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FOREWORD 

It has been said that no single person, organization or agency bears the ulti
mate responsibility for the re/ics and artifacts of aur cultural heritage. This 
statement may be seen to imp/y that someone should bear this responsibility. 
But would that real/y be right? The answer ought to be no, quite simply be
cause sooner or later such a contrived system would lead to narrow-minded, 
bureaucratic solutions which might best serve the generation implementing 
them. Even tua/ly it would also /ead to the impoverishment of our living cultural 
heritage as it is expressed in what Norwegians cal/ the «Cultural landscape». 
On the contrary, everyone and anyone who exercises any influence over the 
relics and artifacts of our common cultural heritage, either directly or indirect
/y, must have at /east a rudimentary knowledge of the consequences of his or 
her activities. Respect for and understanding of other peop/e's activities and 
interests are a/so prerequisite to the deve/opment of a dynamic cultura/ land
scape - a /andscape which by definition can never be static. 
As so many times befare, it is my p/easure to thank Linda Sivesind for trans
lating this publication to English and Herman Svarva for the /ay-out. Thanks 
also to Marit Fleischmann for providing her invaluable word-processing 
talents. 
The undersigned has taken any pictures not credited to another photographer. 

October 1989 
Norwegian Water Resources and Energy Administration 

Environmental and Landscaping Department 
Knut Ove Hillestad 



FORORD 

Det er hevdet at ingen har det overordnede ansvar for kulturlandskapet. Bak 
utsagnet anes i blandt et ønske om at det burde det være. Er det så ønskelig? 
Svaret bør bli nei. Ganske enkelt fordi det før eller senere vil gi trange , tidsav
hengig aksepterte og byråkratiske løsninger med fattige kulturlandskap som 
re su I tat. 
Derimot er det en grunnleggende forutsetning at alle som direkte eller 
indirekte påvirker landskap må få et minimum av kjennskap til følgen av sin 
egen virksomhet . Respekt og forståelse for andres fagområder og interesser er 
også forutsetninger for gunstig påvirkning av dynamikken i kulturlandskapet , 
landskapet er aldri statisk . 
Som en rekke ganger tidligere er det en glede å kunne takke Linda Sivesind og 
Herman Svarva for innsatsen . De har tatt seg av henholdsvis den engelske 
oversettelsen og grafisk forming . Takk også til Marit Fleischmann for stor og 
verdifull innsats med tekstbehandlingen . 
Undertegnede har tatt samtlige bilder der det ikke er oppgitt annen fotograf . 

Oktober 1989 
NVE-Vassdrag sd i rektoratet 

Natur- og landskapsavdelingen 
Knut Ove Hillestad 
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INTRODUCTION 

What many European countries ca/I the «cultural /andscape» is a com
prehensive, but neutral term. Some would say the cultural /andscape is 
that part of the landscape which has been influenced by the activities of 
man, directly or indirectly, in different ways and to varying degrees. This 
influence has been one of the main themes of all the publications in the 
«Power and the Environment» series. 
Thus far the series has large/y dealt with documenting the formation and 
treatment of our contemporary cultural landscape. This book/et focuses 
more strongly on cultural history. It is otten shocking to note the brief
ness of the time perspective we employ when making decisions today. 
We have chosen to il/ustrate how several age-old technologies have in
fluenced Norway's cultural /andscape as we experience it today. The 
relics, artifacts and processes discussed here are of widely divergent 
age, size, type and geographical location. Apart from the Vemork Power 
Plant and the Lake Bandak - Lake Norsjø Gana/, all the activities have 
been discontinued: they have all had some connection to water and 
watercourses. 
A few examples from abroad have been included as a reminder that this 
issue is not pecu/iar to Norway. It is truly international. 
Once again, it must be pointed out that this series of publications is 
intended to be informative, but to a far greater extent our intention has 
been to document the status and evolution of Norway's cultura/ /and
scape. 



INNLEDNING 

Kulturlandskap er et omfattende og verdinøytralt begrep. Enkelt sagt 
dreier det seg om landskap som direkte og indirekte - på ulike måter og 
i forskjel I ig grad - er påvirket av men nes kei ig aktivitet. Det har vært 
gjennomgående emner for alle publikasjonene i Kraft og Miljø-serien . 
Hittil har serien i vesentlig grad omhandlet forming og dokumentasjon 
av vår egen tids håndtering av kulturlandskapet. I dette nummer har vi 
i større grad grepet tilbake i historien . Det er gjort fordi det ofte er 
påfal lende hvor korte tidsperspektiv som blir lagt til grunn for vurdering 
av situasjonen i dag . 
Vi har valgt å illustrere hvordan en del gamle tekniske bruksmåter har 
virket inn på landskapet slik vi opplever det. Objektene er av høyst ulik 
alder, størrelse, type og geografisk plassering . Bortsett fra Vemork kraft
verk og Bandak - Norsjø-kanalen , er virksomheten ved samtlige ned
lagt. Et felles trekk ellers er at de alle i varierende grad har noe med 
vann og vassdrag å gjøre. 
Noen få utenlandske eksempler er tatt med for å minne om at emnet er 
av internasjonal karakter. 
Igjen må det poengteres at denne publikasjonsserien nok tar sikte på å 
informere, men i langt høyere grad på å dokumentere status og utvikling 
i kulturlandskap. 

7 



STEINBRUDD I ASWAN I EGYPT - OBELISKER 

«Allerede de gamle egypterne ...... » var ordene 
som tidligere i stor grad innledet enhver skriftlig 
fremstilling om de utroligste emner for å sette 
dem inn i sine " rette historiske perspektiver». 
Utvilsomt førte denne praksisen til de forunder
ligste overdrivelser som i stor grad også kunne 
appellere til smilebåndene. 
Når oppmerksomheten her likevel nettopp trek
kes mot de gamle egypterne og deres steinbrudd 
i Aswan , er det fordi en der for flere tusen år 
siden brukte vann på en meget spesiell måte for 
å sprenge ut steinblokker som bl.a. var emner 
for store obelisker som i våre dager setter sitt 
preg på en rekke kjente plasser i flere moderne 
storbyer. 
I Aswan er det fremdeles så tydelige merker i 
bruddene at det er mulig å studere den teknikken 
som ble brukt. I tillegg ligger det der en uferdig 
obelisk . 
Egypterne hugget først ut huller med kort og 
regelmessig avstand i steinen - fjellet - etter 
linjer der de ønsket brudd. Tørre trekiler ble så 
presset inn i hullene. Sprengvirkning fikk de ved 
å væte alle kilene med vann slik at de svellet ut! 

Vann - nå som transportåre - spilte en stor rolle 
også da obeliskene ble transportert nedover Nilen . 
Vann - havene - var senere gjennom historien 
en forutsetning for transporten etter hvert som 
nye stormakter vokste frem og sikret " sin del " av 
de gamle kulturminnene i Egypt. 
De gamle romerne var forholdsvis tidlig ute med 
å sikre seg obelisker. Det står mange av dem i 
dagens Roma. Her er tatt med bilder av to . Den 
ene på Piazza Navona og den andre på Peters
plassen . 
Theodosius den store sørget blant annet for å få 
en obelisk til Istanbul der den i noe forkortet ut
gave kneiser på Atmeidan til minne om ham selv . 
I forrige århundre sikret Paris , London og New 
York seg obelisker. Her er tatt med bilde fra Place 
de la Concorde i Paris der obelisken har en domi 
nerende plass. 
En av de store obeliskene har fått stå i fred på sin 
opprinnelige plass i Luxor. Det kommer trolig av 
at den er skadet? 

9 
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Tydelige merker i fjellet gir fremdeles 
godt grunnlag for å studere den tek
nikken de gamle egypterne brukte 
når de sprengte ut blokker i de eld
gamle steinbruddene ved Aswan . 
(Februar 1978) . 
It is still possible to see marks on the 
rockface which revea/ the technique 
used by the ancient Egyptians to win 
huge blocks of stane out of the old 
stane quarries in Aswan. (February 
1978). 



Det kan bli folksomt på den uferdige 
obelisken når turist-bussene tømmer 
sin last. (Februar 1978). 
The area can gel crowded when the 
numerous tourist buses disgorge 
their passengers. (February 1978) . 
.j. 

-+ 
På Piazza Navona i Roma er en av 
Bernin is fontener kronet med en obe
lisk fra Egypt. (November 1971 ). 
The crowning glory of Bernini 's foun
tain at the Piazza Navona in Rome is 
an obelisk from Egypt. (November 
1971). 

J .• 

11 



12 

-+ 
Denne obelisken ble hugget i det 15. århundre I .kr . I forkortet utgave står den nå på Atmeidan i 
Istanbul - stedet der det lå en hippodrom i romertiden . Theodosius Ill hentet obelisken i Egypt. 
Minaretene er 3 av i alt 10 ved Haqia Sofia og Ahmed l's moske. (September 1976). 
This obelisk was sculpted same 1500 years befare the birth of Christ. Somewhat smal/er now, it 
stands at Atmeidan in Istanbul, on the site of a former Roman hippodrome. Theodosius Ill brought 
the obelisk from Egypt. The picture shows 3 of the 10 minarets at Haqia Sofia and Ahmed l 's 
mosque. (September 1976). 

Obelisken som står sentralt på Petersplassen i Roma ble flyttet dit i 1587 fra Neros sirkus. (Novem
ber 1971). 
The obelisk in the center of St. Peter 's in Rome was moved there from Nero 's Circus in 1587. 
(November 1971). 

( 
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.... 
En stor obelisk som står på sin opprinnelige plass i Karnaktempelet ved Luxor som het Theben 
da den i lang tid var hovedstad i det gamle Egypt. Kanskje skaden er årsaken til at obelisken 
har fått stå i fred . (Februar 1978). 
A la rge obelisk which still stands in i ts original position in the Karnak Temple at Luxor, formerly 
cal/ed Thebes, the capita/ city of ancient Egypt for many years. Perhaps the obel isk has largely 
been teft in peace because of it is damaged. (February 1978). 

I Pari s er obelisken fra Lu xo r et vik t ig b likkfang på Pl ace de la Conco rde. (J un i 1981). 
This obelisk from Luxor, Egypt, is ane of the highlights of the Place de la Concorde in Paris. 
(June 1981). 

( .. · 
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ASWAN - NASSERSJØEN 

En varm søndag morgen i Aswan i 
Egypt. Is leveres til hotellet. En vanlig 
hendelse nå - men en umulig prak
tisk handling fo r et par generasjoner 
siden . Forutsetn ingen er elektrisitet 
fra kraftverket med den kjempemes
sige, berømte og beryktede, dammen . 
Den har kolossal innvirkning på et 
eldgammelt kulturlandskap . (Februar 
1978). 
A warm Sunday morning 1n Aswan, 
Egypt. lee being delivered to a hote/. 
A common sight now, this was not 
even within the realm of feasibility 
just a few generations ago. It has be
en made possible by the gigantic As
wan Dam, a project which is not only 
famous but also infamous. The dam 
exerts tremendous influence on the 
ancient cultural landscape. (February 
1978). 

Opplysningstavle - dimensjoner! 
(Februar 1978). 
A sign of dimensions! (February 1978). 



Parti av Nassersjøen - magasinet for 
kraftverket. Kalabsha tempel flyttet 
hit fra neddemme! område for å hin
dre at det bl e satt under vann . 
(Februar 1978). 
Part of Lake Nasser, the reservoir for 
the power plant. The Kalabsha Tem
ple was moved here prior to the sub
mersion of its original site. (February 
1978). 

Ny landsby bygget som erstatning for 
en som ble demmet ned i Nasser
sjøen. " Tårnet " er et dueslag! 
(Februar 1978). 
A new vi/lage built to replace one that 
was flooded over by the man-made 
Lake Nasser. The aTower" isa dove
cote! (February 1978). 

