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FORORD
Folk i Klepp lever lenger enn resten av landet. Det slo en undersøkelse fast for
få år siden. Selv om en lever lenge, er det få forunt å bli 100 år. Alle 100-åringer
kan se tilbake på mange opplevelser, både for egen del og ikke minst i samfunnet
de har vært en del av.
Historien til Klepp Energi er vevd sammen med historien til Klepp kommune.
Elektrisitet og strøm var det store for samfunnsutviklingen og selskapet i de første
femti årene. Sikker strømforsyning er fortsatt det viktigste oppdraget vi har. I
senere år har sikker og stabil tilgang til internett gått fra å være et gode til en helt
nødvendig del av hverdagen. Der er vår fiberutbygging unik.
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Klima og miljø har tidligere vært en utfordring for nettdrifta i Klepp, men er
nå blitt en fordel og en mulighet. Strømnettet har blitt kablet, den klimafiendtlige deponigassen fra avfallsdeponiet i Sør-Rogaland er blitt en ressurs, og Klepp
Energi har bygd ut et biogassnett som er tilrettelagt for å distribuere biogassen
som produseres ute på gårdene.
Våre ansatte opp gjennom alle disse årene har med pågangsmot, faglig dyktighet
og kløkt plassert Klepp Energi i norgestoppen på flere felt. Eier og styret har sammen
med ledelsen i selskapet lagt strategier som vi i dag nyter godt av. Klepp Energi
er i dag en 100-åring som er helt oppdatert og fortsatt vil bidra i utviklingen av
energi-, klima- og kommunikasjonsløsninger. Alt tilpasset dagens og framtidens
krav til miljøhensyn, effektivitet og driftssikkerhet.
Når en blir 100 år, må det jo markeres. Og vi har mye historie å formidle. Skulle
vi gi ut en tradisjonell bok? Selvsagt skulle vi det. Klepp Energi hadde ikke gitt ut
noen bok tidligere. Kun et hefte ved 25-årsmarkeringen i 1944. Da var det på tide å
få samlet historien og gjort den tilgjengelig. Målet har vært å få til en interessant,
godt illustrert bok med variert stoff som når ut til flest mulig. Håper vi har truffet.
Stor takk til alle som har bidratt med bilder, historier, blitt intervjuet og på
andre måter gjort at denne boken ble som den er. Takk til Bjørn Moi i Jæren Forlag
for kreativitet og drivkraft.
Vær så god, her er vår historie!
Håkon Ådland, direktør
Vidar Haugland, styreformann
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DEN NYE TID BEGYNNER
«Enstemmige beslutning: Formannskapets innstilling bifalles!» Med de ordene slo
ordfører Donchard Carlsen resolutt klubba i bordet, og han satte slik punktum for
år med spekulasjoner, forhandlinger, frustrasjoner og utredninger.
Hadde den tidligere bankkassereren visst hvordan vedtaket skulle påvirke Klepp
herreds økonomi i flere tiår framover, er det mulig klubbeføringen ville vært noe
mer nølende, men der og da var det nok mest lettelse, triumf og framtidstro som
dominerte: Endelig hadde man en retning, man kunne komme i gang! Få det gjort!
Nå skulle bygda hvor han var født og oppvokst – bygda han brant for – følge sine
naboer inn i den nye tid; en tid hvor veiene kanskje ikke var brolagt med gull, men
opplyst med elektriske lamper, og den elektriske kraften la grunnlag for modernisering og industrialisering! Syttende august 1918 kom til å gå inn i historien som
en merkedag for herredet!
Innstillingen herredets utvalgte nettopp hadde sagt ja til, skulle lede til alt
dette. Og mer til.
CARTE BLANCHE
Enhver reise starter med det første steget, heter det. Noen vil hevde denne reisen
startet med å snuble over dørstokken. Den enstemmige beslutningen som ble
protokollført i Klepp herredsstyre 17. august 1918, lyder som følger:
I. Til utbygging av linjenett i Klepp – vesentlig i overensstemmelse med den i det trykte
dokument omhandlede foreløpige utbygging – bevilges det fornødne.
II. De nødvendige stolper til den høyspente linje støpes i betong så snart som mulig.
III. Det blir snarest å foreta endelig befaring, hvorunder linjene fastslåes og oppstikkes.
IV. E.komiteen nedsetter blant sine medlemmer et arbeidsutvalg som fungerer som
byggekomite og foretar det fornødne til linjenettets bygging og innkjøp av materiell.
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vedtaket, og ønsket å bidra med sitt narrativ til prosessen som fulgte. Like naturlig
er det at han starter med jordbruket, ikke bare fordi han selv var gårdbruker, men
også fordi dette var den dominerende næringen i Klepp på den tiden.
«Jordbruket hadde i den foregående 100-års periode gjennomgått en utvikling
som det ikke er spurt maken til før. Og hakk i hel med jordbrukets omlegging og
utvikling, fulgte industriens inntog, skipsfartens omlegging, jernbanebygging,
veinettets utvidelse, telegrafen ble anlagt o.s.v. Alt dette førte med seg krav om
arbeidsfolk, og mens det før var rikelig og billig tilgang på arbeidsfolk til jordbruket,
tok nå mer og mer ungdommen veien fatt til byene og industrien. Det så lysere ut
der. Det var jo bare en – som regel den eldste – av sønnene som tok gården etter
faren, og de andre hadde ikke interesse av å gå der», skriver han.

V. E.komiteen bemyndiges videre til med bindende virkning for kommunen å treffe de
fornødne avtaler med Sør-Jærens E.verk om dette skulle ønske en forhandling med Klepp
om å føre kraft gjennom Klepp.

