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Utbygging og bruk av elektrisk kraft
Kraftressursane våre har i dei
siste åri vore blåsne vel mykje opp.
Men Noreg høyrer like vel til dei
land som etter folkemengda er sers
rikt utstyrt med vasskraft, og med
mykje billeg vasskraft. Kor mykje vi
skal rekne at vi har, er i stor mon
avhengigav den pris vi er viljuge til
å betale for krafti. Vi må ofre dyrka
jord, skog, beite, fiske, skjemme
vakker natur og mangt anna. Men
kor mykje skal vi ofre?
Det er mogleg at vi kunne pine
ut 100-120 milliardar kWh for
året dersom vi ikkje er altfor skvetne
når det gjeld å ofre bustadene og
levevilkåri for ein slump av folket
på bygdene,og at vi dertil er viljuge
til å tøye kraftprisane våre godt i
veret. Dersom vi skal fare litt pyntelegare fram, og dessuten ikkje
gløymeordtaket om at vi nordmenn
har billeg vasskraft, då vil eg tru at
vi kjem ned i om lag 90 milliardar
kWh som ei meir høveleg grense
for den vasskraftenergien vi kan
rekne med å nytte ut. Skal vi tenkje
på kraft produsert til prisar som ligg
meir i nivå med dei som vi i dag har
i tankane, vil eg tru at den samla
energimengdi vi rår over kjem ned
i kring 50 milliardar kWh eller kanskje vel so ckt. Det vil seie godt og
vel dobbelt opp av det som no praktisk tala er utbygt. Ved utgangen av
1956hadde vi til rådvelde ein kapasitet tilsvarande 24-25 milliardar
kWh for året. Desse energimengdene er langt meir pr. ibuar enn i
andre land, bortsett frå nokre sers
tyntfolka som t. d. Island.
Vi må vel rekne med at energitilgangen i verdi etter kvart vert knappare, i alle fall til rimelege prisar,
so vi ein gong i framtidi kan finna
det lønsamt å nytte ut kraftkjelder
som vi førebels ikkje reknar med.
Elles må vi og rekne med atomenergien. Men det tykkjest vere god
grunn til å tru at vi kan byggje ut
gode 3 gonger meir vasskraft enn vi
har i dag, før produksjonsprisenvert
so høg at atomenergien kan konkurrere.
Når det gjeld atomenergi, so må
vi vere klår over at i storparten av
verdi er det varmekrafti (kolkraft
o.1.) som spelar den store rolla, ikkje
vasskrafti som hjå oss. I det samla
Vest-Europa t. d. vert i dag 3/5av
all elektrisitet produsert i varmekraftverk og i 1975 vert det rekna
med å kome opp i 3/4.Då er ogso
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vasskraftlandi Sveits, Sverike og
Noreg medtekne. I vårt land er varmekrafti berre 0.2 til 0.3 % av det
heile. I USA 4/5og i Russland 5/6 av
det heile. Til dette kjem at i MidtEuropa er vasskraftkjeldene alt no
heller godt utnytta. Når vi so veit
kor mykje dyrare varmekrafti er enn
den vasskrafti vi til no har bygt ut
hjå oss,bør vi betre forstå den livlege
diskusjonen kring atomkrafti ute i
verdi; men vi bør og forstå den vesle
rolla atomkrafti vil få i vårt land
enno i lange tider framover.
Kraftressursanevåre er ikkje dårleg fordelt på landslutene, men slett
ikkje jamt fordelt over landet. I
austlandsområdet,Agder medrekna,
er vel ikring 37 % av kraftkjeldene.
Folkemengdiher er om lag 54 % av
folkemengdii heile landet. Vestlandet til Møre har om lag 36 % av
krafti og om lag 18 % av folket.
Møre og Trøndelag har om lag 11 %
av krafti og kring 14 % av folket.
Nord-Noreg har om lag 16 % av
krafti og gode 12 % av folket. Dei
store overskoti er frå Vest-Agder
til Nordmøre, og i nordre del av
Nordland fylke.
I alle vasskraftverki våre hadde
vi ved utgangen av 1956ein maskininstallasjon på 4 720000 kW. Til
dette kjem varmekraftverki med ca.
100000 kW. Av installasjonen i

