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KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN
A propos Kunstiotteriet

Vi vil gjerne at rette vedkommende skal vite at vi skulle

like å ha bilder på veggene i kontoret, korridorer, spiserom

oppholdsrom og andre steder der vi tilbringer en vesentlig del

av vårt liv. Vi tror at det ville øke trivselen og arbeidsgledeft,

slik som det var tanken at Fossekallen også skulle.

I andre statsetater har de fått bilder på veggene, og da kan
vi ikke skjønne at det kan være noe prinsipielt til hinder for at

vi også får det. Vi lar tanken gå videre til avdelingssjefen'e,

driftsutvalgene og de bevilgende myndigheter.

Mens vi venter, er det kanskje best å se litt på hva vi kan

gjøre sjøl. Vi har allerede enslags kunstforening blant etatetts

tjenestemenn i Oslo — «Kunstlotteriet» kalt — med en aktiv

ledelse og dyktig innkjøpskomit. Enn om nå denne foreningen

tok på seg å stelle i stand, f. eks. en vandreutstilling av bilden4

kunst?

Vi vet at Unge Kunstneres Samfunn mot en beskjeden avgift,

eller mot garanti for et visst minstesalg, er villig til å arrangere

utstillinger på arbeidsplassene av dn eller flere (gjerne bestemte)

kunstneres arbeider. Spesielt det siste alternativet synes vi måtte

passe «Kunstiotteriet» godt. Det skulle ikke være noen risiko ved

å binde seg til å velge ett eller flere bilder fra en slik utstillirig

som gevinst i lotteriet. Alle verkene vil på forhånd være god-
,

kjent av UKS's jury. Tvert imot tror vi det ville være en fordel

for medlemmene av «Kunstiotteriet», som på denne mciten ville

få glede av kunstverkene, enda om de ikke var så heldige å

vinne. Og det kunne kanskje være ekstra moro for vinnerne

også, som kunne få sjansen til d velge ut gevinsten sjøl.

Tanken om en vandreutstilling overlater vi ganske vederlag's-

fritt til frk. Lowum og hennes drabanter — samt til mulige nye

«Kunstlotterier» utover landet.
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CELEBERT BESØK
ved Aura Kraftanlegg

Det islandske presidentparet
ASGEIR ASGEIRSSON og fru
DORA TORHALLSDOTTIR
besøkte Aurd3r. mai 1955

Været viste seg fra sin beste side med strålende sol
over fjord og fjell da presidentparet kom til Sunndals-
øra. Etter en omvisningpå aluminiumsverket var paret
med følge Vassdragsvesenets gjester under en hyggelig
lunsj i Hammeren messe.

Omvisningen på anlegget startet så med en tur opp
nordre rørsjakt til ventilkammeret. Det fantastiske
panorama over Sunndalsøra fra tippen her oppe, så
ut til å imponere våre gjester.

Etter nedturen med trallebanen ble så gjestene vist
rundt i kraftstasjonshallene før turen gikk videre til
Molde.

Det sjarmerende presidentparet vant alles hjerter og
gjorde 31. mai 1955 til en festdag ved Aura.

1. Turbin nr.  4 besiktiges.

2.  En  hyggelig samtale utenfor kraftstasjonen etter endt

ornuisning.

3: Fra  lunsjen  i Hammeren messe. Vi ser presidenten på general-



direktør  Vogts høyre side og presidentens frue på hans venstre side.

4.  Fra kontrollrommet i kraftstasjonen.
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INNSET KRAFTVERK
Av avdelingsingenieer G. Vatten

Oversikt.
Barduvassdraget er den ubetinget største kraf tkilde

i Troms fylke. Det •har sitt utspring i Altevann som
med sine 60 km2 er en av de største innsjøer i Nord-
Norge. Dette vann har overordentlig gode regulerings-
muligheter. Fallet fra Altevann til foten av Bardu-
fossen, en strekning på 72 km, danner tre fallkomplek-
ser. Fra Altevann passerer Barduelva på en strekning
av 22 km først Innsetfallene (fallet fra Altevann
K 475.8 til Veslevann K 298) med 177.8 m fallhøyde
og deretter, 10 km nedenfor, Straumslifallene (fallet
fra Veslevann K 298 til Straumsmo K 76) med 222 m
fallhøyde. Herfra følger et elveparti på 50 km ned til
Bardufoss med bare 30 meter fall. Bardufossen danner
et fall på 53 meter (mellom K 57 og K 4).

De nyttbare nedbørsfeltene for disse fall er hen-
holdsvis 1304 km2, 1457 km2 og 2381 km2.

Av disse fall er i dag Bardufossen delvis utbygd
Ved kongelig resolusjon av 24. februar 1950 ble statens
fallrettigheter leiet ut til A/S Bardufoss kraftlag.
Første etappe av utbyggingen ble, med unntakelse av
endel reguleringsarbeider, ferdig i oktober 1953. I
kraftstasjonen er installert ett aggregat på 15 MW,
men kraftstasjonen og inntaksdam er bygget for to
aggregater å 15 MW. Reguleringsmagasin for 1. bygge-
trinn (70 mill. kWh) er skaffet til veie ved senkning
av Altavann til K 472.8.

En full utbygging av Barduvassdraget vil gi ca. 1200
GWh. For å oppnå denne ytelse må en imidlertid,
ved utbyggingen av de enkelte fall,  se  på de tre fall
som en koordinert gruppe. Reguleringsarbeidene må
baseres på en størst mulig ytelse av systemet som
helhet. Den planlagte utbygging av Innsetfallene må
derfor passe inn i planene for den fulle utny ttelse av
Barduvassdraget.

Vertikalt tverrsnitt aqi stasjonen.

3 t

7

ff> 304

—

9 5

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. aggre-
gat 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. bygge-
trinn installeres aggregat nr. 2 samtidig som Altevann
demmes opp til K 489. Den samlede produksjon av
Bardufoss og Innset blir på ca. 510 mill. kWh, hvorav
Innset representerer 410 mill. kWh og primakraft-
økingen i Bardufoss 100 mill. kWh. Anleggskostnadene
er ved full utbygging beregnet til 73.5 mill. kroner.

Beskrivelse  av kraftartlegget,  etter de foreløpige  planer
utarbeidet av bygningsavdelingen.

Damstedet for Innset kraftverk blir liggende ved
Slottmoberget, 4 km nedenfor Altevann, der hvor fal-
let ned mot Innset begynner. Det er fjell over hele
profilet, men det er regnet med betydelige sement-
injeksjoner i damfoten for tetting av de mange stikk
og slepper i bergarten. Dammen er forutsatt bygget
som steinfyllingsdam med tetningsmembran av dobbelt
plankedekke. Det vil videre bli bygget en permanent
fangdam slik at det er mulig å tørrlegge damfoten
under drift.

De to omløpstunneler får hver et tverrsnitt på 25 m2.
Den ene grener av fra driftstunnelen og tjener også til
å tørrlegge denne. Det blir da i alt 4 luker ved dam-
stedet.

Maksimalt målte flom forbi damstedet er 370 m3/
sek. mens maksimalt beregnede avløpsflom er 450
m3/sek.

Vannene innenfor Altevann, Leine- og Gjevdne-
vann, har meget dårlige reguleringsmuligheter.

Etter regulering av Altevann ved hevning til K 489,
oppdemningshøyde 12.2 m, og senkning til K 472.8
fåes imidlertid et magasin på 1000 mill. m3 som er
lik midlere årlige tilløp. Altevanns areal vil etter dette
ha økt til ca. 78 km2.

Tilløpstunnelen blir 2.4 km lang og får et tverrsnitt
på 37 m2. Tunnelprofilet blir av hensyn til fjellets
beskaffenhet gjort hesteskoformet. Det er regnet med
at det på enkelte strekninger kan bli nødvendig med
utforing av tunnelen, mens denne på andre strekninger
må kanonpusses. Midlere falltap i tunnelen er beregnet
til 4 m. Massene fra tilløpstunnelen, 100 000 m3, blir
nyttet til dammen og vil gi damkrone på K 481.

Fordelingsbassenget og 400 m av tillopstunnelen vil
bli drevet fra et 140 m.langt tverrslag som munner ut
i fordelingsbassenget. Dette blir anordnet som kam.
merbasseng. Tverrslaget skal senere nyttes som spyle-
løp for tilløpstunnelen.

Trykksjakten får et fall på 330 og en innvendig
diameter på 3.2 m. Den blir 300 m lang. Midlere
falltap i sjakten er beregnet til ca. 1.3 m.

Kraftstasjonen er lagt i fjell og får 60 til 70 m over-
dekning. Den er lagt slik at lengderetningen ikke faller
sammen med spalteregningene i fjellet. Transporten
av massene skjer gjennom atkomstunnelen, som er lagt
midt på stasjonen. Transformatorene er plasert over
galleriene for skinner, styreledninger og kjølerør. Vann-
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motstand og pumpeanlegget er plasert ved siden av
undervannstunnelen i forbindelse med pådragskam-
meret.

Aggregatene blir vertikale med generatorene forsen-
ket i maskingolvet. Turbinene vil bli francis-turbiner
hver på 56 000 hk ved effektiv fallhøyde 173.3 m,
52.8 m3/sek, og 62 500 hk ved 186.8 m, 300 olm.
Generatorene er dimensjonert for full dam og 1 maskin

drift og får en nominell ytelse på 53 MVA. Hver
generator er koplet direkte til en 53 MAV transfor-
mator. Det er ikke regnet med parallell kjøring på
generatorsiden. Generatorene får en spenning på 10—
12 kV, og transformatorene har et omsetningsforhold
på 12/140 kV. Fra 10 kV skinnene er det for hver
generator uttak til vannmotstand og stasjonstransfor-
mator. Effekten fra hvert aggregat overføres til frilufts-
anlegget med 4 srk. 140 kV enleder oljekabler, som
er direkte koplet til transformatorene. I friluftsanlegget
blir det i 1. byggetrinn bare en utgående linje, med
plass for en til, hvis det blir aktuelt med reserve.

For kraft til eget behov og nærmeste bebyggelse er
det regnet med 2 treviklingstransformatorer koblet til
hver sin generator.

Undervannstunnelen blir 850 m lang og får et
tverrsnitt på 37 m2. Falltapet i den er beregnet til
1.3 m.

For kraft til anleggsarbeidene er det regnet med å
bygge en 20 kV linje fra Straumsli. Det er også regnet
med å bruke dieselaggregatet som nå brukes på Aura
kraftanlegg.

Kraftverkets dataer blir etter dette følgende:

1. byggetrinn 2. byggetrinn
(fullt utb.)

Installasjon .   45 MW 90 MW
Nedslagsfelt 	 1 234 km2 1 304 km2
Produksjon 	 220 GWh 410 GWh
Magasin 	 290 M m3 1 000 M m3
Oppdemningshøyde

kote .   479 489
Pris pr. kWh levert

kraftst.vegg   1.725 øre 1.141 øre
Anleggssum   59.5 mill. kr. 76 mill. kr.

Byggetiden for 1. byggetrinn er anslått til 3 å 4 år.

Overføringsspenningen for kraften blir som nevnt
på 140 kV. Fra Innset er linjen planlagt å gå nedover

Østerdalen til et punkt like ved Sætermoen. Her blir
det bygd en sekundærstasjon 140/60 kV for kraft-
overføringen nordover til område 1. Linjen mellom
Bardufoss og Sætermoen er av Troms fylkes kraftfor-
syning allerede bygd for 60 kV. Fra Sætermoen og
sørover vil 140 kV-linjen følge vestsiden av Salangs-
dalen, videre gjennom Gratangseidet og fram til Kvan-
dal hvor det blir bygget en koplingsstasjon. Linjestrek-
ningen Innset—Sætermoen—Kvandal er planlagt bygd
med tverrsnitt 3 X FeAl nr. 120. Fra Kvandal går
det en linje fram til Straumsnes ved Narvik og en
fram til Kanstad på Hinnøya. Begge linjer er planlagt
bygd med tverrsnitt 3 X FeAl nr. 70. På Straumsnes
vil det bli bygd sekundærstasjon for forsyning av
Narvdc—Ankenesområdet. Likeledes vil det i Kanstad
bli bygd sekundærstasjon 140/60 kV for forsyning
av områdene 3 og 4. 'Sætermoen, Straumsnes og Kan-
stad blir altså de tre matepunktene for distriktet.
Anleggskostnadene for linjer og understasjoner er be-
regnet til ca. 27.5 mill, kroner når det nyttes tremaster
i linjen og til ca. 30 mill. kroner når det nyttes stål-
master. Den gjennomsnittlige kWh-prisen i distriktet,
kraften nedtransformert til 60 kV ved understasjon,
er for 1. og 2. byggetrinn beregnet til henholdsvis
2.223 øre og 1.457 øre ved •bruk av tremaster og til
henholdsvis 2.286 øre og 1.493 øre ved bruk av stål-
master. Driftsutgiftene er ved denne beregning fordelt
på samtlige innvundne kWh primakraft i Innset og
Bardufoss.

Arbeidsforhold under og etter anleggsperioden.
Innset ligger ca. 35 km fra Sætermoen som er det

nærmeste sentrale sted i Troms. Riksvei 50 mellom
Narvik og Tromsø går forbi Sætermoen. Klimaet i
disse distrikter kan sammenliknes med klimaet på Øst-
landet. Om vinteren er temperaturen nede i 30° C,
mens en om sommeren kan ha til dels meget høye dag-
temperaturer (25-30° C). Bardu—Altevannsområdet
er kjent for å være et av de vakreste områder i Nord-
Norge. Det er i disse traktene mange gode fiskevann.

Transporten til anlegget forutsettes å gå med båt til
Salangen hvor det er kai og derfra med veitransport
ca. 60 km fram til anlegget. Foruten vanlige lagrer og
provisoriske bygninger ved anlegget er det til betjenin-
gen forutsatt bygd 16 permanente boliger, som vil bli
satt opp straks for å tjene som boliger og kontorer
under anleggsperioden.

FOSSEKALLEN 3



mål som ville bli bedret i større
eller mindre grad ved en slik senk-
ing. Bortsett fra et par tusen mål
som ikke egner seg for oppdyrking,
er jordsmonnet god dyrkingsjord.
Sakens betydning for Rendalsbyg-
dene får en et inntrykk av når en
hører at det samlede dyrka jord-
arealet i disse to herreder i 1939
var ca. 17 000 mål.

