ny eier som ønsket å bygge ut elven til kraftproduksjon.
Allerede i 1896 ble det utarbeidet planer for å nytte ut elven til kraftproduksjon. Men de kom aldri til utførelse.
Senere ble nye planer utarbeidet, men heller ikke de ble
gjennomført. Først i 1971 var Åna-Sira kraftverk en realitet etter tre års byggetid. I publikasjonen er det gitt en
kortfattet orientering om de viktigste terrengarbeidene.
Presentasjonen bygger ellers i vesentlig grad på bilder
med tilhørende korte tekster.
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Summa ry
Åna-Sira is located at the southern tip of Norway. It is on
the mouth of a sizeable watercourse. In 1880 an immense system of sal mon steps anda sal mon hatchery were
bu ilt at Ana-Sira. The system was described in an 1884
issue of the Skilling Magazine. A facsimile of the article
is reprinted in this publication. The description states
very clearly that the system was exceptionally large and
impressive in light of the times. It was a tourist attraction.
The owners of the system wanted to exploit salmon
fishing commercially. Their idea was to operate a commercial sal mon fishing area in Åna-Sira (the river below
Lake Lundevann) and to use the Sira watercourse further up for cultivating young salmon.
The system was satisfactory for the first years. Later it
became less so. According toa report made by Leif Rosseland, it must have become increasingly difficult to
procure breeding stock. Rosseland discusses some of
the possible reasons for this, but concludes that after
such a long time it is impossible to arrive at any definite

answer about why the experiment was not successful.
In the beginning of the 1970s investigations were carried out (Gunnerød 1981) which concluded that the high
acidity of the watercourse was due to acid precipitation
caused by air pollution. The watercourse cannot be
used to produce salmon until the sources of the pollution are bought under control.
Eventually the system deteriorated and in 1913 the
rights were sold toa new owner who wanted to develop
the river for power production.
As early as in 1896 plans were made for utilizing the river
for power production. These plans, however, were never
implemented.
Later new plans were prepared, but they were not implemented either. The Åna-Sira Power Station was first
completed in 1971, after a three-year period of construction. This publication provides a brief survey over the
most important terrain work. The presentation is primarily accomplished through the use of photographs with
brief captions.

Innledning

Ana-Sira

I 1880 ble det bygget imponerenqe laksetrapper i ÅnaSira - verdens største og høyeste' ble det antatt i en artikkel i Skilling-Magazin i 1884, Ut fra den tidens forhold
var det store landskapsinngrep (sidene 24, 25 og 26),
Større ble inngrepene gjennom de arbeidene som ble
startet opp i 1968, Da var det kraften i vassdraget som
skulle tas i bruk, Som en del av utbyggingen ble det
gjennomført systematisk planlegging og opparbeiding
av det nye landskapet Åna-Sira kraftverk ble satt i drift
i 1971,
Siden har utviklingen i landskapet etter hvert kommet
inn i en roligere rytme, En prosess der de nye elementene etter hvert skaffer seg hjemstavnsrett på stedet
Et nytt og annerledes landskap vokser frem - det er et
levende landskap - ingen ruin,
Det er i vesentlig grad denne utviklingen som presenteres her, Samtidig som publikasjonen er ment å skulle gi
interesserte muligheter for - med boken i hånd - å foreta egne etterundersøkelser på stedet - både nå og i
fremtiden ,

Fra NRK's hyppige værmeldinger er Åna-Sira-navnet
velkjent NB, se side 27, Stedet ligger knapt 2 mil vest
for Flekkefjord ved riksveg 44 på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder - og dermed også mellom Vestlandet og Sørlandet (med de konsekvenser det kan ha for
ulike værtyper), Grensen følger elven med samme navn,
Den utgjør nederste delen av Sira-vassdraget fra Lundevann til havet (sidene 27, 28, 29 og 4, omslagsside), Og
nettopp denne nederste delen av Sira-vassdraget, ÅnaSira, er emne for denne publikasjonen,
Vi lar Amund Helland beskrive elven slik han gjør i sin
bok «NORGES LAND OG FOLK» fra 1903:
«Straks ved dens utløb af Lundevatn er der 3 fossfald ,
hvoraf den øverste kaldes Helvede, Rukanfossen er 27
m høL
Nedenfor den nederste af disse fosser, Laugfossen , er
elven seilbar for baade, lndløbet fra havet er grundt og
i stormende veir farligt , da der udenfor altid er strømskavL
I Sira er der Iidet laks, men der er et stort anlæg for udklækning af laks og derhos laksetrapper,
Elven falder efter et 5 km langtløbud i havet Dette nederste elvestykke kaldes ofte Aaen Sire, hvilket navn
nærmest betegner det langs denne del af elven liggende strandsted, »
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Fisketrappene fra 1880
Det Amund Helland skriver om «anlæg for udklækning
at laks og derhos laksetrapper» drar oppmerksomheten
enda lenger tilbake i tiden - til en artikkel som sto i Skilling-Magazin i 1884. Det er en meget interessant og
leseverdig artikkel som fortjener å bli bedre kjent. Artikkelen er derfor i sin helhet trykt i faksimile i denne publikasjonen (side 17). Ellers i teksten finnes også en del sitater fra artikkelen. De er trykt med dagens typer. Det er
jo dessverre slik at dagens mennesker i stor grad har
vanskelighter med å lese gotisk skrift.
Her kan det være passende å sitere første avsnitt fra
den 100 år gamle aktuelle artikkelen:
cd Løbet at de Par sidste Aar har der oftere været Anledning til at se omtalt i Dagspressen Laxetrapperne ved
Sireaaen, hvilket har tiltrukket sig adskillig Oppmærksomhed, bl.a. fordi de er det største Anlæg at denne Art,
der vides nogensinde at være kommen til Udførelse,
være sig her hjemme eller i fremmede Lande. Vi ser os
istand til idag at bringe vore Læsere et Billede at den
største og mest komplicerede at de tvende Anlæg, hvorom her handles, nemlig Trappen ved den saakaldte Rukanfos eller øvre Logsfos, og vi skal ledsage samme
med endel Oplysninger.»
Av de 2 sitatene ovenfor skulle det gå frem at det her er
tale om 3 fosser og 2 fisketrapper. Ovenfra og nedover
kalles fossene i dag Rjukanfoss, Helvetesfossen og
Logsfossen (side 28). Den største av de 2 fisketrappene
ble bygget for å overvinne de 2 øverste - Rjukanfoss og

