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EN SANG-FUGL
Hvor Larm af Fossevældet
kuer al anden Røst
der bygger og bor paa Fjældet
en Fugl med Sanger-Bryst.
I dunkleste Klippe-Kløfter,
ja tæt ved Elvens Fald,
sin freidige Røst den lofter, —
og derfor hedder den Fosseka
Mens Regn af Skummet driver
gjennem dens Rugested,
dens Sang og Flugt beliver
Vandenes øde Bred.
Men mangen en Gang, til,Takke
for Triller og blide Kvad,
faar Fuglen over sin Nakke
et isnende, umildt Styrtebad.

i.

Dog aldrig den forlanger
at kvæde i Blomster-Duft,
og ei, som Skovens Sanger
den undflyr Vintrens Luft.
Paa Is, som Taage slører,
i Elvegruben trang,
alene, for døve Ører,
den hæver endnu sin friske Sang.
Men skal en Sanger trives
i Fossekallens Kaar,
maa han for Alting drives
af Iver, som forslaar, —
dertil af Himlen skjænkes
en rigtig Fjeder-Pels,
som taaler at overstænkes
af bistert brusende Vand tilfjelds.
J. S. Welhaven.

Våre
oppgaver
Av
generaldirektør
Fredrik V ogt

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen har mangesidige arbeidsoppgaver, tilsynelatende kanskje med
liten indre sammenheng. Hva er f. eks. sammenhengen
mellom forbygningsavdelingens og elektrisitetstilsynets
virkeområder? Den ene arbeider med å beskytte dyrket
jord mot flomskader og med å vinne inn ny jord til
dyrking. Det annet skal passe på at de elektriske anlegg
blir tilfredsstillende utført. Hvorfor ligger så vidt forskjellige oppgaver under samme etat?
Det er et nærliggende spørsmål. Og når vi nå står
ved den milepel at vi — omsider — skal utgi vårt
eget blad, kan det være verd å tenke gjennom dette.
Bladet har jo som en av sine oppgaver å virke som
et samlende ledd mellom oss alle, og da bør vi vite
hva som skal samles, og hvorfor.
Våre oppgaver er selvsagt tradisjonsbundne, vokset
fram med den historiske utvikling. I vår første trykte
årsberetning (1951152-1952/53) fant vi det hensiktsmessig å gi en historisk oversikt over etatens utvikling.
Den som vil gå i mer deltalj får bla tilbake dit. Men
skal vi søke å gi et overblikk over våre oppgaver, hvorfor vi er her, da må vi begynne fra den kanten.
Begynnelsen kan føres tilbake til den felles dansknorske Kanaldirektion fra 1804, noen år senere utvidet
til å omfatte både kanal-, havne- og fyrvesenet. Slik
ble det arbeidet videre også etterat vi i 1814 skilte
lag med Danmark og fram til fyrVesenet ble utskilt i
1841 og havnevesenet i 1846. En kort tid lå også jernbanesaker . under samme etat, men ble raskt skilt ut.
Dermed ble altså «Kanalvesenet» stående for seg som
egen •etat, riktignok i meget beskjedne former, for
behandling a-v all vassdragssaker.
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Gjennom en samlende «ingeniørkommisjon» hadde
en ellers den gang et organisert samarbeid med Statens
andre tekniske etater — noe vi vel kunne trenge også
i dag.
Som navnet sa, Kanalvesenet kanaliserte våre vassdrag. Det satte seg minnesmerker særlig ved kanalene
i Skiens og Haldenvassdragene. Men det drev dessuten hydrologiske undersøkelser og forbygningsarbeider, og det hadde fløtningssaker i den utstrekning
disse kom til sentraladministrasjonen.
Da mulighetene åpnet seg for en storstilet utnyttelse
av elektrisk energi i tiden før århundreskiftet: tok
Staten — i 1891 — først opp som sin oppgave å gjennomføre kontroll med de elektriske anlegg, særlig ut
fra faremomentet. •Dette ble ordnet ved egne organer,
utenom Kanalvesenet.
I verden ellers var et slikt skille nærmest en selvfølgelighet. Der produsertes jo den gang, som nå,
den overveiende største del av den elektriske energi i
varmekraftverk.
I årene etter århundreskiftet ble også dannet nye
institusjoner til behandling av andre vassdrags- og
elektrisitetssaker. I en rekke år hadde man dermed
4 sideordnede organer.
I Norge gikk imidlertid utviklingen raskt over i
andre baner: .Etterat en lærte å overføre elektrisk
energi over større avstander, har vannkraften gitt
grunnlaget for elektrisitetsforsyningen på en ganske
annen mke enn i andre land. Hos oss produseres
gjennomsnittlig 99,7 prosent av den elektriske energi
med vannkraft mot bare 38 prosent i resten av VestEuropa, 13 prosent i Sovjet, 25 prosent i USA, osv.

Dermed er det hos oss blitt en uvanlig nøye sammenheng mellom vassdrags- og elektrisitetssaker.
P. g. a. disse våre særlige forhold ble det funnet
hensiktsmessig å samle alt under en etat, og i 1920
vedtok Stortinget dette: Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen — i daglig tale Vassdragsvesenet — ble
organisert som en enhet, med sitt stortingsvaltehovedstyre og en generaldirektør som formann i dette.
Vår instruks sier, at Vassdragsvesenet, med sitt
stortingsvalte hovedstyre, har plikt til å våke over det
offentliges og almenhetens interesser i vassdragene og
til å våke over og fremkomme med forslag om hva det
fra statens side bør gjøres til fremme av vannkraftens
utnyttelse og elektrisitetsforsyningeni landet.
Vassdragsvesenet er selvsagt underlagt et departement, nå Industridepartementet (departementsnavnene og fagområder har skiftet noe opp gjennom
årene). Men vi må være klar over betydningen av at
det har sitt stortingsvalte hovedstyre med en slik instruks. Det gir både et særlig ansvar og en særlig rett
til helt selvstendig å avgi uttalelser og innstillinger
på fritt grunnlag.
Etatens indre organisasjonhar etter hvert endret seg
noe, særlig ved Stortingets vedtak i 1933, som la
grunnen for den nåværende ordning. Den gang regnet
riktignok både de administrative myndigheter og Stortinget med at arbeidet med landets elektrisitetsforsyning i sin alminnelighet tilhørte en stort sett avsluttet
epoke. En antok at Vassdragsvesenetsarbeid for fremtiden ville bli begrenset til kontroll, konsesjonssaker
og til driften av de kraftverker staten allerede hadde
bygd. Utrolig nok, sett i lys av det som siden har
skjedd. Dermed ble da også etaten den gang beklippet,
ti1 stor skade for arbeidet gjennom mange år. Først
med oppgavene som meldte seg etter krigen er det
igjen blitt mulig å byggeut administrasjonen. Men det
er ikke funnet grunn til prinsipielle endringer fra
administrasjonsordningenav 1933. Dermed har etaten
i dag sine 8 avdelinger, to av dem (A og B) er kommet til etter krigen:
Administrasjonsavdelingen
(A)
Vassdragsavdelingen
(V)
Forbygningsavdelingen
(F)
Hydrologisk avdeling
(H)
Elektrisitetsavdelingen
(E)
Tilsynsavdelingen .
(T)
Kraftverksavdelingen
(K)
Bygningsavdelingen
(B)
Etter sine funksjoner kan avdelingene sammenfattes
gruppevis:
Hydrologisk avdeling, særlig for målinger og undersøkelser av de naturgitte forhold.
Vassdrags-, Elektrisitets- og Tilsynsavdelingenedels
kontrollerende, men også med aktive oppgaver som
f. eks. elektrifiseringenav de mørke områder.