15 
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ISPRODUKSJON OG ISEKSPORT 

Skjæring av is og lagring av is i binge med sag
flis , halm , torv og lignende som isolasjon , var 
kjent på tallrike gårder i Norge fra gammelt av. 
Is som handelsvare utviklet seg gjennom hele 
forrige århundrede . Norge gjo rde sin beskjedne 
entre på det internasjonale markedet i 1822. 
Under store vanskeligheter ble det da hentet og 
eksportert en skipslast fra Bondhusbreen . Top
pen ble nådd i 1898. Eksporten var da på 500 000 
registertonn . Siste islast gikk trolig til Sverige i 
1962. Den gikk til øysamfunn på Bohuslenkysten . 
Først da hadde de fått vann fra fastlandet slik at 
de kunne produsere sin egen is . 
Bak disse tallene ligger det en omfattende og 
interessant næringsvirksomhet av meget stor 
betydning for landet , ikke minst for utviklingen av 
skipsfarten . Gbthe Gbthesen gi r en ypperlig skild
ring av virksomheten i sin bok «Med is og plank i 
Nordsjøfa rt » utgitt av Grøndahl i 1986. Boken har 
et omfattende og verdifullt kilderegister. 
Utvikl ingen av iseksporten mot slutten av forrige 
århundrede krevde stadig større produksjonsare
aler. Først ble naturlige vann , tjern og innsjøer 
tatt i bruk. Men snart ble det også påkrevet å lage 

kunstige bassenger (kalt isdammer). Det ble laget 
hundrevis av dem. Noe som i høy grad kom til å 
prege kulturlandskap - særlig i områdene rundt 
Oslofjorden og langs Telemarkskysten der virk
somheten var spesielt omfattende. I noen tilfeller 
ble isproduksjonen kombinert med fiskeoppdrett 
- bl.a. ørret og sik. 
Mange av de opparbeidete produksjonsbassen
gene er i årenes løp tappet ut eller fylt igjen . Men 
en del eksisterer f remdeles. De oppfattes i stor 
grad som meget verdifulle «naturlige» elementer 
i dagens kulturlandskap . Dessverre står også 
mange av dem i fare for å bli borte . Kan vi håpe 
på mobiliserbar vilje til å verne et representativt 
utvalg? Det bør være av kulturhistorisk interesse 
- men også av hensyn til friluftsliv , estetikk og 
økologi. 
I «Vest for byen IV» utgitt av Aske r og Bærum 
historielag , har Karl Ni lsen en i høy grad lese
verdig artikkel , om «lstrafikken på Askerlandet ». 
Han legger i motsetning til Gbthe Gbthesen , ho
vedvekten på den landbaserte delen av virksom
heten. 

Saging av is på Halmendammen, Os lo (1912?). 
Cu tting ice in Holmen Pond, Oslo (1912?) . 
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IS I SLOTTSPARKEN I OSLO 

Teksten nedenfo r - som i ori g inalen er sk revet 
med goti sk skrift - og bi ldet (xy lograf i) er hentet 
fra Skill ing-Magazin nr. 11 fra 1881. Den omfat
tende vi rksomheten knyttet t i l produ ksjon og 
bruk av is i forrige og begynnelsen av inneværen
de århundrede , omfattet også dammene - her 
ment sm å vann - i Slottsparken i Oslo. 

" Mod Slutn ingen at Januar begynder man i Almin
del ighed at fo rsyne de i Krist iania væren de lsma
gaziner og Bryggerier med Is, hvoraf disse har Be
hov fo r meget betydelige Partier, og hvoraf endel 
erholdes inden Bygrænserne. Isen , hvis Tykkelse, 
haardhed og Godhed selvfølgel ig væsentl ig er af
hæng ig at Vinterens større elle r mindre Strenghed, 
skjæres i firkantede Blokke og transpo rteres paa 
Langs læder ti l de forskjell ige Kjælde re. Saavel 
Skjærin g som Transport og Opstabl ing i Magazi 
nerne er et temme lig haardt Arbeide , især naar 
Isen, som Ti lfæ ldet er iaar, er en god Alen tyk. -
Nærværende Billede fremstiller saadant lsarbeide 
paa en at Slotsdammene. " 

Fra Slottsparken i Os lo (September 1989). 
Oslo 's Palace Park. (September 1989). 

Saging og transport av is i Slottsparken i Oslo i 1881. 
(xylografi ) fra Skilling-Magazin nr. 11 1881. 
Cutting and transporting ice in Oslo 's Palace Park in 188 1. 
The picture (a xylography) was first published in Skilling 
Magazine, no. 11 , 1881. 
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IS PÅ HOLMEN I ASKER 

På Syverstad i Grønlia på Holmen i Asker ligger 
to gamle «isdammer" tett sammen, men i litt ulik 
høyde. De er bare skilt med en enkel liten jord
dam. Den nederste var opprinnelig en olle (ile, 
oppkomme) med en liten pytt der vannstanden 
ble hevet i 1867. Samtidig ble et stykke dyrket 
mark satt under vann for å få til det øverste. Dette 
er ubetinget frodigst og mest interessant av de to 
i denne sammenheng. Alle bildene til artikkelen 
er tatt der. 
Brukerne av isen stilte store krav til kvalitet - de 
skulle ha stålis. Derfor måtte vegetasjon og 
«andre urenheter" fjernes i god tid før frosten 
meldte seg. Plantene ble skåret med lange ljåer -
eller de ble dradd av med kjettinger som ble truk
ket langs bunnen. 

I dag kan vi glede oss over den praktfulle og rike 
vegetasjonen som vokser i - og langs vannet, og 
et fint fugleliv. De kunstige vannene oppfattes i 
stor grad av folk flest som naturlige skogstjern i 
en idyllisk og frodig gammel naturskog - ypper
lig egnet til friluftsaktiviteter. Den gang ispro
duksjonen foregikk var haugene omkring nakne, 

vanlige jordbruksarealer, åker, eng og beite. 
Trærne ble i stor grad brukt til kalkbrenning og 
saltkoking. 
La det også være nevnt at den fordums store 
norske skøytestjerne Strøm - ifølge Per Fossum 
- trente på isen og at den tjente som slette for 
den første hoppbakken i Holmen. 
Isen fra Grønlia ble ført på trerenne ned til Hol
menbukta der den ble lastet ombord i skuter. 

April Juli 
1988 1984 

September November 
1987 1985 







Soleihov (Våren 1986). Marsh marigolds (Spring 1986) 

Vannliljer (1977). Water lilies (1977). 

Løv brytes ned og blir næring for andre . (7. oktober 1984). Leaves 
decompose and become food for other organisms. (7 October 
1984). 

Pollen synker til bunns og kan gi informasjon om dagens vegeta
sjon til senere generasjoner (pollenanalyse). (Våren 1987). Pollen 
sinks to the bottom. This may help coming generations learn more 
about the vegetation of today (pollen analysis). (Spring 1987). 

Denne side. This page. 
Fugleliv (28. mai 1989) Bird lite (28 May 1989). 

Frosten er her! (27. oktober 1985). Jack Frost has arrived! (27 Oc
tober 1985). 

Frosten er her! (2. november 1985). Jack Frost has arrived! (2 Nov
ember 1985). 
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Turvei og lysløype. Det er mye som 
skal undersokes. (Våren 1984). Foot
path and lighted ski trail. There is a 
great deal to explore. (Spring 1984). 
+-

-+ 
Turvei og lysløype. Synlige merker et
ter vinterens lysløype. (Våren 1985) . 
Footpath and lighted ski trail. Clear 
signs of winter skiing fun. {Spring 
1985). 

Turvei og lysløype. {April 1986). Foot
path and lighted ski trail. (April 1986). 

Turvei og lysløype. (7 . oktober 1984) . 
Footpath and lighted ski trail. (7 Oc
tober 1984). 





lsrenne fra Grønlia til lsskjæret. Las
ting av seilskute . Bildet er utlånt fra 
Asker bibliotek. Hjalmar Kierulf tok 
bildet en vårdag omkring 1890. Chan
nel through the ice from Grønlia to 
lsskjæret. Loading a sailing vessel. 
This picture is courtesy of the Asker 
Library. It was laken by Hjalmar 
Kierulf on a spring day in about 1890. 

Tidlig vår. (5 . april 1988). 
Early spring. (5 April 1988). 



Rødruss fester. (Våren 1987). 
Secondary school graduates celebra
te. (Spring 1987). 

Badeliv. (29. juli 1987). 
Enjoying the beach. (29 July 1987). 

27 





NÆRSNES I RØYKEN 

Gjenfylling av gamle isdammer. Hva 
blir resultatet? (Nærsnes 15.07.89). 
Refilling old ice dams. How will it turn 
out ? Nærsnes. 15 Juty 1989). 
+-

Dammen (demningen) mellom de to 
nivåene. (Nærsnes 10.10.89) . The 
dam between the two Jevels. (Nærs
nes, 10 October 1989). 

Er det plass til flere campingvogner 
en ønsker? (Nærsnes 15.07.89) . Can 
there possibly be room for any more 
campers? (Nærsnes 15 July 1989). 
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ØRRETAVL I NORGE 

En ny norsk «Storindustri». Tittel over denne 
teksten er ikke hentet fra dagens aviser, men der
imot fra et nummer av Morgenbladet fra 1917. 
Den forteller at oppdrettnæringen i Norge ikke er 
av ny dato. Olaf Styrmoe het mannen som i 1896 
startet opp med ørretoppdrett på Dannevik ved 
Drammen. En ødeleggende høstflom satte stop
per for virksomheten. 
I 1912 slo Olaf Styrmoe seg sammen med Alf 
Whist og Chr. Christensen. De satte igang med 
anlegg for oppdrett av ørret i Årosvassdraget i 
Røyken. Det var det første av noen størrelse her 
i landet. 
Lingsomdammen - demningen - ble bygget i 
den sammenheng for å skaffe vann til en rekke 
overdekkede kummer hver på 5x34 m og 1,5 m 
dype. 
Driften av anlegget opphørte i begynnelsen av 
1920-årene. 

I ca 1940 skiftet dammen - demningen - eier med 
tanke på «industriell virksomhet». Men det ble 
med tanken. Dammen ble liggende uten noen for
nuftig funksjon inntil den våren 1989 ble fjernet 

av NVE etter sterkt press fra Åros jeger- og fisker
forening. Elveløpet ble restaurert. Villfisken, laks 
og sjøørret, har overtatt vassdraget igjen. Riving 
av dammen var en viktig forutsetning for at den 
lakseførende delen av elven kunne økes fra 3 til 
11 km. 
27. september 1989 opplyste formannen i fore
ningen, Ivar Hegge Jacobsen, at årets største laks 
fanget inntil da, veide ca 7,0 kg. Han hadde selv 
tatt laks på 2,0 kg og 3,5 kg like ved det gamle 
damstedet. 
Det ble aldri etablert noen form for «industriell 
virksomhet» i forbindelse med Lingsomdammen. 
Men håndteringen av denne saken kan likefullt 
stå som et enkelt lite eksempel på hva som kan 
gjøres for å restaurere vassdrag etter regulerings
inngrep som ikke lenger er aktuelle! 

Kronen på Lingsomdammen før riving. (27. mai 1988). 
The top of Lingsom Dam befare it was torn down. 
(27 May 1988). 

Rester av Lingsomdammen. (23. september 1989). 
The remains of Lingsom Dam. (23 September 1989). 







Del av Lingsomdammen. (27 . mai 
1988). 
A segment of Lingsom Dam. (27 May 
1988). 

Dammen er fjernet og elveløpet res
taurert. (23 . september 1989) . 
The dam has been removed and the 
original course of the river restored. 
(23 September 1989). 
+-

... 
Lingsomdammen før riving . (27 . ma i 
1988) . 
Lingsom Dam befare it was torn 
down. (27 May 1988). 

... 
Dammen fjernet og elveløpet restau
rert. (15 . juli 1989) . 
The dam has been removed and the 
original course of the river restored. 
(15 July 1989). 



Vannmagasinet før dammen ble fjer
net. (27. mai 1988). 
The reservoir befare the dam was re
moved. (27 May 1988). 