Helvetesfossen. Den minste ble bygget for å skaffe passasjemuligheter forbi Logfossen - fra Nothølen til
Langhølen.
Igjen er det hensiktsmessig å hente et sitat fra artikkelen i Skilling-Magazin:
«Laxetrapperne, der er planlagte at Fiskeri-Inspektør
Landmark og Ingeniør E. Sætren i Forening, blev i det
Væsentlige udførte i Sommeren og Høsten 1880. Nogle
Efterarbejder er senere iværksatte, og et Par Restarbeider henstaa end nu ufuldførte. Deres samlede Kostende
har hidtil udgjort 25 a 26,000 Kroner, hvortil antages at
ville komme omtrent 1000 Kroner for de end nu ikke fuldførte Restarbeider. Trappen ved Logsfossen er at forholdsvis enkel Konstruktion, idet den i det Væsentlige
kun bestaar at en 320 Meter lang Rende at betyde Iige Dimensjoner, gravet gjen nem en Forsænkning i Terrænet
paa Elvens venstre (østre) Bred. I dens nedre Del, hvor
Renden føres gennom en trang Fjeldkløft, er dog anbragt endel Tværvægge for at moderere Vandets Hastighed, Ogsaa dens lndløb og Udløb er forsynede med
særlige lndretninger for at sikre Trappens Effektivitet
og Varighed. Foruden altfor store Udgravningsmasser
at sikre Trappen den fornødne Vandføring under alle
Vandstande er der anbragt en Dambygning tvers over
Elven umiddelbart ovenfor Fossen, hvorved Vandstanden ovenfor denne er hævet. Denne Dam er dog delvis
endnu ufuldført, hvorfor der endnu under lavere Vandstande er forlidet (eller slet intet) Vand i Laxetrappen.
Langt mere indviklet og storartet er den paa vort Billede
fremstillede Trappe i Rukanfossen, hvilken, saavidt vides, langt overgaar ethvert andet Anlæg at dette Slags,
og det hvad enten man ser hen til Faldets Højde eller til
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de Vanskelig heder iøvrigt, som her harværet at overvinde. Det samlede Fald udgør, som bemærket, ikke mindre end 27,2 Meter, og de vilde og stejle Fjeldstyrtninger, der paa alle Kanter indeslutte Fossen, levne kun
yderst Iiden Plads for Anlægget af en Laxetrappe. Hertil
kommer, at Flommene i Elven er yderst Voldsomme,
idet Vandstanden saavel ved Fossens Fod som ved
dens Overkant kan stige og falde indtil 6,6 Meter. Under
disse Forhold har det været nødvendigt at træffe særlige Forføjninger saavel for at tilvejebringe den for Anlægget fornødne Plads som for at beskytte Trappen
mod Beskadigelse ved Flom og gjøre den effektiv under
enhver ikke altfor usædvanlig Vandstand.»

Sommeren 1984 hadde jeg gleden av å treffe91 år gamle
Tollak Log. Han kjente godt til laksetrappene fra sine
unge dager. Blant en rekke andre interessante forhold
og hendelser, fortalte han, med et smil, om den gangen
han som gutt, sammen med en kamerat, hadde prøvd å
få tak i en kjempelaks som stod der! Redskapen var en
lang stokk med en fastbundet kniv i enden - men det
gikk ikke! Tollak Log kunne ellers fortelle at lakseyngelen som ble klekket i anlegget ble transportert i åpne
tønner. Under hele transporten måtte en mann stadig
sørge for «bevegelse og utlufting» av vannet ved hjelp av
en øse. Det gjorde ikke saken lettere at all transporten
måtte foregå med båt - veg fantes ikke! Iblant kunne
plutselig uvær skaffe ekstra store problemer.

Tollak Log fortalte også at det i bestefarens tid var vanlig åta laksen med not i Nothølen. Dermed har det navnet fått en enkel forklaring!
I et utredning datert 7. november 1967 skriver Leiv Rosseland at det var et interessentskap som stod bak byggingen av laksetrappene i Åna-Sira i 1880. Det het Aktieselskabet Aaensires Laxefiskeri. I avisen Agder for 4.
juni 1984 står det at en av hovedmennene bak selskapet
var S. Hansen Sunde i Flekkefjord. Selskapet ble dannet
for å utnytte laksefiske i elven kommersielt. Det sikret
seg fiskerettene nedenfor Lundevann for kr. 17 800;-·
Planen var yrkesfiske i nedre del og med øvre del av Siravassdraget som oppvekstområde for laksungene.
I forbindelse med laksetrappen ved Rjukanfoss, bygget
selskapet landets største klekkeri (side 25). Dessuten
ble det bygget et stamlaksbasseng i lakserennen forbi
Logsfossen. Laksen gikk inn i bassenget av seg selv.
Stor laks ble holdt tilbake der for å brukes til stamlaks.
Den ble stående i bassenget til gytetiden var inne.
Ifølge Leiv Rosseland ble det i perioden 1881 til 1894,
hvert år, satt ut yngel i et antall varierende fra 100 000 til
1 855 000. Etter norske forhold var det på den tiden meget høye tall. Det ble også levert betydelige antall øyerogn til andre norske elver. I noen tilfeller ble det også
levert til utlandet. Så sent som i 1900 ble det lagt ned 1,4
mill. rogn.
Fortsatt ifølge Leiv Rosseland, må det etter hvert ha
blitt vanskeligere å få stamlaks, og klekkingen gikk til-
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bake. Aksjeselskapet var i stadig pengeknipe. 11913 ble
derfor rettighetene solgt til en ny eier som hadde planer
om å utnytte vassdraget til kraftutbygging.
De imponerende tiltakene i Åna-Sira i 1880-årene så altså en tid lovende ut, men dessverre førte de ikke til de
forventede og varige resultatene. I sin utredning drøfter
Rosseland momenter som kan ha bidratt til den nedslående utviklingen. Her nøyer vi oss med å sitere hans
konklusjon: «For oss nu er det umulig å komme til noe
sikkert svar på hvorfor forsøket mislyktes.»
I begynnelsen av 1970-årene gjennomførte Reguleringsundersøkelsene ved Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk en undersøkelse av vassdraget. Stikkordene da var
luftforurensning, sur nedbør og surt vann i vassdraget.
I en rapport datert 3. august 1973 konkluderes det med:
«Før en får disse forurensningskildene under kontroll,
er det dessverre ren ønsketenkning å tro at fisketrapper
og utsetting av laksunger kan gjøre vassdraget lakseproduserende.»