Forbygnings-, Kraftverks- og Bygningsavdelingene
som utførende organer ved byggingog drift av statens
egne anlegg.
Administrasjonsavdelingen som et felles organ for
etatens administrative saker.
Litt nærmere om de enkelte avdelinger tør her være
på sin plass:
Almene undersøkelserav vassdrageneutføres av den
hydrologiske avdeling. Den måler fallforholdene og
nedslagsfeltene ved våre vassdrag, vassføringen med
dens variasjoner og isforholdene. Dette gir oss det nødvendige grunnlag for utnyttelse av vassdragene og for
arbeid i disse.
Ved å gi faktiske opplysninger om naturforholdene
i våre vassdrag står den hydrologiskeavdeling til tjeneste både for etatens øvrige avdelinger og for alle ellers
i landet.
Det bringer alltid sine særlige problemer når menneskene skal «forbedre» naturen, slik som vi stadig
må gjøre det når vi nytter vassdragene.Det ligger da
til den hydrologiske avdeling, ikke bare å studere tilstanden i dag, men også å kunne forutsi virkningene
av våre arbeider. Et for tiden særlig aktuelt eksempel,
hvilke virkninger kan våre vassdragsreguleringerfå for
isforholdene, med skader eller forbedringer for dem
som bor langs vassdragene?
En kunne kanskje si, at da burde Vassdragsvesenet
også arbeide selvstendig med fiskerispørsmålfor vassdragene. Men de saker behandles som kjent av andre,
og vel er det. Vi har nok å stri med likevel.
Vi har dernest våre kontrollerende oppgaver. Dels
slike hvor Vassdragsvesenetselv har avgjørelsen,dels
avgir vi innstillinger til departementet. En må ha særskilt tillatelse for å utføre større anlegg i vassdragene
eller høyspente elektriske anlegg og for ekspropriasjoner. Dels gis de med det høytidelige navn «konsesjoner», dels på vanlig mindre høytidelig norsk som
«tillatelser», avhengig av sakens art og omfang. Vi får
dessuten til uttalelse saker om lån til kommunale
anlegg innen våre arbeidsområder og en rekke andre
saker som approbasjon av vedtekter, tariffer og budsjetter. Videre har Vassdragsvesenetden tekniske kontroll av konsederte og enkelte andre anlegg i vassdragene og av elektriske sterkstrørnsanlegg,dette særlig for å sikre andre mot materielle og helsemessige
skader.
Det rinnende vann brukes ellers ikke bare til å lage
elektrisitet av, men f. eks, også til å drikke. Jo mer
samfunnet industrialiseres, med megen tettbebyggelse,
desto mere oppgaver gir også det de kontrollerende
organer med vann og kloaksaker.
De forskjelligekontrollerende oppgaver er lagt under
Vassdrags-, Elektrisitets- og Tilsynsavdelingene (elektrisitetstilsynet). Dessuten har disse avdelinger en
rekke andre oppgaver. Særlig nevnes ElektrisitetsavFOSSEKALLEN
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delingens arbeid med elektrifiseringen av de mørke
områder, med finansiell støtte fra staten. Nettopp
dette arbeid har vel i de senere år vært det som har
belastet avdelingen sterkest.
Elektrisitetstilsynet er ellers organisert med 6
distriktskontorer under det sentrale kontor ved hovedstyret. De andre kontrollerende avdelinger er derimot
helt sentralisert i Oslo.
I sin tid satte konsesjonslovgivningenavgjørende
skillelinjer i norsk politikk. Nå går slike saker tildels
etter opptrukne retningslinjer, men ennå hender det
jo at en kommer inn på delikate konfliktsaker hvis
forberedelse er meget krevende. Det kan være nok å
nevne spørsmålet om krafteksport som eksempel. Lovgivningen er heller ikke noe en gang for alle avsluttet.
Akkurat nå arbeides det med endringer i reguleringsloven, og det trekker igjen med seg endringer også i
andre.
Forbygningsavdelingener den som nærmest bærer
videre tradisjonen fra det gamle Kanalvesens tid.
Organisasjonsmessigarbeider den med 5 distriktskontorer under det sentrale kontor ved hovedstyret.
Om en sammenligner våre elver med de store kontinenters floder, kan våre oppgaver med elveforbygninger synes beskjedne. Tenk f. eks, på de mange
«sorgens elver» i India og China, flere av dem som i
flom kan oversvømme flate jordbruksområder av størrelse som hele stater i Europa, utslette livsmuligheter for store befolkningsmasserog også direkte ta
mange menneskeliv. Våre vassdrag har ikke slike
dimensjoner. Asias land har ennå bare i liten grad
maktet å beskytte seg mot flomherjinger,til stor skade
for sine levemuligheter. Vi kan forholdsvis lettere beskytte oss, men vi har også lite dyrket jord å avstå.
Etter hvert som de sultende 2/3 av jordens befolkning
får større del av matproduksjonen, blir det kanskje
ikke lenger så lett for oss å importere jordbruksvarer.
Med den utsikt for fremtiden må vi se det som en helt
direkte livsviktigoppgave for oss å sikre hva vi har av
brukbar jord. Derfor forbygningsavdelingensarbeid
med å beskytte elvebreddene mot utgravninger, med å
minske flommene og med senkninger av vann og elveløp for å tørrlegge dyrkningsland. I det lange løp kan
dette bety langt mer for oss enn det en regner seg til
ved å veie vinning og kostnad i dagens kroner.
Ved vassdragsreguleringerkommer det samme synspunkt inn. Dessverre er det bare unntaksvis mulig å
skaffe de magasiner kraftutbyggingen trenger uten å
demme ned grunn. Når konsesjon skal gis, må en da
veie disse — og andre — skader mot vinningen i kraft.
La oss heller ikke glemme landskapets skjønnhet!
Valget er ikke alltid lett. Det kan ikke være nok å
sammenligne vinning og tap i kroner hvor det gjelder
uerstattelig jord. La oss da heller så vidt mulig nytte
FOSSEKALLEN

reguleringsmuligheter på høyfjellet, hvor skadene er
av en annen art, selv om de også der kan være smertelige.
Selv om Vassdragsvesenethar mange oppgaver som
de foran nevnte, står vi likevel for mange først og
fremst som utbygger av vannkraft og selger av elektrisitet. På budsjettet teller også denne del av virksomheten mest.
dag driver Vassdragsvesenet kraftstasjoner med
om lag 22 prosent av maskinkapasiteten for hele landet, men har anlegg under utførelse tilsvarende 30 prosent av landets hele byggeprogram.Etaten er dermed
landets største «kraftverkskonsern». Det har dessuten
bygd store deler av stamlinjenettet i sine kraftverksområder, til nytte også for andre.
I enkelte land er det ren privat drift av kraftforsyningen, i andre ren statsdrift, med alle overgangsformer. Det får hver gjøre opp som det passer for dem.
Hos oss er staten bare en part og selger nesten bare
engros. Fylkene, kommunene og de halvoffentlige
kraftlag har en vesentlig del av den øvrige kraftproduksjon for alminnelig forsyningog mesteparten av
elektrisitetsfordelingen.Private kraftverk er i stor utstrekning bygd for forsyning av industrien, et enkelt
større også for alminnelig forsyning.
Det synes som denne fordeling av oppgavene på
stat, kommuner og private passer bra hos oss. Staten
må tre inn i visse tilfelle og har også til oppgave å
virke regulerende ved sin kraftpolitikk og å bistå der
hvor distriktene ikke selv kan ventes å greie oppgavene.
Men staten skal nødig befri distriktene fra plikten til
selv å ta initiativ. Selv bortsett fra at det ville bringe
umåtelige overgangsvansker,tror jeg for min part det
ville være uheldig om staten skulle overta hele elektrisitetsforsyningen.I et land med vår geografiog våre
avstander ville det bli ytterst komplisert. Og det ville
fremme kravmentaliteten med «hain stat betale», —
hvis en da ikke satte prisene slik at det virket dem,
pende.
Heller ikke bør vel staten overta detaljsalget. Det
greier nok distriktene selv best.
Derimot tror jeg nok at staten ikke kan eller bør
vike tilbake for å overta en stor del av stamlinjeanleggene i områder med store fellesinteresser både fra
statens og andre kraftverk.
Selv om staten fremtidig holder seg til bare 20 til
30 prosent av kraftproduksjonen, vil det gi nok oppgaver både for byggings-og kraftverksavdelingen,for
anleggog drift. Etter hvert som konsesjonslovgivningens
hjemfallsrett begynner å virke, vil for øvrig statens
andel av kraftverkene automatisk vokse.
Etter frigjøringen vokste etatens arbeidsoppgaver
voldsomt opp. Det fremtvang opprettelsen av en egen
administrasjonsavdeling.Under den hører administra-

tive spørsmål for hele etaten, herunder personale,
budsjett, kassa, regnskapssaker m. v. Det tar erfaringsmessig noe tid å venne seg til omordninger, men etter
hvert viser denne omordningen av administrasjonen
seg nå både meget nyttig og nødvendig.
Det er vassdragene og utnyttelsen av dem som
binder etaten og oss sammen, selv om oppgavene ellers
kan være ulikeartede.

Våre elver og sjøer gir liv i landskapet, og de er livgivende for oss. La gå at flom kan herje, men det rinnende vann er dog en av våre rikdomskilder.
Måtte det da også gi oss en særlig arbeidsglede innen
Vassdragsvesenet! La oss også håpe at dette blad vil
fremme det gode samarbeid innen etaten, det samarbeid som er nødvendig for at vi skal kunne løse våre
oppgaverl

Stordrift i tunnelen
AV SOFUS

Å få pengene til å rulle er som
kjent ingen sak. Kunsten er å få
noe igjen for dem. Vi venter derfor
ikke at noen skal være imponert av
at Bygningsavdelingen har greidd å
gjøre kål på opptil 115 millioner
kroner på ett år (1952;53). Men
noen hver er nok interessert i om
den samme avdelingen greier å få
noe nyttig ut av pengeforbruket
sitt. La oss derfor etter hvert besøke disse anleggene, som høres så
storveies ut når en dømmer etter
tallene: og se på noe av det som
blir gjort. Ved Røssåga kraftanlegg
i Korgen driver de en 10 km lang
tunnel med et tverrsnitt på 65
kvadratmeter. Dit drar vi denne
gangen, 1000 km med jernbane fra
Oslo.
Vi får jobb for en dag i tunnelen
og møter opp i god tid før skiftbytte — iført gummidress, -støvler
og hjelm. Vi går inn i et hus hvor
det er 3 store kompressorer som
skaffer luft til fjellbormaskinene.
Vi treffer også karer som sliper
hardmetallbor og reparerer bormaskiner, dumptors og annet anleggsmateriell.
Dumptorene er noen underlige
fremtoninger av noen lastebiler —
en stor tippkasse på 2 store og 2
normale hjul. Intet førerhus. Sjåføren sitter med kassen og de store
hjulene foran seg. Bilen går for-

resten like godt begge veier, og sjåføren bare vrir seg litt på setet når
han kjører bakover. Kassen tipper
på et blunk og spretter tilbake når
den er tom. Dumptoren tar 4 ku-

bikkmeter løs masse og koster ca.
kr. 130000.00. NVE har i alt 53
av disse vognene, samt 10 stk, som
er bortimot dobbelt så store og
dyre. (En av de siste sees på foto.)
Nå har det samlet seg 7-8 av
dumptorene og endel karer utenfor,
og vi skjønner det er tiden til å
mønstre på. Vi hilser på basen vår
og han forteller at foregående lag
har lastet ut og gjort klar for ny
salve. De fleste av karene henger
seg på et par dumptors som kjører
innover med bormaskiner og bor.
Vi foretrekker å gå og får følge av
en pratsom kar. Han forklarer at
det er 13 mann på hvert skift på
hver stuff. Stuffen viser seg 4 være
den fjellveggen vi møter i.bunnen
av tunnelen. Videre hører vi at tilløpstunnelen er 7,5 km og avløpstunnelen fra kraftstasjonen 2,7 km,
og at tverrsnittet er over dobbelt
så stort som en jernbanetunnel.
Tilløpstunnelen drives fra 4 tverrslag.
Det er langt å gå, bortimot 2

km. Vegbanen er hullete og våt.
Lysene henger som perler på en
snor så langt vi kan se. Omsider er
vi inne. Der har allerede karene

•

Sliping av bor.