Det første praktiske forsøk på å
løse problemet ble gjort for ca. 100
år siden. Interesserte gårdbrukere
bygde en dam over sørspissen av
Lomnessjøen og gikk i gang med å
grave ut Akrestrømmen. Uten nær-
mere målinger så de at det her
gjaldt å senke en naturlig terskel
som demmet opp elva, siden de
hadde stillestående vann på den
ene siden og stryket i Akrestrøm-
men på den andre. Imidlertid var
de så uheldige å få en liten synd-
flod på seg, samtidig som det blåste

«Rendalssenkingen»
AV AVDELINGSINGENIØR I. AASGAARD

Elva Rena dannes ved sammen-
løpet av fjellbekkene Tysla og Und-
setåa i Øvre Rendal. Den tar veien
nedover gjennom Jacob B. Bull's
vakre rike, hvor den rolig og besin-
dig slynger seg fram, etter en mer
sprelsk nedkomst fra fjellverdenen.
Av og til haster den litt på av bare
overskudd, men kan også slå seg
riktig til ro, slik som i Lomnessjøen
og Storsjøen i Ytre Rendal. Dalens
trolløye er den siste blitt kalt. Med
sitt djup på 300 m stikker den 50 m
under havflaten.

Om våren vies Rena en særlig
interesse. Tømmerfløterne er på
fart langs breddene, og setter ofte
utpå i elvebåtene. Elva går bredd-
full og striere enn vanlig og er nå
ikke å spøke med tross sitt ellers
rolige gemytt.

Utover sommeren søker et annet
folkeferd til disse traktene. Da er
det fiskerne som har sesong. Sjøene
og «strømmene», Hornsetstrømmen
og Akrestrømmen, er gode fiskeplas-
ser. Den siste har dessuten sitt spe-
sielle fiske om høsten. Siken kom-
mer da opp fra Storsjøen for å gyte
og kan gå i hele stimer i strømmen.
Som fiskeredskap brukes da bare
en solid hov. Ivrige fiskere kan for-
telle om fangster på 3pptil et par
hundre fisker på en kveld.

Fremmede vil stusse over uttryk-

kene «Akrestrømmen» og «Horn-
setstrømmen». Elva flyter jo jevnt
og rolig begge steder, når unntas en
kort strekning nederst i Akrestrøm,
men hvor den går i stryk. Bak disse
navnene ligger den historien vi
egentlig skulle høre litt om.

Tross alle sine gode sider har
ikke Rena vært til udelt glede. Ren-
dalsbonden har nok gjennom lange
tider betraktet henne som litt av
et problembarn, og er ikke sjelden
blitt brakt til fortvilelse når Rena
i flom har gått over sine bredder og
ødelagt avlingene hans. Oppigjen-
nom Ytre og Øvre Rendal strekker
store, flate jordarealer seg på begge
sider av elva. Dels er dette myr og
vassjuk jord, som ikke er dyrka
fordi vannstanden i elva har hindret
uttapping og drenering. Dels er det
dyrka mark, som for en stor del
har vært mindreverdig som følge
av for høy grunnvannstand og fordi
en større eller mindre del ble satt
under vann av flommene. Også
hus og veger ble påført skader
under oversvømmelsene.

Vi kan forstå at jordbrukerne
under slike forhold har filosofert
mye over mulighetene for å senke
vannstanden i elva.

Enda bedre forstår vi situasjonen
når vi nå vet at det her var sam-
menhengende arealer på ca. 10 000 


opp en forrykende nordavind, og
dette ble mer enn dammen deres
kunne tåle. Etter dette ble arbei-
det oppgitt, enten de nå trodde de
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hadde høyere makter imot seg, eller
hva det kunne være.

I 1877kommer Kanalvesenet inn
i bildet. Senkingsmulighetene ble nå
undersøkt på grunnlag av nøyaktige
målinger i marka. Undersøkelsen
viste imidlertid at en tilfredsstil-
lende senking var betinget av et
atskillig større arbeid enn en hittil
hadde tenkt seg. Fallet i Akrestrøm-
men var lite, slik at en senkings-
kanal måtte bli ganske lang, sam-
tidig som det var nødvendig med
et rommelig tverrsnitt. Skulle senk-
ingen bli effektiv også ovenfor Horn-
setstrømmen, måtte en liknende
kanal til her. Av denne grunn ble
oppgaven å senke vannstanden det
minimum som ansåes nødvendig,
for å oppnå en bedring av betyd-
ning.

Senkingsplanen ble utarbeidet i
to alternativ. Det første gikk ut på
å senke vanlig flomvannstand 2
fot. Vanlig lavvann i Lomnessjøen
og ovenfor Hornsetstrømmen ville
da bli senket henholdsvis 3.5 og
4.5 fot. Vassføring ved flom og
sommervannstand var anslått til
henholdsvis 5500 og 500 kub.fot pr.
sek. En slik senking var meget øn-
skelig, men overslaget kr.143 000.00
representerte den gang så mange
penger at det ikke var sjanser til
å få arbeidet gjennomført. Det an-
dre alternativet omfattet derfor
ikke flomsenking, men gikk bare ut
på å senke vanlig sommervann-
stand 2 fot. Dette skulle mulig-
gjøre en tørrlegging av de lavtlig-
gende landområdene. Liksom ved
første alternativ ville en på kjøpet
få en bedre reguleringsevne i Lom-
nessjøen i og med at flommene ble 


lagt til grunn for arbeidet, først fo-
relå i 1941. Denne planen, som i
alt vesentlig er gjennomført etter
krigen, gikk ut på senking av både
lavvann og flom. Lavvannssenkin-
gen var i Lomnessjøen 0.80 m og
ovenfor Hornsetstrømmen 1.20 m.
Vanlig flom (150 sm3) skulle begge
steder senkes 0.75 m. Hensikten
med den relativt store lavvanns-
senkingen ovenfor Hornsetstrøm-
men var en effektiv uttapping av
de store Hornsetmyrene, som strek-
ker seg fra Hornsetstrømmen og
nordover. Elva går her stort sett
med forholdsvis djupt og stille løp,
slik at senkingen vil ha god virk-
ning oppover. Som følge av den
større vannhastigheten etter senk-
ingen vil det også foregå endel selv-
graving i elva, som på denne måten
nå er i ferd med å fullføre arbeidet.

Kanalen i Akrestrømmen er om
lag 1000 m lang, med fall 1 : 4800.
Botnbredden varierer fra 52 m i
øvre ende til 42 m i nedre. For
Hornsetstrømmen er tallene 1300
m, 1 : 2000 og 30 m. Med de plan-
lagte kanalprofiler skulle i alt tas
ut ca. 80 000 m3 grus og stein, og
arbeidet var kalkulert til kr.
400 000.00. I overslaget var da
medregnet utgifter til endel mindre
forbyggingsarbeid som ville bli nød-
vendig etter senkingen.

Gravearbeidet foregikk maskinelt.
I Akrestrømmen som ble tatt først,
ble kanalen utført i årene 1946—
48. Arbeidet var her satt bort på
entreprise under Vassdragsvesenets
tilsyn og kontroll. Firmaet «Entre-
prenør A/S» utførte arbeidet med
en 42 tonns «Demag» gravemaskin
med bakgraver. Graveskuffen rom-
met 1.1 m3. For til en viss grad å
få tørrlagt arbeidsplassen ble det
først tatt opp en renne langs høyre

Slepeskrapen i arbeid.

senket mindre enn lavvann. Der-
ved ville også distriktene nedenfor
få nytte av arbeidet.

Kanalen i Akrestrømmen var
planlagt med lengde 3850 fot, botn-
bredde 18 fot og fall 1 : 500. Til-
svarende tall for Hornsetstrømmen
var 3000, 27 og 1 : 1000. Med den
nødvendige dybde på kanalene var
gravemassene beregnet til «5280
kub.favne sten og grus». (1 kubikk-
favn = 6.67 m3.) Overslaget lød
på kr. 48 000.00. Dette arbeid var
absolutt minimum for å sikre et
godt resultat. For distriktet som
i tilfelle måtte bære en vesentlig
del av kostnaden, var det likevel
et så kostbart prosjekt at heller
ikke dette kom til utførelse.

Men interessen for senkingen ble
ikke mindre. I 1902 ble det lagt
fram ny plan av Kanalvesenet, og
i 1923 av Vassdragsvesenet. Sist-
nevnte plan er senere revidert et
par ganger, slik at den plan som ble

44-
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bredd, tilstrekkelig til å ta lavvass-
føringen, mens massene fra grøfta
delvis ble nyttet som gangbane for
maskinen. På grunn av kanalens
bredde måtte en stor del av mas-
sene tas i to og delvis opptil 4 lemp
før de kom på plass i fyllingene
langs kanalen. En mindre del lett
masse i kanalens øvre ende ble
tatt med slepeskrape. Fyllingene er
senere avjevnet med bulldozer for
å gi det ferdige anlegg et mer til-
talende utseende. I alt ble 36 000
m3 masse tatt opp på denne måten
etter kontraktsmessig pris kr. 3.60
pr. rn3. Grunnen var til dels tem-
melig hard og ga sammen med vass-
ulempene atskillige vansker å
kjempe med.

Etter de erfaringene som var
gjort i Akrestrømmen, fant ikke
entreprenørene å kunne ta på seg
arbeidet i Hornsetstrømmen for no-
enlunde samme enhetspris. Kana-
len ble da utført av Vassdragsvese,
net i egen regi i årene 1948-53.
Til dette arbeidet ble i 1947-48
innkjøpt 2 stk. slepeskrapespill med
motorer og utstyr. Denne redskap
var fra først av tenkt innkjøpt til
arbeidet i Akrestrømmen, men da
en den gang ikke fikk importlisens
for motorene, ble som før nevnt ar-
beidet der satt bort på entreprise
for å unngå forsinkelse. Av de inn-
kjøpte spillene, som for øvrig er av
svensk fabrikat, er det ene tre-
tromlet. Med dette spillet kan skra-
pen også manøvreres på tvers av
arbeidsretningen, idet den tredje
trommelen står i forbindelse med
slepeskrapewirens feste på motstå-
ende side av arbeidsfeltet. Dette
feste løper på en wire i tverretnin-




gen. Ved manuell flytting av 'festet
blir tidstapet betydelig større. Mo-
torene var to dieseler, Caterpillar
D-318. I noenlunde løs masse ble
brukt skraper som rommer 0.8 m3,
i hard masse relativt tunge skraper
på 0.6 m3 eller såkalte «strømskra-
per» som er vesentlig tyngre og kon-

Lønninger 	
Maskinleie 	
Wire . 	
Brennstoff og olje 	
Skrapetenner 	
Reservedeler 	
Hjelpeutstyr, trematerialer, redskap,

verktøy, transporter, sosiale og til-
feldige utgifter ca.  

struert for oppriving av massene.
Anskaffelsen av maskiner og det
viktigste utstyret kom på ca. kr.
90 000.00. Med beskjedent kapital-
utlegg kan på denne måten skaffes
redskap som kan arbeide på dypt
vann og som samtidig stiller seg
gunstig økonomisk ved masseflyt-
ting over litt større lengder.

Skrapene egnet seg godt til ar-
beidet i Hornsetstrømmen, som
stort sett gikk greitt unna. På et
parti i øvre del av kanalen med me-
get hardpakket og steinfull masse
var det riktignok svært vanskelig å
få fylt skrapene, slik at arbeidet
der gikk betydelig senere. Ca. 3000
m3 måtte tas opp av denne harde
massen. Arbeidsstyrken ved de to
skrapeanleggene var vanligvis til-
sammen 5 mann. En nyttet da en
oppstilling av maskineriet som vist
i fig. 2. Da fyllmassene ble lagt opp

Fra arbeidet i Hornsetstrømmen.

mellom maskinkjøreren og grave-
området, måtte man ha en signal-
mann på toppen av fyllingen. Til å
begynne med ble prøvd en oppstil-
ling med spillet nærmere elva og
til siden 'for arbeidsfeltet. Wiren
løp over en blokk oppe i en bardu-
nert stolpe lenger inne på bredden.
Maskinkjøreren hadde da selv over-
sikt over gravefeltet, men det viste
seg at en ikke fikk stolpens bardun-
fester til å holde. Disse besto av
nedgravd tømmer. Rystelsene i for-
bindelse med den store påkjennin-
gen gjorde at den ganske faste
grunnen rundt festene løsnet.

Motorer, spill, skraper og lineblok-
ker var innkjøpt på «Forbygnings-
avdelingens anleggsmaskiner» som
er en post under 'bevilgningen til
forbyggings og senkingsanlegg. An-
legget har kjøpt inn det nødvendige
hjelpeutstyr og har betalt driftsut-
gifter og leie for maskinene. Det ble
tatt opp ca. 62 000 m3 masse for
en pris av ca. kr. 3.45 pr. m3. Det
er da ikke medtatt utgifter til opp-
syn og administrasjon. Utgiftene
fordeler seg om lag slik:

kr. 66 000.00 eller kr. 1.06 pr. m3
60 500.00 » » 0.98 » »
18 000.00 » » 0.29 » »
12 500.00 » » 0.20 » »
8 000.00 » » 0.13 » »
5 600.00 » » 0.09 » »




» 0.70 » »

kr. 3.45 pr. m3

Det tidligere nevnte forbyggings-
arbeid som har vært nødvendig i
forbindelse med senkingen, har ve-
sentlig gått ut på å stabilisere løpet
i tverrelva Hårrenna. Det er her
foretatt opprensking med delvis
steinkledning av sideskråningene og
bygd en solid steinterskel over ut-
løpet for å hindre en stadig selv-
graving.

Det egentlige senkingsarbeid i
Akrestrømmen og Hornsetstrøm-
men er nå ferdig. Med endel for-
byggings- og etterarbeider vil anleg-
get komme på ca. 450 000.00 eller
121/2 prosent over overslaget av
1941. I utgiftssummen inngår ca.
kr. 40 000.00 som ble brukt til ma-
nuelt gravearbeid i Akrestrømrnen
årene 1939-40 som sysselsettings-
arbeid.

Forts. side 19
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norsk. Av  språklige hensyn ville han gjerne  bli  kjent med ei norsk jente. Nord-
mennene  har  han bare godt å si om, men han slår fast at de er f jerne.

0.  U.

damp for drift av elektriske aggregater.

Muligens kan en til dette anvende et in-
direkte lukket varmesirkulasjonssystem som

vist på fig. I.