En artikkel i forannevnte nummer av avisen Agder kan gi
et inntrykk av hvordan folk for 100 år siden oppfattet den
tekniske nyvinningen som laksetrappene i Åna-Sira var.
Det hevdes der blant annet at de var et særlig populært
reisemål når folk fra Flekkefjord ønsket en spennende
utflukt.
Om reisen heter det:
«For å komme dit måtte de først reise en strekning på 12
km landevei til Flikkeid. Så fra Flikkeid «nedover» Lundevannet med robåt, eller med en liten dampbåt som
peste seg fram.»
Om turen tilbake heter det:
«Når Flekkefjord-turistene dampet oppover Lundevannet igjen, var de muligens så begeistret over hva de hadde sett, at de ikke lot samtalen bli overdøvet av den pesende dampbåten, men ropte til hverandre om disse
storartede tekniske nyvinningene som de hadde hatt
som mål for dagens tur.»
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Kraftutbygging
Allerede i 1896 forelå det planer om å bygge kraftverk i
Åna-Sira. Det var meningen å nytte fallet - ca. 15 m - i
Lagsfossen med Langhølen som inntaksmagasin.
Kraftverket skulle ligge like inntil og på venstre (østre)
side av fossen. Det skulle ha 14 turbiner (side 12)! Planen ble ikke gjennomført.
Som potensiell kraftkilde har Åna-Sira senere hatt en
omfattende, komplisert og interessant historie. En historie som har vært preget av eiendomsforhold, spekulanter, politisk tautrekking, teknisk utvikling, krig og
konjunkturer.
Etter hvert skaffet Stavanger Elektrisitetsverk seg alle
rettighetene. Av det omfattende historiske materiale
begrenses omtalen her ellers til kort å gjennomgå forhold som har spesiell betydning for landskapsmessige
vurderinger.
Stavanger Elektrisitetsverk utarbeidet planer for et
kraftverk som skulle stå klar 31. desember 1927 for levering av kraft til Stavanger. Et alternativ var da - som i
1898 - å bygge dam og kraftverk ved Lagsfossen. Men
denne gangen gjaldt det en flerbuedam som ville blitt
ca. 60 m høy fra fundamentet til damkronen. Den skulle

samtidig tjene som reguleringsdam for Lundevann.
Etter nærmere vurdering av planene ble dammen og
kraftverket flyttet til øvre del av Langhølen «hvor terrengforholdene syntes gunstigere» (side 13). Til en jubileumsutstilling i 1925 ble det laget modell av dette prosjektet (side 13). Heller ikke denne gangen ble planene
gjennomført.
Tiden gikk- de harde 30-årene ble gjennomlevd - krigen
kom - tok omsider slutt - og Stavanger Elektrisitetsverk
konsentrerte igjen sin kraftinteresse om Åna-Sira. På
mange måter var forholdene nå vesen ti ig endret fra dem
som rådet da de gamle planene ble utarbeidet. Ny planlegging måtte til. Men heller ikke denne gangen kom
planene til utførelse!
Nye interkommunale sonderinger - der Stavanger var
med - førte til at Lyse kraftverk ble konstituert i 1947.
Med det fulgte en omprioritering av utbyggingsinteressene - utbyggingene i Lyse kom foran Åna-Sira.
Senere var Lyse Kraft (tidligere Lyse kraftverk) med på å
danne Sira-Kvina Kraftselskap. På ny var Åna-Sira aktuell som utbyggingsprosjekt.
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Originaltegningen fra 1896
for dam og kraftverk ved
Logsfossen. Gave fra AIS
Kværner Brug i 1968.
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The original drawings from
1896 for the dam and the power station at Logsfossen
Falls. This was a gift from
NS Kværner Brug in 1968.
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A map of the power plant that was planned in th e 1920s.

Modell av kraftverket som var plan lag t i 1920-årene.
A model of th e power plant that was planned in the 1920s.
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Ana-Sira kraftverk 1971
Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet i 1963 med formål å
bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina vassdragene. Interessenter i selskapet er: Staten ved NVE, Statskraftverkene, 32, 1 % , Lyse Kraft, 41, 1 % , Vest-Agder Elektrisitetsverk, 12,2%, Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, 14,6%.
Selskapet har sitt hovedkontor på Tonstand i Sirdal
kommune.
I 1963 fikk selskapet konsesjon for utbyggingen. Den
har foregått gjennom 5 byggetrinn frem til 1983. I alt er
det bygget 7 kraftverk. Ana-Sira kraftverk er det nederste (omslagets 4. side). I likhet med det største kraftverket, Tonstad kraftverk, har Ana-Sira vann fra begge
vassdragene som produksjonsgrunnlag.
Ana-Sira Kraftverk ble satt i drift i 1971. Det ble bygget
på 3 år. Inntaket til kraftverket ligger i Lundevann og ut- .
løpet i Nothølen (sidene 28, 40 og 41).
Egil Sorteberg var arkitekt for anlegget.
I det følgende blir det gitt en enkel orientering om hovedtrekkene av de landskapsinngrepene som fulgte
med utbyggingen.

Elveløpet
Konsesjonsvilkårene inneholder ikke pålegg om
minstevannføring i elven. Lokalt tilsig er ubetydelig. Det
vannet som renner i elveløpet når det ikke slippes vann
forbi dammen ved Lundevann, skyldes lekkasje under

dammen og gjennom uren ved siden av (side 67).
Fisketrappen forbi Logsfossen, som i sitatet foran er
karakterisert som en «... enkel Konstruktion, idet den i
det Væsentlige kun bestaar af en 320 M"eter lang Rende
af betydelige Dimensjoner, ... », er fylt igjen i forbindelse med opparbeidelsen av veg og koblingsanlegg (sidene 28, 45, 46, 63, 66 og 67).
Dammen som ble bygget på nakken av Logsfossen i
1880 var en steinkistedam. Av bildet på side 68 går det
frem at den ikke maktet å holde vannstanden i Langhølen på topp ved liten vannføring. Det skyldtes lekkasjer i grunnen under dammen. Etter at kraftverket var
bygget ble den gamle stein kistedammen erstattet av en
betongterskel. Bildet på side 69 viser at heller ikke den
klarer å holde den permanente vannstanden i Langhølen så høyt som ønsket. Årsaken er den samme som i
1880.
Vannstanden i Nothølen ble senket til havnivå(± 0). Utløpet fra hølen ble fylt igjen og erstattet med en bred kanal til høyre (vest) for det opprinnelige utløpet (sidene:
forside, 35, 36, 37, 38, 39, 42 og 43). Det ble gjort for å vinne fallhøyde og skaffe plass for mer vann bl.a. fordi
vann fra Kvina ble ført over i vassdraget.
Vegforbindelse
Det ble bygget veg fra Ana-Sira tettsted i bro over utløpskanalen (Nothølen) frem til stasjonsområdet (sidene: forside, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 42 og 43). Videre opp til
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den gamle bryggen ved utløpet av Lundevann, ble den
gamle vegen erstattet av en ny (sidene 62 og 63).
Tunneldriften
Sprengstein fra tunneldriften ble kjørt ut gjennom adkomsttunnelen til kraftstasjonen (sidene: forside, 34,
35, 39, 40, 41 , 44, 45, 46, 47, 48 og 49) og gjennom et spesielt tverrslag (sidene 50, 51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61 , 66 og 67).

Sprengstein
Sprengstein ble brukt til å forme nytt terreng i stasjonsområdet (sidene: forside, 28, 29, 38, 39, 40, 41 , 44, 45, 46,
47, 48 og 49). En valgte også å bygge vegen «lett» i terrenget. Det vil si at en brukte sprengstein t il å bygge opp
både vegkroppen og sideterrenget. Det ga bedre muligheter for en god vegtrase (sidene 62 og 63) samtidig som
en fikk brukt en god del av overskuddsmassene. Likevel
ble det et betydelig overskudd med sprengstein. Den
ble plassert i en egen tipp (sidene 50, 51 , 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61 , 66 og 67).