fordelt seg opp på et stålstillas
(borbukk) med plattformer i 3 etasjer. Store lyskastere gir godt arbeidslys. Vi finner vår plass, kobler bormaskinen til luftslangen.
Basen viser hvor vi skal bore og
retningen på hullet.
Det går fort å komme i gang og
snart er 12 bormaskiner i sving —
og det blir et aldeles forferdelig leven. Borstangen er hul og det blir
presset vann gjennom den for at vi
FOSSEKALLEN
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ikke skal få steinstøvet på lungene.
Vann, pressluft, det renner fra taket etsteds, det blir tåkedis omkring
oss. På sålen (bunnen av tunnelen)
blir det en liten innsjø, vi har bruk
for gummiutstyret.
Alt synes uvirkelig.Bormaskinene
brummer, karene beveger seg i tåken og larmen, alle vet hva de skal
gjøre. De skifter til lengere bor,
over på nye hull, ett etter ett. Av
og til gir basen underlige tegn, det
hjelper ikke å bruke stemmen om
den er aldri så kraftig.
Vi står og spekulerer mens vi
holder på maskinen. Den ryster
fælt, men det er ikke tungt å holde
den. Den presses innover av et
pressluftstempel som står mot bakken. Boret synker ca. 30 cm i minuttet. Vi tenker på hva vi har
hørt om den gamle rallaren som
kunne stå et skift og slå på boren,
kanskje med boren vendt oppover
over hodet på seg. Han må ha slitt
hardt. Kan det være sant at han
hadde krefter til å synge til feiselslagene? Det fortelles ja. Synger
noen her på •stuffen i dag? Hvem
vet — kanskje en unggutt synger
på siste slager. Det gjør i så fall
ingenting — for ingen kan høre
ham.
Der er det noen som henter dynamittkasser og begynner å stappe
«gubber» inn i hullene. Etter hvert
blir flere ferdig med boringen og
snart er det stille. Merkelig stille
nå etter uavbrutt bråk fra vi startet. Det er boret 100 hull, hvert på
2,5 m. Nå kan vi snakke med hverandre. Luften er ganske bra, den
blir blåst inn til oss gjennom et trerør som er 1,20 m i diameter. Viftene står ute, de har motorer på
tilsammen over 200 kW.
Omsider har vi plasert 200 kg
dynamitt og salven er ferdigladet.
Det henger tynne elektriske ledninger ut av hullene, de blir koblet sammen med en ledning som
føres langt utover tunnelen. Borbukken med lyskastere og det hele
blir dratt bort fra stuffen. På vei
ut til en velfortjent hvil forklarer
basen at fenghettene i hullene alle
tennes elektrisk på en gang, men
de eksploderer med V2 sekunds
mellomrom. Salven er ladet slik at
hullradene nærmest midten går
først, og hullene der er boret på
skrå slik at steinen kastes framover
i tunnelen. Deretter følger rad
etter rad og hullene i tunnelens
omkrets går til slutt.
Det er for langt å gå helt ut av
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kuterer det samme som mange andre i spisepausen
ukens tippeseddel.
Nei, vi må på'n igjen. En mann
kjører inn med bulldozer og skraper steinhaugen sammen. Andre
blir med en dumptor ut for å hente
flere kjøretøyer. Det blir ordnet
med lys på stuffen, vi ser steinhaugen — resultatet av vårt slit før
pause. 2-3 karer går opp på steinrøysa, med lange spett pirker og
bryter de i taket for å få ned løse
og farlige stein. Her kommer erfaring bra med.
Gravemaskinen kjøres inn. Den
er elektrisk drevet med 75 HK
motor, veier vel 40 tonn og koster
ca. kr. 400 000.00. Den tar over
1 kubikkmeter fjell i tjavset. En
dumptor kjører opp på siden av
gravemaskinen, og nå begynner et
skue som tydelig viser hva moderne tunnelmaskineri kan utrette.
Skuffen går lett gjennom steinmassene, maskinkjøreren er den rene artist, han bruker armer og bein
som en sprellemann. Han øser stein
like elegant som du øser graut.
Hvert 3. minutt farer det ut en
dumptor med 2,5 kubikkmeter fast
fjell i kassen.
Vi blir med et lass utover, det
er en ung mann som kjører, han
speeder hardt på. Sjåføren sitter
litt vridd på setet og kjører baklengs. 'Det skumper forferdelig,han
•

Hullene i midten bores på skrå.

tunnelen. En hvilebu er plasert
passe langt fra stuffen. Med fingrene i ørene avventer vi smellet i det
basen trykker på knappen. Det blir
et voldsomt tordenbrak og lufttrykket er kraftig. Vi som er her for
første gang føler oss livende redde
for at stein fra vegger og tak skal
falle ned over oss. Vi krøker oss
sammen. Vi er kjekke etterpå og
prater litt for livlig mens vi spiser.
Karene her langt inne i fjellet dis-

Lasting i tunnelen.

har nyrebelte på. Det er nå blitt
tykt av mørk, svart røyk fra dieselmotorene. Viftene klarer ikke
lengre å skaffe frisk luft fort nok.
Vi ser bare noen få meter framover, lampene i taket kommer til
syne en for en som røde kuler. Først
like over hodet på oss gir de litt
lys.
Det er ekkelt i øynene, er det
farlig å være i denne luften? Kullosinnholdet blir jevnlig kontrollert
og er innenfor det tillatte.
Der kommer to lys ut av mørket
like foran oss, det er en dumptor
på retur. De kjører forbi hverandre
som svensker. Når vi holder til

venstre har vi fjellveggen å kjøre
etter, og er vi nær nok den, skal
vi gå klar hverandre, sier sjåføren.
Vi møter stadig nye dumptors. En
og annen mann skimter vi også. De
patruljerer tunnelen og lemper
unna stein som faller fra lasset.
Kjører vi på en slik stein, mister
vi styringen og kan gå i fjellveggen. Det er mange som har vært
der. Det er brutal behandling kjøredoningen vår får, men den er
konstruert for å tåle det, sies det.
Sertifikat er det ingen som spør
etter her i fjellet, men kun om du
er villig til å kjøre, kjøre fortest
mulig — og riste deretter. Alt fore-

FJERNREGULERINGEN

går i oppjaget tempo, det er en
kamp om størst mulig fortjeneste.
I tillegg hertil er det gått sport i å
nå de størst mulige inndrifter. Rekordlaget kan rose seg av 49,3 m
på en uke (18 skift).
Etter 8 timer har vi fått- ut all
steinen. Gravemaskinen er kjørt
bort. Vi kommer oss ut i frisk luft.
Det er klart for neste skift. Tunnelen er forlenget nye 2,3 m. Vi er
ør i hodet.
Vi har tjent en bra daglønn. Tunnelarbeideren topper lønnsstatistik,
ken, men det ligger en virkelig
prestasjon bak de tørre tallene vi
leser der.

AV NORE II.

Av overingeniør A. Gohn

Ved kraftstasjoner som ligger
like i nærheten av hverandre vil
det ofte være praktisk med sentralisert styring fra den viktigste
av stasjonene. Dette er spesielt tilWA7
felle på Nore, hvor Nore II har et
lite inntaksmagasin og i det vesentlige drives av vann fra Nore I.
Pådraget på turbinene i de to
stasjoner må i hvert fall reguleres
på en slik måte at det lille bassenget hverken renner tomt eller flommer over. Helst bør vannstanden
være så høy som mulig uten at det
renner over, da oppnås nemlig
maksimum trykk i Nore II og dermed best utnyttelse av vannet.
Fjernreguleringen av pådrag og
spenning foregår fra kontrollrommet i Nore I. For reguleringen disponeres 6 av lederne i en signalkabel som forbinder de to stasjoner. De øvrige ledere nyttes for
telefonforbindelse, fjernmåling og
fjernvisning. Kabelen er dimensjonert for 10 000 Volt prøvespenning ved driftsforstyrrelserikke skal ødeog avsluttet i begge endepunkter legge forbindelsen.
Virkemåten av fjernreguleringen
med isolertransformatorer. Dette
er nødvendig for at spenningssjokk fremgår av ovenforstående skisse.

W

BetjeningstrykknapperT er plasert i et pultfelt i Nore I. Ved å
trykke ned en av disse sluttes en
kontakt og hjelpestrøm føres til
isolertransformator i Nore I, videre
gjennom tilhørende to kabelledere
til tilsvarende isolertransformator i
Nore II og fram til et hjelperele
«R» som trekker til. Hjelpereleet
har en kontakt. Denne sender hjelpestrøm til regulatoren og resultatet blir det samme som om betjeningstrykknappen hadde vært plasert og blitt betjent i Nore II. Den
ene trykknapp i Nore I med tilhørende rele i Nore II nyttes for
økning av spenningen på aggregatet, den annen for senking.
Regulering av vanntilførselen
skjer på tilsvarende måte. Dog nyttes, som vist på skissen, en fantomkobling for den ene reguleringsretning.
Kraften Nore II produserer, føres
til samleskinnene i Nore I. Resultatet av fjernreguleringene vises
derfor direkte på instrumenter i
Nore I. 'Fjernmålinger derfor ikke
nødvendig i dette tilfelle.
FOSSEKALLEN
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NORE KRAFTVERK
Et 26 års jubileum

Av maskinmesterassistent

I. Aasen, Nore

I boken som for lettvinthets
skyld benevnes «Noreboken», og
hvis offisielle tittel er «Nore
Kraftanlegg», utarbeidet ved Fossedirektøren og utgitt i Oslo i mars
1932, finnes følgende på side 191
—192:
«Anleggets avprøvning begynte
den lste februar 1928, idet tunnelen da blev satt under vanntrykk.
Den 3dje februar blev inntakslukene og ventilene i tunneltverrslagene
(montert i betongpropellene) prøvet. Rørledning 1 og 2 ble så fylt
den 9nde februar, og endelig den
17nde februar og 2nen mars roterte
aggregat 1 og 2 for første gang. Den
4de mars blev friluftsanlegget og
hovedtransformator 1 og 2 satt under spenning. Den 13nde mars blev
fjernledningen til understasjon Flesaker (Vestfossen) spenningsprøvet,
og den følgende dag levertes ca.
10 600 kW. til Oslo. Den 20nde
mars foregikk en lignende prøveleveranse til Slagen ved Tønsberg.
Den egentlige prøvedriftstid for
aggregat 1 og 2 som var forutsatt å
vare i 3 måneder, tok sin begynnelse lste april og varte til lste juli,
da de i 1925 opprettede kraftleveringskontrakter begynte å løpe.