Vi kan nå dra en parallell mellom et
atomkraftverk og et vanlig varmekraftverk.

I et atomkraftverk kan varmen betraktes
som produsert av et nytt slags brensel
(metallet uran) i en slags ovn (reaktor).
I stedet for forbrenning finner det sted
kjernekløving. Imidlertid er det en viktig

forskjell og det er den at mens kullet i et

vanlig varmekraftverk brenner opp, så
forvandles i et atomkraftverk det ukløv-

bare stoff U238 ved kløvingsprosessen til

kløvbart plutonium.

Dersom plutonium anvendes sammen
med uran U238 vil ytterligere plutonium

bli produsert som kløvingsavkom. Vin-

Den raske utviklingen i bygging av
kjernereaktorer i de senere år, fulgt av

bekjentgjørelsen av den britiske regjerings
plan om å bygge atskillige atomkraftverk

i løpet av de neste ti år, har vakt betydelig

interesser blant så vel ingeniører som
publikum.

Atomkraftverk i alminnelighet arbeider
etter noe liknende prinsipp som et var-
mekraftverk. Den fundamentale forskjell er
den at en i atomkraftverk avleder den
nødvendige varme fra en reaktor eller

mile. Varmen blir avgitt ved en prosess
som kalles kjernekløving.

Kjernekløving forekommer under gun-
stige vilkår når et fritt nøytron, uladd be-
standdel av en kjerne, blir sendt mot og
støter sammen med en kjerne av et kløv-
bart element, slik som uran U235. Kjernen

kløves da i to halvdeler som farer fra
hverandre. Summen av massene til kløv-
ingsproduktene er mindre enn massen til
den opprinnelige kjerne. Ifølge Einsteins
lov (E = mc2, der E = energi, m = masse
og C = lydhastigheten) sier en da at endel

masse går over til energi.

Atskillige nøytroner blir vanligvis fri-
gjort fra de påvirkede kjerner. Noen av
dem kolliderer med andre kløvbare kjerner,
prossen gjentar seg, det opprettes en
kjedereaksjon som kan holdes under

kontroll, slik at den sørger for en konti-

nuerlig frigjørelse av energi. En anselig
mengde energi blir avgitt under en slik
prosess. Resten av de frigjorte nøytroner
kan bli oppfanget av kjerner i nærheten

som tilhører ukløvbare atomer, slike som
U938. Det siste stoff forandres til sist til
plutonium som er kløvbart. Endel nøytro-
ner må betraktes som totalt tapt i den
betydning  at  de er absorbert eller blitt
barte på andre måter som hverken yter
noe bidrag til kjedereaksjonen eller til pro-
duksjonen av kløvbart stoff.

Av hovedbestanddelene i naturlig uran

utgjør U238 99.27 prosent og U235 0.72
prosent, det siste er kløvbart. U238 har ved 


sitt nærvær den virkning at de bremser
nøytronene, som blir emittert med stor
energi uten å framkalle kløving. De lang-
somme nøytroner framkaller videre klø-
ving av U235. Imidlertid har U238 stor
absorbsjonskraft overfor de frigjorte nøy-
troner når de har nådd en viss lav kritisk
hastighet, noe som er til hinder for den
videre kjedereaksjon. Som tidligere nevnt

forvandles ved dette U238 til kløvbart plu-
tonium, som kan separeres nokså lett.

Grafitt eller tungt vann kan anvendes

til å bremse ned nøytronenes hastighet,
slik at sannsynligheten for at kjedereak-
sjonen skal vedvare økes. Substansen som
blir brukt til bremsemiddel kalles «mode-
rator».

En kjedereaksjon kan komme i stand

uten moderator ved anvendelse av uran
anriket på U235. Anrikingsprosessen kre-
ver imidlertid en vanskelig separasjon, og
er heldigvis ikke absolutt nødvendig for å
kunne sette drift i kjernereaktorer.

I en regulerbar reaktor oppnåes det høy
temperatur ved kjernekløvingen, og den

vanlige framgangsmåten er den at en

fører bort varmen ved hjelp av passende
midler, og benytter den til produksjon av

RertowiwG
coo.c.emr

RE""
CoRE

ningsfaktoren ved en slik formeringsprosess
kan være negativ (som i en termisk, reak-

tor) eller positiv (som i en hurtig reaktor,

dvs, et system uten moderator). Vinnings-
faktoren kunne kanskje bli gjort positiv i

en termisk reaktor, slik at det dannes mer
plutonium enn det forbrukes. En løsning
av denne muligheten kan snart gjøre
atomkraftverk konkurransedyktige med
vanlige varmekraftverk.

Noen problemer og konstruksjons-

vanskeligheter ved atomkraftverk.

Det oppnåes høy temperatur i en regu-
lerbar reaktor. Ett av problemene er det å
kunne la kjernereaktoren arbeide ved høy,
est mulig temperatur, da en derved opp-
når bedre virkningsgrad. Dette betyr at

en må finne fram til konstruksjonsmateri-

aler som beholder sine egenskaper også
ved høy temperatur.

Ved konstruksjon av atomkraftverk tar
en således sikte på å anvende den høyeste
praktiske temperatur på det termodyna-
miske arbeidende strømningselement (gass

eller damp) for å sikre seg fordelene ved
høy energiomsetningsfaktor i varmekraft-
maskinen. Konstruksjonsmaterialene setter
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imidlertid som nevnt en øvre grense som
det er ønskelig å heve.

Et annet problem er det å kunne oppnå
høyest mulig produksjon av plutonium ved
kløvingsprosessen. Det er i denne forbin-
delse viktig å sikre seg maksimal nøytron-
økonomi. En må redusere unyttig absorb-
sjon og andre tap av nøytroner. Valg av
konstruksjonsmaterialer i reaktoren er her
av betydning.

Det er ønskelig å oppnå lang levetid for
en reaktor. Et av problemene er å finne
fram til en moderator og et konstruk-
sjonsmateriale som er stabilt overfor in-
tenst nøytronbombardement.

Da en i atomkraftverk har høy konsen-
trasjon av radioaktivt materiale, er det et
av hovedproblemene å kunne beskytte
driftspersonalet mot radioaktiv bestråling.
Det må derfor ved omhyggelig planlegging
tas sikkerhetsforanstaltninger ved kon-
strUksjonen av selve reaktoren. For atom-
kraftverk nær tettbebygde strøk kan det
være nødvendig å inneslutte reaktoren
delvis eller helt i et tett gasskammer, slik
at det er godt som umulig å utsette om-
givelsene for fare. Konstruksjonen av et
slikt kammer er vanskelig, men ikke umu-
lig. Den krever forutseenhet og teknisk
dyktighet både ved planlegging og opp-
stilling.

En reaktor kan holdes i drift en be-
grenset periode før det er nødvendig å
behandle kjernebrenselet og befri det for
kløvingsfragmentene som forgifter reakto,
rens virkningsfulle jevne gang. Behand-
lingen stiller en overfor et uhyre vanskelig
problem, idet den største forsiktighet må
utvises for å beskytte alt personell. Arbei-
det må utføres med fjernmanøvreringsan-
ordninger — planlegging og konstruksjon
av slike hjelpemidler vil kreve all innsikt
og forstand av hvilken som helst gruppe
ingeniører.

Disponeringen av radioaktivt avfall er
et problem som på ingen måte burde over-
sees, selv om alminnelig opinion later til
å formode at dette ikke er et stort pro-
blem. Volumet av slikt avfall, vil ifølge
de kyndiges mening være lite, og det blir
foretatt tekniske og biologiske studier for
å bestemme de mest økonomiske me-
toder for sikker lagring og forvaltning.
Imidlertid kan det oppdages verdifulle
bruksområder som kan absorbere største-
parten av produksjonen.

Ved transport av radioaktive materialer
må en være meget omhyggelig. En må
sørge for at den radioaktive effekt er ufar-
lig. Den bør være så lav at den er sam-
menliknbar med den radioaktivitet som
alltid er til stede i naturen.

Det siste men ikke det minste pro-
blemet er å kunne bemanne atomkraftverk
med folk som kan sine ting. Problemet
vil bli relativt mindre etter hvert som
flere og flere atomkraftverk blir bygd 


andre steder og internasjonalt samarbeid
og utveksling øker på dette område.

Noen økonomiske foraold.
Det første viktige punkt er brenselkost-

nadene. Disse avhenger hovedsakelig av
tre ting:

Kostnaden av råmaterialet, uran.
Prosesskostnaden ved omdannelse av
råmaterialet til fabrikerte brenselele-
ment.
Prisen på plutonium som kan fram-
stilles av de brukte brenselelement.

En tror nå at de naturlige urankilder er
større enn alminnelig antatt. Etter hvert
som uranetterspørselen øker må det  imid-
lertid utnyttes flere ertsforekomster, og
prisen vil bli bestemt av den fattigste
kvalite t.

Kostnaden av den første ladning fabri-
kert uran, i en stasjon av den typen som
nå blir bygd ved Calder Hall, Storbritan-
nia, vil ifølge fagfolks mening løpe opp
i 100 millioner kroner. En ny ladning
som koster like mye vil behøves 3. til 4.
hvert år. Prosesskostnadene både før og
etter bruken av uranet vil til en viss ut-
strekning være avhengig av den dispo-
nible industri som mestrer slike oppgaver.
Det er sannsynlig at etter hvert som flere
fabrikker av dette slag blir bygd, vil pro-
sesskostnadene gå ned.

Ved vurdering av brenselkostnadene gis
som nevnt noe kreditt til kløvingsbiproduk-
tet plutonium. I framtiden kan en mulig-
ens anvende anriket plutonium i reaktorer.
På den måten vil uranreaktoren ikke bare
produsere elektrisk kraft, men også hoved-
utstyr for andre reaktorer som bygges for
etterfølgende kraftverk. Dette er viktig
sett fra økonomisk synspunkt, når et land
må bygge et større kraftverkskompleks
med stadig økende yteevne.

Kapitalinvestering.

Når en skal bestemme kapitalinvester-
ingen til et atornkraftverk må en ta med
utgifter til: Tomt, bygninger, reaktorer,
anlegg for framstilling av damp, kraft-
stasjonsutstyr, overføringer etc.

Byggekostnadene for atomkraftverket
Calder Hall blir mellom 300 og 400 milli-
oner kroner. Imidlertid tror konstruktørene
at en kan vente at kommersielle reaktorer
av Calder Hall-typen vil få høyere ytelse
enn den som er under konstruksjon, slik
at kapitalkostnaden pr. kilowattime blir
lavere. Den videre utvikling av kjerne-
reaktorer, slik som innføring av kjøle-
væske, kan føre til mye høyere varme-
ytelse uten at kapitalkostnadene øker.
Dette vil redusere kilowattimeprisen ytter-
ligere.

Det er rimelig at kapitalutgiftene vil
være store og driftsutgiftene små ved
atomkraftverk, slik at det er økonomisk
ønskelig å kjøre dem som grunnlastkraft-




verk med høy brukstid, minst 80 prosent.
Mange års drifts- og vedlikeholdserfaringer
vil behøves før noe bestemt kan sies om
de økonomiske forhold ved atomkraftverk.

Sannsynlig kraftproduksjonskostnad.

Under forutsetning av rimelig pris på
plutonium, tror britiske eksperter at prisen
på elektrisk kraft fra atomkraftverk vil bli
noe mellom 5 og 6 øre pr. kWh. Dette
er om lag samme pris som ved vanlige
varmekraftverk med kullfyring i Stor-
britannia. Prisen inkluderer brenselutgifter,
årlig rente og avskrivning.

Ifølge nyere publikasjoner fra USA vil
kraftproduksjonskostnaden der bli om lag
4.8 øre pr. kWh ved atomkraftverk, sam-
menliknet med 4.93 øre ved varmekraft-
verk. Anleggene som er valt for sammen-
likning kunne levere 300 000 kilowatt
hver.

I Norge er kraftproduksjonsprisen fra
vasskraftverk noe mellom 0.9 og 1.2 øre.
Sett fra svært gunstig synspunkt for atom-
kraftverk, er det lite rimelig at prisen pr.
kWh ved disse vil falle under 3 øre innen
de neste 10 år, dersom ikke noe ekstra
skulle hende. Imidlertid vil kanskje kraft-
utbyggingskostnaden i Norge i de neste
20 år øke til 2 eller 3 øre pr. kWh etter
hvert som de beste naturlige ressurser er
blitt utbygd. Atomkraft vil da kanskje bli
sett på som et supplement til vasskraft.
Slik som tingene står i dag ville det være
økonomisk uønskelig å bygge atomkraftverk
her.

I would like to take this opportunity of
thanking miss Braecken and messrs. Krag
and Ueland for their valuable help in
publishing this article. K. 11.

SAVNES DET VELFERDSARB.
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anlegg, vet med sikkerhet at dette spørs-
målet er av aller største betydning ikke
bare ut fra det rent menneskelige, men
også ut fra verdien dette vil ha for ar-
beidet og trivselen på anleggsplassene
rundt omkring, hvor disse nå måtte være
eller i framtiden kommer til å bli.

Denne lille innledning håper jeg vil
føre til riktig mange innlegg i Fossekal-
len. Det er sikkert mange meninger og
forslag som har sin berettigelse til å bi
diskutert, og om det kan bli litt fossedur
av en slik diskusjon, vil dette sikkert ikke
skade.

Tillater redaktøren meg å komme igjen,
vil jeg ved et senere høve forsøke å kom-
me med et fyldigere innlegg.

Aursjøen, 15. juni 1955.

Arne Krogsrud.
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Bygnings-
avdelingen

Kraftbehov, kraf tutbygging og
krafteksport er begreper som nå i
lang tid har gitt stoff til avisspal-
tene. —

Diskusjonens bølger har gått
høyt, og staten med sin aktive ut-
byggingspolitikk og sine storanlegg
Aura og Røssåga, har ikke kunnet
unngå å bli stilt i søkelyset under
denne debatt.

En videre omtale av Bygnings-
avdelingen og dens virksomhet for
Fossekallens lesere kan da kanskje
synes mer eller mindre overflødig.
Aviser over hele landet har alle-
rede foretatt presentasjonen, og de
har gjort jobben grundig. —

De fleste har imidlertid sikkert
ikke kunnet la være å feste seg ved
at mye av det som har vært skre-
vet, ikke alltid har vært av den
mest smigrende art. — Både fra
politisk og teknisk hold er Vass-
dragsvesenet — med tydelig adres-
se til Bygningsavdelingen — blitt
stilt opp som skyteskive. Drøye ord
har falt om mangel på tempo, plan-
løshet og grove feil osv. — Vi kan
derfor tenke oss at Bygningsavde-
lingen for mange må fortone seg
som et håpløst enfant terrible.