Massetak
Sand ble hentet fra et eget tak på Log som ligger i høyden vest for Åna-Sira tettsted . Det er nå under utbygging som boligområde (sidene 70 og 71 ).

Brakkeleiren
Der brakkene stod under anleggstiden er det nå
idrettsplass (sidene: forside, 28, 29, 36, 37 og 42). Masser fra utløpskanalen i Nothølen ble brukt til oppfylling
og planering av arealet (sidene 36 og 37).
Opparbeiding av det nye landskapet
En enkelt omtale av arbeidet med å bygge opp det nye
landskapet, kan hensiktsmessig knyttes til stikkordene
plassering, forming , overflatebehandling og vegetasjon.
Når det gjelder plassering kan vi i denne sammenheng
nok konstatere at mye var gitt ut fra tekniskløkonomiske forhold som ligger utenfor omtalen her. Det gjelder
dam og inntak Lundevann (sidene 68 og 69), utløpet i
Nothølen (sidene: forside, 31 , 40 og 41 ), tve rrslaget
(sidene 28, 54, 55, 56 og 57), adkomst ti l kraftstasjonen
(sidene: forside, 42, 43, 48 og 49) og i hovedtrekk vegen
frem til stasjonen og dam Lundevann (sidene: forside ,
28 og 29). Kort sagt synes de landskapsmessige mulig hetene som forelå for disse valg å være utnyttet på en
overbevisende måte.
Sprengsteinen fra utkjøringen gjennom adkomsttunnelen er plassert like utenfor åpningen. Der er den formet
som et nytt landskapselement. Det er lagt vekt på å
knytte den harmonisk til det opprinnelige terrenget (si dene: fors ide, 28, 29, 38, 39, 40, 41 , 44, 45, 46, 47, 48 og
49).
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i bisf e itle h>ringer gjennem s:!uften fra R'uf p ti(
Sl'ulp, men fimpeltgcn gaar gjennem !Banbet opab
en mere eller minbre jeun @;fraaning, f)t>or @;trøm=
mens .t>aftigf)eb f)emme !'.l ueb @;trømbrtJbere, ber i
be forffjellige @:itJftemer er anbragte µaa f)øjft for =
ffjelligt \Bis.
'.Ilet er en itfe libet a(minbelig 2lnifuc!fc. at
~enfigten meb s:!otetrappeonlæg uæfentfig (om iffe
ube!uffenbe) er at be(ogtiggjøre bet ftørft muliqe
2lntal ~er)oner i ~ai;efi~eriet s @ober ueb at ffoffe
ogf aa be @runbejere. gois {jiffep(abf e er beliggen be
ooenfor ben .t>inbring, forn 2lnfægget tjener ti( at
bortrt)bbe, 2lbgong til at beltage i ljongften of ben
forfJaanbenuærenbc ~eftanb af s:!ot- fillen bennc
:Opfatning er olbeles urigtin. Q3or .\)enfigten fun
benne, ioa oilbe be ~ ligc ~ln(æg iffe blot oære en
unøbig lBortøbflcn of 'tib og ~enge , men enbog
en ligefrem Uretfærbig{jeb mob be nuoærenbe @jerc
of s:!oi;e~iferiet, ber feloføfgelig unber benne (Jorub=
fælning oi!be fibe en l!orringelfe of fine (ouligt er=
f)ueroebe ffiettiggc'oer ucb at tuinge~ ti( at bdc bem
meb 2lnbre.
'{let fanbe ~ormaa( mcb filn(æg of s:!otetropper
er berimob ot forøgc ben forf)aanbenoærenbe ~ap~=
mængbe t>eb at 1)ibføre en {jorbebring af be %or=
f)ofb , ber betinge (Jilfcns ffieprobuftion . s:!oten fon
alene brp(onte fig i Q3o~bragene, 1)t>or ben fen{)øitc-:>
og i ben førfte '.3)e( of Q3intcren neblægger iin ffiogn

poa @;teber, f)t>or @[oebunben beftaar af rent @ru~,
ber ot>erlltJlles of en jet>n og nogenfunbe raff, men
iffe t>ol'ofom @;trøm. Wlen æroeftræfninger af benne
lBeffattenfJeb forefomme i mange s:!.ote(oe fun fpar :
fornt, notmlig i beres ncberfte s:!øo, fJoor ~(oebunben
ofte bejtoar af s:!er, 'IltJnb eller ganffe fint. urent
@:ionb . og {)uor ogioa \Banbet ftunbom mangler ben
ønffelige ffienf)eb. @r nu s:!aten oeb ~oii eller
'.llambt)gning inbffrænfet til ærueitræfninger af ben
fibftnætmte ~effoftenf)eb , nøbes ben a(tjaa ti( at
neb(ægge fin ffiogn paa @;frber, ber er. om iffl' jnft
abf o(ut utjenlige for ffiognens og Vngelen.; llbt>if =
ling . foa bog ia(fa(b i f)øj @rab ugunitige for
betle Ojemeb, og ben nøboenbige !Jø(ge {Jerof er,
at ufor(JolMmæsfig ftore Wlosfer of ben gt)bte ffiogn
gaar ti(fµi(be . :Og ba en(Jt>er @(t> orbcnt(igt>i~ fun
bef øge~ af ben S!at, iom er ubffæffet i famme og
aftfaa beri fJor fin 4'jemftabn, t>i{ fe(b bet ftørfte
Q3asbrag albrig fomme ti( at inbef)o(be nogen be=
trogte(ig Wlængbe S!ni;, faofremt be for l!iffen tif=
gjængelige @t)beplabfe er af baarfig lBeffoffen(J€b
rller altfor ringe llbftræfning.
W?en ben ffiogn, ber faafebes, faafænge Q3as=
broget forbfit>er i fin naturlige efifMfe. gaar tif=
fpifbe t>eb at neblægges paa be for ben6 llbt>itfing
ugunftige @:lteber, fon rebbes beb s:!a~etraµpeanlæg .
ber ]ætter S3aten iitanb til at naa op ti( oebre og
mere ubftrnfte @tjbepfobf e ouenfor ben ~ os, ber
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forljen afffar %iffenØ t>i'bere Oµgang. ~iftnof er
'bet me fehif agt. at @(tien otienfor ijo6f en in'be·
not'ber be'bre @t)beµfa'bfe enb ne'benfor. IDlen i
~l!minbehgf)e'b er %or[Jof'bene, natmfig i be ftørre
~as'brag, gunftigere for 2a~enø ~otpfontning, naar
man fommer oti i noget ftørre mman'b fra 15øen
enb nær t>e.b henne, og bet [Jt>ab enten man fer ljen
ti{ IDlaterialet µaa @luebunben eller ti{ )8anbet6 ffirn·
[Je'b. Og berljo6 er bet en @;efoføfge. at ijor[Jolbene
i faa ~enf eenbe i et~t>ert 'lHfailbe moa b!it>e @jenftan'b
for Unberføgelfe, førenb man ffriber ti( ~t>ærffættelfe
of 2a~etraµpeanfægget, og at 'bette iffe fommer ti(
Ubførelf e, mebminbre en fjenbelig ~orbebring of
ijor[Jofbene beroe'o ffiønneø at fonne opnaae6.
@ffdtiue 2a~etrap))er, anbragte paa f)enfigg.
mæ~fige @3teber, t>iC faa(ebe6 i uæfenUig GSra'b forøge
en S3a~elo6 naturlige $robuftion~etrne tJcb at forøge
Ubftræfningen of be for S3a~en tifgjængelige @t)be'
pfobfe. .\)t>or ftore ffieiu!tater ber ab henne ~ei
fon opnaad, oife f{ere @~empfer fra Ubfnnbet. S
~aaif obare•@ltJen (et minbre )8a~'brag µaa SrlanM
IJ?orbuefift)ft, af@3tørreHe omtrent fom 9Jlo6fe•@foen),
fJt>ori ber oprinbefig iffe fnnbteø S3a~, ibet henne
u'ocftængtes ueb en uotJerftigehg ~06 i feftJe @foe~
mun'bingen, er bet fnalebe6 fiben 9.Jlibten af inbe•
t>ærenbe 2larfJunbrebe (t)ffebe6 t>eb ~jdp of 3 S3a~e~
tra.µper i S3øbet of 15 å 16 ~far at ffabe et 2a~e·
fifferi, ber nu inbbringer omtrent 50,000 nironer