Aggregat 3 og 4 ble prøvekjørt
i september 1928 og sattes i ordinær drift fra lste okrober samme år.
Byggeprogrammet var hermed opprettholdt om enn prøvedriftstiden
for de to siste aggregater blev kortere enn forutsatt.»
Det kan altså ikke være noen tvil
om at Nore Kraftverk i året 1954
fyller 26 år, og det sier seg selv at
vår nystartede avis vil stille seg i
rekken av gratulanter og på det
hjerteligste gratulere med jubileet.
Vel er det så at Oslo Lysverker,
Drammens
Elektrisitetsverk, ølbryggerier og dropsfabrikker ikke
har tid å vente med å jubilere til
de blir 26, men tar jubileet allerede et år på forskudd, altså når
de er 25. Når vår avis ikke så seg
i stand til å foreta seg noe i så
måte, skyldes det selvsagt at «Fossekallen» i fjor hverken var født
eller skikkelig unnfanget. Men nå
da vi er kommet for full musikk
skal det være oss en glede å gjøre
vår soleklare plikt allerede i vårt
første nummer.
Vi hadde egentlig tenkt å gjøre
noe mer, men vår beholdning av
trykksverte er dessverre så altfor
liten. Det er alminnelig kjent at

redaktøren og staben av medarbeidere forlengst har overveid å utgi
en illustrert, fargerik 26-års beretning. Manuskriptet skal på det
nærmeste være ferdig. Det innledes
med en historisk oversikt som forteller om Nore Kraftverks tilblivelse. Men for oss er det ikke nok
å benytte bare de offentlige dokumenter. Vi har rotet gjennom de
gulnede årganger av avisene for å
få greie på hva både Per og Pål
mente da staten bestemte seg til å
realisere dette relativt store tiltaket. Vi har funnet så mye rart at
det er ikke til å tru. Vi har funnet
mørkemenn som spådde all verdens ulykke hvis staten gikk i gang
med kraftutbygging i Norefallene i
Numedal.
For at uskyldige ikke skal bli mistenkt gjør vi med en gang merksam
på at Ole Hallesby denne gang er
hvit som snø, så våre lesere må
ikke mistenke ham. Men vi har
ikke funnet bare svartseere. Vi har
funnet personer av den helt motsatte støpning. Personer med et
åpent blikk for de veldige muligheter som det gjaldt å utnytte.
Uten at det skal være til noen for-

Nå er det to aggregater i Nore II.
Med det ovenfor nevnte utstyr kan
en ikke fjernregulere disse aggregater uavhengig av hverandre. Ved
hjelp av vendere i Nore II kobles
fjernreguleringen til et av aggregatene eller til begge i parallell.
Vanligvis arbeider aggregatene parallelt og utjevningsautomatikk installert i Nore II sørger for at aggregatene deler belastningen likt.
Normalt er aggregatene tilknyttet samkjøringsnettet. Regulering
av pådraget til turbinene i Nore II
resulterer da i at disse overtar mer
eller mindre av nettets belastning.
Vi kaller derfor dette lastregulering
eller riktigere virklastregulering. Tilsvarende vil regulering av generatorenes spenning resultere i at de-

res faseforskyvning forandres. Dette
kalles at de leverer mer eller mindre blindwatt og reguleringen benevnes blindlastregulering.
Så vel virklastregulering som
blindlastregulering for Nore I og
Nore II i fellesskap foretas i alminnelighet etter beskjed fra Samkjøringens lastsentral hvor en har
den nødvendige oversikt over forholdene i nettet. Betjeningen i
Nore I mottar beskjeden og for,
deler virklasten mellom Nore I og
Nore II, således at vannstanden i
inntaksbassenget for Nore II holdes på et gunstig nivå.
Blindlasten blir i alminnelighet
fordelt likt mellom aggregatene i
de to stasjoner.
Det ville selvfølgelig være mulig

å gjennomføre en fullstendig fjernstyring av Nore II fra Nore I etter
de samme enkle prinsipper. Dette
ville kreve et stort antall kabelledere. Hvis en nytter få kabelledere kreves til gjengjeld komplisert automatikk med et stort antall
releer og kontakter.
Alle forhold under driften tatt i
betraktning, har en funnet det hensiktsmessig med fast betjening i
Nore II som overvåker stasjonens
drift og foretar de nødvendige koblinger.
Reguleringen derimot har en funnet det hensiktsmessig blir foretatt
fra kontrollrommet i Nore I hvor
en har oversikt over begge stasjoners drift og direkte forbindelser til
sentralledelsen.
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kleinelse for de mange som arbeidet trutt og iherdig vil vi nevne et
eneste navn fordi det trer så klart
fram, og fordi det kommer i en
særstilling. Det er overingeniør K.
Baalsrud,
byggeleder for Nore
Kraftanlegg i de første grunnleggende, kampens år. I skrift og tale
satte han hele sin arbeidskraft inn
på å forsvare utbyggingsplanennår
svartseerne, maskert som sakkyndige, kom for å velte byggeklossene
for ham. Han var både jordmor og
fødselslege når kloke koner gikk
og drømte om en vel utført Abortus provocatus. Baalsrud gikk liksom og nynnet for seg selv:
Skjerp vårt blikk når tidens
løgne
slører idealets tind.
Kampen førte til en strålende
seier. Det er størrelsen av denne
seier vi gjerne ville meddele Nores

aksjonærer, nemlig hele det nor- sjonelt 25-årsjubileum?Ja, du kan
ske folk, i vår påtenkte 26-års be- så spørre. Den ansvarlige ledelse av
retning.
i dag — eller rettere sagt av i fjor
Hvorfor det ikke ble noe tradi- — har ordet.

NYTTIG Å VITE
Fra 1. juli 1954 er reiseregulativet
endret slik at det nå er adgang til å
få refundert medgåtte legitimerte
utlegg til overnatting med inntil kr.
12.00, for overnatting i by (kjøpstad og ladested), inntil kr. 15.00,
i tilfelle det någjeldende nattillegg
Av maskinmesterassistentI. Aasen
ikke strekker til. Betingelsen er at
kvittering for utlegget vedlegges
reiseregningen. Hvis slik kvittering
ikke vedlegges, utbetales bare det
I sannhetens navn må det sies at slagsvirksomheten?Jovisst er det en
regulativmessigenattillegg, kr. 8.00, statens kraftverker
slett ikke er så stor mangel at denne ikke forlengst
i by kr. 11.00.
dårlig utstyrt når det gjelder drifts- er satt ut i livet. Ved statens
utvalg. Vi har nemlig både hoved- (Kungl. Vattenfallsstyrelsens)
og underutvalg. Disse holder også kraftverker i Sverige finner vi oppDet er ikke adgang til å tilbake- møter med visse mellomrom. Men satt pene, fargerike plakater som
betale innskuddet i Pensjonstryg- hvordan er det med de håndgripe- oppfordrer alle om «å låmna inn
den for statens arbeidere.
lige resultater av virksomheten? fOrslag til fOrbåtringar».
Til tross for det er fristende, er det
Hvorfor skulle ikke vi forsøke
muligens ikke helt korrekt å ut- noe liknende? Men — vil kanskje
'n Even og a Marte feidde over
trykke seg som mannen da han mange si — vi har da ingen innflydansegolvet i fin stil. Men best som
kløpte geita: «Mye skrik og lite ull,» telse på et kraftverks produksjons'n Even skulle gjøre sin flotteste
sa han.
kapasitet, da denne bestemmes av
sving snubla'n og gikk over ende så
Fra spøk til alvor. Det er en me- helt andre faktorer. Dette er nok
lang han var. De gapskratta de som
get stor tanke som knytter seg til riktig, men det er noe annet vi
sto langs veggene. Og 'n Even reidriftsutvalgene. Her får det være kan gagne med fornuftige forslag,
ste seg rød i hodet og skreik til
nok å vise til det som skrives i nemlig driftssikkerheten. Også når
«musikken»:
«Assen
er det du
«Meldingsbladet», utgitt av Sen- det gjelder arbeidets organisasjon
speller'a Lars?»
tralrådet for drifts og produksjons- kan en ny tanke vise seg nyttig.
utvalg ved statens virksomheter. Men absolutt intet sådant vil komSom den nyskapning diftsutvalget me til syne før selve forslagsvirkA nei, han Jens, gutten min, er, har det ganske naturlig sine somheten er et faktum. Bare et lite
drakk nok itte no' om lorda'n nei. barnesykdommer. Men en ren spørsmål til dere som steller med
For han va' så tørst om søndags mangelsykdom bør vi snarest søke disse ting: Hva sa Tordenskjold i
formidda'n atte . . .
å kurere. Hvordan går det med for- Marstrand?

DRIFTSUTVALGET
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Svartisen er vårt lands nest største bredannelse. Den liggeromkring
polarsirkelen og strekker seg fra
Beiarn i nord til Ranen i syd. Mot
øst grenser den til Blakkådal, mens
den i vest velter seg ut mot fjordarmene fra Melfjord til Glåmfjord.
Hovedisen er bortimot 500 km2
stor, men dekker sammen med de
omgivende småbreer et areal på ca.
680 km2. Som de øvrige breer i
vårt land har også Svartisen vært
i ganske sterk tilbakegang i de senere årtier.
I siste halvdel av august 1941
fant det sted en gjennomgripende

Flyfoto august 1953. I forgrunnen den
tømte bresjø med sitt kaos av svære isblokker. Svartisen i bakgrunnen til høyre.

Smdiutialett
Av overingeniør L. Holst
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endring av avløpsforholdene
fra
det brevann som kommer fra den
sydligste utløper av Svartisen, den
såkalte Østerdalsis.
Den del av
brevannet som tidligere hadde avløp mot vest nedetter
Østerdalen
til Glåmdalen
med utløp i Langvatn ble plutselig borte, samtidig
som Svartisvatnet
på østsiden av
isen tok til å bli grumset og etter
hvert steg i foruroligende grad.
Undersøkelser
viste at den ca.
0,2 km2 store sjø som etter gradteigkartet av 1901 lå i vestre ende
av Østerdalsisen, hadde vært demmet opp av breen, og at vannet nå
plutselig hadde tatt seg veg østover under isen og forårsaket flom
nedetter Svartisdal. Bresjøen hadde ved tømmingen
hatt et areal
av ca. 1,2 km2 og var tappet ned
i en høyde av ca. 25 m, fra kote
285 til ca. 260.
Tunnelen
under isen tettet seg
igjen ut på høsten, slik at de gamle
avløpsforhold
fra bresjøen ble reetablert. Senere har imidlertid bre,
sjøen, vanligvis i juli—august måned årvisst tømt seg østover igjen,
unntatt i 1943. Tunnelen har altså
etter hver tømming av bresjøen tettet seg som følge av at isen stadig
er i bevegelse tvers på tunnelretningen og fordi smeltevannets temperatur etter hvert faller så vidt

meget utover høsten at sammenpressingen av tunnelen går raskere
enn avløpsvannet
klarer å smelte
isen.
Det viser seg at arealet av den
fylte bresjø har økt etter hvert, slik
at den da tømmingen tok til i år
var ca. 3,5 km2. Samtidig er tømmingshøyden
av sjøen økt fra ca.
25 m i 1941 til 57 m i 1954. I
samme tidsrom
er det magasin
som ble tømt ut økt fra ca. 25 mill.
m3 til om lag 150 mill. m3.
Da Svartisvatnet ikke er mer enn
ca. 2,1 km2, vil magasinet her ved
en hittil største flomstigning
på
2,5 m ikke holde tilbake mer enn
en forsvinnende liten del av flombølgen, slik at flommene nedetter
Svartisdal bare blir uvesentlig dempet i Svartisvatnet
når bresjøen
tømmer seg. Følgen har derfor vært
at den maksimale
flomvassføring
har økt voldsomt i de senere år
nedetter Svartisåga i forhold til det
som var vanlig før 1941.
Flombølgen i august er antatt å
ha vært oppe i 230 m3Isek. ved
Svartisdal
mens største flom
før bresjøen begynte å tømme seg i
1941 var 14 m3Isek.
Den nå årvisse bretømming fører
til til dels betydelige oversvømmelser lenger nede i vassdraget, særlig
omkring Røvassgårdene
ved sam-