Ser vi det slik at barnet er uskik-
kelig fordi det har overskudd på
virketrang, livskraft og foretaksom-
somhet, blir sammenlikningen ikke
så ille. Men konsekvensen blir da at
barnet heller ikke behøver å føle
noen særlig skamfølelse på grunn
av sin oppførsel. Det kan til og

Her  er mye fageit folk. Fra venstre: Stokkebø, Rekdal, Tufte,
Goyer,  Kummeneje, Hauge, Aalefjær, Skavlem, Tandberg, Søren- Broch mønstrer endel av sine tropper — Madsen, Villa,  Erdal

sen, Indrebø, Storebo, Gullikstad og Nilsen. og  Reutz.
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Daglig liv i Bygningsavdelingen. Fra venstre
Fossen, Broch

med tenkes at det er stolt over sin
virksomhet.

Vårt inntrykk iallfall, er at Byg-
ningsavdelingen er aktiv og levende.
Det arbeides med liv og lyst i en at-
mosfære som er frisk, og hvor hu-
møret er i orden. Oppgavene er
store og interessante. Problemene
legio. Folkene trives i arbeidet tross
kritikken.

Bygningssjef Broch Due må til-
skrives en stor del av æren for disse
positive tilstander.

Han har bevart ro, likevekt og
sitt sunne omdømme under hektisk
arbeid med stadig voksende, presse-
rende oppgaver. Etter hvert har
han fått en stadig bredere og støere
rygg. Faktisk liker han seg bedre og
bedre, jo mer det lesses på ham.
Privatliv må antas å være et ukjent
begrep. — Oppstår det eksplosjo-
ner, unngår Due kjedereaksjoner.
Han er balansert, og framfor alt
er han velsignet fri for pirkethet. —
For funksjonærene er det både an-
sporende og anstrengende at sjefen
selv er •den første om morgenen og
den siste om ettermiddagen.

For å drive moderne kraftutbyg-




sees Aaleficer, Hanssen, Broch Due, Wessel,
og Andresen.

ging er det viktig å ha til disposi-
sjon en rekke spesialister både på
det 'bygningstekniske, maskintekni-
ske og elektrotekniske område.

Overingeniør Hanssen har en fast
hånd om det maskintekniske som
dreier seg om saker og ting som
turbiner, rør, luker, pumper og kra-
ner. Hanssen særpreges av gnist og
viljekraft og er et arbeidsjern som
få. Sine medarbeidere dirigerer han
fast og myndig. De er aldri i tvil
om hva de har å gjøre. Slikt er
virkningsfullt og bringer resultater.

Generatorer, trafoer, apparatan-
legg m. m. er overingeniør Fossens
domene.

Som sjef for det elektrotekniske
hører han til dem som får tin-
gene til å gli som srnurt, nær sagt
umerkelig. Uten større fakter, har
han en utrolig evne til å få folk til
å henge i. — Hemmeligheten må
være at han rekker å få tid til å
inspirere sine medarbeidere.

Avdelingens bygningsingeniører
utfører prosjektering av dammer,
tunneler og kraftstasjoner m. m. og
foretar beregninger for de omfat-




tende sprengnings- og støpearbeider
som er nødvendig.

Disse oppgaver deler overingeni-
ørene Aalefjær og Wessel med sine
folk, mellom seg.

Aalefjær er primus motor når det
gjelder Røssåga. Få kan som han få
fart i sakene. Etter hvert blir han
nå mer og mer oppslukt av Tokke.

Wessel har på sin side Aura med
spesialiteten Aursjødammen. Osbu-
utvidelsen og forberedende plan-
legging for Innset kraftanlegg er nå
kommet til. — Karene mangler så-
visst ikke arbeidsoppgaver.

Felles for Aalefjær og Wessel er
at de har forstått å få i stand et
særlig godt samarbeid med sine
medarbeidere. «Teamwork»-ånden
har også hurtig smittet over på de
yngre ingeniører. Noe av hemmelig-
heten ligger kanskje i at alle ingeni-
ørene hver dag møtes under lunsjen
til rundebordkonferanse. Enten en
tilhører den kaffedrikkende eller
melkedrik'kende leir, blir en her
uvilkårlig trukket inn i diskusjonen.
Problemene belyses og verdifull,
intim kontakt oppnåes.

Byggingen av overføringslinjer
hører inn under overingeniør
Broch.

Han holder til på Smestad og ny-
ter på grunn av sin desentraliserte
beliggenhet en høyere grad av indre
selvstyre enn andre. En har ikke så
lett for å gå ham etter i sømmene.
Imidlertid har vi 'konstatert at han
er en framragende sigarrøyker. —
Alt dette gjør at en må se på ham
med særlig respekt. En medvirkende
årsak kan være det fortrinlige ar-
beid som han med sine folk utfører
på sitt område.

Foruten de tekniske kontorer har
avdelingen et sekretariat. Dette tar
seg av den kontortekniske organisa-
sjon og personalforvaltningen innen

Det er så pent i B's kontorer. Frk. Jørgensen og fru Hagemann. Breiby og Troppen har oversikt over materialer og materiell.
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avdelingen. Dessuten fører sekreta-
riatet kontroll med kontraktsavslut-
ninger, innkjøpsvirksomheten, regn-
skapsspørsmål etc, etc. etc.

Leder er førstesekretær Andresen.
— En avdeling med et så sterkt
teknisk preg som Bygningsavdelin-
gen, kan naturlig nok av og til ha
vanskelig for å innse den fulle be-
rettigelse av administrative og mer-
kantile funksjonærer. Andresen fin-
ner ikke noe merkelig ved dette. —
Likevel kan vi vel si at sekretariatet
har utviklet seg til et nyttig hjelpe-
organ som de tekniske kontorer ved
avdelingen etter hvert har lært å
sette pris på. — Sikkert er det at
Andresen har oppnådd en utvilsom
aktelse — også blant det rent tekni-
ske personale — som medlem av
arrangementskomiteen for avdelin-
gens julebord.

Det er alltid hyggel.ig å komme til B. Frk.
Hagen tar imot oss.

Med dette mener vi å ha pre-
sentert de fleste av «spissene». Det
var i grunnen også det som i denne
omgang først og fremst var hensik-
ten.

Men avdelingen består selvfølge-
lig ikke bare av ledere. — En stab
av yngre ingeniører, konstruktører
og merkantilt personale, i alt 46 


funksjonærer, utgjør den øvrige og
meget viktige del av avdelingens
arbeidspotens. Spalteplassen forbyr
oss dessverre denne gang å yte hver
især av disse tilbørlig oppmerksom-
het.

Vår konklusjon etter å ha stiftet
bekjentskap med Bygningsavdelin-
gen må bli at det her i løpet av for-
holdsvis kort tid er skapt et organ
som på en heldig måte forener
lang og grundig erfaring med ungt
og friskt pågangsmot. — Om mål
og metoder vil det ailtid kunne
herske delte meninger. Sunn kr:-
tikk vil alltid bare kunne virke
stimulerende. Det avgjørende må
være at arbeidet legges slik an at
viljen og evnen til å yte det beste
anspores.

Vi ønsker Bygningsavdelingen
lykke til i det videre arbeid.

/116ezi Schsveitzee
Under Albert Schweitzers be-



( søk ble det ved Vassdragsvesenet
satt i gang en innsamling til hans

 sykehus i Lambarene. Oppslut-



ningen var meget god, og det

kom inn et stort beløp. På grunn
av dette mottok jeg et brev med
bilde fra Albert Schweitzer. Jeg
tillater meg å gjengi det på norsk:

•••

Lambarene, 22. april 1955.

«Kjære herr Ole Kragh.

I Oslo befant jeg meg i en trett-
hetskrise som allerede var seget inn
på meg i ukene før mitt opphold
der. Dette er jo lett forståelig, når
man tenker på det liv jeg måtte
føre under mitt Europa-opphold i
1954. Jeg har ikke kunnet være det
jeg gjerne ville for folk i Oslo, som
var så vennlige mot meg. Jeg vet
gjennom vår felles venn Erici at
også De som gjorde Dem uleilighet
for å hjelpe mitt sykehus og som
ga meg et orgelskrift, ikke fikk noe
fra meg. — Ja, jeg vet bare altfor
godt at jeg ikke kunne være slik
som jeg hadde villet. Vil De motta
dette tegn fra meg som en vennlig
hilsen. Hvor ofte tenker jeg ikke på
de gripende dager i Norge.

Med beste hilsen og hjertelig takk.

Deres hengivne

Albert Schweitzer.»

Jeg sender denne hilsen videre
til Fossekallens. lesere.

Ole Rasmus Krag.

se.   •
6

AA..4 ••• •41,--Zt, L.

y r

.

2,16,

4 ,

,

—n. ,

„ . , ,
•

, , ,

. "Fr

FOSSEKALLEN 11



Mørkfoss-Solbergfoss 	 33 000 kVA
Nore I 	 188 600

Nore II 	 60 000

Mår 	 200 000

Sum 481 600 kVA

Statens kraftverkers samlede generator-
ytelse på Østlandet var således i 1954

temmelig nøyaktig 4 ganger så stor som
i 1939.

Da det alt vesentlige av statens kraft-
verkers produksjon går til den alminnelige
forsyning, er det naturlig å sammenlikne
statens generatorytelse med den samlede
installerte generatorytelse i vass-kraftverk
for den alminnelige forsyning innen Sam-
kjøringsområdet. Denne var i 1939 ca.
700 000 kVA og i 1954 var den steget til
vel 1 400 000 kVA.

Statens kraftverkers andel var således i
1939 ca. 17 prosent og i 1954 ca. 34 pro-
sent. Tar en hensyn til at endel av sta-
tens generatorkapasitet er disponert for
levering til storindustrien (Norsk Hydro),
blir statens andel av generatorinstallasjo-
nen for den alminnelige forsyning ca. 30
prosent i 1954.

Fra de kraftverk som er nevnt ovenfor
leverer statens kraftverker 260 00 kW pri-
makraft til den alminnelige forsyning og

statsbanenes omformerstasjoner.




1954/55

kW

1955/56

kW
Biri. 	




900 1 000

Brødbølfoss  5




800 6 700

Buskerud 	 31 700 37 700

Gjøvik 	 5 500 5 700

Hadeland 	 3 900 2 600

Hafslund + Bærum

+ Sarpsborg 	 27 200 48 400
Halden 	 2 300 2 700

Hønefoss 	




0 1 100

Kragerødistriktet  5




500 6 100

Mesna 	 4 100 6 200
Midt-Telemark 	 4 300 4 900
Nord-Odal 	 1 200 1 300
Notodden 	 5 200 5 400
Oslo 	 55 200 8 000

Sauherad 	




0




500

SKK 	 16 100 19 800
Solør 	 5 100 5 900

Tinfos Papirfabrikk . . 7 000 7 600
Toten 	 5 400 6 000
Vardal 	 5 300 5 800

Vestfold 	 31 00




38 700

Vest-Oppland  3




000 3 900
Rau foss 	 8 000 8 500
Numedalskommunene 2 500 2 700
Statsbanenes omformer-

stasjoner 	 20 000 20 000

Diverse ledninger 	 3 800 2 800

Sum 260 000 260 000

Ovennevnte primakraftmengde er refe-
rert under stasjoner og leveres med en
brukstid på 6000 timer pr. år. Grunnen til
at statens primakraftsalg ikke er større
skyldes — foruten overføringstapene — ve-
sentlig at primakraftsalget ifølge kontrak-
tene skal begrenses til hva staten kan le-
vere i et bestemmende år. Det vil si at
staten skal kunne opprettholde sin prima-
kraftlevering i alle år unntagen i gjennom-
snitt hvert 10. år. De fleste år kan derfor
staten — foruten primakraften — levere
betydelige effekt- og energimengder som
tilfeldig kraft. Alt i alt dekker staten nå
ca. 30 prosent av det alminnelige forbruk
på Østlandet.

Foruten ovennevnte leveranser til den
alminnelige forsyning, leverer staten ca.
50 000 kW med full brukstid til storindu-
strien (Norsk Hydro).

Den samlede produksjon i statens Øst-
landskraftverker var i 1954 2600 mill.
kWh eller omtrent 4 ganger så stor som i
1939-40.

For tiden pågår installasjon av det siste

aggregat i Nore I (aggregat nr. 8 — 29 000
kVA). Dette aggregat vil være driftsklart
høsten 1955. For Mørkfoss-Solbergfos-
anlegget er bestilt et nytt aggregat (nr. 10
— 17 000 kVA) som blir ferdig våren
1956. Av dette aggregat skal statens kraft-
verker disponere 1/2.

Med disse installasjoner er de kraftverk
som staten disponerer på Østlandet på det
nærmeste fullt utbygd. Den eneste utvi-
delse som gjenstår er eventuell installasjon
av ytterligere ett eller to aggregater (nr.
11 og 12) i Mørkfoss-Solbergfoss, og av

disse aggregaters ytelse vil staten eventuelt
bare disponere 1/3.

Aggregat 8 i Nore I er et reserve- og
toppkraftaggregat og vil derfor ikke kunne
øke primakraftleveringen fra Nore. Ag-
gregat 10 i Mørkfoss-Solbergfoss vil gi en
økt produksjon av flomkraft på ca. 50
mill. kWh i et medianår, herav skal sta-
ten disponere 16-17 mill. kWh. Denne
flomkraft skulle ved hjelp av Nore og Mår
kunne benyttes som primakraft.

Statens kraftverker på Østlandet vil så-

ledes i de nærmeste år ikke kunne øke

sin produksjon noe vesentlig.

Noen vesentlig øking av primakraftsal-
get kan heller ikke komme på tale før
staten setter i drift nye kraftverk.

En øking av primakraftleveringen til
enkelte av statens avtakere på Østlandet
kan derfor i de nærmeste år framover bare
skje ved at staten trekker tilbake prima-
kraft fra de avtakere som selv bygger ut
nye kraftverk.

På grunn av den sterke stigning i for-
bruket har statens kraftavtakere i en år-
rekke ikke fått anledning til å kjøpe den
primakraft som de har ønsket.