andig. nniffet er fongt mere enb !Bærbien of S3a~e·
fifferiet i nogen norff @(t>. Cg enbnu fangt ftørre
l8ærbier er inbuunbne tJeb S3a~etrappennfæg og
@;løifning of fJinbedige ~ambt)gninger i anbre
~asbrag i Storbritnnnien og ~rlnn'o.
fillen i a a
glimrenbe ffiefuUater fan bog t>anffetig naae6 it'ben
i S3anbe, [Jtrnr fant>ef IJ?aturforljol'bene fom S3ot>•
gitiningen i faa fJøi @rab begunftige Slo~efifferiets
Ubt>ifttng fom i be nt)6 nænnte.
~ort S3nnb6 fuperebe 5Seffaffen[Jeb lietiirfer,
fom 6efienbt, at t>ore gsa~brag er itærft opft)lbte
of ijoef e og Derfor i ffiegef en fun i for~olb~t>i6
ringe Ubftræfning er tilgfænge(ige for 2a~en. @;am•
menliAningst>i~ fan nænnes, at ffiønt ængfanb og
~rlnn'b tilfammen fun ~ar et l:Tlnbein'bfJo!b, ber
ubgjør omtrent 2 'lrebiebele of morge~. og ffjønt
bi~fe 2anbes gsa~'orag i langt fJøjere @ra'b en'o be
norffe er be!emrebe me'b ~ambt19ninger, ber ()inbre
s:!a!:ens ()µgang, er bog ben fam!ebe 2ængbe af be
for s:!a!:en tifgjængelige @foeftræfninger i ængfonb
og ~rlanb (~fotlanb iffe mebregnet) omtrent 31/z
@ang fan ftor fom i t>ort 2anb, ()not be ti{·
gjængelige @3træfninger af %ifferi=~nfpeftøren er
anflaarbe tif omtrent 4000 Sl'ifometer. Un'ber fna=
banne ~or~o!b er bet flart, at 'ber ~06 06 er et
ftort ~ert for S3a~rtrapper, i[Jt>orbe{ feftJfølgertg
mange of be ijo~fe, ber ftnnbf er S!a~m6 Opgang er
af ben 5Beffaffen[Jeb, at ber me fan t>ære @3pørgs•
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moa{ om bere6 ~arbargjøre{fe . ,Pbab ber i henne
ffietning fjibti( er ubført fjes 06 er iffe ret meget,
og bet er at befrt)gte, at man afbrig bi( tomme ret
(angt, berf om iffe @5taten træber ti( mt>b ~ibrag
ti( be6fiqe lllnfæg, {Jbab bt>r {Jibti( iffe er \feet, men
)om ber netl'µ nu for 'tiben fgnes at oære ,t>aab
om at o\:maa. * )
~fanbt be iuætffatte 2o~etrappeanfæg er lllrbej =
be rn e be b 6 ire a aen be oett)bef igfte. 'ti( !Bej•
fe bning · for bem of bore 2æfere, ber fabner bet
fornobne ~etafjfjenb\lao ti{ bort 2anM @rografi, ffa{
tJi l11J1tJfe, at @5ireaaen er et ret anfe!igt ~a6brag
(2ængbe 146 Si'ilometer og 9?ebjlagsbiftrift 1870
Si'oabratfitometer) paa @rænfen af 2ifter og man·
bafs og @itatJanger 9lmter. \Hf 9?aturen er bet fun
tifgjænge{igt for 2o~en i en 2ængbe af nog{e faa
,Punbrebe 9.Jleter otJenfor ~raftJanbet, ibet ben6 bibere
i remfomft afffjære6 tJeb ben omtrent 8 5 mleter
~øje 2 ogi-fos. Dm trent 1200 imeter obenf or ben ne
er en anben og ftørre ~06. ffiufanfo ~ fen fa{bet, ber
{Jar en famlet ~a(b{Jøjbe af 27,2 mleter, forbelt i
f(ere 2ffjatier. ~egge bi~fe ijo~fe er nu farbar •
gjorte tJeb 2atetrapper, gboroeb 2o~en er fat iftanb
ti( at ftige l1P i Q3a6braget i en 2ængbe af 70 a
80 Si'i!ometer ti( Etræfninger, ber lJOO flere @5teber
frfmot)ber gobe @tjbelJ{abfe. meben6 ben tjberfte forte
'') <H 1.l3ar 'BrlJi!g11i11!Jcr i fanbant Ljcmeb n netop i
bi ~i c 't'age ginet af Etort~ingrt.