menløpet av Svartiselva og Blakkåga, en halv mils veg nedenfor
Svartisvatn. Da flomvannet holder
bare 3-4°
C. sier det seg selv at
vegetasjonen settes sterkt tilbake.
Det som har reddet distriktet fra
en ødeleggende
flomkatastrofe
er
at tømmingen av bresjøen har foregått over et så vidt langt tidsrom
som gjerne 3-4
uker de første
ganger og 5-6 uker de senere år.
Hvis en tenker seg at isens avsmelting fortsetter som hittil, vil
den demmende isbre etter hvert bli
tæret så mye at den til slutt kan
komme til å briste, enten på grunn
av det direkte vanntrykk eller fordi
oppdriften blir for stor i forhold til
tyngden av den stengende brearm.
I så fall vil bresjøen kunne bli tømt
i løpet av bare noen timer, og da
vil en flomkatastrofe
av dimensjoner ikke være til å unngå nedenfor
i vassdraget.
Det har fra distriktet vært reist
krav om sikringstiltak fra statens
side for å unngå de årvisse skadeflommer i vassdraget. I den anledning ble det av Forbygningsavdelingen i 1946 gjort endel undersøkelser for en vestgående 4m2 senk-

Det oversvømmede område i Rauvassdalen
6. august 1954.
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ningstunnel over mot Østerdalen,
med utløp ved et lite vatn her.
Tunnelen som var forutsatt drevet
ved håndboring var regnet å ville
tømme bresjøen ned til kote ca.
245, eller om lag 5 m under laveste
tømmingsnivå til da.
Omkostningene ved tunnelen
var skjønnsmessiganslått til minst
1 mill. kroner. De jordbruksverdier
som skulle beskyttes var av landbrukskyndige regnet ut til ca. kr.
100000.00. Arbeidet ble derfor av
Hovedstyret ikke funnet økonomisk
berettiget.
I 1948 ble lagt fram plan for
en dam i østre ende av Svartisvatn.
Etter den størrelsesorden flommene hadde hatt til da, regnet en å
kunne dempe ned flommene til en
uskadelig maksimal vannføring av
20 m3/sek. ved å skaffe et magasin

porten i •østre ende av isen ligger
på kote 221, kan det i tilfelle ikke
være langt igjen ned til den fjellterskel som en tidligere regnet med
begrenser bresjøen østover, hvis det
da i det hele er noen demmende
fjellterskel på denne siden. Det kan
jo tenkes at det bare er isbreen som
stenger for avløpet fra sjøen.
Dette forhold søkes klarlagt ved
de seismografiskeundersøkelsersom
GeofysiskMalmleting, Trondheim,
har fått i oppdrag å foreta, og som
ble satt i gang i de siste dager av
august måned i år.
Etterat bresjøen har trukket seg
stadig lenger østover, samtidig som
dybden har økt vesentlig, vil en
tunnel vestover få en betydelig
større lengde enn en tidligere regnet
med, hvis den skal svare til sin
hensikt. Som forholdene er på ste/
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på 27 mill. m3 i Svartisvatn. Dette
ville krevd 12 m i reguleringshøyde,
og dammen ble den gang anslått å
koste 1-11/2 mill. kroner.
Med den oversikt en nå har over
størrelsen av de påregnelige fremtidige flommer fra bresjøen må vel
alternativet dam regnes med at
denne i tilfelle må kunne ta imot
hele bresjøen, hvis den demmende
bretunge skulle bli plutselig og totalt gjennombrutt. I så fall måtte
dammen dimensjoneres for et magasin på minst 200 mill. m3. Uten
at det er foretatt noen nærmere
målinger for en slik stor dam er
det skjønnsmessig regnet med en
nødvendig damhøyde av minst 60
m, med anleggsomkostningerkanskje noe omkring 50 mill. kroner.
Under rekordflommen i sommer ble bresjøen tømt i en dybde
av 57 m, ned til kote 228. Da bre12
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det nå, vil en østgående tunnel fra
bresjøen ikke bli noe lenger enn en
tunnel vestover. Hertil kommer at
tilriggingen og arbeidsdriften i sin
helhet blir betydelig enklere fra
østsiden av isen enn fra vestsiden,
hvor en vil få en lang og tungvint
veg for alt nødvendig utstyr.
Det er i løpet av august måned
i år foretatt en generell undersøkelse av en slik østgående tunnel for
å få en tilnærmet oversikt over anleggsomkostningene.Med tunnelinnslag omkring kote 210 i nedre
ende og utslag i bresjøen på ca. kote
225, vil tunnelen bli ca. 3 km lang.
Regnet med det vanlige minimumsprofil med maskinell drift, 7 m2, er
omkostningeneoverslått til noe omkring 3 mill. kroner.
Det er også mulig at en kan få
brukbart utslag mellom de strandede isfjell noe lenger øst i bre,
sjøen, slik at tunnelen kanskje kan
bli kortet av til ca. 2,3 km.
Med den etter hvert økende fare
for et fremtidig totalt og plutselig
gjennombrudd av isdemningen har
Hovedstyret ikke funnet å kunne
ta ansvaret for å utsette saken
lenger og har nå bedt om departementets fullmakt til å sette igang
allerede i høst endel forberedende
arbeider vedrørende en østgående
tappetunnel fra bresjøen. Det nødvendige utstyr var i tilfelle tenkt
brakt fram på isføre i løpet av kommende vinter. Byggetiden for tunnelen er overslått til 2-21/2 år.
Tunnelen er tenkt forsynt med
en reguleringsluke for å kunne
jevne ut smelteflommene fra isen

Oddvar Lillerødvann kjører hesteriven for å redde høy fra det oversvømmede område.
,

så ikke vassføringen ved utløpet av
Svartisvatnet kommer til å over,
stige 20 m3/sek. Denne vassføring
er nemlig av jordbrukskyndige regnet ikke å ville skade jordbruket
nedenfor i dalen.
Ved i mindre utstrekning å holde tilbake i bresjøen utover høsten
og vinteren endel av smeltevannet
fra Østerdalsisen er også tenkt på
muligheten av å øke minstevassføringen noe ved det nedenforliggende Reinsfoss Kraftanlegg, men
bresjøen er i tilfelle forutsatt tappet
helt ned hver vår før bresmeltingen tar til å øke igjen.
Bygningsavdelingen vil etter hvert
få endel ledig anleggsmateriell fra
Røssåga, og det blir denne avdeling
som i tilfelle kommer til å forestå
arbeidet.
Saken er tenkt lagt fram for
Stortinget i løpet av høsten.

AVDELINGSINGENIØR
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Den

MAGNE

tømte

bresjø.

Det

står en mann

AAL:

Industridepartementets
idrettslag
Den 2. april d. å. ble det etter
initiativ fra konsulent Austveg i
Industridirektoratet holdt et møte
som skulle forberede stiftelsen av
et idrettslag for Industridepartementet og direkte tilknyttede institusjoner. Til stede var blant andre
3 tjenestemenn fra Vassdragsvesenet. Det ble vedtatt å stifte et
idrettslag, som fikk navnet «Industridepartementets idrettslag», og
at det skulle kalles inn til kontstituerende generalforsamling høsten
1954. For imidlertid å komme i
gang med arbeidet så snart som mulig, ble det besluttet å velge et midlertidig styre på 3 medlemmer. Som
formann ble valt konsulent Austveg. Av de øvrige 2 medlemmer
skulle den ene velges av medlemmene fra Industridepartementet og
den andre av medlemmene fra
Vassdragsvesenet. Som Vassdragsvesenets medlem av styret er sene-

re valt avdelingsingeniør E. Kummeneje, Bygningsavdelingen.
På møtet den 2. april ble det referert en innbydelse til å stille lag
i «departementserien» i fotball, og
det var enighet om at vi burde delta. Det måtte da skaffes penger til
innkjøp av drakter og fotball m. M.
Pengene kunne bare skaffes tidsnok ved medlemskontingent og frivillige bidrag. Medlemskontingenten ble satt til kr. 1.00 pr. sesong
+ eventuelt tillegg i forbindelse
med den idrettsgren man ønsker å
delta i.
Det er adgang til å stå som passivt medlem. Man fastsetter i så tilfelle selv sin medlemskontingent.
Tegningslister ble sendt rundt med
følgende resultat:
I alt 120 medlemmer, 82 menn
og 38 kvinner. Av disse er det som
aktive innmeldt 42 menn og 16
kvinner.
Foruten fotball viste det seg å

i forgrunnen

på bildet.

være interesse for tennis og håndball. Det ble derfor satt igang undersøkelse av mulighetene for leie
av tennisbane. Det viste seg å være
vanskelig, da sesongen allerede var
begynt. Men styret regner med at
baner kan skaffes til neste sommer.
Det ble også gjort forsøk på å få
satt igang håndballtrening. Arbeidet med dette skal fortsette, slik at
treningen forhåpentlig kan begynne
til våren. I vinter vil det bli forsøkt
arrangert trening og instruksjon på
ski, spesielt med sikte på deltagelse
i departementsrennet.
I fotball har vi stilt lag til alle
kamper i «departementsserien». Vi
har i alt spilt 12 kamper, og en motstander har trukket seg. Av de 12
kamper har vi vunnet 5, spilt 4
uavgjort og tapt 3. Sammenlagt
havnet vi på 6. plass.
Som det framgår av det ovenstående er det ganske mange av
funksjonærene som er interessert i
å drive litt idrett, og vi håper at
flere kommer med etter hvert.
Men for at idrettslaget skal kunne
makte sin oppgave, trengs det penger. Vi vil derfor oppfordre alle
idrettsinteresserte funksjonærer ved
Vassdragsvesenet til å støtte oss ved
å stå som medlem, selv om de ikke
har anledning til å drive aktivt.
FOSSEKALLEN
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Fra timeliste
Tekst: sekretærT. Weibell
Lønningsposen skal komme på
dagen, og innholdet skal stemme
på øretl Men er det noen som har
tenkt over hvor mange regnestykker det ligger bak hver utlønning?
«Fossekallen» har avlagt et besøk i Kraftverksavdelingens regnskaps- og lønningskontor for å se
hvordan de der bærer seg ad med å
«få alle stykkene til å gå opp før
det ringer ut».
Vi ankommer samtidig med en
lang lønningsliste fra en oppsynsmann på et av fjernledningsanleggene — og slår følge med den.
Oppsynsmannen har ført på arbeidernes navn og hvor mange timer hver av dem har arbeidet,
samt tildels timelønnsatser og tildels akkordspesifikasjoner. To av
arbeiderne har ikke arbeidet i lønningsperioden,men har lønn under
henholdsvis sykdom og militærtjeneste. Det siste medfører ekstraarbeid med innkreving av arbeiderens familiegodtgjørelsefra det militære.
Timelisten er assistert av en ingeniør, men underkastes likevel en
grundig kontroll av en meget skeptisk kasserer, Holter.
Så blir hver manns arbeidslønn
regnet ut etter de opplysningersom
timelisten gir og de regler som er
fastlagt ved overenskomstenog ved
skikk og bruk. — Det sa iallfall
Holter.
Når så brutto lønn er utregnet,
går listen inn til «trekken». Her
sitter frk. Paulsen og frk. Kaas og
skjærer med hard hånd ned lønnen.
Disse to damene står i ledtog med
skattemyndigheter og trygdekasser
14
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Ingen timeliste slipper
uskadd fra frøknene
Paulsen (t. h.) og Kaas.