vasskraftverkifell ca. 2 570 000 kW
(54
på Austlandet, Agder medrekna, ca. 1 050 000 kW (22 %) på
Vestlandet til Møre, ca. 640 000 kW
(14 %) på Møre og Trøndelag og
ca. 460 000 kW (10
på NordNoreg. Alt med runde tal.
Dette store resultatet har vi ikkje
nådd ved ei jamn utvikling. Tempoet har gått i bylgjegang.I åri 1907
til 1919hadde vi ei intens utbygging.
Deretter slakka tempoet sterkt av,
og frå 1920 gjekk det smått til og
med 1944.Frå 1937 til 1940var det
likevel noko meir fart i utbyggingi.
Etter frigjeringi i 1945 har byggetempoet •stendigauka på, og langt
ut over det vi før nokon gong har
hatt.
Ved utgangen av 1945 var maskininstallasjonen2 460 000 kW og
årsproduksjonen 10.14 milliardar
kWh. Ved utgangen av 1960reknar
vi med å ha ein installasjon på
6 250 000kW og ein årleg produksjon på ikring 32 milliardar kWh.
Sidan 1918har utviklingifalle so1eis:
Installasjon
vasskraftverki
million kW
pr. 31/12
kvart år

1918
1937
1939
1942
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1.25
1.95
2.11
2.22
2.33
2.46
2.52
2.65
2.75
3.03
3.12
3.26
3.31
3.62
3.83
4.40
4.72
ca. 5.06
» 5.50
»5.88
»6.25

Arleg
elektrisitetsproduksjon
i milliard
kWh

ca.

»
»
»

9.3
10.5
9.9
11.4
10.14
11.60
11.60
12.82
15.56
17.76
17.75
18.87
19.58
21.78
22.68
23.75
26.00
28.00
30.00
32.00

Samkøyring.

Som nemnt før liggein storpart av
kraftkjeldene i Sør-Noreg på Vestlandet. Stort sett er der ogso betre
reguleringstilhøveenn i fleire av dei
store vassdragipå Austlandet. Dertil
kjem at snøsmeltingog flaumar elles
vanlegviskjem på ulike tider austafjells og vestafjells. Dette kan gjera
det rasjonelt med eit samarbeidmellom kraftverki på Austlandet og
Vestlandet. Eit slikt samarbeid kan
og i stor mon vere nyttig mellom
FOSSEKALLEN
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vassdrag i same landsluten. Det er
dette vi kallar samkøyring, og den
kan hjelpe godt til å auke energiproduksjonen, spare magasin ein
stad og nytte ut flaumane ein annan
stad. Ho gjev og andre føremoner,
soleis betre reserve og tryggare kraftforsyning, jamvel om det alt i alt
kan sparast på reservemaskineriet.
Samkøyringi har etter kvart utvikla seg sterkt og farten aukar over
heile landet. På Austlandet er det
soleis samkøyring mellom so å seie
alle kraftverk, og snart kjem Agderfylki med. Det er ogso mange samkøyringsområde i resten av landet.
Ei slik samkøyring krev eit godt leidningsnett mellom dei ymse kraftverk. Til større kraftmengdene er og
til lenger det er mellom kraftverki
og til større området er i det heile,
til sterkare sambindingsleidningar
trengst det. Stundom lyt ein difor
byggje leidningar nett med denne
samkøyringi for auga. Ei samkøyringsleidning må alltid binde saman
to strok som treng kvarandre, ved å
hjelpe kvarandre med energi eller
reserve og helst båe delar.
Retteleg store samkøyringsleidningar eller typiske sambindingsleidningar kallar vi stamleidningar. Det vil
helst seie eit retteleg stormaska leidningsnett — hovudferdselsårar for
den elektriske energien. Det blir aktuelt å binde saman landsdel med
landsdel, aust—vest osb.
For Austlandet, for bindeledd
mellom landsdelane o. 1.,kan det vel
fyrst og fremst bli aktuelt med
300 kv og 245 kv leidningar, men
også 132 kv. I andre landsluter kan
det nok ogso bli tale om stamleidningar med 66 kv spaning, kanskje
lågare.
Til no bar det vore vanleg at den
juridiske personen som eig kraftkjelda, han byggjer og eig også kraftleidningi fram til seg eller fram til
sentrale avsetnadsstader. Dette systemet må vi få enklare ved å få i
stand sameige og samdrift av dei viktigaste leidningane i eit samkøyringsområde. Eigarane av slike leidningar
•ør difor gå saman i eit lag som driv
dette nettet og som utviklar det med
nybyggingar og forsterkningar. Det
bør kanskje verte eit lag for Austlandet, eit for visse strok av Vestlandet, eit for Trøndelag osb. Etter
kvart kan so desse atter søkje kontakt og samarbeid. Hovudstyret for
Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
har no gjort framlegg om eit slikt
stamleidningslag for Austlandet.
Det vil sikkert koste tid og strev å
få alle dei interesserte partane med
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i ein slik samskipnad, for dei må
ofre litt av det lokale sjølvstyret,
men eg voner det skal lukkast. Etter
kvart som dei andre samkøyringsområdi utviklar seg, bør tilhøvi der
bli lagde til rette for slike organisasjonar. Det er lettare å starte ved
starten.
Som kjent er avgifti på forbruk av
elektrisk energi no auka frå 0.1 øre
til 0.2 øre pr. kWh. Dennne tilleggsavgifti skal nyttast til eit fond, Stamleidningsfondet, som skal stø oppunder økonomisk når det knip med
finansieringi og finansieringsgrunnlaget for byggingi av stamleidningar.
Både store og små stamleidningar
vil kunne få slik hjelp, dersom det
trengs t.
Statsstønad.