@5træfning, ber of 9?aturen tiar tilgjængelig fot:
fun er tarbe!ig ubftt)ret i faa .\)enfeenbe.
@lom ijofge {Jeraf gar 2aFmængben i belte 58a~·
brag {Jibti( a(tib bæret meget ringe i ~orgo(b til
@(tJen6 @;tørref fe.
2a~etropperne , ber er lJfanfagte of ~ifferi·
:Jnfpeftør ~anbmatf l'g Z5ngeniør @. @iætren i
~orening. bfeb i bet Q3æfent!ige ubførte i ®om•
meren og 4Jøften 1880. 9?og{e @fterarbrjber er
fenere iuærffatte, og et ~ar ffieftarbejber ~enftaa
enbnu ufulbførte. <.r.eres famfebe Sfoftenbe gar
fjibti( ubgjort 25 a 26 .000 Si'roner, gborti( antage6
at biUe fomme omtrent 1000 ~rnner for be enbnu
iffe fufbførte ffieftarbejber. 'trappen beb 2ogsfo~fen
er af forgolb6bi6 enM Si'onftruftion, ibet ben i bet
Q3æfentfige fun oeftaar of en 320 ill?eter fang ffienbe
of oetgbefige 'l)imenfioner, grabet gjennem en tjor•
fænfning i 'terrænet paa @{bens benfire (øftrel
~reb .
Z5 bens nebre l)ef, fjoor ffienben føres
gjennem en trang crjefbf(øft, er bog anbragt enbel
'tuærbægge for at moberere 5Sa11bet6 ,t>aftigf]eb.
Dgf aa bens ~nbf øo og Ubføo er forfgnebe meb
fær(ige Snbretninger for at fifre 'trappens @jfrf·
tibitet og Q3arig{Jeb. iler uben altfor ftore Utlgrab•
ning6ma6fer at fiCre 'trappen ben fornøbne Q3anb·
føring unber orre !Banbftanbe er ber anbragt en
'l)ambt)gning tber!? ouer @fuen umibbefbart obenfor
~o6f en, fjoorbeb !Banbftanben ot>enfor benne er
2o~en ,
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l)enne 1l)am er bog beCui0 enbnu ufu{b=
ført, guorfor ber enbnu unber fouere ~anbftanbe
er forti'oet (eller jlet intet) ~anb i ~aletrappen.
2angt mere inbuifCet og ftorartet er ben tina
uort ~illebe fremftillebe Zrappe i ffiufanfo0f en,
~uilfen, ;aauibt uibe6, langt ouergaar etl)uert an'oet
5lln(æg of beite @3fog6, og bet guab enten man fer
~en til ~a(bet6 .\Jøibe eller ti( be )8anffe1igl)e'oer
iøurigt, fom l)er l)ar 'Oæret at o'O~r\Jinbe. l)et
famlebe ffa(b ubgjør, fom bemærfet, iffe minbre
enb 27,2 IDleter, og be uifbe og ftl'j(e %jef'oftt)ri=
ninger, ber paa alle ~anter inbejlutte %osfen, 1etme
fun t)berft liben ~$fab6 for 5llnfægget af en 2a~e'
trappe. ,Pertif fommer, at g:rommene i a:ruen er
t)berft uofbf omme, i bet ~an'oftanben faa'Oel ueb
iJo6fen6 ffob fom ueb ben6 ()uerfant fan ftige og
falbe inbtiC 6,s roleter. Unber bi5fe ~orgof'o ~ar
bet uæret nøb'Oenbigt at træffe færlige %orf øjninger
faaue( for at ti(uejebringe ben for 2ln1ægget for'
nØbne ~fob~ ;om for at befft)tte %rappen mob
~effabigeff e tJeb ~(om og gjøre ben efteftiu unber
enguer iffe artfor ufæbuanrig fBanbftanb.
~rrangementet i ;in ~lminbeligl)e'o ui1 fee6 af
uort ~ouebbiUebe, ber tillige giuer en ~oreftilling om
be uælbige, næften fobrette ~jelburegge, ber i en ,Pøjbe
af f{ere ~unbte'oe ~eter rager op paa ~o6f en6 l)øjre
(~illebet6 uenftre) ~reb. rolan fer guor!ebe0 '.trappen
i fin nebre i>e( i 2t) of tuenbe fuære etenmure,

og titbe{6 ouenpaa ben ene af 'oisie, f{t)nger fig i
mange euingninger opigjennem ben trange ijjefb,
f1øft, inbtil ben l)ar naaet en faaban ,Pøj'oe, at ben
fan fortf ætte6 i mere 1ige ffietning. Zrapµen, ber
er bt)gget af Zræ meb Unbtage(f e af bet aller=
øuerfte s.Barti, ;om er fµrængt i metb, l)ar i ben
af Zræ bt)ggebe i>e( en refatiu ®tigning af 'oeHl
1 paa 7, bern 1 paa 8, og er inbrebet i bet
~refentfige oueren~ftemmenbe meb et amerifanjl
6t)ftem (@. fil. ~racfett'ø), bog meb et $ar minbre·
IDlobififationer. i>e ttJenbe Ze~tbilleber (et @runb=
tiM og et \mfpeftiuiff ~illebe) utfer ben fompHcere'oe.

~nbrebning

meb en Utallig~eb af @;trømort)bere, ber
fduføfgetig i ouerorbentrig ~øi @rab forfinfer ~an=
bet~ ~euægeffe paa famme Zib, fom be for!renger
2a~en6 ()pgangsuej omtrent ti( bet trebobbe1te. ~e
fmaa ~ire paa @runbribfet angi uer ®trømmen6
ffietning, og 2a~ens ()pgang!lltJei er aftf aa netoµ
ben mobf<ltte. ~ta\)1>ens iam{ebe 2ængbe er 285
IDleter, meben~ ben ~ele ~ejfængbe, fom i!a~en ~ar
at gjennemuanbre, er itte minbre en'o omtrent 785
IDleter. Zrappen6 ~rebbe er 2,s2 filleter. SD~bben
l,1s IDleter; ~anbb~bben ~enueb 1 ill?eter. 58eb
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be punfterebe '.ttJerftreger paa @runbribiet er an=
bragt i menben6 \Bunb en latJ Strømbrt)ber i
.t>enfigt at forfinfe Strømf)aftigfJe'ben, 'ber netop \.JOa
bisf e ~unfter er ftørft.
<l)et meft ejen'bommelige t>e'b '.trapµen er t>ift=
nof ben6 allerneberfte ~el nærmeft Ublobet, f)uiffet
bog fun ufulbftænbigt [Jar funnet gjengitJes poo
\Billebet. iJor at forøge '.trap):lens '.ti1træfning~=
etme paa 2a~en unber fJøje Q3anbftonbe er ber
nemlig t>eb .t>ielp af en \Birenbe, 'ber ):Jaa \BiUe'bet
fee6 at ligge næften f)ori3onta1t otJenpaa 2a~e=
trappen6 ne'berfte 1'eC iorget for en færbe(es be=
tt)'belig 't'Yorøgetle af '.trappens !Ban'bføring i bette
~arti ; og for at f)in'bre, at nogen 'l)e{ af bens
!Banbmasfe ffal fpi1'be6 ueb unber ~lom at fltJbe
ub otJer '.trappen6 :Duerfant, er bens Q3ægge be=
tt)beligt forf)øjebe, jaa at be tieb Ubfobet f)ar en
.t>øjbe af iffe minbre enb 4,2 roleter.
:Ogf aa '.trappen\3 01.mfte ~arti frembt)ber et
~ar ~jenbommefigf)eber, fom bog iffe træber frem
vaa uort \Biaebe. ~er er f)er anbragt en mælte
'.ttJerbamme; :OtJerfanten af enf)tJer af bisf e fig=
ger 0,4 roleter fatJere enb ben nærmeft ot>enfor=
ftaaenbe, og i f)uer af 1'ammene er 1'er ueb \Bun=
ben en 2labning paa 0,Gs imeter i ~irfant. <l)en
øtJerfte 1'am (<\)otJebbammen), f)uis Ot>erfant er
flomfri, er forft)net meb en \Bunbluge tit at
aabne og !uffe efter \Bef)ag. 91aar benne træffes