De enkelte avtakeres prirnakraftkvantum
er derfor blitt fastsatt slik at forholdet
mellom forbruk (rasjoneringsgrunnlag) og
energitilgang blir like for alle avtakere.

Ved tildeling av statskraften for 1955
—56 ville det ha vært behov for en prima-
kraftmengde på ca. 130 000 kW dersom
avtakerne skulle ha full dekning av sitt
rasjoneringsgrunnlag.

Da avtakernes egenproduksjon er bereg-
net på grunnlag av vassforhold som i et
medianår, må en anta at avtakerne der-
som det hadde vært mulig — ville ha
ha vært interessert i ytterligere kjøp av
primakraft for å sikre sin krafttilgang også
under dårligere vassforhold.

Det alminnelige forbruk har i flere år
vært holdt nede ved at nytilknytninger og
utvidelser av abonnement har vært be-
grenset.

For å kunne dekke prirnakraftbehovet
også ved fritt salg måtte den disponible
primakraftmengde sikkert økes betydelig.
Hvilken primakraftmengde som er nød-
vendig for å dekke hele behovet er det
vel ingen som kan beregne — eller ingen

som tør tenke på.

STATENS KRAFTLEVERINGER
På Østlandet

AV OVERINGENIØR HANS BLEKEN

	

Før siste verdenskrig  disponerte statens Nedenstående tabell viser fordelingen

	

kraftverker på Østlandet Nore I, med en av denne kraftmengde for driftsårene 1954
installasjon på 5 aggregater samt en viss —55 og 1955-56.
andel av Mørkfoss-Solbergfoss-anlegget.

Statens samlede generatorytelse var da
ca. 120 000 kVA. Produksjonen i statens

kraftverker på Østlandet var i 1939-40

ca. 650 mill. kWh.

I løpet av de siste 15 år har det fore-
gått en betydelig utvidelse av statens øst-

landskraftverker. I Nore I ble aggregatene
6 og 7 — hvert på 29 000 kVA — satt i
drift henholdsvis i 1942 og 1943. I drifts-



året 1946-47 ble Nore II satt i drift med
2 aggregater å 30 000 kVA.

Mår Kraftverk med de 2 første aggrega-
ter à 40 000 kVA var driftsklare i slutten
av 1948 og høsten 1949 ble aggregatene
3 og 4 satt i drift. Mår kraftverk var fullt
utbygd med 5 maskiner å 40 000 kVA

sommeren 1954, idet den siste maskin
(nr. 5) da ble satt i drift.

Statens kraftverker overtok høsten 1953
sin fulle 1/3 av Mørkfoss-Solbergfoss-anleg-
get, hvorved statens andel av Mørkfoss-
Solbergfoss økte fra ca. 19 000 kVA til
ca. 33 000 kVA.

Ved utgangen av  1954 hadde statens
kraftverker på Østlandet følgende genera-
torinstallasjon:
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det i et hvert fall gjort ved at ma-
skinist N. L. Hagen i kontrollrom-
met koplet alle generatorene ut,
slik at ikke vannet som snart rant
overalt skulle forårsake større ska-
der.

Så gjaldt det å få stoppet vann-
strømmen. Det var ikke så lett. Det
var nettopp kranen som førte van-
net fram til ventil og stråleavbøyer-
stempel, som var trykket ut av sitt
feste, og det var der vannet kom.
Den neste kran i systemet fantes
først i ventilkammeret. Den ble
stengt, men hva hjalp det. Imel-
lom ventil'kammeret og feilstedet
lå et rør på nærmere 1000 m lengde
med en diameter på over meteren.
En vannmengde på ca. 1000 m3
skulle altså skaffes unna. Heldig-
vis kunne nålene åpnes slik at
mesteparten av vannet ble ført den•••.:

V entilen på turbin 3 er blitt sikret med klaver.

UHELLET VED NORE I, 2. JUNI
Av  overingeniør K. R. Hagen

Om morgenen torsdag den 2.
juni sprøytet vannet utover ma-
skinsalen i Nore I. Alle maskiner
ble stanset og i Kringkastingen ble
det oppfordret til strømsparing.
Avisene anga med fete typer at
Nore I med 150 000 kW var falt ut
på grunn av en feil •som ble be-
skrevet mer eller mindre detaljert.
For de fleste hørtes det hele svært
alvorlig ut.

Nå ja, alvorlig var det g, men
av de farligste ting som kan hende
i en kraftstasjon var det heldigvis
ikke i dette tilfelle. Maskinene ble
koplet inn igjen utover dagen, og
det ser ikke ut til at noen har fått
noe «varig men».

Fossekallens lesere har krav på
å få få høre hva som egentlig hend-
te, og uten da å gå for mye i tek-
niske detaljer bør det først fortelles
hva som skulle hende ved den ma-
nøvren som ble foretatt da feilen
inntrådte.

På tegningen har vi vist hvordan
vannet som føres fra turbinrøret inn
på peltonturbinens hjul, kan regu-
leres ved en nål som åpner og sten-
ger for en åpning. Hvis noe hender
med turbinen, f. eks, ved et skovle-
brudd, gjelder det å stenge for
vannstrålen slik at turbinhjulet kan
stoppes. Det ser fristende ut hur-
tigst mulig å stenge vannstrømmen 


ved bjelp av «nåla», — men det
ville i de fleste tilfelle ikke be-
komme turbinrøret vel. Det ville
antakelig sprengt på grunn av
trykkstøtene som oppsto i den
vannsøylen som vi plutselig sten-
ger av. For å klare en slik nød-
situasjon har derfor turbinfolkene
montert en stråleavbøyer eller
«kniv». Når noe hender føres strå-
leaVbøyeren inn i vannstrålen og
leder denne vek fra turbinhjulet.
Deretter kan nåla med en langsom
og pen bevegelse, slik at vi unngår
trykkstøtene, stoppe vannstrålen.

Stråleavbøyeren har altså en
svært viktig misjon. For å være sik-
ker på at den alltid funksjonerer
ordentlig blir den derfor ofte prøvd.
Dette foregår før vi starter maski-
nen ved at maskinisten løser ut en
ventil som setter vanntrykk på et
stempel hvorved stråleavbøyeren
beveges.

Det var dette som ble gjort om
morgenen den 2. juni. Maskinist
Bølviken hadde nettopp løst ut
ventilen mens maskinmesterassi-
stent Aasen og maskinist Røv fulgte
med, — da plutselig dørkeplata ved
siden av dem ble revet opp og
vannspruten sto i været.

Det er ikke så lett å bevare fat-
ningen i et slikt tilfelle — og gjøre
den rette tingen. Denne gangen ble

!reilea boyer.
Yenbi ste.mpel

rette veien, men endel kom likevel
ut i maskinsalen gjennom en åp-
ning som var ca. 4 cm i diameter.
Vanntrykket var til å begynne med
ca. 345 m, dvs, at vi måtte ha en
kraft på omtrent 430 kg for å stenge
hullet. En slik kraft er ikke alltid
for hånden, så vannspruten ble stå-
ende helt til røret var tømt, og det
tok ca. 20 minutter.

Det var en stund ikke mulig å se
fra den ene enden av maskinsalen
til den andre på grunn av vann-
spruten. Over hele golvet fløt det
med vann. Ned i generator, og tur-
bingruvene rant det små bekker og
i dreneringskanalen som løper langs
under hele stasjonen steg vannet.
Normalt skal drenspumpene holde
vennet unna her, men disse stop-

Forts. neste side
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BUDSJETTET
FOR 1955-56
«Vi har ikke penger,» svarer sjefen

når den underordnede har kommet med

et krav hvis berettigelse ikke kan disku-

teres, eller et forslag som alle gode grun-

ner taler for å gjennomføre. Og så blir

den underordnede skuffet. Men det har

han ingen grunn til å bli — for han

kunne sett etter i budsjettet på forhånd.

Budsjettet er inndelt i kapitler — et

for hver sektor av statens virksomhet.

Kap. 551 gjelder Hovedstyret for vass-

drags- og elektrisitetsvesenet. Der finner

vi at Finansdepartementet tar sikte på å

samle mest mulig av Hovedstyret i Han-

delsbygningen (Drammensvegen 20, Oslo),

men at skog-, vassdrags- og industrinemn-

da i Stortinget mener at «målet må vera

og byggje eige hus til kontorlokale for

Hovedstyret». Ellers finner vi under dette

kapitelet at Fossekallen skal ha 12 000

kroner å rutte med.

Under kap. 556, forbyggings-, senknings-

og flomskadearbeider, finner vi at det er

bevilget kr. 1 300 000.00 til sikringsarbeid

i Svartisdalen, og at det skal foretas senk-

ning av Vrangselv i Eidsbog, Håstraumen

i Glomma, Vassåvassdraget og Goksjø og

Storelv.

Kap. 557 forteller at det er stilt kr.

pet da generatorene ble koplet ut.
Det fører for langt å komme inn

på det arbeidet som fulgte, men de
fleste vil jo spørre hvorfor denne
feilen hendte. Hva var årsaken?

Kranen som det var snakket om,
var laget av messing. Den var
skrudd ned i stål støpegods, og det
ser ut som om gjengene i stålgodset
har tæret bort i tidens løp, ved en
galvanisk tæring og ved forrustning.
Etter de 27 årene som er gått siden
maskinen ble satt i drift, har festet
blitt så dårlig, og så hendte det som
er fortalt her.

Et hell i uhellet var det at ingen
kom til skade — og at denne feilen
kom under en prøve og ikke under
et uhell i turbinen. Da kunne fei-
len fått ganske andre følger. —
Dessuten fikk vi sikret kranen på
naboturbinen som har akkurat sam-
me konstruksjonen — og så til slutt
skjønner vi som arbeider ved drif-
ten her at dette var et nytt alders-
tegn ved den stasjonen vi steller
med. Det er ikke alltid så lett å se
svakhetene, men før eller siden vil
de melde seg. Det er bare å håpe at
vi oppdager dem før de fører til
alvorlige uhell. 


25 000 000.00 til disposisjon for tilskudd til

elektrisitetsforsyningen utover landet. Til

gjengjeld går det på kap. 2061 inn kr.

22 500 000.00 som avgift på elektrisk ener-

gi. Kr. 2 500.000.00 går av Utbyggingsfon-

det for Nord-Norge.

Kap. 1104 handler om driften av sta-

tens kraftverker. Kr. 63 501 400.00 regner

vi med i inntekter. Til driftsutgifter har

vi lov å bruke kr. 36 560 700.00. Diffe-

ransen går inn i stitskassen i form av ren-

ter av den nedlagte kapital eller — bent

fram — ren fortjeneste.

Det som skaffer flest av oss arbeid er

kraft- og reguleringsanleggene. Kap 1204

forteller oss bl. a. at det skal utføres elve-

forbedringsarbeider i Numedalslågen og

reguleringsarbeider i Halnefjord, at Nore I

blir endelig fullført i året som kommer,

at det skal brukes kr. 4 550 000.00 til over-

føringsanlegg i Østlandsområdet og kr.

350 000.00 til etterarbeider på regulerings-

anleggene i Glomfjord. Videre skal det

brukes kr. 36 800 000.00 til Aura og Osbu

kraftanlegg samt overføringsanlegg for

disse og at en skal gå i gang med fjerde

aggregat i Røssåga kraftstasjon og gå til

full oppbygging av Tustervatnsdammen

med det samme de er i gang. Til Innset

kraftanlegg med overføringer er det be-

vilget kr. 10 000 000.00.

Men til utbyggingen av Tokke er det

ikke bevilget noe. Imidlertid skal det kjø-

pes opp fallrettigheter i vasslraget og

planleggingsarbeidet skal fortsette. Dess-

uten tas det hensyn til en framtidig ut-

bygging av Tokke ved bevilgningen til

overføringsanlegg på Østlandet.

Det sies for øvrig uttrykkelig i Stor-

tingskomiteens innstilling at det må søkes

skaffet midler på statsbudsjettet til ut-

bygging av Tokke etter som hovedarbei-

dene på Aura og Rossåga avsluttes. Og

komiteen slutter med å henstille til Fi-

nansdepartementet at det undersøker

andre muligheter til å løse finansierings-

spørsmålet.

Savnes det velferds-
arbeid på våre
anleggsplasser?
Av diakon Arne Krogrud

Spørsmålet kan vel kun besvares på en

måte.

Velferdsarbeid er et nesten, for ikke å

si helt, forsømt felt. Og skulle det på sine

plasser være en aldri så lite spire til stede,

har denne meget små muligheter, som det

nå er, til å vokse og gro.

Velferdsarbeid er i dag et område som,

hvor det er satt i gang, har vist sin store

berettigelse. Det har en meget stor betyd-




ning blant den gruppe mennesker som har

sitt arbeid i små kolonier, såsom til sjøs,

på militærforlegninger og liknende plasser,

og skulle også være en selvfølge på våre

anleggsplasser.

Hvem skal være drivkraften for å

dette arbeid i gang? Det kan det vel ikke

være tvil om. Både arb:!idsgiver og fag-

forening har vel her sine aksjer å ta vare

på. Og den ganske lille spire som kanskje

er til stede på sine plasser er gjerne ut-

gått fra en av disse to nevnte parter

isolert. Kontakten savnes; den kontakten

som er absolutt nødvendig for at et vel-

ferdsarbeid skal kunne gjennomføres er

vel aldri diskutert eller luftet i det hele

tatt. Men er ikke dette et så viktig sam-

funnsproblem i dag at en etat som Vass-

dragsvesenet, med anleggsplasser i.gang på_

flere ?Orskjellige plasser, bør ta dette spørs-

målet opp i hele sin bredde?

Vi vet for eksempel at Vassdragsvesenet

har studiegrupper i gang rundt omkring på

arbeidsplassene. Disse grupper skal ar-

beide for økt effektivitet på arbeidsplas-

sene. Man skal da være oppmerksom

på at effektiviteten på arbeidsplassen har

sine forgreninger i menneskenes trivsel,

også i deres fritid. Nettopp dette er av

særlig betydning på arbeidsplasser som

ligger isolert og langt fra samfunnets sen-

trale plasser hvor det er muligheter for

avkopling.

Man skal også være oppmerksom på at

anleggsfolkene ofte ligger langt vekk fra

sine familier og savnet av samkvem med

andre mennesker kan være til stede, og

da særlig vinters tid, når plassene de lig-

ger på er isolert. Brakkelivet blir da som

enhver sikkert kan tenke seg monotont og

ensformig.

