
SKADEFLAUMAR

10. august 1937 vart over halvparten
av den dyrka marka i SIMADALEN teken
av elva. Skadane på vegar og hus var
òg katastrofale. Verre skadeflaum
har truleg ingen i Hordaland 
opplevd, så langt soga veit. 

Lokalhistorikaren Olav Kolltveit skriv:
«Ein engelsk fotturist var denne dagen
på veg frå Finse til Fossli og vart vitne til

det veldige naturskodespelet då vassmassane
kasta seg utføre og gjorde Rembesdals-
fossen til eit Niagara.På Fossli var det ingen
som forstod kva han vasa om når han snakka
om at Vøringsfossen var berre ein siklebekk
mot den fossen han hadde sett.»

Det var isbreen som var årsak til natur-
katastrofen.Vatnet frå dei tre Demmevatna
(Nedre,Midtre og Øvre) på nordsida av bre-
tunga Rembesdalsskåka renn naturleg under
Rembesdalsskåka,ut i Rembesdalsvatnet og
vidare i Rembesdalsfossen ned til Simadalen.
På 1800-talet og tidlegare vart vatnet frå
Demmevatna i periodar stoppa av breisen,
som då var mykje tjukkare. Vassstanden i
Nedre Demmevatnet steig då så mykje at
vatnet til slutt rann ut oppe på breoverflata.
Vatnet skar etter kvart ei djup renne ned gjen-
nom isen, slik at vasstanden gradvis minka
att. Under tappinga tilbake til normalt nivå
vart det ei langvarig høg vassføring i Sima,
men ingen skadeflaum – før i 1893.

Denne sommaren kom den første kata-
strofesendinga frå Rembesdalsskåka. Opp-
drifta i vatnet var då truleg stor nok til å
lyfta bretunga. Vatnet pressa seg så fram
under breen og opna raskt ein stor kanal.

Etter 24 timar var Nedre Demmevatnet full-
stendig tømt. Dette skapte ein veldig flaum
i Simadalen. Etter flaumen vart det sett i
gang sprenging av ein fjelltunnel under
Luranuten for å halda vassstanden i Nedre
Demmevatnet under det som vart vurdert
som faregrensa. Tunnelen var
ferdig i 1899,og hindra nye skade-
flaumar i 38 år.

10. august 1937 kom likevel
flaumen på nytt,og denne gongen
med ein intensitet som gjekk
langt over flaumen i 1893. Denne
gongen tok det ikkje meir enn
tre og ein halv time å tømma
Nedre Demmevatnet. Like etter
vart det sett i gang arbeid med
ein ny fjelltunnel, som ligg om
lag 50 meter lågare enn den første.
Denne tunnelen heldt unna for

isens skadeverk heilt fram til 1980. Då vart
det slått ein tunnel som tappar avlaupet
vestover til Langevassmagasinet, som så gir
driftsvatn til Sima kraftverk. Den eldste
tappetunnelen er tørrlagd og byr på ei
trygg vandringsrute langt inn i berget.

517

HARDANGER EIDFJORD

Simadalen

SKYKKJEDALEN 

Skykkjedalsvatnet er utgrave av brear i
istidene. Dalen der vatnet ligg, er ein
typisk hengjedal, som munnar ut langs
Simadalens stupbratte sørside. Isen har
etterlate eit uvanleg fint snitt gjennom
den gamle grunnfjellsflata. Dette kjem
tydelegast fram i nordveggen av Skykkje-
dalen. Grunnfjellet ligg under, med lys
granitt som reiser seg frå ura nedst i
dalen. I den øvre delen av bratthenget
ligg fyllittlaget frå kambriumtida. Top-
pane i bakgrunnen (Store Træsnuten og
Jøklanutane) er restar etter skyvedekka
som sklei innover vidda under kollisjonen
med Grønland i silurtida.

Flata mellom grunnfjell og fyllitt er nes-
ten jamn. Men lèt vi blikket gli langs den
vassrette kontakten, ser vi at han gjer eit
hopp like vest for Skykkjedalsfossen. Her
har søraustsida sokke ned fleire titals
meter langs ei skrå forkasting. I dette
området er det fleire slike forkastingar,
som bryt opp den elles så jamne grunn-
fjellsflata. Dei er
danna etter at skyve-
dekka kom på plass
– meir veit vi føre-
bels ikkje om alderen
deira.

TUSSAFOTEN  

Frå parkeringsplassen til Hardangervidda
Natursenter i Øvre Eidfjord er denne
underlege fjellformasjonen godt synleg mot
himmelranda i nordaust. Tussafoten
(960 moh.) er ein rest som står att av
grunnfjellet. Mykje av det oppsprokne
fjellet omkring er forvitra på grunn av
frostsprenging og har rasa utfor kanten og
ned i steinura i Gjuvedalen. (Foto: Svein Nord)

Simadalen etter flaumen i 1937. (Normann)

Kart
over 
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Rembesdalsskåka og Nedre Demmevatnet, frå
Tresnuten.Demmevasshytta til venstre på biletet.
(Foto: Svein Nord)
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