faameget, at 2labningen 1Jer blitJer noget ftørre enb i
be nt)6nætrnte nebenforitaaenbe 'l)amme, 1.>if bisfe
i iJorbinbelf e meb 2be ftra~ nebenfor t>ærenbe
"01.>erfafb" og en bertJærenbe 1iben 2ugebam a f
fig fei tJ regulere Q3anbtilgangen faalebes, at ber
unber enf)tJer Q3anbftanb er en og famme pasfenbe
!Banbmængbe i '.trappen, og at 2a~en, bortfeet fra
rwt e~traorbinære 't'Yf omme, ti( enf)t>er '.tib uben
minbfte !Banffeligf)eb t>il funne pal?f ere ~nbtags=
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fugen, ~bHfet uben bi'31e ffieguferingsbamme bilbe
bære umuligt unber qøiere Q3anbftanbe.
®tjønt ber, 1om olJen antt)bet, enbnu ftaar igjen
nogfe ffieftarbeiber, ber bi( forøge ':trat.Jperneø @ffef=
tibitet be15 unber ~oie, bef5 unber fabe lBanbftanbe,
og tom for~aabentfig i en nærmere t;:remtib bif
ofibe fulbf ørte, ~ar bet aUerebe bift fig, at ~aten
uben lBanffef ig~eb tJai3f er er ':trat.Jperne. Wlen ba
~ai;emængben i lBasbraget paa @runb af bet5
næften fufbftænbige WCange( paa tjen(ige Gl~be=
pf abf e, ber af 91aturen oar tifgjængelige for 2o~en,
bar meget ringe, ba 'trapperne an1agbe~, og ber
]efufofgelig maa qengaa nogfr ~far, førenb ben beb
~{nfæggene oebirfebe Ubuibe!)e af @~beptobf ene fan
mebføre nogen i51orøgef1e at 9Jlængben af Uo!·en
(Jiff, ~ar ~ntaUet af 2aJ;, ber qar pa~ieret '!rap=
perne, iffe qibtif bæret ff ort. 9Jlett ba ~aJ;en, j Ont
oemærfet, nu gaar op, og bette bif ]te meb enbnu
ftorre 2et~eb og SifferfJeb, naar be mangfenbe ffieft=
aroejber b1iber fulbførte, er ber ingen @runb ti1 at
bctuiofr, at ~(nfæggene i en nærmere ~remtib bi(
L iie finr t.Jefgjorcnbe Q3irfninger, og bet er berfor
cit f1nauP, at bet ~efjfao, bn: tinr befoftet 2lrbej'Derne
og i ben 2(nlebninq f1,1r fiaut meget betl1befige llb=
tæUinger, og iom frembefc0 f1ar en anie!ig aarfig
ll'l:igi7t i \ll1tle'11ni1tg af bette i}oretogenbe, moa bije
fig i ?Befibbe!ie af ti(ftræffe(ige pefuniære 9.Ribfer
ti! at f)olbe ub, inbtif bet ':tib~punft, ba i}rugterne
1

af %6ejbet fon ()ofte{;. ijor at paaff~nbe bette
'tib;;;punfts Snbtræben er ber i ffere 2lar beb lBaØ=
braget bre1Jet og foregaar ber frembele'3 aarHg fun~
ftig llbffæfning of 2a~erogn for ®efffaoets ffiegning.
:tet f)ertif oen~ttebe ,\1us IJtf )ees paa uort miaebe
fige beb Bab·etrappen i 91ærteben af bennes øore
~nbe,

ee!IJ oortf eet fra bet ftorartebe Bat:etrappe=
anfæg uif - 1om bort miUcber ant~'Der - en
Ubflugt ti( @iireaaens nebr: 'Ilef uære intere6f ant
for ben, ber )ætter \lSris poa bi!b og imponerenbe
91aturffjønf)eb. %ra menefjorb rej1er man 12
~ifometer ~anbbej ti1 i:Yfifejbe IJeb Bunbeuanbet.
berfra i maab (eller meb et ganffe fibet 'Ilampffio)
11 stifometer nebab bette lBanb, f)ui~ nebre .t>ah>bel
)Jaa f)øjre (ueftre) mreb oegrænje~ af en næften
ganffe fobret mærfefig o:ie!btJæg af flere -i1unbrebe
9JMers -i1øjbe; ben nes nebre Q:nbe er bet, fom )ee5
tifuenftre t:iaa IJort )8iUebe. mge unber bennes
%ob ffimter man Bunbebanbets iJfabe. Ba~etrnp=
perne oe~nbe fig faagobt] om umibbefOart nebenfor
lBanbet. 'l)en forte 'Ilalftræfning fra lBanbet neb
til ®ø~n er ganffe trang og omgibet of ftej(e,
nøgne og mørfe %tefbe; gjennem ben fører en
ntJan(agt m~gbebej, ber beltJis fee6 paa bort )8ifiebe
fængft tiff)øjre. ~t \lSar @aarbe nær @flJens Ub=
føb, ti1bel6 omgibne af fmaa frobige BøuffotJpartier,
banne 1Jen1ige :Oaf er i ben ne mørfe Stenøtfen.
A.L.

Det praktfulle bildet (xylografi) av laksetrappen som står i Skilling-Magazin for 1884.
This splendid picture (xylograph) of the salmen steps was printed in the Skilling Magazine in 1884.

Foto av laksetrappen som Knut Holien fant i dødsboet til Andreas Hielm.
This picture of the salmon steps was found by Knut Holien in the estate of Andreas Hielm.

<li Rester etter den store laksetrappen som ble bygget i 1880. (10.05.84).
The ruins of the large salmon steps built in 1880. (10 May 1984).

" Ana-Sira og dalstrøkene innenfor» frodig dal blant golde fjel l.

kjente ord fra NRK's værmeldinger. En "

«Åna-Sira and the valleys further in land », a well -known phrase from the Norwegian Broadcasting Corporation 's weather forecasts. A fertile valley surrounded
by barren mountains.

4.

Grønn farge angir nytt terreng.
5. Helvetesfossen 9. Inntak
10. Tverrslag med tipp
6. Rjukanfoss
7. Dammen
11 . Koblingsanlegg
12. Utløp
8. Lundevatnet

13. Inngang til stasjonen (portal)
14. Idrettsplass tidl. brakkeområde

Flyfoto av Åna-Sira . .,.
Map and photograph of Åna-Sira.

~ Standplassene der fotografiene ble tatt er tegnet inn på kartet og merket

med bokstaver A-G. Sidehenvisninger:
A forside og sidene
38, 39, 42, 43, 50, 51 , 52, 53, 66 og 67.
B sidene 30, 31 , 48 og 49.
C
13, 24, 25, 26, 32, 33, 68 og 69.
D
34, 35, 36 og 37.
E
40, 41 , 46 og 47.
F
44, 45 og 63.
G
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 og 62.
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Logsfossen før regulering . (28.05.70).
Logsfossen Falls prior to regulation. (28 May 1970).