Dammen er fjernet. Sedimenter 
(slam) i det tidligere bassenget (ma
gasinet) kjøres bort . (Januar 1989). 
Foto : Haakon Haga. 
The dam has been removed. Sedi
ment is being removed from the for
mer reservoir basin. (January 1989). 
Photo : Haakon Haga. 



Elveløpet restaurert. Fiskesti etablert. 
(1 . juni 1989). 
The original course of the river has 
been restored. A " fishing path" has 
been built.(1 June 1989). 

Vegetasjonsutviklingen er kommet i 
gang. (15. juli 1989). 
Vegetation is becoming established. 
(15 July 1989). 
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Et lite lokalt elektrisitetsverk i Eksingedalen . (30 juni 1987) . 
A small loca/ generating plant in the Eksingedalen Valley. (30 June 1987). 



VANNKRAFT 

I historisk sammenheng var det særlig til maling 
av korn at vannkraften ble tatt i bruk. Det ble byg
get et stort antall , flere tusen , bygde- og gårds
kverner omkring i landet. Disse kvernene var som 
regel små og vannføringen i de bekkene som ble 
tatt i bruk som regel liten , men med godt fall. Det 
ga stor hastighet på vannet. Alt i alt forhold som 
lå godt til rette for kvernkaller. 
I små bekker og i bekker og elver der vannfør
ingen varierer mye, ble det ofte bygget enkle 
dammer for å magasinere vann . Det var de første 
skrittene mot våre dagers omfattende vassdrags
reguleringer! 
I de enkleste tilfellene ble vannet ledet i renner 
fra kilden direkte ned mot Kvernkallen (s.48). Sli
ke renner ble ofte laget av uthulte tømmerstokker 
(s.44) . 
Når terrenget hadde lite fall eller det av andre 
grunner var ønskelig å plassere kvernhusene et 
stykke fra bekken , måtte vannet føres frem i ka
naler eller i større trerenner. 
Vannføringen ble regulert ved et spjell eller en 
luke som ble manøvrert ved hjelp av en stang e.l. 
(s.43) . 

I sin enkleste form hadde kvernkallen en akse av 
tre. Aksen ble ført igjennom et hull i den under
ste , og festet direkte til den øverste av to kvern
steiner som lå horisontalt . 
I nedre enden av aksen var det satt på et varieren
de antall skovler også de av tre (s . 48). Vann
strømmen , driftsvannet, ble ledet mot skovlene 
på den ene siden av aksen og drev den ru ndt. 
Den øverste møllesteinen kom i bevegelse mens 
den underste lå stille . Kornet ble malt mellom 
steinene. 
Under større forhold og der det var lite fall - lav 
hastighet på vannet - var det enkelt sagt bedre å 
bruke vasshjul. De står loddrett og har horisontal 
akse. Skovlene står radialt ut rundt hele omkret
sen av hjulet. Nederste delen av hjulet føres ned i 
strømmende vann som holder hjulet i bevegelse. 
Det kalles underfallshjul. 
Overfallshjulet skiller seg fra underfallsh julet ved 
at det har kasser - også kalt skuffer - istedet for 
skovler. Vann føres mot hjulet så høyt at det kan 
renne ned i og fylle kassene på den ene siden av 
hjulet etter hvert som de passerer toppen. Kasse
ne tømmes igjen automatisk etter hvert som de 
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nærmer seg underkant av hjulet, for så å føres 
tomme mot toppen der de fylles på nytt. Det er 
vekten av vannet som får hjulet til å gå rundt. 
I eldre tid var teknikken med vasshjulet mer kom
plisert enn med kvernkallen fordi en måtte bruke 
tannhjul av tre for å overføre kraften til møllestei
nen. 
Etter hvert som det ble aktuelt med mer industri
preget virksomhet fikk vasshjulet stadig større 
utbredelse. De ga kraft til et utall av operasjoner 
som f.eks. treskeverk, sager, heiser, pumper, blå
sebelger, slipemaskiner, hammere, steinknusere, 
vevemaskiner, spinnemaskiner m.m_., ved gårds
drift, sagbruk, gruvedrift, tresliperier, tekstil
fabrikker osv. 
Ja, selv etter at dampmaskinen var en realitet og 
stor konkurrent, maktet vasshjulene i en viss ut
strekning å holde stand inntil vannkraften fikk sin 
mektige renessanse da elektrisiteten kom inn i 
bildet mot slutten av forrige århundre. Maskinene 
som da ble tatt i bruk var videreutviklinger av de 
gamle kvernkallene og vasshjulene! 
De erfaringene og kunnskapen det norske folk 
hadde tilegnet seg ved flittig og omfattende bruk 

av vannkraften gjennom mange hundre år var en 
viktig årsak til at en så raskt tok vannkraften i 
bruk til elektrisitetsproduksjon. 
I løpet av kort tid ble det bygget et stort antall 
små elektrisitetsverk omkring i landet. Elektrisite
ten ble også utrolig raskt satt inn i utviklingen av 
moderne norsk storindustri. I 1938 var det 4000 
registrerte elektrisitetsverk drevet med vannkraft 
her i landet. I tillegg var det mange uregistrerte 
små verk bygget for å forsyne enkelte, eller noen 
få gårder med elektrisitet. 



KVERNHUS I KVILLDAL, SULDAL 

I>." 

Gammelt kvernhus i Kvilldal. (3. august 1989). 
An old mil/house in Kvil/dal. (3 August 1989). 
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KVERNHUS PÅ BRÅTVEIT, SULDAL 

Noe står og noe faller. 
(9. august 1984) 
Same things decay and others look like they will last forever. 
A very calm Lake Suldal in the distance. (9 August 1984) 



+-
Her må terrengformene «leses" for å få noe inntrykk av hvor
dan vannet ble ført frem. (9. august 1984) 
The contours of this terrain must be " read" in order toget an 
impression of how the water was diverted. (9 August 1984) 

Romantisk ? Ja, men engang hard virkelighet. (9. august 1984) 
Picturesque? Perhaps now, but it was once a grim real i ty. 
(9 August 1984) 
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KVERNHUS PÅ KJEÅSEN , EIDFJORD 

Kvernhuset i ganske tilgrodde omgivelser. (26. ju ni 1987). 
Nature has clearly gained the upper hand at this old 
mil/house. (26 June 1987). 

Kve rnkall en er borte. (26. juni 1987). 
The mill wheel is gane. (26 June 1987). 



KVERNHUS I BYKLE 

Kvernhuset ble bygd i 
1648. Under krigen - ca 
1942 - ble det brukt for 
siste gang. Brukeren var 
daværende eier Olav T. 
Trydal. Han restaurerte 
også kvernhuset på den 
tiden . 
Kvernhuset er nå fredet. 
Bykle kommune har 
overtatt vedlikeholdet. 

Stangen brukes til å regulere 
vannmengden. (24 juni 1987) 
Foto : Haavard Østhagen . 
The shaft is used to regulate 
the water f/ow (24 June 1987) 
Photo: Haavard Østhagen. 
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KVERNHUSIGRØDØLA, SUNNDAL 

Tilløpsrennene er hulet ut av hele tømmerstokker (18. 
1983) 
The penstocks were fashioned from hollowed out lags. 
(18 August 1983) 

Gammelt kvernhus i storslagen natur. Sunndal. (18. august 
1983) 
An old mil/house surrounded by a magnificent panorama. 
Sunndal. (18 August 1983) 



OVERFALLSHJUL I SULDAL 

Fingeren peker på spor for «Silke
vaieren " som sørget for å over
føre kraften . (4 . mai 1988) 
The man is pointing out the groo
ves for the wire used to convert 
water power into mechanica/ po
wer. (4 May 1988) 

Trerennen som førte vann til hjulet er borte. Avløpsgrøften ned mot bekken er fremdeles synlig . 
(4. mai 1988) 
The wooden penstock that conducted the water to the wheel has 
disappeared. The run-off channel to the brook can still be seen. (4 May 1988) 
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OVERFALLSHJUL I DANMARK 

Komplett arrangement med tilløpsrenne og overfalls
hjul i Den Gamle By, Århus, Danmark . (5 . juni 1977) 
A camp/ete system with the mil/race and an overshol 
wheel in The Old city Arhus, Denmark. (5 June 1977) 
+-

GAMMEL MØLLE I U.S.A. 

Gammel mølle med overfallshjul i Tennessee, USA. 
Den drives periodevis for å demonstrere bruken for 
turister. (12 . juli 1968) 
An old mill with an overshat wheel in Tennessee, 
USA. It is driven periodically to show tourists how it 
works. (12 July 1968) 
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KVERNHUSIBERGSDALEN,VAKSDAL 

I Bergsdalen i Vaksdal kommune står dette kvern
huset like ved Kaldestad kraftverk . 
Kvernen ble restaurert i ca 1983 etter ønske fra 
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) 
som også dekket omkostningene . 
Knut Rødland stod for restaureringsarbeidene. 
Han har fortalt at kvernen fungerer godt. Skolen i 
bygden - med elever i 7-12 års alderen - har 
prøvd den . De malte korn og bakte senere brød 
og boller av melet som ledd i sin heimstadlære. 
Sjefsingeniør Bjørn Christensen synes bollene 
smakte godt - selv om han fikk noen flere sand
korn mellom tennene enn vanlig . 

Vanninntaket til kvernkallen . (29. juni 1987). 
Water intake to the mill wheel. (29 June 1987) . 



Den nye kvernkallen ble laget av en 
lokal bygdesnekker. (29 . juni 1987) . 
The new mill wheel was made by a 
local carpenter. (29 June 1987). 
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KLESSTAMPE PÅ KVÆSTAD I SULDAL 

Dette er trolig den siste klesstampe som er bevart 
her i landet. Den ble bygget i 1820-1830 årene, 
brukt for siste gang så sent som i 1958 og res
taurert i 1988. 
Eieren tok imot ulltepper og vadmel til stamping 
(toving) for folk i distriktet mot betaling (hjem
meindustri) . Stampingen tok 2-5 timer og ble be
talt pr. alen. 

Kl esstampen på Kvæstad i Suldal. (3. august 1989) 
The fu l/ing house at Kvæstad in Suldal. (3 August 1989) 
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Gruen der vannet ble varmet. (4. mai 1988) 
The hearth where the water was heated. (4 May 1988) ~~~!'~ 

Klesstampen med rester etter gruen der vannet ble varmet til høyre. (4 . mai 1988) 
The ful/ing house with the ruinsofa hearth where the water was heated (right). (4 May 1988) 



Til venstre. - Lett. 
Tilløpsrennen i forfall. (4. mai 1988) 
A decaying penstock. (4 May 1988) 

Vasshjulet er et underfallshjul. (4. mai 1988) 
This waterwheel is of the undershot variety. (4 May 1988) 

Over. - Above. 
De to «lemmene" i midten stamper tøyet ved at de vekselvis 
beveger seg opp og ned . (4. mai 1988) 
The two «planks" in the middle scrubbed clothes by maving 
up and down. (4 May 1988) 



Nedre del av de to «Stamperne» og trauene der tøyet ble 
handtert under stadig tilførsel av varmt vann. (4. mai 1988) 
The lower parts of the two scrubbers and the troughs where 
the clothes were rinsed out in a steady stream of warm water. 
(4 May 1988) 

Ti l høyre. - Right. 
" Kamakselen » fra vasshjulet. Knastene sørger for at «Stam
perne» vekselvis heves og slippes . (3. august 1989) 
The «drive shaft" of the waterwheel. The cams ensure that the 
«Scrubbers" were a/ternately raised and lowered. (3 August 
1989) 

Klesstampen under restaurering . (10. juli 1988) 
The ful/ing house during restoration. (10 Ju/y 1988) 



54 

SKIPPER ARENT MØRCHS SAGBRUK I SØRFOLD 

Temmelig upåaktet av de fleste vegfarende ligger 
medtatte rester av et gammelt vasshjul ved ut
løpet av Sagelva like ved vegen mellom Bonnå
sjøen og Elvkroken i Sørfold . Navnet på elven for
teller klart hvilken oppgave hjulet en gang hadde. 
Noe som ytterligere bekreftes ved et sitat hentet 
fra Nordland Fylkesmuseums Kulturhistoriske 
registrer inger fra 1981 : 