Fossekallen, som nå er et kjærkomment

blad her ute på anleggsplassen vår, kan

kanskje være det rette forum til å disku-

tere opplegget og utbyggingen av vel-

ferdsarbeidet. Det er en uendelighet av

muligheter og meninger. Meninger som f.

eks. «at i vår tid da klarte vi oss uten slike

foranstaltninger, og da bodde vi slik og

slik, og arbeidsforholdene var så og så dår-

lige og kan ikke sammenliknes med alt

det gode dere har i dag». Nå vel, vi vet

jo alle at våre forfedre brukte steinøks,

men det er ikke sagt at vi skal fortsette

med dette. Vi er trass i alt kommet

lengre i dag og forhåpentlig vil framskrit-

tene fortsette. De framskritt som kan

gjøres med hensyn til et godt utbygd vel-

ferdsarbeid må man være oppmerksom på

også vil bære sine frukter ute på arbeids-

plassene i og med større trivsel, større

arbeidseffektivitet.

Når jeg tar opp dette spørsmålet til

lufting, er det på grunn av at jeg fra den

tiden jeg har hatt mitt arbeid ved anlegg,

både ved Vassdragsvesenet og ved andre

Forts. side 8
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tisea~rnittt
AURSJØRENNET

Endel av Fossekallens lesere kjenner til noe som vi
her på Auraanlegget kaller «Aursjødagen», og til orien-
tering for dem som ikke kjenner opphavet til denne
benevnelsen, er historien i korthet slik:

Vinteren 1952 satt endel «Aursjøboere» i en av
brakkenes oppholdsrom og pratet om sport og idrett.
De kom til at en slags form for sinnsvitaminer totalt
manglet i tilværelsen på anleggsplassen. Og så var det
at spørsmålet reiste seg: Hvorfor ikke danne en for-
ening og arrangere et skirenn? Klart! Alle var med
på det, foreningen ble stiftet, styre valt og navnet ble
Aursjø Sportsklubb.

Enhver som arbeidet ved damstedet ble automatisk
medlem av klubben, og det skulle ikke svares kontin-
gent. Hovedformålet var å arrangere et årlig skirenn
med konkurranse i langrenn, slalåm og hopp, og arran-
gementsdagen skulle kalles «Aursjødagen».

Siden den gang har det hver vinter blitt sendt ut om
lag 60 brev til forretningsfolk og institusjoner, som på
en eller annen måte er knyttet til Aura, med en høflig
anmodning om å yte premie til rennet.

Fruktene av disse brev har premiebordene vitnet
om, for sannheten er at en må til de store arrangemen-
tene for å finne sammenlikning. Flere av premie-
giverne sender til og med en representant for riktig

«ta del» i stevnet.
I år falt Aursjødagen på den 27. mars, (en dag da

værgudene ikke var i godlynne). Dagen i forveien
strømmet det folk innover fjellet, fra Lesja og Sunn-
dalsøra. Det var i første rekke deltakere, men også
en god del tilskuere, og ikke å forglemme den halen
av pressefotografer og journalister som hvert år følger
rennet.

På Aursjøen var alt som het husrom belagt, men
innkvarteringen var så grundig planlagt av stedets dyk-
tige leirsjef, at innrykket gikk uten problemer. Det var
et yrende liv rundt i leiren. Det gikk i prat om ski,
smøring, kondisjon, teknikk og alt det der som hører
hjemme i sportsjargongen.

Langrennet som gikk av stabelen kl. 9.30 ble inn-
ledet med at to deltakere heiste det norske flagget for
f ørste gang på Aursjøen, mens en fanfare ble blåst.

Det var henimot 100 startende i langrennet, og
navn som Mikael Kirkholdt var å finne i programmet.

«Nei der er'n,» sier John Nyland, idet han skimter Arvid Asbakk
etter seg.

Jenta med nr.  1 på brystet synes vi hadde valt en noe upraktisk
langrennsdrakt, men de fysiske forutsetninger var der, og det ble

seier for Helga Nyhagen.

Tro ikke at Odd Midttun's eiendommelige stil «skremte» Kåre
ødegård ut av løypa, slik det monterte bilde gir inntrykk av. Nei
begge gikk «sitt eget løp», og gjennomførte det til både skimerke

og premie.

TEKST OG BILDER AV

OPPSYNSMANN 0. GROVEN
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Arne  Krogsrud, Aursjøen, drivf jæren i det omfattende arrange-



mentet, bak en samling gavepokaler som får en mest til å tenke
på et Holmekollrenn.  Herr  Krogsrud ville sikkert ikke hatt noe
i mot å deltatt i kampen om sølvet, men noen må ta seg av
arrangementet, og den premien en  får for  det, er ofte utakk-



nemlighet.

Det krever for stor plass å komme inn på resul-
tatene i sin helhet, så vi får nøye oss med å fastslå
at de oppgjørene som fant sted ute i den 10 km lange
løypa, var verdt å se.

Etter middag kl. 12 ble •det gjort klart til slalåm-
rennet, og i tett snødrev ble den første løper sendt i
vei. Løypa, som var omkring 900 m lang, med et fall
på ca. 280 m, hadde 34 porter, og krevde ikke så lite
av den som skulle fullføre. Tross uværet ble det en
spennende fight mellom «alpinistene«, og publikum
syntes virkelig de hadde vært med på et storrenn.

Avslutningen på dagens konkurranser foregikk i en
30-metersbakke, hvor det for anledningen var , bygget
tribuner for de 2 forbundsdommerne som skulle av-
gjøre stilen.

«Gamlekara» hadde fått en mindre bakke for seg
selv, men det lot til at de ikke hadde gjort skam på
selskapet i «storbakken» heller. Litt «sleiv i nedslaget»
vanket det kanskje, så vel hos de unge som hos gamle-
gutta.

Toppen på kaka var premieutdelingen, hvor hver
eneste deltaker ble belønnet med premie for «dagens
strev».

Vi hadde hatt en Aursjødag av de store, til tross for
været, og i 100-mannkrakkas store sal svingte gammel
og ung seg i dansen til langt på natt.

AURAFESTEN
«I siste nummer av Fossekallen la jeg blant annet

merke til en liten notis, hvori redaksjonen oppfordret
tjenestemenn i Oslo til å ta initiativet til å arrangere
en eller flere årlige sammenkomster, for derved å bli
kjent med hverandre som mennesker, og ikke bare som
tjenestemenn.» Med disse ord ble kveldens hovedtale
åpnet, av overing. Ødegård, på den årlige Aurafest,
som i år ble holdt i midten av mars. «Jeg støtter denne
henvendelsen fullt ut,» fortsatte han, og la til at blant
Aurafolk er allerede en slik årlig sammenkomst blitt
en tradisjon, som den enkelte ser fram til. «Jeg vil 


gripe anledningen,» sa han, «til å takke de av mine
medarbeidere som går i spissen for dette arrangementet,
som i år for første gang også omfatter driftens folk.»

Han kom inn på forholdet mellom anlegg og drift,
og sluttet med å uttrykke sin tilfredshet med det gode
samarbeid som fra første stund har rådd mellom de
to etatsavdelinger.

Etter overing. Ødegårds tale, som høstet stor applaus,
grep festens toastmaster, avd.ing. Singsaas, ordet, og,
ønsket deltakerne velkommen til festen som bar mot-
toet: «Alle tiders lørdag.»

Vi var i tun 4, på Sunndalsøra, hvor 2 festsaler,
kjøkken, bar-rom og andre nødvendige bekvemmelig-
heter sto til rådighet.

Rundt det vakkert pyntede bordet, som var benket
i U-forrn, var det dekket til 120 personer, og aftenens
rett besto av pølser med stappe og grønnsaker, øl, røyk
og tilbehør.

Toastmasteren hadde på forhånd brukt sin kunst-

Dansen den går — —

Syng, syng, syng og  vær  gla — —

SE
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nerferdighet og skaffet lokalet en aldeles enestående
dekorasjon, noe som vakte oppmerksomhet ikke minst
blant de 14 utlendingene som deltok i festen.

Kl. 20 møtte gjestene og ble mottatt med en coctail,
hvoretter det var lett underholdningsmusikk en times
tid, mens det ble trukket bordkavaler. Stemningen
lot ikke vente på seg i dette selskapet, og da «pølsenes
lovsang» litt senere ljomet gjennom salen, var humøret
på topp.

Engelskmannen, mr. Bache, takket på vegne av s:ne
landsmenn, og uttrykte på en fortreffelig, morsom måte
gleden over å få delta sammen med «Aurafolkene».

Etter middagen ble det vist en kortfilm i sort-hvitt
og en i farger fra anlegget, og så ble det svingom.

I en pause hadde komiteen, for riktig å være i takt
med «Kveld i Store Studio», tenkt å avvikle en gjette-
konkurranse mellom anlegg og drift. 'Det var satt opp
2 X 15 spørsmål, som 2 damer og 2 herrer fra hver 


avdeling skulle svare på. Denne 'kom i gang, men det
lot ikke til at den slags underholdning vant noe særlig
innpass på det tidspunkt, og etterat det ene laget fikk
Numedalslågen til å renne i sjøen ved Drammen, mens
det andre scoret 3 poeng ved å svare at prisen på
Eau de Vie var nedsatt med 50 øre, brøt tålmodig-
heten sammen, og konkurransen «ble utsatt».

I nærheten av baren hadde dekoratøren utsmykket
et Chambre Separee, et rom som var svært godt besøkt
under hele festen.

Musikken sto dessverre ikke i forhold til det øvrige
arrangementet. Den var for svak, men de fleste overså
dette, og lot seg heller dra med i en gammel vals etter
toner fra et trekkspill og hundre struper. Som ringen
rundt •det hele var at ingen kom og sa: «nå må det
være slutt for i kveld!» Nei, der fikk hver enkelt be-
stemme når han eller hun skulle gå hjem og legge seg,
etter alle tiders Aurafest.
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Etablissementet bestyres av  fru  Weiseth,
sikkert den rette til å skaffe hygge og

trivsel for gjestene.

En ettermiddag i slutten av mars ringte vi på hoved-
døren til Hammeren messe på Sunndalsøra.

Ut kom en engelskmann som vi dro kjensel på, det
var mr. Bache, prirnus motor i det kosmopolitiske
selskapet, hvor foruten England og Skottland, Frank-
rike, Tyskland og Danmark er representert.

Inne i forhallen ble vi møtt av en vennlig trio, som
slo hendene sammen og sa noe sånt som: «A-ha, good,
very good.» Siden det ikke ble gjort nærmere greie 


for hva som var «meget godt», trøstet vi oss med at
det ikke var bare foto og filmkamera som var vel-
kommen.

Etter å ha hilst gjenkjennende på de tilstedeværende,
(vi hadde nemlig truffet hverandre på årets Aurafest
litt tidligere i måneden,) ble det gjort klart til film-
framvisning.

Det var i første rekke en sort-hvitt film fra anleggs-
driften og oppstarting av første aggregat ved Aura vi
skulle vise. Men i vår veske hadde vi også en farge-
film, hvor vi kunne ta dem med i snowmo over de
vakre viddene innover fjellet, se moderne stormaskiner
i bruk på Aursjøen og til sist «en sommerdag på Alv-
seter». Det er ikke for mye sagt når vi påstår at de
fleste ble rørt da et synkronisert lydbånd spilte «Seter-
jentens søndag» mens dyrene etter melkingen ble lok-
ket ut i fjellet.

Det var en stor stund for oss som hadde produsert
denne kortfilmen, å slå på lyset igjen, og forvisse oss
om at vi hadde fått en plass i utlendingenes hjerter,
og da vi etter et hyggelig samvær gikk ut av døren igjen
utpå kvelden, hadde vi 'for lengst lovet å komme igjen
til deres vårfest.

VI
HILSER
PÅ
GJESTENE

HAMMERN
MESSE

Endel av de fastboende samlet i salongen,
hvor nytt  fra hjemlandet alltid står høyt

i kurs.
• • 


Overingeniør Fossen, en med sine mange,
gode historier velsett gjest i messen, har
slått seg ned sammen med ingeniørene

Alm  og Bache, i salongens forhall.
Fra Kjøkkenet. Til venstre:  fru  Glomstad,

Elbjørg Røskarhaug og Margit Larsen.
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Målet siktes inn.

MED IR12 TIL KAMP MOT
«GENERAL VINTER»

I SANDVASSLIA
Sammen med 2 kjøretøyer fra

Hærens Infanteri kjørte vi opp-
over Litldalen med middagstiden
den 6. mai, en dag med sur vind og
tåke i toppene. Den ene av militær-
bilene hadde tilhenger, og denne
var lastet med kanon og ammuni-
sjon. Dette var opptakten til tredje
fase i det som vi oss imellom hadde
gått over til å kalle «Operasjon
Litldal», og forhistorien er i kort-
het denne:

For å trygge brøytemannskapene
som arbeider i Sandvasslia og ved
Hallervatn mot farlige fonner, satte
overing. Ødegård seg i forbindelse
med militære sjefer ved flyvåpnets
avdeling på Ørlandet. Spørsmålet
var om de kunne tenke seg å bombe
ned de farlige skavlene. Dette ble
imøtekommet, og innen en time lå
allerede to Thunderjet på vingene
over Litldalen. Det var tydelig at
flygerne så et interessant oppdrag i
møte her, og med den dyktighet de
la for dagen under rekognoseringen
ville de hatt alle forutsetninger for
å nå sitt mål under selve angrepet.
Dessverre strandet denne aksjon på
andre ting, og etterat en av flyvåp-
nets avdelingsledere hadde «sett
nærmere på saken» fra et helikop-
ter, overlot han det hele til IR 12.
— Slik gikk det til at vi nå satt med
regimentsjefen, oberst Forset, foran
oss i kortesjen. Etter å ha kronglet 


oss gjennom flere småras, kom vi
fram til Hallervatn, hvor det var
så mye tåke at det var vanskelig
nok å se fra bil til bil. Å sette i
gang noe angrep på fonnene i slikt
vær, var selvsagt umulig, og i stedet
tok vi inn hos bulldozerkjørerne i
en liten brakke.