Bjørnsrud kikker
fru Braathen i kortene.

Frk. Moltzau (t. h.) og
frk. Jensen regner og
skriver.

Iandet over og mottar til stadighet
pålegg om skattetrekk m. v. Ja, så
trekkes det da — forskudd, skatt,
arbeidsledighetstrygd, pensjonsinnskudd og syketrygd — og enda litt
til. Og brutto lønn svinner hurtig
inn. Siden skal de så fordele de
inntrukne beløp mellom alle de forskjellige herredskassererne, trygdekassererne osv. Vi vet av erfaring
at spesielt de førstnevnte aldri finner seg i å få et øre mindre enn de
har forlangt, og en stakkar som aldri har greidd å holde oversikten
over sine egne utbetalinger, kunne
ha lyst til å vite hvordan de her
greier å få endene til å møtes. Men
vi har ikke hjerte til å forstyrre damene med flere spørsmål. De har
visst mer enn nok å gjøre likevel.
Timelistene hoper seg opp, og de
travle damene regner og noterer for
å få «vår liste» ferdig, slik at den
kan sendes videre.
I stedet plager vi fullmektig
Bjørnsrud, som er den neste timelisten skal innom. I samtalens løp
opplyser han at lønningskontoret
opererer med mer enn 1000 lønningskort. Det som alltici har vært
— og fremdeles er — den store

bøygen er tidsmomentet. KappIøpet
med tiden. Hvis noe galt skulle skje
med en lønning — sier Bjørnsrud
så er det alltid oss som skal ha
skylden. Men du kan da skjønne
det — fortsetter han — at listen
passerer jo fler instanser på sin veg
— enn akkurat oss. Ofte er det lang
postgang,og så skal listen attesteres
av en ingeniør. Videre til utregning
og trekk etc. Skal alt gå knirkefritt
må listen behandles straks av hver
eneste som kommer borti den.
Ja, Bjørnsrud kunne fortelle at
han hadde fått lister en torsdag
som skulle ha vært sendt allerede
onsdag for å nå fram til utbetaling
om fredagen. En annen ting som
også sinker arbeidet er unøyaktig-

til lønningspose
Foto: overingeniørT. Voldhaug
Fru

Bjørke

teller

og

og frk.
pakker

Det er Holter

Valle
penger.

som sitter

på

pengesekken.

Hansen
berg

Wold

og frk. Nitte-

i et hav av kontokort.

heten med skrivingen av navnene.
Nøyaktighet her vil frita for mye
ergrelse og ikke minst forsinkelse.
Ved tre lønningsskrivemaskiner
sitter frk. Jensen, fru Raael Braathen, frk. Moltzau og overfører tallene fra timelisten til lønningslisten,
lønningsposen og lønningskortene.
De plukker ut de kortene det gjelder med stor rutine — hver mann
sitt kort — og skriver i vei. På disse
kortene kan en lese hvor mye hver
mann har tjent, hvor mye han er
trukket for i skatter og trygder o. 1.,
og hvor mye han får utbetalt. Med
den hastigheten det går kan en vanskelig tro at forsinkelser oppstår i
denne avdelingen, og det på tross
av at maskinene er umoderne og

lite i pakt med tiden. Men nå skal
det visstnok komme en moderne
lønningsmaskin i ikke altfor fjern
fremtid, og det gleder damene seg
til. Fra lønningsavdelingenfølger vi
listen innom bokholderiet en liten
tur for kontrollregningog kontering.
Det er gjort i en to tre,og så leveres
den til kassa til det en kunne kalle
«realitetsbehandling». Mellom kasserer Holter og fru Bjørke ligger
mange, mange tusen kroner på de
riktig travle dagene, så her gjelder
det nok å være våken i tellingen.
Hver liste gjennomgåsog det telles
opp hvor mange 100-kronersedler,
50, 10, 5, og helt ned til 1-ører den
inneholder, og det riktige antall av
hver seddel og myntstørrelse legges
så opp. Så begynner fru Bjørke, assistert av frk. Valle å legge i poser.
Den ene legger fram beløpet som
leses av på posen, og den andre
etterteller og legger i posen. På den
måten har en stadig kontroll over
pengene — og ingen behøver håpe
på at lønningsposenskal inneholde
en uventet ti-er som gave fra
kassakontoret.
Når så enda en kontrolltelling av
antall poser er foretatt, og disse
stemmer med antall mann på løn-

ningslisten, blir posene lagt i esker,
pakket og behørig forseglet — verdifølgebrev blir utstedt og pengene
er klar til forsendelse. Onsdag og
torsdag er det en amper stemning
på kassakontoret, og da vil de helst
ikke bli forstyrret, i hvert fall ikke
den yngre garde. Kasserer Holter
har over 36 års trening i dette faget, så han kommer vanskeligut av
likevekt. I 99,9 prosent av tilfellene
er lønningen også fremme på dagen hvor i landet nå bestemmelsesstedet enn måtte være. Men dermed er ikke timelistens vandring
slutt. Nå skal den under behandling i bokholderiet, så nå spørs det
om oppsynsmannen har kontert utfyllende. De 4 store kasettene inneholder kontokort for nær sagt alt
mulig, og maskinbokholderne Hansen Wold og frk. Nitteberg har ingen vanskelighet med å finne fram
rett konto, enten den nå heter
D-3-a, eller F-1..b. Den store bokholderimaskinen må bare behandles slik som fagfolk gjør det, men
i så fall er den også en tro og flittig
venn. Den registrerer alle innslåtte
beløp, legger sammen og trekker
fra automatisk, ja, ikke bare en kolonne med store tall, men flere samtidig. På denne måten går arbeidet
raskt unna, og timelisten er snart
klar for arkivet. Her blir den liggende en tid, og blir så gjennomgått
ennå en gang av revisor som påser
at alle beløp er riktig utregnet, trekken stemmer, og at nettobeløpet er
kvittert for. Så først kan timelisten
ta en berettiget hvil.
Men lønningskontorethviler ikke.
Det er forlengst langt på vei med
nye timelister.
FOSSEKALLEN
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Ingeniør Gunnar V atten:

INNSETPLANEN
Fra tid til annen er det gjennom
pressen framkommet meddelelser
om nye kraftverk som er planlagt
utbygget. I den siste tid har det
bl. a. vært skrevet endel om den
planlagte utbyggingav Innsetfallene
i Troms. De foreløpige planene for
denne utbygging er av Vassdragsvesenet sendt til departementet og
utbyggingener betinget av Stortingets godkjennelse.En:vil i det etterfølgende kort komme inn på det
som ligger til grunn for pressens
meddelelser om utbyggingen av
Innsetfallene og hvorfor denne
kraftkilde er valgt.
Det har i tiden etter krigen foregått en forsert kraftutbyggingi landet. Dette har forårsaket •en stadig
bedring av elektrisitetsforsyningen
til husholdningene og vært grunnlaget for den industrielle ekspansjon i •denne tidsperioden. Graden
av forsyning er imidlertid meget
forskjelligi de enkelte deler av landet. Den dårligste forsyning finner
en i Nord-Norge. I følge den undersøkelse som ble foretatt av Elektrisitetsavdelingen siste vinter var
forsyningsprosenten pr. 1. januar
1954 i Nordland, Troms og Finnmark henholdsvis 68.5, 69.9 og 69
pct. mot 92.8 pct. i landet som helhet. Den lave bosetningstetthet er