" Her ble den første saga i Folden prestegjeld satt 
opp i 1770. Det var en oppgangssag , som ennå i 
1819 var den eneste i Salten fogde . (Kratt 1835). " 

I «Årbok for Sørfold 1981 " skriver Johan Olsen at 
det var en skipper ved navn Arent Mørch som fikk 
tillatelse til å sette opp sagen . Fra Johan Olsens 
siterte gamle kilder (Generalforstamtets innberet
ning) sakses følgende utsnitt : 

" I aaret 1778 ble Sk ipper, Arent Mørch , bevilget at 
opsætte Saug paa Ørnes i Foldens Fiord , ti at op
nytte en nær hoslig gende Almindings Skov, kaldet 
Kobvatnet ; men det som fornemme lig herved bur
de wæret laget i Agt, nemlig Syn og Taxation over 
Skoven , hvor meget den aarlig kunde taale at le
vere til Saugen , blev forsømt . Denne Skov var ikke 
aldeles ubetydelig og bestod mest av store Fyrre-

trær af bæste Slags Malm, som gav ypperlig Plan
ker og Bord . 
Men Mørch, som ingen Regler vare foreskrevne, 
men som havde fri Raadighed , forhuggede Skoven 
paa kort tid saaledes, at nu sees intet tilbage uden 
Stubber, og Marken bestrøed med for raadnet Tøm
mer, som han havde forsømt at bringe ti l Saugen; 
han solgte planker og bord utenfor Sognet som 
maatte ofte mang le, uagtet det var forbeholden 
nærmeste ret , og han bragte d isse endogsaa til 
Bergen . Med saadant Saugbruk war da Sognet ilde 
tien!, og man fortryder nu forsilde , at Mørch war 
over ladt Dispocitionen over Kongens Eiendom ti l 
sin fordel , men Landets Skade." 

Den virkelystne skipper fikk altså «frie hender" til 
å gå løs på den gamle grove skogen i området 
også øst for Kobbvatn (Gjerdalen) . Han hadde 
klart vesentlig større interesse og kunnskap for å 
tjene raske penger enn faglig forstlig vurderings
evne . Skogen ble rasert . En hendelse som er en 
viktig del av grunnlaget også for dagens vegeta
sjonsbilde. 



Kobbelvvågen mot Ørnes . Utløpet fra Sagelva med vasshjulet sk imtes innerst i bukten til høyre. (18 . juli 1985.) 
Kobbelvvågen towards Ørnes. The mouth of the Sag River anda waterwhee/ can be seen in the innermost part of the bay at the right. 
(18 July 1985) 
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Utsikt fra Sagelva med vasshjulet mot 
Elvkroken (brakkeleiren) . I den gamle 
innberetningen står det : " Denne 
Skov var ikke aldeles ubetydelig og 
bestod mest av store Fyrre-trær af 
bæste Slags Malm , som gav ypperlig 
Planker og Bord. " 
I forgrunnen de skrøpelige restene et
ter sagbruket som skar «Planker og 
Bord ". Skogen ble rasert. I dag finnes 
ingen gamle furutrær i dette området, 
slik det ellers er vanlig i denne delen 
av landet. (7 . juli 1989) 
The view from the waterwheel on the 
Sag River towards Elvkroken (con
struction crew quarters). According 
to ane old report : " This forest was 
not entirely without significance, con
sisting almost exclusively of large 
white pines of the very best grade of 
wood, which yielded splendid planks 
and boards." 
In the foreground the scanty remains 
of the sawmill that cut the aplanks 
and boards". The forest was destroy
ed. Today there are no pines left here, 
in contrast to other similar parts of 
the area. ( 7 July 1989) 



I forgrunnen til venstre «inntaksma
gasinet ». Nedenfor mot høyre selve 
vasshjulet (underfallshjul) og rester 
etter hjulet som overførte kraften . 
(18 . juli 1985.) 
Lett front. the intake reservoir. Lower 
right : the waterwheel (undershot 
wheel) and remains of the whee/ that 
converted the power. (18 July 1985) 

Vasshjulet og rester etter «krafthjulet» 
og tilløpsrennen. (18 . juli 1985) 
The waterwheel, remains of the «po
wer conversion whee/" and a pen
stock. (18 July 1985) 
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GAMMEL SAG I FROLAND 

Den gamle sagen med underfallshjul er i ferd med å gi tapt for «tidens tann ». (9. mai 1984) 
The old saw with its undershot wheel is loosing the battle against time. (9 May 1984) 



Sagen er fjernet . (7. juli 1988) 
The saw has been removed. (7 July 1988) 

Naturgriser har tatt tomten etter vasshjulet i 
plass . (7. juli 1988) 
/n eonsiderate peop/e have turned the waterwheel area into agar
bage dump. (7 July 1988) 
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VASSHJUL OG VATNING AV ÅKER VED NILEN 

Vi har så lett for å tenke oss vasshjul i praktisk 
bruk utelukkende som et middel til å skaffe kraft. 
Det virker derfor særlig fremmed når en ved Nilen 
treffer på et vasshjul som bruker kraft - «en ku
kraft " for å løse sin oppgave. Det er å hente opp 
grunnvann fra en brønn for vatning av åker. 
I prinsippet er vasshjulet å se til som et overfalls
hjul , men med den iøyenfallende forskjellen at 
kassene (skuffene) er byttet ut med leirkrukker. 
Hjulet stikker så dypt ned i brønnen at krukkene 
fylles med vann motsatt det vi er vant med . Den 
stadig vandrende ku trekker hjulet rundt. Krukke
ne som er fulle av vann heves opp. I det de pas
serer toppen tømmes de i en renne som fører 
vannet ut på åkeren . Det vannet gir grunnlaget 
for den frodige planteveksten i et kulturlandskap 
som ellers ville vært ørken . 

Et tannhjul av tre, lik dem som er brukt i " Kuvandringen ". 
(Februar1978) 
A wooden cogwhee/ like the anes used in the " cow power" 
system. (February 1978) 



Vatning av åker i Egypt. 
(Februar 1978) 
lrrigating tie/ds in Egypt. 
(February 1978) 

En ku og et vasshjul sorger for å hen
te opp vannet. Hjulet er i prinsippet et 
overfallshjul som går «baklengs» -
kassene er byttet ut med krukker. En 
ku sørger for at hjulet går rundt. 
Krukkene fylles når de dukkes ned i 
brønnen - og tommes i en renne når 
de passerer toppen! (Februar 1978) 
A cow and a waterwhee/ ensure thai 
water is available. In principle, this is 
a ubackwards" overshol wheel, and 
the compartments have been repla
ced by ceramic jars. A cow provides 
the power to turn the wheel. The jars 
are filled when they are dipped info 
the water and emptied info a conduit 
as they reach the top! (February 1978) 
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NYE TIDER - NYE DRIFTSFORMER 

Gammelt kvernhus i trengt posisjon på Sunnmøre. (8. juni 1977) 
An old mil/house in Sunnmore which /ooks rather «crowed out". 
(8 June 1977) 
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TOLSTADKVENNBERGETPÅLALMIVÅGÅ 

Virksomheten i Tolstadkvennberget tok t i l allere
de i vikingetiden og st rakte seg gjennom århund
rene helt frem til 1890-årene . 
I " Årbok fo r Gudbrandsdalen » for 1980 har her
redsagronom Jakob Brekken en meget god artik
kel om «Tolstadkvennberget og and re kvern
steinsbrot i Vågå og Sel ». Vi tar oss den frihet å 
hente to sitater fra den : 

"Når kverner kom i bruk veit vi lite um. Dei eldste 
kvernsteinane vi finn er til håndkverner. Malinga var 
nok kvinnearbeid. Det er fune mange slike steinar i 
jorda i Vågå. Summe av dei er truleg frå vikingtida. 
Det står og att ei og onnor handkverna på gardane. 
Dei vart brukt til saltkverner. Når bekkekverner kom 
i bruk veit ein heller ikkje. 
Det lærde strides - Men vi veit at bekkekverner er 
nemnt i diplom frå dalen fyrst på 1300-talet. 
Frå 15-1 600 vart det etterkvart svært mange. Det var 
kverner i alle bekker, sjølv småbekker der det berre 
er vatn nokre dagar i vårflaumen. Alle gardar hadde 
kvern eller part i kvern og somme gardar hadde 
fle ire. Mange husmannsbruk hadde og eiga kvern. " 

Dessuten siteres avslutningsavsnittet : 

" Frå kring århundreskiftet da dei nye møllebruka 
kom vart det litt om senn færre bekkekværner som 

vart brukt. Men mange rusla nok og gjekk ti I 1928 
da korntrygda kom. Det var daudhogget for bekke
kvernene. " 

Det er opplyst at kvernsteiner fra dette området 
ble brukt over hele Sør-Norge. Steiner ble også 
eksportert til Danmark og i noen grad til Holland 
og Mellom-Europa. Av det må en vel kunne slutte 
at kvernste iner fra Talstad også kan ha blitt dre
vet av vindmøller! Ja, kanskje også av heste- og 
oksevandringer og lignende. 

Billedteksten på neste side og på 
side 68 er sitat fra denne brosjyren 
utgi tt av tilsynsnemnda for området 
som er fredet. (1989) 
The quote in the preceding caption 
was excerpted from this brochure 
which was published by the loca l 
board of inspect ion. The area is 
protected. (1989) 



"Det er stille i Tolstadkvennberget i dag . Den viktigaste industriarbeidsplassen i Gudbrandsdalen frå tidleg mellomalder ligg aude 
og folketom. Mose og lyng gøymer merke etter hundreårig slit i allslags ver. Skrothaugane og kvernsteingruvene reiser seg og 
fortelom den store aktiviteten som ein gong var." (17. juli 1988) 

The most important industry in the entire Gudbrandsdal Valley since the early middle 
ages now stands abandoned and desolate. Moss and heather hide the signs of hundreds of years of activity in all kinds of weather. 
Piles of waste and the mil/stane quarries that are still standing bear witness to the hectic activity of times gane by. " (17 July 1988) 
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Til venstre. Left. 
De var trolig ikke gode nok - den gangen. (21. august 1985) 
They were probably not good enough - then. (21 August 
1985) 

Her ble et av de mange kvernsteinsemnene tatt ut for lenge 
siden. (15. ju li 1988) 
The rock for ane of many mil/stanes was excavated from here. 
(15 July 1988) 

Over. Above. 
«Hvilebua" var solid og naturvennlig , men ... ! (15. juli 1988) 
This «accommodation " was we/1-built and fit into the surroun
dings, but ... ! (15 July 1988) 



Interiør av " hvilebua» . (15 . juli 1988) 
Inside the earthen hut. (15 July 1988) 

Ildstedet er også en del av interioret. (15 . juli 1988) 
The hearth is also part of the interior. (15 July 1988) 



«Skrothaugene og kvernstein-gruvene reiser seg og fortel om 
den store aktiviteten som ein gong var ". " Mose og lyng gøy
mer merke etter hundreårig slit i all slags vær" . (15. juli 1988) 
" pi/es of waste and the mil/stane quarries thai are still stan
ding bear witness to the hectic activity of times gane by. " 
«Moss and heather hide the signs of hundreds of years of 
activity in all kinds of weather." (15 July 1988) 



Ja, det er både riktig og vik t ig . Men 
de forteller også en annen historie. 
Den at dagens landskap også har fått 
en egenverdi som gir den besøkende 
en umiddelbar følelse av å bevege 
seg i et levende, tiltalende , variert og 
interessant ja, nærmest eventyraktig 
- kulturlandskap . Det er også en lær
dom å ta med til ettertanke - ikke 
minst for alle dem som på forskjell ige 
måter arbeider med store inngrep i 
landskapet i våre dager. (15. juli 1988) 
This is true and it must not be under
estimated. But these artifacts also tell 
another story, i.e" thai the world of 
today a/so has an intrinsic value 
which will give future generations an 
immediate tee/ing of maving through 
a vital, attractive, varied and interest
ing - almost magic - cultural land
scape. This is certainly worth bearing 
in mind, not /east for all those people 
who are in any way associated with 
/arge-sca/e interventions into the 
landscape today. ( 15 Ju/y 1988) 



70 

KVERNSTEINSBRUDD I SELBU 

I årenes løp ble det åpnet mange 
kvernsteinsbrudd omkring i landet. 
De fleste dekket i varierende grad lo
kale behov andre fikk betydning for 
større områder og over lang tid . Tel
stad-bruddet er allerede omtalt. Der 
er det nevnt at steiner også ble levert 
til utlandet. I så måte spilte kvern
steinsbruddet i Selbu en langt større 
rolle . Det kom etter hvert til å overta 
det meste av kvernsteinproduksjonen 
her i landet. I 1870-80 årene var det 
den største inntekskilden i bygden . 
Bruddet ligger oppe i fjellet. Steinene 
ble grovt hugget til på stedet. Vesent
lig på vinterføre ble emnene ført til 
bygden der finhuggingen fant sted . 
(21. august 1989) Foto : Jens Aabel. 