Logsfossen ble borte etter reguleringen . (04.08.83).
Logsfossen Falls disappeared after the regulation . (04 August 1983).

31

34

Stasjonsområdet før tunnelsprengningen har tatt til , høsten 1968.
The station area before blasting operations for the tunnel , began autumn 1968.

Stasjonsområdet etter at anlegget var ferdig. (05.07.84).
The stat ion area after the installation was completed. (05 July 1984).

35

36

Broarbeidene på et tidlig stadium høsten 1968. Broen ble i sin helhet bygget på tørt land.
An early stage of the bridge construction in the autumn of 1968. The entire bridge was built on dry land.

Det ferdige anlegget. Broen fører over den kunstige kanalen . Det opprinnelige elveløpet som er fylt igjen, markerer seg ved en kile i terrenget i forgrunnen .
Brakkeområdet er blitt idrettsplass. (05.07.84).
The finished installation ; the bridge crosses over the man-made canal. The original river bed , which has been filled in, stands out as a wedge-shape in
the terrain in the foreground . The barracks area has become a sports ground. (05 July 1984).

37

38

Stasjonsområdet før vegforbindelsen er etablert frem til påhugge for kraftstasjonen . Sprengingsarbeidene har fremdeles ikke tatt til vinteren 1968- 69.
The station area before any road had been established to the sile cleared for the power plant. Blasting operation s had still not begun in the winter of
1968-69.

Det ferdige siasjonsområdet. (05.07.84)

39

~

Broen over utløpskanalen
nærmer seg fullføring , vinteren 1968- 69.
The bridge across the discharge canal approaches
completion, the winter of

1968-69.

Broen over utløpskanalen ~
med en del av stasjonsområdet til venstre og idrettsplassen til høyre. 05.07.84.
The bridge across the discharge canal with part of
the stat ion area to the lefl
and the sports ground to
the right . (05 July 1984).

43

44

Det nye terrenget ved stasjonsområdet markerer seg tydel ig. Gresset har fått sin høstfarge. Derfor den gul-brun e fargen . (09.08.73) .
The new terrain near the station area stands out clearly. The grass has got its autumn golden-brown colour. (09 August 1973).

45
Vegetasjonsutviklingen i god gjenge. (04.09.79).
The development of vegetat ion is right on schedule. (04 September 1979).

~

Nærbilde av vegetasjonen
på det nye terrenget i stasjonsområdet Gf- side 44 og
45). På dette stad iet dominerer røsslyng. Selje og
bjørk er på veg inn. Et par
eksemplarer av gyvel har
også funnet livsgrunnlag
her. (1 6.06.83).
A el ose-up of the vegetat ion
on th e new terrain of th e
station area. (See pp. K1
and K2) . At this stage ling
(Calluna vulgaris) dominates . Catkins (Sal icaceae
caprea) and birch (Betulaceae) are making headway.
Several
specimens
of
broom (Cyt isus scoparius)
have also begun to thrive
here. (16 June 1983).

Et utsnitt av vegetasjonen ...
vist på side 46. (16.06.83).
A section of the vegetation
shown on p. xx. (16 Jun e
1983).
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~

Modell av steintippen.
Model of the rock tip.

Formingen av steintippen i li>
sluttfasen i 1971.
The final phase of shaping
the rock tip in 1971.

... Steintippen med vegetasjonsutviklingen i god gjenge juli 1984.
The rock tip with its vegetation progressing satisfactorily in July 1984.

Et utsnitt av steintippen
som viser vegetasjonsutviklingen frem til juli 1984.
A section of the rock tip illustrating the development of
the vegetation as of July
1984.

~
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Utkjøring av stein til tippen er kommet i gang i 1969.
Transport of rock to the tip area was begun in 1969.

Utkjøring av stein til steintippen er ferdig i 1970.
Transport of rock to the tip area was completed in 1970.

55
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Formingen og overflatebehandlingen av steintippen er ferdig_ (07.04.72)_
The shaping and surface dressing of the rock tip is complete. (07 April 1972).

Høstlige farger på graset som nå dekker steintippen. Furu er plantet men kan knapt ses i graset. (09.08.73).
The autumn colours of the grass which now covers the rock tip . Pine trees have been planled , bul can barely be seen in the grass. (09 August 1972).
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.,. Bildet viser at utviklingen av
vegetasjonen på steintippen har gått etter planen altså meget godt. (05.07.84).
This picture illustrates thai
the development of the vegetation on the rock tip has
progressed according to
plan - very well. (05 Jul y
1984).

Furu en vokser fint på stein- ...
tippen . (16.06.83).
Pine grows well on the rock
tip. (16 June 1983).

<li På de deler av steintippen
som ikke ble tilplantet med
furu er nå naturlig oppslag
av furu i god gjenge. (Juli
1984).
On the parts of the rock tip
which were not sown with
pine, natural occurences of
pine are making good headway. (July 1984).

Den rike vegetasjonsutvik- .,.
lingen på steintippen og
andre tid ligere anleggsområder gir fine muligheter for
biene. (Juli 1984).
The development of the vegetation on the rock tip and
on other former construction siles is very favourable
for bees . (July 1984).

• Utsnitt av vegtraseen og sideterrenget. (04.08.83).
A section of the road and
surrounding terrain. (04 August 1984).

Også et utsnitt av vegtra- ·11>
seen med sideterreng .
(04.08.83).
Another section of the road
and surrounding terrain . (04
August 1984).

""' Ved sprengingsarbeidene
på vegen ble det brukt
presplitting for å få fine
bruddflater. (22.07.82).
Pre-spli tting was used for
blast ing operations along
the road in order to gel nice·
looking rock faces . (22 July
1982).

Den regulerte elven - Svart· li>
hølen. (16.06.83).
The regulated river - Svart·
høl. (16 June 1983).

~

Nederst til høyre ser vi den
gamle steinkistedammen
på nakken av Logsfossen .
(09.08.73).
At the bottom right we see
the old rock-filled log cell
dam at the crest of Logsfossen Fall s. (09 August 1973).

Nederst til høyre er den .,_
gamle steinkistedammen
erstattet av en betongterskel. (Juli 84).
At the bottom right, the old
rock·filled stone cell dam
has been rep laced by a
concrete weir. (J uly 1984).

Dammen ved Lundevann
under bygging. (Februar
1969).
The dam at Lake Lundevann while under construction . (February 1969).

Den ferdige dammen ved
Lundevann . (28.05.70).
The completed dam at Lake
Lundevann . (28 May 1970).
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Sandtaket på Log i 1969.
The sand pit at Log in 1969.

Sandtaket på Log som nå er i ferd med å bli et boligområde. (16.06.83).
The sand pil at Log which is now in the process of being converted toa residential area. (16 June 1983).
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..,. Stasjonsområdet vinteren 1968-69.
An information board at Lake Lundevann about the entire SiraKvina installation.
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