en vesentlig årsak til at kraftutbyggingeni denne landsdel er blitt
liggende så sterkt tilbake sammenlignet med landet ellers. Under
slike forhoId vil en rasjonell kraftutbygging være vanskelig å gjennomføre fordi linjenettet vil bli forholdsvis dyrt og gjøre rentabiliteten
for verkene vanskelig.
Det har imidlertid alltid vært en
sentral oppgave å skaffe tilveie elektrisk strøm til strøk som har lite
eller ingen strøm. Meget er blitt
gjort siden staten i 1938 begynte
sin støttepolitikk overfor kraftutbyggingen.De tiltak som er under
arbeid vil da også forbedre forsyningsforholdenei mange områder.
Dette gjelder Sør-Helgelandområdet (Langfjord kraftanlegg), MidtHelgelandområdet (Røssåga kraftanlegg), Nord-Helgelandområdet
(Reppa kraftanlegg), Saltenområdet
(Balmi kraftanlegg) og Ballangenområdet (Hjertevatn kraftanlegg) i
Nordland fylke og videre de nordlige områder av Finnmark (Nordkyn og Luostejokk kraftanlegg).
De nordlige deler av Nordland
fylke, Sør-Troms- og tildels også
Midt-Troms-området liggerimidlertid i dag meget tilbake når det gjelder kraftforsyningen. Det har av
den grunn vært foretatt omfattende
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undersøkelser for å finne fram til
den mest rasjonelle måte å løse
kraftspørsmålet på i dette distriktet.
Fra distriktets side ble det ytret
ønsket om å få 'bygget ut en stor
sentral kraftkilde for hele området.
En utbygging av fallene i Skjomen
ved Narvik eller Innsetfallene i
Barduvassdraget kom her på tale.
For å få klarhet i hvordan en utbygging av en av disse store kraftkilder ville stille seg økonomisk
sammenlignet med en utbyggingav
noen av de mange mindre kraftkilder i distriktet, ble beregninger
over ytelser og kostnader utført for
alle de kraftkilder som kunne
komme på tale.
De lokale utbygginger ble stort
sett funnet å være meget dyre i
forhold til en utbygging av en av
de store kraftkilder. Driftsmessig
ville det her heller ikke være så
heldig med så mange små enheter.
Innsets fordel, sammenlignetmed
Skjomen, er at en her har en meget
konsentrert kraftkilde med en utbyggingsplansom ikke kan varieres
svært meget. Kraftkilden er fullkomment regulert og kan lett bygges ut i etapper. Den får for øvrig
også en meget heldig plasering
innen området.
En utbyggingav Innset bød derfor på så mange fordeler framfor
en utbygging av de andre vassdrag
at det syntes forsvarlig å gå til
denne. En ville her også ha rikelig
med reserve for å møte senere behovsøkinger.
Utbyggingen av Innsetfallene er
tenkt foretatt i to byggetrinn. Ved
1. byggetrinn demmes Altevann fra
K. 475.8 til K. 479. I kraftstasjonen
installeres 1. aggregat på 45 MW
med plass til ytterligere ett av
samme størrelse. Årsytelsen er beregnet til 250 mill. kWh og anleggskostnadene til 59.5 mill. kroner.
Ved 2. byggetrinn installeres aggregat nr. 2 samtidig som Altevann
demnes opp til K. 489. Den samlede praduksjon av Bardufoss og
Innset blir på ca. 510 mill. kWh,
hvorav Innset representerer 410
mill. kWh og primakraftøkingen i
Bardufass 100 mill. kWh. Anleggskostnadene er ved full utbygging
beregnet til 73.5 mill. kroner.

•
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Kraftverkets forsyningsområde
overføringsanlegg.

og

Ved en fellesforsyningfra Innset
vil det være naturlig å se under ett
et område avgrenset av Lyngenfjorden i nord, Ofotfjorden i syd og i
vest kan Lafoten til og med Moske-

nesøya regnes med i området. Dette
store forsyningsområdetkan videre
deles inn i fire mindre områder, alt
etter fra hvilken sekundærstasjon
områdene skal motta kraften. De
fire områder vil være:
1. Midt-Troms
forsyningsområde

+ Lyngen syd for Lyngenfjorden.
2. Narvik, Ankenes og eventuelt
Ballangen kommuner.
3. Sør-Tromsforsyningsområde+
Gratangen i Troms fylke og
Evenes, Tjeldsund og del av

Lødingen på Tjeldøya i Nordland fylke.
4. Lofoten og Vesterålen med
Andøya samt del av Lødingen
kommune på Hinnøya.
Det første området omfatter
mesteparten av 18 herreder og 1 by
FOSSEKALLEN
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Fra toppen
av Innset-fossen
(en av de
mange små som utgjør Innsetfallene)
nedover dalen. Nærmest
sees Barduelva
som
svinger ut til venstre. På flata, inn mot
lia til høyre blir byggeplassen
(for kraftstasjon).
Videre
Veslevann
og nedover
Østerdalen.

med et beregnet folketall i 1959/60
på ca. 80 000 innbyggere. Dette vil
utgjøre mer enn halvparten av hele
Troms fylkes befolkning.Den disponible kraftmengde i området utgjør
vel 26 000 kW med en årsproduksjon på 128 mill. kWh. Herav
representerer Bardufoss (1. byggetrinn) 15 000 kW med årsproduksjon på 70 mill. kWh.
Det andre området omfatter
kommunene Narvik og Ankenes
med et beregnet folketall i 1959/60
på 18 000 innbyggere.Den samlede
prcKluksjonav verkene i området
vil ligge på ca. 130 mill. kWh med
en installasjon på ca. 37 000 kW.
En stor del av denne kraftmengde
går imidlertid til industrielle foretak (LKAB) og til NSB.
Det tredje området omfatter
mesteparten av 7 herreder og 1 by
i Troms og 3 herreder i Nordland.
Området vil i 1959/60 omfatte ca.
32 000 innbyggere.Regner en med
Niingen, hvilket er naturlig, da
kraftarilegget ligger innenfor dette
området, vil den disponible kraftmengde utgjøre ca. 21 500 kW med
en årsproduksjon på 90 mill. kWh.
Av dette representerer Niingen
11 400 kW med ca. 50 mill. kWh
pr. år.
Det fjerde området omfatter det
meste av 17 herreder og 1 by i
Nordland fylke. Området vil omfatte ca. 70 000 innbyggeresom vil
ha en kraftmengde på ca. 27 500
kW, tilsvarende ca. 116 mill. kWh
pr. år, til disposisjon. I tillegg til
denne «fastboende» befolkning har
det under Lofotfisket vært en tilstrømning på om lag 23 000 mennesker som forbruksmessighar gjort
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seg gjeldende. Graden av forsyning
varierer sterkt innenfor området.
Innsets naturlige forsyningsområde
vil etter dette i 1959/60 omfatte
ca. 200 000 mennesker. Den totale
produksjon av elektrisk energiinnen
området vil da, eksklusiv Innset,
utgjøre ca. 464 mill kWh tilsvarende ca. 112 000 kW.
Næringslivet er meget uensartet
i dette store området. Området omfatter gode jordbruksbygder, men
fisket er likevel den viktigste næringsvei. I Narvik- og Harstadområdet er det industrien som danner
hovedtyngden. Felles for alle områder er imidlertid at den disponible hydroelektriske energi på
langt nær er tilstrekkelig til å sikre
en tilfredsstillende forsyning. Dette
er nasjonaløkonomiskmeget «uheldig». Noen ekspansjoner ikke mulig

her, slik som den som har foregått
i det øvrige land, idet kraftmangelen bremser ethvert tiltak. Fiskeindustri, bergverk og jordbruk stagnerer under slike forhold.
Innsetplanen er imidlertid løsningen på kraftproblemet for dette
området. Uten derved å gi seg ut
som spåmann, så kan en med sikkerhet si at en utbyggingav Innset
med derav rikeligerekraftilførselvil
føre med seg en rivende utvikling
i distriktet.
En analyse over kraftbehovet i
området gav til resultat at det sannsynlige tilleggsbehovi 1959/60 vil
utgjøre ca. 43 000 kW. Det første
aggregati Innset vil altså etter dette
bli fullt belastet så å si med en
gang.
Overføringsspenningen for kraften blir på 140 kV. Sætermoen,
Straumsnes og Kanstad blir de
tre matepunktene for distriktet.
Anleggskostnadene for linjer og
understasjoner er beregnet til ca.
27.5 mill, kroner når det nyttes tremaster i linjen og til ca. 30 mill.
kroner når det nyttes stålmaster.
Den gjennomsnittligekWhiprisen i
distriktet, kraften nedtransformert
til 60 kV ved understasjon, er for
1. og 2. byggetrinnberegnet til henholdsvis 2.223 øre og 1.457 øre ved
bruk av tremaster og til henholdsAltevann

fra damstedet.

Pågående

kanalarbeid

ved

utløpet

av

Altevann.

vis 2.286 øre og 1.493 øre ved bruk
av stålmaster. Driftsutgiftene er ved
denne beregning fordelt på samtlige innvundne kWh primakraft i
Innset og Bardufoss.
Samkjøring.

En utbygging av Innset vil, foruten å gi distriktet nødvendig tilleggskraft, også føre med seg en
bedre og mer rasjonell drift av stasjonene i området. Innsets stamlinjenett sammen med de planlagte
overføringslinjer innen de enkelte
områder (f. eks. Lofot-linjen) vil
muliggjøre et elektroteknisk samarbeid mellom flere av verkene.
En slik samkjøring vil gi en bedre
og sikrere elektrisitetsforsyning med
lavere produksjonsomkostninger enn
en isolert drift av de enkelte kraftverker. Variasjonene i krafttilgangen er også mindre i et stort område enn i et lite.
I Lofotenområdet har det i en
årrekke vært et driftsteknisk problem å få dekket det topp kraftbehov som har gjort seg gjeldende
under Lofotfisket. Utbyggingen av
Innset vil muliggjøre langt større
installasjoner i stasjonene. Verkene
vil derved stå langt sterkere når det
gjelder å dekke disse belastningstoppene. Det er derfor sannsynlig
at en stor del av stasjonene i distrik••••••.^

tet senere vil bli nyttet som toppkraftverk.
Det har allerede en tid vært
etablert en samkjøring i MidtTroms området og til vinteren vil
det også bli en viss samkjøring mellom områdene rundt Vågsfjord,
Vesterålen, Andøya og Hadsel (Niingens nåværende forsyningsområde). Dette siste området bør imidlertid, etter at Innset er bygget, utvides til å omfatte hele Innsetplanens område 3 og 4.
Som nevnt i innledningen er utbyggingen av Innsetfallene betinget
av Stortingets godkjennelse. Det er
v.øø•-•

«KUNSTLOTTERIET»
Av
Høsten

Ragna

1953 ble

det

nærer

foreslått

innen

Vassdragsvesenets

Det
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ske stor
nærer
ble

fastsatt
Det
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foretatt

vant
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malerikjøp

fant
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to

av kr.
foretatt

ble
5.00.

i de-
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sted

Det

jury

utlodning

før jul.
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Trekning

funksjonærer

i

to
ble

Riksrevi-

sionen..

lemmer,

seg endel

slik at antallet

i ca. 135. Ny komite

er oppnevnt
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finne
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foretas
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nye med-
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kjøp

vil

beidsplassen
mener

Statens.
i løpet

Høstutstilling.
av høsten.

opp

og inni forUt-

satt

så

noe økonomisk

PÅ STASJONENE

til alle

døgnets

på. Jul

og jeg

på stasjonene
vil sette stor pris

påske — pinse — 1. og 17. mai

er også arbeidsdager
inn,

koselig

for oss, så når helgen

f. eks. julaften,

når storparten
det

tider,

at en radiomottaker

er et gode som betjeningen

ringes

• I år har det tegnet

mars

redegjørelse

av 25.

1954.