As time passed many mil/stane quar
ries were opened in Norway. Most co
vered loca/ needs to a greater or les
ser extent - others were important to 
large geographical areas for lang pe
riods of time. Stabs of rock were also 
shipped abroad from the To/stad Qu
arry. From this point of view, the mil/
stane quarry in Selbu was far more 
important. It eventually was the site of 
most mil/stane production here in 
Norway. In the 1870s and 1880s it was 
the vil/age 's primary source of inco
me. 
The quarry is up in the mountains. 
The stanes were coarsely hewn on si
te. Winter ice and snow made it easi
er to transport the stanes down to the 
vi/lage where they were given their fi
nal shape. (21 August 1989) Photo : 
Jens Aabel. 
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KOBBERVERK I KÅFJORD, ALTA 

17 km langs E6 mot vest fra Alta i Finnmark, lig
ger Kåfjord. De som ferdes på vegen kan neppe 
unngå å legge merke til de store steintippene 
som ligger der. Gammel gruvedrift faller lett i tan
kene . Det er også riktig. 
Kaafjord , også kalt Alten , kobberverk, lå der i 
forrige århundre. Det var Nordkalottens første 
storindustri . Stedet hadde en periode større be
folkning enn Hammerfest, Vardø og Vadsø til
sammen . 
Vinteren 1944-45 raserte tyskerne stedet fullsten
dig med sin «brendte jords taktikk » under tilbake
trekningene. Bare kirken fikk stå, en av de ytterst 
få bygningene mellom den norske grensen mot 
øst og Lyngenfjorden , som unngikk å bli jevnet 
med jorden. 
Kobberforekomsten i området var kjent allerede i 
midten av 1700 årene. Gruvedrift tok så smått til i 
1825, men kom først igang for fullt i 1827. Det var 
engelske interesser, kapital og ledelse som stod 
bak. 
Arbeiderne ble hentet fra Cornwall (som da var 
den største kobberprodusenten i verden) , Falun , 
Røros og Folldal. Britene reiste fort hjem igjen . 

Med årene fikk befolkningen ved verket et enda 
mer internasjonalt preg . 
De første årene ble malmen sendt til England for 
smelting. Smeltehytten på stedet kom igang for 
fullt i 1838. Verket hadde fått forbud mot å bruke 
skogsvirke til smeltingen. Raseringen av skogen 
på Rørosvidda på grunn av smeltingen ved Røros 
kobberverk, skulle ikke gjenta seg i Kåfjord . Der
for måtte det brukes kull (koks) som ble importert 
fra England . 
Likevel ble det hugget tømmer til husbygging o.l. 
Til mange byggeformål ble det også brukt vanlig 
slagg og spesielle murstein støpt i former av fly
tende slagg. 
I tillegg til malmen fra Kåfjordområdet ble det 
hentet malm fra Kvænangen vest for Kåfjord og 
særlig fra Raipas syd for Alta. 

På nordkalotten foregikk det i disse årene store 
folkeflyttinger . Særlig var det mange kvener (fin
ner) som søkte nordover på grunn av uår i hjem
landet. Mange kom til Kåfjord for å arbeide på 
verket. De bosatte seg for seg selv på sydsiden 
innerst i fjorden - Kåfjordbotn . 



Utsikt over fjorden mot Kåfjord kirke . Et markert blikkfang der den ligger på en fjellrygg midt i området som en gang var et travelt 
og viktig gruvesamfunn . Grustak i forgrunnen . (8 . juli 1989) 

View of the fjord towards the Kåfjord Church, a real eye catcher situated on ridge of the mountain right in the center of an area that 
once teemed with mining activity. Gravet pit in the foreground. (8 July 1989) 
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Utsikt mot Kåtjordbotn der kvænen e (f innene) som arbe idet ved kobberverket, 
hadde sitt eget boligområde. (5. september 1987) 

View towards Kåfjordbotn where Finns who worked in the copper mines had their 
own settlement. (5 September 1987) 

I Vinteren 1944-45 raserte de tyske 
styrkene stedet fullstendig da de 
trakk seg tilbake fra den nordligste 
delen av Norge. Bare kirken ble spart 
- en av de ytterst få bygningene mel 
lom den norske grensen mot øst og 
Lyngenfjorden , som unngikk å bli jev
net med jorden. - En dramatisk end 
ring av det gamle kultur landskapet! 
(6. september 1989) 

-+ 

-+ 
In the winter of 1944-45, German for
ces totally destroyed this area as they 
retreated from the northern part of 
Norway. Only the church was spared, 
ane of the few buildings between 
Norway 's eastern border and the Lyn
gen Fjord that was not bumed to the 
ground. A dramatic change in the old 
cultural landscape' (6 September 
1989) 



Driften av verket stanset i 1878. Men ble tatt opp 
igjen i 1896. Vann til vasshjul og driftsvann var 
nødvendig for driften av verket. I forbindelse med 
gjenopptagelsen av driften , har jeg gitt etter for 
fristelsen til å ta med tre sitater fra Amund Hel
land 's bok «Topografisk statistikk - beskrivelse 
over Finnmarkens Amt». 

1) " Den 1903 her byggede opberedningsanstalt 
eller vaskeri, er beregnet paa at skulle kunne knuse 
og vaske 36 000 tons malm aarlig. Kraften , som 
driver dette vaskeri , er vandkraft , idet man udnytter 
et høit fald med liden vandmængde. Kraften be
nyttes foruden til driftafalle maskinerne i vaskeriet 
til elektrisk lys, elektrisk kraftoverføring til repara
tionsværksted samt til fordringen eller transporten i 
gru ben. Desuden benyttes det fra rørene strømmen
de driftsvand i vaskeriet. " 

2) " Under tjeldet Haldde eller Sukkertoppen ligger 
tre fjeldvande med et nedslagsdistrikt af ca. 20 km . 
Fra det laveste af disse tre vand , ca. 3.5 km . fra 
havet, gaar en bæk, som falder i fjorden omtrent 3 
km. fra Kaafjord værk. Det er fra denne bæk vær
kets driftsvand lages, idet vandet ledes i rør til Kaa
fjord værk. l ndtagsdammen ligger omtrent 1 km . fra 
vandet og omtrent 420 m.o.h. Fra indtaget føres rør-

75 



76 

ledningen først udefter Mølledalen til et skar paa 
fjeldsiden og gjennem dette i en sterk bøining ned 
til Kaafjord værk. Da vaskeriet , hvor maskinen, som 
er et peltonhjul , staar, ligger 50 mo h , bliver fald
høiden 370 m." 

3) " Disse oplysninger om peltonhjulet er meddelte i 
et skrift af direktør Otto Witt " Peltonhjulanægget 
ved Altens Kobbergruber i Kaafjord". Direktøren 
bemærker, at " benyttelsen af peltonhjul tør, især for 
Norge, komme til at blive at uhyre fordel , da hertil
lands g ives tusende smaa bække med meget hø it 
fald. En konstand vandføring av 40-50 sekundliter 
er jo i og for sig forsvindende lidet, saa at snart 
sagt en hver fjeldbæk bør kunne præstere saa me
get vand "." 

I historisk sammenheng må en være klar over 
hvor i landet verket lå, at det er tale om hundre
årsskifte - og de tallrike små elverkene som ble 
bygget omkring i landet i årene som fulgte . I 1909 
stoppet driften for godt. 
Kåfjord kobberverk har utvilsomt hatt stor og va
ri g betydning for bosetningen i Alta-området. Det 
var vel også nærliggende for folk vant med fjell
arbe ider å starte opp skiferbrytingen? Den hadde 
sin spede begynnelse i 1850-årene . 

En gravstein ved kirken står som en påminnelse o m de 
trag iske hende lsene vinte ren 1944-45. (september 1987) 

~-· ~ 

A headstone at the church stands as a reminder of the 
tragic events of the winter of 1944-45. (September 1987) 



Ettertankens tid . Denne steinen står på kirkegården i 
Karasjok . (10. juli 1989) 

A time for reflection . This stane stands in the church 
cemetery at Karasjok. (10 July 1989) 

Under siste krig var Kåtjorden en meget viktig 
havn for den tyske marinen som bekjempet kon
voiene med krigsmateriell til Murmansk. F.eks. lå 
slagskipet Tirpitz her 22. september 1943 da det 
ble angrepet av britiske dvergubåter og ble så 
sterkt skadet at det siden ikke kunne stikke til 
havs. Senere ble skipet flyttet til et sund ved 
Tromsøya der det ble senket ved flyangrep 12. 
november 1944. Da mistet 1200 tyskere livet. 
Kåfjord kobberverk har en forholdsvis kort , men 
omfattende, rik og interessant historie. Den er 
ennå ikke tatt i bruk av diktere av Falkbergets 
litterære format. Men det finnes en forholdsvis 
omfattende litteratur som i nøkterne ordelag be
skriver verkets historie, personer, nasjonaliteter, 
folk i arbeid og fritid , økonomi, teknikk , geologi 
m.v. Kort sagt en litteratur som gir et godt inn
blikk i det som en gang var: 

Helland , Amund , 1905: «Topografisk - statistisk beskrivelse 
over Finmarkens amt ». H. Aschehoug & Co. 
Moberg , Arvid , 1968 : «Kopparverket i Kåfjord" , Norrbottens 
museum. 
Ofstad , Mette K., 1979: " Kobberverket i Kåfjord" , Skoledirek
tøren/Høgskolen i Finnmark 
Nielsen, Jens Petter : «I kopperverkets tid . Kåfjord kirke 150 år" 
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A. 
•. ..Jti . 

Utsikt mot kirken og smeltehytten sett fra nord. Ved bygninge
ne til høyre står et stort vasshjul. Bilde utlånt fra Universi 
tetsbibilioteket i Bergen , tegnet av Lauwergne 5. september 
1839. 
Nederst : Området fotografert 8. jul i 1989. 
View of the church and smelting works from the north. A hu
ge waterwheel can be seen near the buildings to the right. 
This picture, borrowed from the University Library in Bergen, 
was drawn by Mr. Lauwergne on 5 September 1839. 
Below: The area photographed on 8 July 1989. 

Neste side øverst til venstre : Verksområdet fra kirkegården 
mot nord . Sitat : "·· · her avbrydes den tomme stillhed nu kun 
af og til af de hæse skrig fra en enkelt rav, der udhviler sig paa 
smeltehyttens halvt nedstyrtede tag ... ". 
Bildet som er utlånt fra Universitetsbiblioteket i Bergen, tok 
Sophus Tromholt i 1882. Da hadde verket vært ute av drift i 4 
år. Den ble tatt opp igjen i 1896. 
Nederst : Samme område fotografert 8. juli 1989. 
Next page, left, above : The works area from the church ceme
tery towards the north. Quote: "··· the empty silence here now 
is only broken by the occasional hoarse cry of a single raven , 
stopping to rest on the decaying roof of the smelting works 
... "· This picture, borrowed from the University Li bra ry in Ber
gen, was laken by Sophus Tromholt in 1882. At that time the 
works had been closed for four years. It was reopened in 
1896. 
Below: The same area photographed on 8 July 1989. 