Foruten offiserer i mange grader,
ingeniører, fotografer og medarbei-
dere fra den lokale presse, hadde
vi også i vårt følge en vidtbefaren
journalist fra en Osloavis. Det skal
sies uten smiger at maken til un-
derholdende herre skal en lete len-
ge etter, og de timene vi var hen-
vist til å vente på lettere vær, for-
svant i gode historier og latter som
truet med å løfte taket av «kåken».

Da klokken nærmet seg 19 var
det nære på nippet at det hele
skulle bli avblåst. Men med ett ri-
ver løytnant Niemi opp døra og ut-

«Den satt,» se bare!

bryter: «Det klarner, karer.» Utryk-
ningen lot ikke vente på seg, hver-
ken for de som hadde sin plass ved
den rekylfrie kanon, eller for oss
andre som skulle forevige det hele
med kameraet.

'Som første mål ble valt en hen-
geskavl om lag 700 m fra stillingen.
Det ble gjort klart, og obersten ga
tegn til at første prosjektil kunne
sendes i veg. Noen tåkerester som
ennå drev i toppene bedro nok de
gode skyttere, og eksplosjonen fant
•ted under målet. iMen en ny fulgte
umiddelbart etter, og denne gang
ble det blink. I kikkert så vi hvor-
dan fonnen liksom rugget på seg,
og mens 'fotoapparatene 'kneppet og
filmkameraet surret, raste en av
brøytemannskapenes farlige fiender
utfor stupet, tilintetgjort for i år.

Nå får bulldozeren greie resten.

De forsøkene som fulgte, .så vel
denne dagen som dagen derpå,
viste i det store og hele tilfredsstil-
lende resultater. Selvfølgelig går
det an å rynke på nesen og si som
så at de fikk da ikke ned alt! Imid-
lertid reduserer en slik tanke ikke
de erfaringer in'fanteriet skaffet seg
ved dette forsøket, som visstnok er
det første i Hærens historie. Fra
anleggets side ble resultatet av be-
skytningen regnet som svært til-
fredsstillende, sett i sammenheng
med de tilmk en må iverksette for
å sikre de arbeidere som må ferdes
i en så uberegnelig natur som denne
Hallervasslia.

Vi som var så heldige å få være
med disse . spenningsfylte maidage-
ne, og fikk ta del i det gode kame-
ratskapet .som hersket mellom høy
og lav, vil for alltid minnes lørdag
7. mai kl. 11.57 til 12.05. Det siste
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Hakkespett-skaderpå kr aftledningsstolper
Av Casso

I Fossekallen nr. 2/1955, side 18, nev-

ner konstruktor E. Thomassen i sitt opp-

sett: d)å linjebefaring» i forbigående at

hakkespetten, som en «fullkommen trykk-

lufthammer» kan volde alvorlige skader på

kraftledningsstolper. Det tør derfor være

på sin plass å omtale dette noe nærmere

på grunnlag av egne erfaringer, som er

sterkt støttet til et lengre oppsett i Tek-

nisk Tidsskrift, Stockholm, nr. 1/1953,

side 7-10.

Hakkespetter som det er flere arter av

her til lands, har sine bestemte vaner med

hensyn til valg av stolpeoffer. Stolpene må

først og fremst være tilstrekkelig tykke

(over 20 cm), og de må stå i skogen eller

i noenlunde nærhet av denne. Det ser dog

ut til at det er uten betydning om stolpen

er kreosot- eller saltimpregnert. Men de

først nevnte antas å bli angrepet framfor

saltimpregnerte. Også svenske undersøkel-

ser tyder på det, og at hullene meget sel-

den hogges lavere enn 3 m over marken

— som oftest i 6 rn høyele.

I figuren er vist et utpreget angrep som

ble foretatt vfiren 1954. Hullet (12 cm) til

hulen (60 cm dyp og 15 cm bred) befant

seg i 6 m høyde over jorden, og det

vendte (som vanlig) mot skoggaten. På

den ene side av hulen står det bare igjen

11/2 cm treverk, og på den annen 6 cm.

Det er bemerkelsesverdig at ved <<inn-

gangen» (hullet) har hakkespetten banet

seg vei gjennom en stor hard kvist — og

den nedadvendte side («dørstokken») var

bearbeidet slik at regn, eller vann som

seg nedover stolpen, måtte bli ledet bort

så det neppe kunne trenge inn i hulen.

Stolpen sto i enden av en skoggate

(gran). Men på tre stolper etter hver-

andre innover i skogen hadde fuglen også

vært på ferde, om enn i mer uskyldig grad

— — <<prøvehakking»?

Det er framsatt mange selsomme og

prosjektilet hadde nettopp forlatt
kanonen, og boret seg under den
mektige Ekelifonna, 1100 m fra oss,
da oberst Forseth fra sin komman-
doplass, en fjellknaus, oppfordret
alle til å ta del i den offisielle still-
het på 2 minutter som nå foresto.

Det bilde som dannet seg av de
spredte gruppene på den værharde
fjellknausen, med Litldalen under
og hvite fjel1 mot himmelhvelvet
bakgrunnen, glemmer vi aldri. Da
stillheten var over, hørte vi en av
mannskapet si: «Du verden, for et
vakkert land vi har fått!»

Fotografisk  snitt gjennom angrepet  kreo-



sotimpregnert stolpe for en 50 kV kraft-



ledning i Akershus fylke.

søkte teorier om hvorfor hakkespetten

driver på med hakkingen sin. Den nær-

mestliggende og naturligste årsak er vel

at i gamle og oftest råtne trær søker den

etter føde (larver, insekter). Men i friske

«Rendalssenkingen»
Forts.  fra side 6

I tidligere planer for senkingen
inngikk også omlegging av Hårren-
nas utløp, samt to gjennomstikk ved
Kvarsevja lenger oppe i Rena hvor
løpet gikk i store slynger. Disse ar-
beidene ble utført som eget anlegg
i tredveårene og kostet ca. kr.
33 000.00.

Ifølge de målinger som er utført
hittil, er den oppnådde senkingen
av Lomnessjøen temmelig nøyaktig
som beregnet, både ved flom og lav-
vann. Mellomliggende vannstander
er senket opptil ca. 95 cm. Oven-
for Hornsetstrømmen er ennå ikke
foretatt de nødvendige målinger for
å fastslå senkingens størrelse.

Jordbrukerne langs elva har nå
begynt å høste resultater av det
økonomiske løftet som anlegget
kanskje særlig har wert for dem. I
Ytre Rendal hvor de før måtte
kjøpe inn betydelige mengder høy
fra andre bygder, skal de nå viss::-
nok være selvberget, og det hostes
regelmessig korn på marker som for
stacLg vekk ble oversvømmet. Flø-
terne kan også glede seg over ka-
nalene de har fått istedenfor de 


trær og stolper kan man anta at hak-

kingens motiv er redebygging. For det er

funnet både egg og unger av hakkespett

i hullene. Det er forstålig at hannen har

sin egen hule. De små huller som hakkes

nyttes ofte til feste for kongler som fug-

len derpå plukker fri for frø.

Prevensjonen mot hakkespettangrep er

anvendelse av jerntrådnetting ved seks-

kantmasker maskevidde 10 mm, 20 mm

henholdsvis 1 mm og 1.4 mm trådtykkeIse.

Men ved høyspente kraftledninger kan

anvendelse av netting føre med seg

mange problemer. Etter svenske undersø-

kelser kan sies at når nettingen ikke er

jordet kan ved høye spenninger, og når

den har ulik kapasitet i forhold til fase-

ledningene, bli ladet opp til livsfarlig

spenning. Og dertil må man under disse

forhold regne med risikoen for stolpe-

brann ved jordslutning når en vesentlig

del av treverkets tilskuddsisolasjon blir

kortsluttet.

Som det sees av figuren er stolpens

mekaniske sikkerhet så sterkt nedsatt at

det foreligger stor mulighet for brudd.

Under linjeinspeksjon bør hakkespettan-

grep på stolper alltid undersøkes nærmere.

Forekommer det i en kryssingsmast kan

det medføre store katastrofer.

strie strømmene med holmer og
skjær. De slake fyllingsskråningene
er dessuten gode tømmervelter.
Selv fiskerne skal være tilfreds,
tross dystre spådommer. Det er
særlig mindreverdig fisk, gjedde og
mort, som har fått gyteplassene sine
i Lomnessjøen tørrlagt. ørreten
skal i den øvre delen av elva trives
bedre enn før, siden det sure myr-
vatnet er tappet ut.

Et eksempel på at rendølene og-
så kunne se saken fra den humor-
istiske siden er følgende historie fra
anleggstida: Da vannstanden i
Lomnessjøen sank, dukket det opp
en holme i vika nord for Otnes.
Treskjæreren Gundersen på Otnes
rodde ut til holmen, plantet et
flagg i bakken, tok holmen i besid-
delse og døpte den til «Gundersens
land».

Til slutt skylder undertegnede
opplyse at det bare er den siste
fullførelsen av anlegget han har
hatt anledning til å delta i, idet ar-
beidet vesentlig ble utført i sivil-
ingeniør E. Aasaarens tid som ar-
beidsbestyrer. Avdelingssjef Trons-
gaard har velvilligst gitt en
opplysninger om saken.

18. januar 1955.
I. Aasgaard.
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Driftsutvalgene
24. januar 1955. Møte i Hovedutvalget

for  Statens kraftverker.

Vi gjengir av protokollen:

Til stede: For funksjonærene og arbei-

derne: Forretningsfører Torp, maskinme-
sterassistent Rønning, maskinmesterassi-

stent Asmyhr og maskinist Guldahl.

For ledelsen: Kraftverksjef Hjort, over-

ingeniør Smitk, overingeniør Hedemark

(stedfortreder for overingeniør Hugo), og

overingeniør Voldhaug.

Foruten ovennevnte hovedutvalgsmed-

lemmer var, på Kraftverksjefens anmod-

ning, også innkalt underutvalgsmedlem-

mene Saugerud (Mår), Gulbrandsen (Sla-

gen), og Svensen (Hakavik).

Hugo ble valt som ny formann og Torp

som sekretær.

Brev fra underutvalget av 17. mars 1954

om start av forslagsordning ble referert.

Voldhaug opplyste at Centralrådet nå

hadde oversendt en innstilling om felles

retningslinjer for forslagsordningen ved

statens virksomheter.

En ble enig om å nedsette ef 2-manns-

utvalg som på grunnlag av nevnte inn-

stilling skulle framkomme med et konkret

forslag om iverksettelse av prøveordning

for 1 år. Til utvalget ble valt Smith og

Guldahl.

Hjort ville ta opp spørsmålet om  tilset-
ting av en fast sekretær til å ta seg av

virksomheten i driftsutvalgene, eventuelt

kombinere denne stilling med den tidligere

foreslåtte bygningsingeniørstilling for ved-

likehold av boligene.

Saugerud mente det kanskje ville være

gunstig å dele opp det nåværende under-

utvalg for Nore, Mår og Hakavik m. fl. i

3 utvalg med Nore, Mår og Smestad

hvert sitt utvalg. Derved kunne møtene

lettere avvikles (kortere reiser) og det

ville være lettere å ta opp saker som spe-

sielt angikk den enkelte stasjon. Smith og

Torp var ikke enig i dette. Hensikten var

jo å tilstrebe like forhold på stasjonene og

en oppdeling av utvalgene ville virke i

motsatt retning.

SEND INN SAKER!
Av et referat fra konferansen som

hoveddriftsutvalgene har holdt 18. juni

1954 ser jeg at formannen har .vært inne

på en omlegging av driftsutvalgene. De

skulle med andre ord ikke svare til sin

hensikt.

Av referatet ser jeg at i undervalgene

for statens kraftverker har det vært svært

liten virksomhet.

Som medlem av underutvalg for be-

tjeningen ved statens kraftverker på Øst-




landet, kan jeg ikke forstå det, for jeg har

nå minst vært på to underutvalgsmøter i

året, og det har stadig vært flere saker

oppe både for Nore, Mår, Flesaker, Haka-

vik og Slagen.

Det har nok vært flere bagatellmessige

saker, men de har som regel blir ordnet i

forståelse med driftsingeniøren på de for-
skjellige stasjoner, og det har vært saker

som absolutt ikke behøvde å gå til høyere

hold.

I de møter underutvalgene har hatt

med driftsingeniørene har det vært et

godt og vennskapelig samarbeid, og de har

vært forståelsesfulle og greie, så jeg mener

at underutvalgene har sin store misjon

hvor man kan snakke ut om de forskjellige

småting som det tvistes om på stedene,

men jeg har inntrykk av at enkelte ordner

sine saker selv, og det mener jeg ikke er

helt riktig, for de kan da oppnå fordeler

som en annen stasjon ikke har. Man bør

beflitte seg på så mye som mulig å få like

forhold på alle stasjoner. Der mener jeg

at driftsutvalgenes møter er stedet, hvor

driftsingeniørene og betjeningen fra de for-

skjellige stasjoner er sammen og kan
drøfte spørsmålene i fellesskap.

Send inn saker og vern om det dere har

oppnådd!

Gulbrand,

Slagen Trafo.

l'fm(ructi`a/

Maskinmester Jørgen Drangsholt er etter

søknad meddelt avskjed fra sin stilling

ved Hakavik kraftverk fra 13. mai 1955.

Drangsholt er født i Tveit i Vest-Agder

den 6. november 1886.

Etter å ha gjennomgått underoffisersko-

len i Kristiansand, utdannet han seg som

elektriker og kraftverksmann. Først arbei-

det han noen år ved Kristiansand E-verk

til han Ne ansatt som maskinmester ved

Bjølvefossen. Den 17. mars 1922 ble han

ansatt som maskinmester ved Hakavik, og

her har han da hatt sitt virke i alle disse 


årene, og 11:ir grodd seg i ett med kraft-

verket og stedet.

Den vanskelige stillingen som sjef og

nabo på et lite sted har Drangsholt fylt på

en måte som har avkrevd alles respekt og

aktelse. Han har alltid vært sikker og stø

i ledelsen, og lun og jovial i omgangen

med mennesker.

Vi takker ham for samarbeidet og øn-

sker ham mange gode år framover.

A. Gj.

Montørformann Sigfred Gundeid ved

Hakavik kraftverk er etter søknad meddelt

avskjed fra sin stilling fra 1. juni 1955.

Gundeid er født i Oslo den 3. januar

1886.