Industrialiseringen han viser til, er den såkalte «andre industrielle revolusjon»
som skjedde fra sent på 1800-tallet til rundt 1920, mye basert på de teknologiske
gjennombruddene som fulgte av at man tok i bruk høyspent elektrisitet som
energikilde i industri og samfunnsliv.

VI. Det i møte 3/4s tagne forbehold om uttakning av kraften på Foss-Egeland eller strøket
der omkring, settes ut av kraft, i det samtidige vedtas de av Stavanger E.verk foromhandlede
skrivelse av 10.ds. givne tilbud.

I tillegg til lekkasjen av arbeidskraft til byene og industrien, var det en betydelig
emigrasjon til Amerika, og utvandringslysten ble ikke mindre når de første reisende
besøkte gamle tomter.

Som en demonstrasjon av herredstyrets vilje og handlekraft er beslutningen
et mesterstykke. Som utgangspunktet for en prosjektplan er den oppskriften på
en økonomisk katastrofe: Den slår fast at Klepp herred vil bevilge de midler som
er nødvendig for å få jobben gjort, uten å vite hva det koster, og uten å vite hvor
pengene skal komme fra. E-komiteens medlemmer, stort sett legfolk, skal være
både byggeledere og innkjøpere, mens tids- og framdriftsplanen er definert som
«snarest mulig.»

«Det fortaltes nok helst om resultatene, mindre om det voldsomme slit og slep
som disse pionerer hadde gjennomgått før de kom så langt at de godt oppdresset
igjen viste seg i gamlelandet», skriver Carlsen, og legger til at de «som regel ble
fulgt av større eller mindre flokker når de for igjen». Han overdrev ikke. Ifølge
Jan Eivind Myhre, professor emeritus ved Institutt for arkeologi, konservering og
historie ved Universitetet i Oslo, utvandret mellom 20 og 30 prosent av Klepps
befolkning mellom 1875 og 1905!

I denne kontekst faller ord som «hybris» og «desperasjon» lett i hu, begge deler
muligens urettferdig, så for å bedre forstå hva som drev bygdas folkevalgte til å
utstyre E-komiteen med carte blanche, må vi litt tilbake i tid.

Carlsen oppsummerer da også på en måte som er Snorre verdig: «De som ble
igjen, fikk hendene fulle.»

UTVANDRINGSPROBLEMER
«Skal det skrives noe om Klepp E.verks 25 årige virksomhet, faller det naturlig
å kaste blikket tilbake og se litt på forholdene i den tiden som ligger bak.» Slik
innledet Donchard Carlsen fortellingen da han i 1944 førte jubileumsheftet «Klepp
Elektrisitetsverk 25 år, 1919–1944» i pennen. Som ordføreren som fikk utbyggingen
vedtatt, følte han nok et behov for å forklare de bakenforliggende årsakene til
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Prøver på inntakstrakter.

KRAFTBEHOVET MELDER SEG
Det synes som en selvmotsigelse, men samtidig som arbeidskraft flyttet ut, økte
aktiviteten i jordbruket i Klepp, skriver Carlsen.
«Dyrkinga tok fart, de største bruk ble delt, det ble vølt på det gamle og a vlingene
steg. Folkehjelpen (arbeidskraften) strakk ikke til, og maskindrift var ukjent.»
Ifølge han var det særlig treskingen av stadig større kornavlinger som ble besværlig.
Treskemaskinen kom, men manglet drivkraft: «Noen få hadde vannfall på gården
og fikk gode treskegreier i stand. De øvrige var henvist til hestevandringer eller
vindkraft, men dette var lite tilfredsstillende.»
Nyoppfinnelsen forbrenningsmotoren kom etter hvert til Klepp litt etter århundreskiftet, og den skapte store omveltninger. Enkelte selvrensende treskeverk som
gjorde jobben raskt, ble kjøpt inn, men bygningene var verken store nok eller særlig
egnet, så i tillegg til mye spilt korn, trengte man frustrerende mye arbeidskraft for
drive verkene. Imens var behovet for drivkraft til pumper, slipesteiner og andre
redskaper voksende. Elektrisiteten ble nevnt, men kostnader samt infrastrukturen
som krevdes, la en demper på begeistringen. Og hvor skulle kraften komme fra?
«Man hadde hørt om små anlegg – grendeverk. Kanskje det var noe å tenke på?
Det forekom jo noen få kvernefall i bygda. Kort sagt; misnøyen med de bestående
forhold økte, og framsynte menn begynte å se seg om etter en utveg til å få elektrisk
energi spredt i bygda», skriver Carlsen.
«Det måtte selvsagt bli en kommunesak.»
Inntakstrakt for straumkablar gjennom husvegg, som driftsstyrar H. Carlsen i Klepp Elektrisitetsverk fekk patent på
i 1920-åra.
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17. august 1919 slo ordfører Donchard Carlsen klubba i bordet: Til utbygging av linjenett for
elektrisitet i Klepp «bevilges det fornødne».
Det ble dyrt. Klepp elverk var et pengesluk de første årene. Seinere ble elverket en pengebinge for kommunen.
Jubileumsboka «100 år i høyspenn» forteller historien om elverket som ble til energiverk
og om luftlinjene som ble til jordkabler, om selskapet som etter mye strid har valgt å være
selvstendig, og som nå ligger på Norges-toppen i driftssikkerhet og fiberutbygging.
Ikke minst forteller boka om elverksarbeiderne som har klatret i stolpene og stått i stormen
for å sikre strømforsyningen for kleppsbuen. Det har vært dramatikk, men også lått og løye
underveis.