Neste side øverst til høyre : Gruvesamfunnet syd for kirken 
avbildet mot kirken . Utlånt fra Universitetsbiblioteket i Ber
gen . Sophus Tromholt fotograferte i 1882. 
Nederst : Samme område, men fra motsatt side av fjorden . (6. 
september 1989) 
Next page, right, above : The mining community south of the 
church , as seen from the church. This picture, borrowed from 
the University Library in Bergen, was taken by Sophus Trom
holt in 1882. 
Below: The same area from the opposite side of the fjord. (6 
September 1989) 





En gruvenedgang ved Raipas. Malm 
tatt ut her ble transportert til Kåfjord . 
En bit av Altafjorden er synlig . Kåtjor
den går inn mot venstre . (6 . juli 1988) 
A mine entrance near Raipas. The ore 
mined here was transported to Kå
fjord. Just a glimpse of the Alta Fjord 
is visible. The Kåfjord veers off to the 
teft. (6 July 1988) 

I dag en idyllisk sti som fører ned fra 
gruven ved Raipas . - Den gangen en 
sterkt trafikkert dårlig veg som var 
første etappe på en strevsom og 
vanskelig ferd mot smeltehytten i Kå
fjord . (6. juli 1988) 
Today this is simply an idyllic path le
ading down from the mine at Raipas. 
It was once a heavily trafficked road 
in poor condition thai was the first 
leg of an exhaustive, difficult journey 
to the smelting works in Kåfjord. (6 
July 1988) 



Det må antas at gruvearbeidere som var fortrolige med arbeid i fjell , hadde særlig gode 
forutsetninger for å starte opp med skiferbryting i Tverrelvdalen i 1850 årene. (6 . september 1989). 
Ordfører Bakken demonstrerer skiferklipping. (8 . september 1987) 

It must be assumed thai as !hese miners were used to working with rock, and thai they 
were especially .well qualified to set up a slate quarry in Tverrelvdalen Valley in the 1850s. (6 September 1989) 
Mayor Bakkendemonstrates state cutting. (8 September 1987) 

81 



82 

VIGSNES-OMRÅDET 

æ Vigsnes Grube museum 
'fl/. Gamle gruva 
• Magasingården 
• Smeltehytta 
r Berghall / synk 
• Sykebustomta 
• Ruin etter verkets loe 
• Krigsminne 

Kjorbar vei 
~. Tilgi. funksj.h. 
~- Ikke tilgj. funksj.h. 

Kaøpergruva ...ar i driH \865- 197t 
Del bit UhUW'lel 4..2 ~lom ragods· 
kopper. sØ og svovel 
Yøttl var det storste og det mest 
moderne k~kel I fbd-Europa, 
og ~var det SIOt'Sle tettstedet 
I nordl',-et. def det bodde 3000 
menne,a" og twor del ~ 800 mann. 
GMM wwa gar 730 m ned i dypet 
l(opptrt t I Frh!tS5tatuai i New York ................ 

- ------------------

,.. ··"' 

God karttavle over Vigsnesområdet . (5 . oktober 1987) 
A usefu / map of the Vigsnes area. (5 October 1987) 

VIGSNES KOBBERVERK PÅ KARMØY 

En samtidig beskrivelse av Vigsnes Kobberverk 
gjengis her slik det fremtrer i Skilling-Magazin i 
1872, men overført til vårt tids bokstavbruk (origi
nalen har gotisk skrift). 

" Naar man fra Søen kommer ind Sirefjord, mellem 
Utsire og Karmøen , vil man snart blive opmerksom 
paa en dump Lyd, som i ul ige Mellemrom lader sig 
høre, og paa en sort Røg , som stadig viser sig over 
Land. Dette hidhører fra Vignæs Kobberverk. 
For 8 Aar siden fandtes her ingen Tegn til det Liv, 
som nu rører sig. Fiskere, som tilfældigvis optrak 
sine Baade i " Grønnevigsvaagen ", havde nok en 
og anden Gang studset over den blanke Stribe, 
som Kjølen frembragte , naar den blev gneden mod 
Sanden, men det var vistnok aldrig fald t dem ind , at 
netop dette var Bet ingelsen for den senere storarte
de Bedri ft , som herskulde opstaa. 
Det var forbeholdt en Fisker fra Sannæs, Brueland , 
at tinde Kisanvisningen , og at skjærpe den, og sit 
Skjærp solgte han senP.re til et belgisk Kompagni, 
hvis Agentør, Ch. Defrance, paa den Tid opholdt 
sig her paa Vestlandet for at anstille Forsøgsdrift 
med en Del Metalanvisninger i Stavangerfjordene. 
Om Sommeren 1865 blev Driften ved Vignæs Verk 
paabegyndt med nagle faa Mænd, og siden den 
Tid har den stadig udvidet sig. Exporten, som i 
1866 var 6,839 Tons, var ifjor 30,000, og Antallet at 



Arbejdere, der i Førstningen kun var 20 a 30 Mand 
er nu øget til 550. ' 

Fra Gruben , der har naaet en Dybde af 360 Fod, 
føres ved Hjelp af to Damphejsemaskiner hele Døg
net Malmen op i Dagen. Paa Jernbane bliver den 
da ført enten til Pukkerne og Scheiderne, eller til 
Vaskeriet , hvor ved Hjelp af en 20 Hestes Dampma
skine Ma lmen pukkes , knuses og vaskes. Den saa
ledes udvundne sorterede Malm bliver da enten i 
Damp eller Seilskibe ført til England . For at udføre 
dette, blev ifjor stadig benyttet 3 a 4 store Dampski
be, der tilsammen udførte 46 Reiser, hvoraf 31 , 
Ladninger var i norske, 15 i engelske Skibe. Resten 
blev udskibet i 45 Sejlfartøjer, hvoraf 5 engelske. 
Da 1m1dlert1d den største Del af disse Sejlfartøjer 
afgaa fra Stavanger, har Verket ogsaa et Oplag af 
Kis dersteds, og for at holde dette forsynet, er det 
stadig nogle Smaafartøjer i regelmæssig Fart. 
Verket har, foruden begge de nævnte Hejsemaski
ner og Vaskemaskiner, et stort Pumpeverk, en sto r 
og to mindre Vifter, en Dreje- og en Boremaskine, 
der alt drives med Damp, samt et Lokomobi l. I en 
nær Fremtid vil det faa en liden Damphammer, lige
som der er under Bygning en stor Smeltehytte , der 
skal ti I godegjøre den magre Kis. Man taler ogsaa 
om Anlægget af endnu et Vaskeri. 
At denne Trafik har gjort det folksomt paa den før 
saa nøgne Kyst , er en Selvfølge, og paa Verkets 

egen Grund tindes nu 47 større og mindre Bygnin
ger, hvoribland! et Sygehus, en Skole og et Festiv i
tetslokale. Foruden disse er udenfor Verket opført 
flere Huse, der dels tiljøre Arbejderne, dels Speku
lanter, der ved Hande l og Bortle je af Værelser gjør 
gode Forretninger. 
For at forsyne de 1,200 Mennesker, der leve af og 
ved Gruben, er der en stadig Tilstrømmen af Fo lk 
fra de omliggende Bygder. Paa Fiskebryggen og 
paa Torvet vil man daglig tinde Sælgere , der fald
byde Varer, og paa den Vej, der fører ti I Verket, 
møder man stadig Folk, der har Madvarer at sælge. 
Man kan ogsaa gjøre sig et Begreb om hvad der 
omsættes , naar man hører, at Verket iaar har udbe
talt over 100,000 Spd. i Arbeidspenge. 
Verket har faaet et Postaabneri , og der er, saavidt 
vides, andraget om Te leg rafledning . For at bøde 
paa den golde Natur og for at vække Sandsen for 
Orden og Nethed har Verkets Bestyrel se med store 
Opofrelser anlagt en Park og en Træplatning , der 
nu tegner sig godt, ligesom der er dannet en Musik
forening blandt Arbejderne , hvis Instruktør bliver 
lønnet af Verket. 
Ti l Sammenligning med and re Kobberverker her i 
Landet anføres til Slutning at, 
Røraas hadde i 1863 303 Arbeidere og udbragte 5.500 Tons Malm 
Kaafjord " " " 449 2. 700 
Folda l 30 2.660 
Vignæs " 1871 550 30.000 
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Verket var i bruk gjennom to perioder fra 1865-
1895 og fra 1899-1972. 
I første perioden skjedde malmbrytingen i gam
legruva som er viet det meste av oppmerksom
heten i denne publikasjonen. I andre perioden 
foregikk driften hovedsakelig i Rødklev gruve 
som ligger 400m lenger mot øst. 
På det meste var ca 3000 mennesker knyttet til 
verket. Av dem bodde ca 2000 innenfor verkets 
grenser. 
På det dypeste var gamlegruva 750m. 
Bruk av vannkraft var ikke mulig i dette området. 
Vann til dampmaskinene måtte kjøres fra et tjern 
i nærheten. Ellers samlet innbyggerne regnvann i 
tønner fra taknedløpene til eget bruk. 
Verket fikk elektrisk lys allerede våren 1885 fra en 
dampdrevet elektrisermaskin. (Elektrisk anlegg 
ved Laugstol Bruk i Skien ble satt i drift 1. okto
ber 1885. Det blir regnet som landets første elek
trisitetsverk fordi det produserte og solgte strøm 
til abonnenter.) 
Smeltehytten som startet opp i 1872 ble stanset 
igjen allerede i 1887 pga. store miljøproblemer 
fra svovelutslipp. 

Vigsnes Kobberverk var Nordens største i forrige 
århundre. En liten gruppe entusiastiske lokale, 
tidligere gruvearbeidere så først betydningen av 
dette som et viktig ledd i nasjonal kultursammen
heng. De stiftet Kobberverkets venner i 1979. For
eningen har senere vært pådriver bak ideen om 
museum og vern. 
Karmøy kommune kjøpte området av A/S Sør
Varanger i 1982. 
Administrasjonsbygget ble åpnet som museum i 
1985. Det synes klart at mulighetene nå ligger til 
rette for videre utvikling av et verdifullt og meget 
interessant nasjonalt kulturminne. Lykke til! 

Litteratur: 
1) Os land, Erling, 2. opplag 1986, Gruvefriften på Vigsnes 100 

år.Utgitt av «Kobberverkets Venner». 

2) Hauge, Aleksander, 1986 Vigsnes Kobberverk. Dreyer Bok 
Stavanger. 

3) Hverdag i Vigsnes, 1987. Utgitt av Karmøy kommune, Kul
turkontoret. 



Xylografi av " hovedgata" fra Skilling-Magazin i 1872. Den 
markerte porten i steinmuren ble laget som en representativ 
adkomst for kong Oscar li. Han skulle inn der for å se gruve
anlegget da han besøkte verket i forbindelse med avdukingen 
av bautaen på Hara idshaugen i 1872. 
Xylography of " Main Street" from the Skilling Magazine in 
1872. The special gate in the stane wall was made on the 
occasion of a visit from King Oscar li. He was to enter through 
the gate in order to see the mine for himself when he visited 
the area in 1872 in connection with the unveiling of the mono
lith at Haraidshaugen. 

Teglsteinsporten står fremdeles . 
(30 . august 1989) 
The gate in the brick wall is still 
standing. (30 August 1989) 

-+ 
Slik tar det seg ut i dag det kon
gen fikk se i 1872. (30. august 
1989) 
What the king saw in 1872 looks 
like this today. (30 August 1989) 
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" Hovedgaten » nå. Nevnte tegl
steinsport gjør det lett å orientere 
seg. (30 . august 1989) 
«Main Street" today. The gate in 
the brick wall makes it easy to get 
one 's bearings. (30 August 1989) 

Utsikt mot havnen . 
View of the harbor. 