Etter endt læretid ved NEBB reiste han

noen år som montør. Men alt 1. januar

1918 ble han ansatt som montørformann

ved Hakavik-anlegget. Da kraftverket kom

i gang i 1922 fortsatte han som montør-

f ormann, og har hatt stillingen hele tiden 


siden. Det har vært en lang arbeidsdag

i kraftverkets tjeneste. Men for Gundeid

har denne arbeidsdagen sikkert ikke fore-

kommet lang, for han var spesielt glad i

arbeidet og arbeidsstedet sitt. Derfor var

han også så lett og grei og samarbeide

med. Et framtredende trekk hos Gundeid

er hans tjenstvillighet og hjelpsomhet. Så

det er på mange områder han vil bli sav-

net når han nå forlater Hakavik.

Vi takker for samarbeider og ønsker

ham mange gode år sammen med sine

barn og barnebarn.

A. Gj.

AVD. ING. YNGVAR ARNESEN

Avdelingsingeniør Yngvar Arnesen ved

Vassdragsvesenets Kraftverksavdeling slut-
tet den 31. mai- d. å. etter å ha vært ansatt

i etaten i snart 34 år.

Arnesen begynte i Vassdragsvesenet i

1921 og arbeidet de første 4 årene hos

overingeniør Sorteberg som han hjalp

med den første planlegging av Nore kraft-

anlegg, dvs. med selve kraftstasjonen.

I 1925 gikk Arnesen over til overingeniør
Collett-Holst og hjalp ham med planleg-

ging og bygging av Nore kraftanleggs un-

derstasjoner, og da Nore kraftverk ble satt

i drift i 1928, fulgte Arnesen med og ble

knyttet til driften av Nore kraftverk med

MONTØRFORM.

SIGFRED

GUNDEID

MASK1NM.

JØRGEN

DRANGSHOLDT
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tilhørende fjernledninger og understasjo-

ner.

Da kraftverksavdelingen ble opprettet i

1935 fortsatte avdelingsingeniør Arnesen

ved driften av statens østlandsverker.

I en årrekke deltok Arnesen i drifts-

vaktene for øsdandsverkene, samtidig som

han etter hvert overtok alt arbeid med

kraftleieoppgjørene for disse verker.

Vi kommer alle til å savne ingeniør

Arnesen når han nå slutter, ikke bare

fordi det vil ta tid å erstatte ham, men

også fordi at med ingeniør Arnesens av-

gang blir en kjær kollega og venn borte,

en mann som med sitt lune, stillferdige

vesen og sitt småpussige humor hørte

med til gjengen vår i brakken, en mann

som kun hadde venner og som alle re-

spekterte og var glad i.

Ingeniør Arnesen fortjener en hjertelig

takk for det verdifulle arbeid han har

nedlagt i etaten i de 34 år han har vært

ansatt i Vassdragsvesenet, og kolleger i

kraftverksavdelingen, som alle er bedrø-

vet over at han nå slutter, vil gjerne takke

ham for trofast vennskap og ønske ham

alt mulig godt i fremtiden.

Oslo, 31. mai 1955.

I. Hjort.

LEDNINGSM.
JON
MIDTUN

Ledningsmester Jon Midtun, Eggedal,

fylte 70 år den 24. juni og forlater der-

med kraftverksavdelingen.

Jon Midtun er født i Sogn og bare 17

år gammel begynte han i Telegrafverket,

hvor han virket til 1925 med unntakelse

av årene 1915 til 1917, da han var trans-

portsjef ved Tunhovd reguleringsanlegg,

og en tid hvor han var på Island og del-

tok i anlegget av det islandske telegraf-

verk.

I årene 1925 til 1930 var Midtun opp-

synsmann ved byggingen av den store

kraftledning fra Nore til Oslo. Siden har
han stort sett vært knyttet til driften av

denne ledning som linjetilsynsmann, mon-

tørformann, og de senere år som lednings-

mester. I hele denne tiden har han bodd

i Eggedal, hvor han har bygd sitt vakre

hus.

Med Jon Midtun mister kraftverksavde-
lingen en av sine mest særpregete folk.

Han har alltid hatt sine meget bestemte

meninger om saker og ting, og han har i

høy grad hatt sine meningers mot — både

overfor Kong Salomo og Jørgen Hatte-

maker.

Når Midtun nå forlater tjenesten, tak-

ker vi ham for samværet gjennom de

mange år og ønsker ham alt godt i årene

som kommer.

Kollega.

Fullmektig frk. Annikken Odlaug fra-

trådte sin stilling i elektrisitetsavdelingen

1. juli 1955 — etter eget ønske før nådd

aldersgrense.

Frk. Odlaug begynte 1. september 1922

som assistent i elektrisitetsavdelingen —

eller rettere Elektrisitetsdirektoratet — som

det den gang het. Fra 1. januar 1946 ble
hun fullmektig — også i samme avde-

ling. Hun har således vært i statens tje-

neste, ved en og samme avdeling i mer

enn 30 år. — Det kommer til å bli et stort

tom-rom etter frk. Odlaug, men det er av

de ting en dessverre må finne seg i når

en kollega forlater sin plass. Og det er

fullt forståelig at hun nå gjerne vil gå

over til en «friherrerinnes» tilværelse. Med

den aktive og vitale innstilling hun alltid

har hatt, er det sikkert ingen tvil om at

frk. Odlaug har sine planer ferdig til rea-

lisering for tiden også etter 1. juli i år.
Vi vil gjerne nytte høvet her til å

takke fr. Odlaug for samarbeidet i alle

disse år, og vi ber henne ta med alle gode
ønsker på hennes ferd videre i årene som

kommer.

L.

Halvor Holden har falt for aldersgrensen

og er gått over i pensjonistenes rekker.

Det er en trofast sliter som nå takker av.

Han var første gang å finne på Vass-

dragsvesenets lønningslister i 1921. Det

var fløtningsarbeid i Smådøla som den

gang ble honorert, et arbeid som fort-

satte både i 1922 og 1923. Fra 1924 ble

Holden flyttet over til anlegget av Nore I,

og fortsatte der til anleggsarbeidet ebbet ut

i 1928. Da arbeidet ble gjenopptatt i 1938
var Holden atter å finne på lønningslisten,

men han ble på høstparten 1939 forflyttet

til Pålsbu hvor han arbeidet i 3 år. Så

gikk turen ned til Noresjøen, og her ble

Holdens solide erfaring benyttet til 1950.

Det var så visst ingen tilfeldighet at en

fikk Holden med da tømmertrekket skulle

bygges i 1950, og de siste 4 år av tjene-

stetiden arbeidet Holden her.

Ved siden av anleggsarbeidet drev han

et lite gårdsbruk han hadde arvet etter

sin far, og vi ønsker han må få mange og

lykkelige år som pensjonist på bruket.

W.

TILSETTINGER
I henhold til Hovedstyrevedtak

er følgende tjenestemenn tilsatt i
nye stillinger:

Olaf Strand som overingeniør I
ved Hovedstyret (V).

H. P. Sperstad som overingeniør
II ved Hovedstyret (V).

Roen som statshydrolog i 1.kl.
13 ved Hovedstyret (H).

A. Vinjar som avdelingsingeniør
II ved Hovedstyret (K).

Th. Gangnæs som avdelingsinge-
niør II ved Hovedstyret (K).

G. Vatten som avdelingsingeniør
II ved Hovedstyret (E).

E. Davidsen som avdelingsingeni-
ør II ved Hovedstyret (K).

Ø. Linde som avdelingsingeniør
II ved Glomfjord kraftverk.

L. Larsen som avdelingsingeniør
II ved Hovedstyret (B).

A. Aune som avdelingsingeniør
II ved Røssåga kraftanlegg.

D. Stranger som konstruktør II
ved Hovedstyret (K).

Greibrok som konstruktør III
ved Hovedstyret (H).

A. Wennberg som konstruktør III
ved Hovedstyret (H).

I. Flobak som konstruktør III ved
Hovedstyret (T).

Ø. Tilrem som konstruktør III
ved Hovedstyret (H).

Kåre Sivertsen som maskinist ved
Røssåga kraftverk.

Reidar 0. Olsen som maskinist
ved Røssåga kraftverk.

Kåre Mjåset som avdelingsinge-
niør I ved Hovedstyret (K).

Kåre Finsås som overingeniør II
ved Hovedstyret (K).

Bjarne Sundt som overingeniør
ved Hovedstyret (E).

Erik Finne som overingeniør I
ved Hovedstyret (E).

Ved kg1. res. er:
Trygve Hodne konstituert som

avdelingssjef ved Hovedstyret (T).

FULLMEKTIG
ANNIKKEN
ODLAUG

HALVOR
HOLDEN
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I henhold tiI hovedstyrevedtak
er følgende nye tjenestemenn tilsatt:

Dagny Moe som kontorassistent
II ved Hovedstyret.

Arne Tamnes som tekniker I ved
Hovedstyret.

Elsa Haatvedt som maskinbok-
holder ved Hovedstyret (K).

Edith Solberg som kontorassistent
II ved Nore kraftverk.

Asbjørn Monsen som maskinist
ved Røssåga kraftverk.

K. Mastervik som maskinist ved
Røssåga kraftverk.

Knut Lyngstad som maskinist
ved Røssåga kraftverk.

M. Eger Johnsen som maskinist
ved Røssåga kraftverk.

Roald Bing som maskinist ved
Røssåga kraftverk.

Kjetil Fjørtoft som maskinist ved
Røssåga kraftverk.

John Hernes som maskinist ved
Røssåga kraftverk.

Josef Johansen som maskinist ved
Røssåga kraftverk.

Thor Eriksen som ingeniør  I  ved
Hovedstyret (K).

Bjarne Mathisen som ingeniør I
ved Elektrisitetstilsynets 4. distrikt.

Hans Høydahl som ingeniør I
ved Aura kraftanlegg.

  •

LOKALMEDARBEIDERE
Aura kraftanlegg — Thorleif Ørsal,

Sunndalsøra.
Aura kraftanlegg/anleggsstedet Aur-

sjøen — Hans Isaksen, Sunndals-
øra.

Flesaker transformatorstasjon —
Oddvar Sætrang, Vestfossen.

Forbygningsavdelingens Trøndelags-
kontor — Konstruktør Ivar Kværn-
rød, Trondheim.

Gjøvik transformatorstasjon — Olav
Håheim, Gjøvik.

Glomfjord kraftverk — Jon-Eilif
Bottolfsen, Glomen.

Langerak kraftverk — Sig. E. Hysju-
lien, Langerak.

Minne transformatorstasjon — Sverre
Hegstad, Minnesund.

Mår kraftverk — Per Saugerud,
Øverland.

Nore kraftverk — Ivar Aasen, Rød,
berg.

Reinsfossen kraftverk — Hans H.
Steen, Skonseng.

Røssåga kraftanlegg — Alfred Hau-
gen, Korgen.

Slagen transformatorstasjon — 0.
Gulbrandsen, Tønsberg.

Smestad transformatorstasjon —
Helge Martinsen, Norevegen 24,
Oslo.

mø.• •

Overing. R. Bredo Hoff

Overingeniør og sjef for Elektrisitetstil-

synet, Robert Bredo Hoff, døde 20. januar

1955, henved 63 år gammel.

Overingeniør Hoff var uteksaminert fra

NTH 1915 og hørte til høyskolens 1. kull.

Etter eksamen var han i 5 års tid ansatt

ved A/S Glommens Træsliberi og Oslo

Lysverker, og deltok i den rivende utvik-

ling av elektrisitetsforsyningen som fant

sted under og etter første verdenskrig.

Han reiste deretter til utlandet, England,

Frankrike og Italia, der han ikke bare stu-

derte teknikk, men også la vinn på å for-

bedre sine kunnskaper i språk og huma-

nistiske fag.

I 1921 kom Hoff til NVE som avdelings-

ingeniør ved tilsynsavdelingen. Han ofret

arbeidet ved denne avdeling all sin arbeids-

kraft, og ble dens sjef i 1947 og til sin

død. Han var således vokst opp med denne

avdeling fra starten av, og kjente dens opp-

gaver. Hoff var dertil medlem av Elektri-

sitetsforsyningens forskningsråd og var for-

mann for utvalget til revisjon av forskrifter

for elektriske anlegg. Han var videre med-

lem av Materiellkontrollens prøvenemnd

og CEE, og deltok i denne egenskap i en

rekke internasjonale konferanser og møter

i utlandet.

Da krigen kom til landet var Hoff i

Oppland. Han meldte seg til tjeneste i

Lillehammer og deltok i krigen til han

ble tatt til fange i Andalsnes. Han var da

48 år. Han var ellers en elsker av natur

og friluftsliv, var således i sin ungdom

ikke så lite av en tindebestiger, og han

hadde mange interesser og hobbies utenom

sitt fag, som astronomi og geografi. Det

var særlig ved samvær med ham ved fjor-

den og på fjellet at hans sjarmerende egen-

skaper kom fram, ikke minst når «han

spøkte med byens born».

Halvor Kåsin

Fredag 4. februar ble sjåfør Halvor Kåsin

ved anlegget på Flesaker Trafostasjon II,

rammet av hjerneslag og døde på Dram-

mens sykehus få timer  senere.

Han ble bisatt fra Drammens kremato-

rium lørdag 14. februar.

Kåsin, som ble ca. 45 år gammel, etter-

lot seg hustru og et mindreårig barn.

Kåsin arbeidet et års tid etter krigen

som leiesjåfør ved Nore kraftverk. Våren

1947 begynte han som sjåfør hos oppsyns-

mann Gulli ver Mårlinjen i Jondalen.

Siden kjørte han i Lier og ved Hamang

Trafostasjon. Sommeren 1952 kom han til

oppsynsmann Hildonen ved Trøndelags-

linjen, og våren 1954 ble han flyttet til

Flesaker.

Halvor Kåsin var en meget flink og på-

passelig kar i sitt arbeid, som nøt sine

foresattes og arbeidskameraters fulle tillit.

Han var alltid klar til å gi en håndsrekning

eller et godt råd i et knipetak, like rolig

og besindig hvor broket situasjonen enn

måtte være.

Vi lyser fred over hans minne.

Flesaker, 22. mars 1955.

Stein Løygreen.

Han fikk stadig erfare hva sykdom er,

først hos sine nærmeste i familien, og se-

nere fikk han selv en langvarig og uhel-

bredelig sykdom som. til slutt førte til at

han måtte gi opp. Men det er neppe noen

som har hørt ham klage eller beklage seg

over sin skjebne.

Vi lyser fred over hans minne.

T.
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