Elektrisitetsavdelingens
6. mars

av folket
å kunne

eller, i påsken

drar

slå på

på turer,
radioen.

føler seg ikke så helt satt utenfor.
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til sendingene
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forstår

er
En
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til. sjøfolkene

stille

Av

blir med
er

Spørsmålet
om radiomottakere
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stasjonene
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for Statens
Kraftverker,
på
Østlandet,
og redaktøren
har bedt en
av 74-valgsmedlernmene
gjøre greie for
sitt sy:t. på saken.
Som skiftarbeidere
må vi være på ar-

og det
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1953 av den
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innkjøpskomite,
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RADIOMOTTAKERE

i Oslo.
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opprettet
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i dette
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Litteratur.
Bygningsavdelingens

redegjørelse

av

1954.

v... •

Målet

hovedkasserer

for distriktenes vedkommende
håpe på at en slik godkjennelse vil
bli gitt og det så snart som mulig.
Kun hvis Innset kraftverk blir bygget kan en si at kraftspørsmålet i
distriktet vil bli løst på en rasjonell
måte, og først da vil befolkningen
i området få en kraftforsyning i likhet med den, som befolkningen i
andre landsdeler har.

i de

en at en ikke er
---- - -
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Det

radioen
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finnes
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arbeidet,
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ved å ha radio
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nei.
betenkeligheter

på stasjonene,

men
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strafo.,

september

1954.
Gulbrand.
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i 1922, ble Hegstad
nist.

Etter

vel

ansatt

der som maski-

1 år rykket

han

opp

til

TILSETTINGER

maskinmesterassistent.
I 1928 ble Smestad
klar til å settes

i drift

stasjonens

maskinmester,

han

første

SIOURD HEGSTAD

ble så

en stilling

skjøttet i 26 år. Bak seg har
i alt en aktiv arbeidstid på 55 år.

arbeidet.

løse. Han

Ida Høyem og
Astrid Bodahl
som kontorfullmektiger I ved Hovedstyret.

i beste

ham

vet også at aktivitet

betydning

har vært hans motto i
Til siste dag sørget han for orden og punktlighet.
Ingen sak ble låst
fast i hans hender,
og som sjef for en
stor og sentral stasjon har han i denne
utviklingens
tid hatt nolF av oppgaver
å
var i besiddelse

dige

egenskaper

spekt

og vilje

som

av de nødven-

sjef,

autoritet,

re-

oppad

som

til samarbeid,

nedad.

En betydelig egenskap var at han
skille mellom sak og person. Perforetrakk
Hegstad
å omgås sine
medarbeidere
som en fortrolig venn, og
de menneskelige
hensyn
lå ham alltid
nær. Med sin praktiske
erfaring og innsikt, har han vært en god støtte for nyansatt personale.
kunne
sonlig

Ved

en enkel

tilstelling på Smestad 31.
ble Hegstad overlevert minnegaver
fra ledelsen
i Statens kraftverker
og fra
august,

nådd

aldersgrense

i Statens

og med

32 års tjeneste

betjeningen

kraftverker.

Hegstad

det lett

er født

i 1885 i Trøndelag

der. Fra 1907-22 arbeidet han
for Norsk Hydro. Først som elektriker
og
reparatør ved byggingen av Vemork kraftoppvokset

stasjon,

senere

1 år

som

linjevokter

og

10 år som

maskinist
i stasjonen.
Da Hakavik kraftstasjon
ble satt i drift

KONSTRUKTØR

NILS

Konstruktør
den
i

Nils

fylte

70

20. juli i år og ble meddelt

henhold

til

ungdommens
arbeid

loven

ker,

byggeleder

bruanlegg,

leder

hos

banens

del

hvorfra

han

takker

for

mange

gode

og

1916

av km har han

med

nivellerkikkerten

praktisk

våre

senhøstes

friluftsliv
talt

på akslen

er

så

hvert
sunt

er like sprek

som
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K. J. Warloe som avdelingsingeniør I ved driften av Aura Kraftverk.

>ffiii»4

til

ni-

opp og
daler
fra tidlig

eneste
at

K. Malmo som avdelingsingeniør
I ved Hovedstyret.

Karen-Julie Nitteberg som maskinbokholder ved Kraftverksavdelingens regnskapskontor.

amts

naturskjønne

K. Amlie som konsulent I ved
Hovedstyret.

I

avdeling.

trasket

A. Schønsee og
E. Kanavin
som overingeniører II ved Hovedstyret.

Reidar 0. Olsen som maskinist
ved Glomfjord Kraftverk.

og

fun-

kom

arbeidet

Randi Andreassen som kontorfullmektig II ved E.tilsynet, 5. distrikt.

Ragnar Munch Hæsken som maskinmesterassistent ved Glomfjord
Kraftverk.

på Bergens-

hydrologiske

gjennom

Dette

ønsker

I

Finse—Roa.

i

vesentlig

til

og

år framover.

av et pri-

ved Nordlands

han

ned

våren

samarbeidet

Tordis Ingebrigtsen som kontorfullmektig II ved E.tilsynet, 6. distrikt.

Alf Løken og
Arne D. Engen
som maskinisterved Hakavik Kraftverk.

på
han

begynte

for nesten

det

til

kunne

være

ham

100 år eller

Gamnes

Tusener

20

ham

og for det personalet
med.

samarbeidet

Vi

en god
Smestad

år

vellør.

om

han

har vært

kraftverker,

er

med

vei-

i Hønefoss

kartkonduktør

Vassdragsvesenets
har

Statens
transformatorstasjon,

fallrepet

En tid var han assistent

fire år var han ansatt

Her

å si at Hegstad
for

På

gårdbru-

kommunalt

østenfjellske

veivesen,

opptatt
som

og planlegger

stadsingeniøren
da som

Smestad.

avskjed

aldersgrense.

områder,
for

vat telefonanlegg.

gerte

om

år var Gamnes

på mange

mann

på

GAMNES

Gamnes

I henhold til •Hovedstyrevedtak
av 9. og 29. september d. å. er foretatt følgende tilsettinger:
Alf Johansen som ingeniør I
ved Hovedstyret (Elektrisitetsavdelingen).

De som kjenner

Maskinmester ved Smestad transfornratorstasjon, Sigurd Hegstad, fratrådte offisielt sin stilling 31. august i år etter opp-

og Hegstad

nå har

Hegstad

MASKINMESTER

transformatorstasjon

år.

Gamnes

i dag som

da

og klok

er en

aldersgrensen

samvittighetsfull

energi,

og fagkunnskap

han

vitner

mange

inn for sitt
sats kjenner

gjerne

mer.

Den

esse og entusiasme

Sto

lang

fosser

rekke

foreligger

av

noen

betydning.

nivellementsplansjer
fra hans hånd

nøyaktighet

har vist i sitt arbeid
ord om den inter-

hvormed

han har gått

yrke. Takket være hans innvi nå den nøyaktige
høyde

folk. Når

han

tens tjeneste
ger sakne

i disse

vil vi, hans
hans

«pleier

Spitsbergen».

undes
dignitate.

an
et

langt

og

slutter

venner

lyse sinn

ham

så

og reiselivs-

dager

og minnes

En

i 25 km

til gagn og glede,

især for våre krafteksportører

dyktig,

mann.

mer enn

40 år siden.

våre

og gode

lenge

humør

noen
Måtte

sorgløst

i sta-

og kolle,

av
han

otium
0.
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FOSSEKALLENS
Det er ikke bevilget penger til
honorarer for Fossekallens medarbeidere. Vi er derfor henvist til å
trekke veksler på bladets velvilje
hos leserne. Vår drøm er, at de
som er utilfreds med innholdet vil
vise dette ved å sende oss bedre
stoff til neste nummer, og at de
som måtte være tilfreds, viser det
ved å sende oss enda bedre stoff.
Hva som er godt stoff er ikke bare
et spørsmål om smak. Det avhen-

MEDARBEIDERE

ger vel så mye av om vedkommende bidrag passer inn i den helhet
som hvert nummer skal utgjøre.
Ethvert bidrag kan derfor være aldeles fremragende godt stoff for
Fossekallen.
Når et blad skal interessere folk
av en rekke forskjellige yrker på
mange forskjellige steder i landet,
er det absolutt nødvendig at det
kan bringe stoff fra alle de samme
yrkene og stedene. Etter hvert vil

vi søke å få faste lokalmedarbeidere
som kan lette forbindelsen mellom
leserne og oss. Inntil videre må vi
be leserne om å skrive direkte til
redaktøren.
En slags stoff skal vi være særlig takknemlig for å få, nemlig kritikk av Fossekallen. Vi har ingen
forventning om å kunne prestere
et helt prikkfritt blad. Dersom vi
ikke blir kritisert, kan vi bare beklage at vi ikke får hjelp til å rette
på feilene.

for 1954/55 til et meddelelsesblad delsen må de det går ut over, være
for etaten.
så vennlig å si fra med en gang.
Etterat bevilgning var gitt, fastsatte Hovedstyret i møte den 9. BLADETS NAVN
Vi spekulerte både lenge og vel
juni 1954 instruks for utgivelsen.
før vi kunne bli enig med oss selv
Det er kanskje litt tidlig å BLADETS EKSPEDISJON
om hvilket navn som etter vår meskrive Fossekallens historie ennå.
Det er meningen at hver tjene- ning hadde flest fortrinn. Når valMen så mye synes vi bør være stemann (fast eller midlertidig) get ble så vanskelig, md det komsagt, som at initiativet ble tatt av skal få tilsendt et eksemplar av me av at de mange forslagsstillere
Vassdrags- og Elektrisitetsvesenets hvert nummer. For arbeidernes hadde tatt oppgaven minst like alIngeniørforening i et brev til Ad- vedkommende er det ikke praktisk vorlig som oss.
ministrasjonsavdelingen av 2. de- mulig å gjennomføre en slik ordMed dette vil vi si dem alle vår
sember 1952. Deretter ble det ned- ning. I stedet vil et antall eksem- beste takk for utvist interesse. En
satt et arbeidsutvalg bestående av plarer bli sendt til hvert anleggs- spesiel takk tilkommer avdelingssivilingeniørene Arnesen, Sotaaen, sted til fordeling. Imidlertid vil vi ingeniør C. S. Sotaaen, som foreslo
Herstad og Hauge.
så vidt mulig prøve å imøtekomme «Fossekallen». Hans forslag var for
På grunnlag av utvalgets rede- arbeidere som spesielt ber om å få øvrig ledsaget av Welhavens dikt
gjørelse fremmet Hovedstyret for- bladet tilsendt direkte,
om fossekallen som gjengis i dette
slag om bevilgning på budsjettet
Skulle det oppstå feil i forsen- nummer av bladet.

FOSSEKALLENS
HISTORIE

De ansvarlige!

Fra venstre: S. Østby, S. Aalefjær, K. Johnsen, T. Weibell, C. S. Sotaaen, Ø. Flack, K. Vardenær.
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