Malmlager foran administrasjons
bygningen (øverst til venstre) . I 
forgrunnen parken på et tidlig 
stadium i sin utvikling . Bildet er 
utlånt fra Kobberverkets Venner. 
The ore storage dump in front of 
the administration building (top 
teft). In the foreground, the park 
at an early stage of development. 
This picture has been borrowed 
from the Copperworks Support 
Society. 





Utskipingshavnen på slutten av 
1800-årene. Administrasjonsbyg
ningen nederst til venstre. Bildet 
er utlånt fra Kobberverkets Ven
ner. 
The harbor towards the end of the 
19th century. The administration 
bui/ding is in the /ower teft cor
ner. This picture has been borro
wed from the Copperworks Sup
port Society. 

Den gamle adminisitrasjonsbyg
ningen, nå museum , til venstre . 
(30. august 1989) 
The old administration building, 
now a museum, to the teft. 
(30 August 1989) 



Utskipingshavnen med admin i
strasjonsbygningen innerst i buk
ten . I forgrunnen eksempel på at 
også barn arbeidet ved verket. 
Bildet er utlånt fra Kobberverkets 
Venner. 
The harbor with the administra
tion building at the head of the 
bay. Chi/dren were a/so employed 
at the works, as we can see in the 
foreground. This picture has been 
borrowed from the Copperworks 
Support Society. 

Utsikt mot den gamle administra
sjonsbygningen fra vegen ut til 
smeltehytten . (30. august 1989) 
View of the old administration 
building from the road out to the 
smelting works. (30 August 1989) 





Til venstre. Lett. 
Smeltehytten under restaurering . (5. oktober 1985) 
The smelting works during restoration . (5 October 1985) 
Smeltehytten og utsikt mot havet. Hytten ble satt i drift i 1872, 
men måtte stoppes allerede i 1887 pga. luftforurensning . (30. 
august 1989) 
The smelting works and a view of the sea. The plant was first 
used in 1872, but it was closed down in 1887 due to the air 
pollution it caused. (30 August 1989) 

Slaggtipp. Utsikt mot flyplassen . (30 . august 1989) 
A slag dump. View towards the airport. (30 August 1989) 

Fra parken ved verket. (30. august 1989) 
From the park at the works. (30 August 1989) 

Kobberet i frihetsstatuen i New York kommer fra Vigsnes kob
berverk . (23. mars 1989) Foto : Liv B. Hil lestad. 
The copper used to make the Statue of Liberty in New York 
came from the Vigsnes Copper Works. (23 March 1989) 
Photo : Liv B. Hillestad 
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SLAGG PÅ RØROS 

Røros kobberverk startet i 1664. Det ble nedlagt 
ved utgangen av 1977. Full drift gikk sammen
hengende frem til 1919. Da ble smeltehytten stan
set. Senere ble malmen sendt til Sverige for vi
dere behandling . 
Det er også en vesentlig forskjell fra de to tid
ligere omtalte kobberverkene ved at Røros har 
fortsatt å eksistere som en moderne og d r iftig by . 
Annet sted i denne publikasjonen pekes det på at 
Vemork kraftverk kom til å markere starten på 
Norges moderne industriutvikling . Fremveksten 
av Røros kan på tilsvarende måte betegnes som 
den spede begynnelsen på utviklingen av spesi
elle industrisamfunn her i landet. 
I begge de nevnte tilfellene var vannkraften en 
grunnleggende forutsetning. Neppe noen har 
skildret det bedre enn Falkberget der han lar 
vasshjulet ved Cornelia Smeltehytte «drive frem " 
handlingen både i «Nattens brød » - og i kjærlig
hetsforholdet mellom An-Magritt og Johannes 
konstknekt. 
På museet i den gamle smeltehytten står det im
ponerende modeller som fungerer og viser hvor
dan vannkraften ble utnyttet ved verket. 

I 1989 gav fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Rø
ros kommune i fellesskap ut en prisverdig publi
kasjon kalt «Røroslandskapet». Der fortelles det 
på en meget fin måte om det kulturlandskapet 
som vokste frem som en direkte og indirekte 
følge av virksomheten ved kobberverket. 
I denne publikasjonen rettes oppmerksomheten 
vesentlig ved hjelp av bilder mot slaggen - lokalt 
kalt sleggen - som var et nødvendig avfallspro
dukt ved driften av smeltehytten . Den gamle byen 
ble i stor grad bygget på slagg som også er et 
godt materiale til flere moderne byggeformål. 
Heldigvis stoppet uttaket såpass tidlig at det 
fremdeles finnes slagghauger. De er helt nødven
dige elementer i det lokale kulturlandskapet. De 
er da også vernet i likhet med hele det gamle 
Rørosmiljøet. 
Skal så slagghaugenes utseende «fryses fast " 
slik de er i dag? Skal ikke også de i noen grad 
være med i de evigvarende endringene og utvik
lingstrekkene kulturlandskapet gjennomgår? 
Eller skal " ugras» fjernes ved fysiske eller kjemiske 
hjelpemidler? 
Allmenngyldige entydige svar finnes ikke, men 



det kan blant annet være på sin plass å minne om 
at de høyst varierende og særegne vekstforholde
ne på en rekke av de aktuelle områdene, kan g i 
spesielt interessante plantesamfunn . Natu r lig 
styrt innvandring og utvikling av vegetasjonen 
kan derfor tilføre vårt nasjonale klenodium -
Røros - nye verdifulle fasetter i tillegg til de 
mange som allerede er på plass. Slagghaugene 
vil likevel alltid være der - dersom de ikke blir 
fjernet. 

Overfallshjulet som t idligere var utstilt ved smeltehytten mot 
malmplassen . Det er fjernet. (20. august 1981 ) 
An overshol wheel previously exhibited at the smetting works 
near the ore area. It has since been removed. (20 August 
1981) 
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Det gamle Røros er bygget på slagg . 
(4 . jul i 1989) 
The old part of Roros in built on slag. 
(4 July 1989) 
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Utsyn mot kirken og smeltehytten . 
Den gamle inntaksdammen for vass
hjulet til smeltehytten er synlig i elve
løpet. (4 . juli 1989) 
View of the church and the smelting 
works. The old reservoir for the wa
terwheel of the smelting works can 
be seen in the riverbed. (4 July 1989) 

Utsyn mot kirken og den store slagg
haugen . (4. jul i 1989) 
View of the church and the huge 
mountain of slag. (4 July 1989) 



Den gamle inntaksdammen var trolig 
den forste som ble bygget for indu
striformål her i landet (4. juli 1989) 
This old reservoir was probably the 
first one built for commercial purpo
ses in Norway. (4 July 1989) 

Utvilsomt har vegetasjonen varieren
de vekstmuligheter. (4. juli 1989) 
The vegetation undoubtedly has dif
ferent growing conditions in the two 
neighboring areas. (4 July 1989) 
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BANDAK - NORSJØ-KANALEN 

Bandak - Norsjø-kanalen sto ferdig i 1892. Da 
var vassdragene meget viktige ferdselsårer i Tele
mark. Utover i de 20-århundrede overtok veier og 
biler stadig mer av trafikken. Tømmertransporten 
kom etter hvert til å være det dominerende drifts
grunnlaget. Men også den tok slutt. Tilbake sto 
turisttrafikk og ferdsel med fritidsbåter. 
Nettop organisert turisttrafikk og ferdsel med 
fritidsbåter satses det nå mye på å utvikle til et 
bærende trafikkgrunnlag for kanalen i fremtiden. 
I dagens situasjon gir ikke det tilstrekkelig øko
nomisk grunnlag for å sikre nødvendig opprus
ting av kanalen. Men kombinert med den store 
kulturhistoriske verdien kanalsystemet har, var 
det likevel nok til at staten stilte økonomiske mid
ler til disposisjon for å sikre kanalsystemet for 
fremtiden. 
De fleste dammene som er nødvendige for at ka
nalsystemet skal fungere, er tidligere sikret i for
bindelse med bygging av kraftverk. Bare Kjeldal 
og Lunde dammer gjensto. De var så dårlige at de 
måtte erstattes av nye. 
De aktuelle dammene var bygd som nåledammer, 
det er en gammel teknikk som enkelt sagt består 

av stålbukker og ccnåler» av tre. Nålene må settes 
eller fjernes for å regulere vannføringen forbi 
dammene. 
Ved bygging av de to nye dammene ble det tatt i 
bruk en teknikk som er ny i Europa. Det er et 
japansk system med «luker» formet som luftfylte 
«gummipølser». Vannstanden ovenfor dammen 
holdes automatisk konstant ved at en liten mikro
prosessor sørger for å justere luftmengden i ccpøl
sene» etter som vannføringen varierer. 
Vannføringen er statistisk beregnet. Det vil renne 
vann over lukene i 360 av årets dager. 

Dammene ved Kjeldal og Lunde var bygd som nåledammer. 
Enkelt sagt er de bygget opp av et system med stålbukker 
som skjelett og «nåler" av tre. Nålene må settes eller fjernes 
for å regulere vannføringen. (Kjeldal nåledam i 1988) 
The original dams at Kjelda/ and Lunde were need/e dams. In 
simple terms this means that they were based on a skeleton of 
steel trestles and wooden «needles". The need/es were added 
or removed to regulate the water flow. (Kjelda/ needle dam in 
1988) 
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Den gamle Kjeldal nåledam. (19 . au
gust 1985) 
The old Kjelda/ needle dam. {19 Au
gust 1985) 

Anleggsarbeidene er i gang. (13. ja
nuar 1989) 
Construction is underway. (13 Janu
ary 1989) 



Det er forholdsvis store dimensjoner 
over anleggsarbeidene. (3 . februar 
1989) 
This is a relatively large-sca/e con
struction project. (3 February 1989) 

Oppgaven er løst. I forgrunnen sluse
kanalen med sluseport. (9. oktober 
1989) 
The task is completed. In the fore
ground, the sluice channel and the 
s/uice gate. (9 October 1989) 
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For fremtidig forklaring av det gamle systemet er denne modellen av en 
nåledam , satt opp i full størrelse ved Lunde sluse. (2 . oktober 1989) 

As an aid to understanding the principle behind the old system, this full
size mode/ of a needle dam has been set up at the Lunde sluice. (2 October 
1989) 

Neste side øverst til venstre : De 
gamle Lunde nåledam. Et hjørne a 
det gamle kraftverket er synlig ti 
venstre. (19. august 1985) 
Next page lett above: The old Lund 
needle dam. A corner of the old po 
wer plant can be seen at the teft. (1 
August 1985) 

Neste side øverst til høyre : Det garni 
kraftverket sett fra motsatt side 
(1986?) 
Next page right above: The old powe 
plant viewed from the opposite sid 
(1986?) 

Nederst til venstre: Arbe idene er i full 
gang . Kraftverket rives . (12 . februa 
1989) 
Lett be/ave: The work is progressing 
nice/y. The old power plant is being 
torn down. (12 February 1989) 

Nederst til hoyre : Oppgaven er løst. 
Mannen står på den nybygde gjeste
bryggen . Litt av sluseporten er synlig 
i venstre kant av bildet. (9 . oktober 
1989) 
Right be/ave: The lask has been com
pleted. The man is standing on the 
new guest marina. A small part of the 
sluice gate is visible in the teft corner 
of the picture. (9 October 1989) 
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VEMORK - RJUKAN 

På Rjukan sto det første aggregat i verdens stør
ste kraftverk ferdig i 1910. Kraftverket med det 
velkl ingende navnet - Vemork - kom i stor grad 
til å markere starten på moderne norsk indu
str iutvikling . 
Utbyggingen førte til kolossale og gjennom
gripende endringer av det gamle, beskjedne og 
isolerte bygdesamfunnet. Maleren S. Segelcke 
har gitt en gripende skildring av hendelsen i sitt 
maleri som er avbildet på forsiden av denne 
publikasjonen . 
Da Norsk Hydro startet virksomheten på Rjukan 
var det tekniske grunnlaget for å overføre kraften 
meget begrenset. Forbruksstedet måtte ligge så 
nær kraftstasjonen som praktisk mulig . Det var 
grunnlaget for at bysamfunnet Rjukan ble etab
lert der det nå ligger i den trange Vestfjorddalen . 
Senere skulle også det nye etablerte industri- og 
bysamfunnet oppleve store omstillingsproblemer. 
Gjennom årene skjedde det vesentlige endringer 
av produksjonsprosessene i fabrikkene og de tek
niske mulighetene for å overføre kraft over lange 
avstander utviklet seg med kjempeskritt. Nye løs
ninger måtte til . 

Det var tidens begrensede tekn iske mulig heter for å ove rføre elekt risi teter over lange avstander som gjorde at bysamfunnet 
Rjukan kom til å ligge så nær kraftverket som praktisk mul ig i den trange Vestfjo rdda len i Tinn komm une 
(3 1. august 1989 og 17. mars 1986) . 



I ombygget form stod Vemork kraftverk ferdig i 
1971 . Stasjonen og trykksjakten var da sprengt ut 
inne i fjellet. Det var lagt om fra likestrøm til vek
selstrøm og nye ledninger sørget for at kraften 
ble ført ut av området for å brukes i Hydros fa
brikker på Herøya. 
Det var endringer av så stort omfang at de rokket 
ved selve eksistensgrunnlaget for det etablerte 
samfunnet. 

Behandlingen av emnet i denne publikasjonen tar 
sikte på å slippe frem tanker om de følgene ut
viklingen har hatt for natur, arkitektur og land
skap - kulturlandskapet. 
På den tiden da konsesjonsbehandlingen for om
bygging av kraftverket tok til i 1968, var "den 
grønne bølgen " i opinionen på et forholdsvis tid
lig stadium i sin utvikling . Det var i stor grad tale 
om et «tilbake til naturen" syndrom som ikke sjel
den munnet ut i ureflektert generell industrihets. 
Det var f.eks. røster som hevet seg med krav om 
at «kraftverket og hele dets vesen " skulle fjernes 
for å slippe til skogen på nytt. Kommunal- og Ar
beidsdepartementet og fylkesfriluftsnemnda gikk 

The limited technology of the times did not allow electricity to be transmitted over lang distances. This meant thai the community 
of Rjukan had to be located as close to the power plant as possible in the narrow Vestfjord Valley in the municipality of Tinn . 
(31 August 1989 and 17 March 1986) 
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ikke så langt, men skrev i et brev (datert 8. mai 
1969) t i l Energid irektoratet i NVE : 
" Av søknadsdokumentet går det fram at nåværende 
rørgate m.v. forutsettes satt helt ut av drift. En viser 
ti l dette og ber ved eventuell konsesjon om at det 
må bli tatt inn vilkår om at rø rgaten og andre land
skapsskjemmende elementer som skal settes ut av 
dri ft, må fjernes. " 
Under kon sesjonsbehandl ingen i NVE førte dette 
til at Natur- og landskapsavdelingen (daværende 
kontor for naturvern og landskapspleie) i Vass
dragsdirektoratet i et notat datert 21. juni 1969 
skrev bl.a.: 

" Vi reg ner det som ti lfredssti I lende dersom en i be
tinge lsene bruker den samme formule ringen som 
nå er vanlig for landskapsmessige forhold ved re
gu leri ngskonsesjoner. Ut over dette har vi ikke noe 
vesentl ig å bemerke til det nye anlegget. 
Derimot finner vi grunn t i l å knytte noen bemerk
ninger ti l de uttalelsene som er kommet fra fylkes
fri luftsnemnda i Telemark og Kommunal- og Ar
be idsdepartementet når det gje lder det bestående 
anlegget. Vi tenker da særl ig på det synet som 
kommer fram i departementets bemerkn ing om at: 
" det må b li tatt inn vilkår om at rørgaten og 
and re landskapsskjemmende elementer som skal 
settes ut av dr ift, må fjernes. " 

På dette punkt er vi uenige med departementet og 
friluftsnemnda. Etter vår oppfatning er det noe spe
sielt med Vemork Kraftverk. Vurde rt ut fra flere syns
pun kte r som det vil føre for langt å komme nærmere 
inn på her, mener vi at dette gamle kraftverket pe
ker seg ut som et i høy grad verneverdig histor isk 
objekt I den stemningen som synes å råde g runnen 
idag , når det gjelder forholdet mellom teknikken og 
landskapet (naturen) , vil nok en slik oppfatning lett 
fal le mange tungt for brystet Likevel er det for oss 
klart at en her stå r ovenfor verdier som det ville 
være galt å gi slipp på uten at de er ski kkelig vur
dert av kompetente instanser. Av de mest synlige 
delene ten ker vi særlig på rørgaten og den gamle 
fine steinbygn ingen. Men det synes klart at også 
stei ntippene langs ti lløpstunne len , lukehuset og fle
re andre enkel tobjekte r må vu rderes i en slik sam
menheng. 
Vi an moder om at konsesjonsvil kårene ikke kommer 
til å innehol de bestemmelser som vil hind re den 
ovenfor nevnte historiske vu rderingen av det gamle 
anlegget før der eventuelt biir tatt bestemmelse om 
å fjerne de ler av det " 
Etter dette sendte Elekt risi tetsdi re ktoratet , som 
var saksbehandler i NVE, nevnte notat til høring 
hos Riksantikvaren , Norsk Tekn isk Museum og 
Norges Tekniske Høyskole (NTH). Fra NTH kom 
det dessverre ikke noe svar. 



Fra Riksantikvaren kom det svar datert 14. januar 
1972: 
"Vi vise r til Deres brev av 5. januar i år med ved
lagte dokumenter. 
Uten å ha vært på stedet, kan vi vanskelig uttale 
oss i detalj, men prinsippielt vil vi slutte oss ti l det 
som er sagt i notat fra Vassdragsdirektoratets kon
tor for naturvern og landskapspleie. 
For øvri g vil vi påpeke at rivnings- og ryddingskost
nadene trolig vil oppveie mange års vedlikehold. " 

Svaret fra Norsk Teknisk Museum var datert 12. 
januar 1972: 

" Vi finner det gledelig at Vassdragsdirektoratet be
trakter Vemork Kraftanlegg som et bevaringsverdig 
industri minne, og vi slutter oss helt til dette syn Det 
er helt i pakt med Norsk Teknisk Museums arbe id 
med bevaring av industrihistoriske minnesmerker. " 

Som neste skritt i saksbehandlingen sendte Elek
trisitetsdirektoratet det aktuelle notatet sammen 
med de to uttalelsene til høring hos en rekke 
andre instanser. Nå hadde heldigvis «Vinden 
snudd ». NVE og hovedstyret fikk bred støtte for 
sitt ønske om vern . Et ønske som Industrideparte
mentet i sin tur gikk helhjertet inn for . 

På et senere trinn i utviklingen i forbindelse med 
den praktiske gjennomføringen av vernevedtaket, 
sendte hovedstyret i NVE den 18. februar 1974 
innstilling til Industridepartementet, der det bl.a . 
sluttet seg til uttalelser i et nytt notat, datert 26. 
januar 1973, fra Natur- og landskapsavdelingen 
i Vassdragsdirektoratet der det bl.a. står: 

" Dersom en del maskiner blir stående i maskinhal 
len , vil man her ha et interessant stykke teknisk his
torie som samtidi g står i kontrast ti l det moderne 
kraftverk inne i fjellet. 
I maskinhallen for øvrig vi l det være plass for muse
umsvirksomhet. Man kan tenke seg et Hyd ro mu
seum , en avdel ing av teknisk museum eller noe i 
tilknytning til hendelsene under krigen. " 

Den senere utviklingen har vist at det langt på vei , 
var nettopp det som kom til å skje . Men den his
torien ligger utenfor rammen for denne publika
sjonen . 
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Skogen er fjernet i anleggsområdet (18. september 1907). Foto utlånt fra Norsk Hydro. 
The forest has been cleared away from the construction area. (18 September 1907) The picture is courtesy of Norsk Hydro . 



Traseen for rørgaten er gjort klar. Legging av rør og arbeidet med stasjonsbygningen er igang (18. juni 1909) . 
Foto utlånt fra Norsk Hydro. 
The path for the pipes has been cleared The pipe is being laid and the station building is under construction. (18 June 1909) The 
picture is courtesy of Norsk Hydro. 
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Side110 : 
Hydrogenfabrikken (Vannstoffabrik
ken) er på plass (oppført i 1927). I 
kjelleren der var det sabotasjen mot 
produksjonen av tungtvann fant sted 
under krigen (22. august 1929). Foto 
utlånt fra Norsk Hydro. 
Page 110: 
The hydrogen plant was completed in 
1927. The cellar was the site of an act 
of sabotage against the German pro
duction of heavy water (deuterium) 
during World War li. (22 August 
1929). The picture is courtesy of 
Norsk Hydro 

+-

Dette er ruiner av det gamle anleggs
kraftverket som måtte bygges for å 
skaffe kraft til anleggsvirksomheten 
for Vemork kraftverk (31 . august 
1989). 
These are the ruins of the provisional 
power station that had to be built to 
provide the power to build the Ve
mork Power Plant. (31 August 1989) 

-+ 
Hydrogenfabrikken som skjulte sta
sjonsbygningen , var i mange år et do
minerende og velkjent landemerke på 
Rjukan (24. juli 1969). 
The hydrogen plant that hid the sta
tion building was a familiar and domi
nating /andmark in Rjukan for many 
years. (24 July 1969) 
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Hydrogenfabrikken står der ennå. 
Men portalbygningen til den nye sta
sjonen inne i fjellet og den nye kraft
ledningen forteller at en ny stasjon 
har overtatt og at kraften fores ut av 
dalen (25 . juni 1976) . 
The hydrogen plant is still standing, 
but the entrance to the new station 
which is located inside the mountain 
and the power transmission lines 
show thai a new station is in opera
tion and thai power is being exported 
out of the valley. (25 June 1976) 



Det var bygget en omfattende forbin
delse av betong mellom hydrogenfa
brikken (delvis fjernet) og den prakt
fulle steinfasaden på stasjonsbygnin 
gen (25 . juni 1976) . 
A large concrete annex was built to 
connect the hydrogen plant (partia/ly 
removed) and the beautiful stane fa
cade of the station building. (25 June 
1976) 

Hydrogenfabrikken er sprengt ned . 
All massen brukes til å forme terren
get. Fasaden på stasjonsbygningen 
er ennå ikke ferdig restaurert (2 . sep
tember 1977) . 
The hydrogen plant has been demo
lished. All the rubble will be used to 
shape the terrain . The restoration 
work being done on the facade of the 
station building was not yet comple
ted. (2 September 1977) 
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Fasaden ferdig restaurert. God vegetasjonsutvikling 
på ferdig formet terreng (1 . juni 1988). 

The facade has been completely restored. Vegetation is making good 
headway in the newly contoured terrain . (1 June 1988) 

Nybygget adkomstrampe til museet. Er 
den nødvendig ? Det finnes bl. a. heis 
innendørs (1 . juni 1988). 

New entrance ramp to the museum. Can 
this really be necessary? There is even an 
elevator inside the building. (1June1988) 



De gamle steintippene langs tilløps
tunnelen vitner om gamle driftsmåter 
ved tunnelarbeider (18 . september 
1986). 
The old rock tips along the intake 
tunnel bear witness to old tunnel
building techniques. (18 September 
1986) 

Under spesielle sneforhold er tippene 
særlig lett synlige om vinteren (8 . 
april 1988). 
Under certain conditions, the tips are 
highly visible in the winter. (8 April 
1988) 
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Det gamle lukehuset (18. september 1986). 
The old gate chamber ( 18 September 1986) 

Det nye lukehuset (18. september 1986). 
The new gate chamber. (18 September 1986) 
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Litt av inntaksmagasinet med dammen og det nye og det gamle lukehuset (18 . september 1986). 
Part of the intake reservoir with the dam and the new and the old gate chamber. (18 September 1986) 
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