Som nemnt har vi hatt ein veldig
auke i kraftutbyggingi; men vi har
og hatt ein veldig ekspansjon i sjølve
utbreiingi av elektrisitetsforsyningi. I
1937 var det enno ca. 750 000 menneske i landet som ikkje hadde elektrisitet. Dertil hadde mange svært
dårleg forsyning. Tanken om stønad
frå Staten vart reist og frå 1938 vart
han sett ut i livet. Under krigen lukkast det, trass store vanskar, å skaffe
elektrisitet til minst 60 000 nye brukarar, og like mange av dei som var
svært dårleg forsynt fekk ei god forsyning. Sidan 1938 er det delt ut ein
statsstønad på i alt ca. 310 mill. kr.
På dei ymse åri fell stønaden soleis:
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58

6.0 mill. kr.
»
3.5 »
3.5 » »
»
2.5 »
2.5 » »
»
2.0 »
2.0 » »
13.0 » »
»
21.0 »
»
27.0 »
15.0 » »
15.0 » »
»
49.0 »
15.0 » »
33.0 » »
18.0 » »
20.0 » »
»
20.0 »
20.8 » »
22.0 » »
Sum 310.8 mill. kr.

Med denne stønaden har vi gjennomført byggjearbeid som etter prisane no truleg ville kome på meir enn
1.5 milliard kroner. Desse tiltak fører elektrisitet fram til over 641 000
menneske som før ikkje hadde elektrisk kraft, og dertil har langt bort
imot 400 000 menneske fått betre

forsyning. Enno er innpå 60 000
menneske utan elektrisitetsforsyning. Men om 3-4 år skal det vere
få i dette landet som ikkje på ei eller
onnor vis har fenge elektrisitet.
Mesteparten av stønadspengane
er skaffa til vegar ved avgift på for,
bruket. Det er soleis i stor mon distrikti sjølve som hjelper kvarandre.
Kraftbruken.

Som ein vil skjøne representerer
Statsstønadstiltaket ein stor innsats
frå fleire kantar. Kring 1 million
menneske har til no større og mindre
gagn av tiltaket. Det kjem til å spele
ei endå større rolle i det norske samfunnshuShaldet, for det norske næringslivet og for levevilkåri i landet
— ja for utviklingi i det heile. Det
har og hatt ein stor innverknad på
den store auken vi har hatt i kraftbruken siste åri.
Statistiske oppgåver viser at nettoforbruket (tap frårekna) av den
elektriske energien føre krigen fall
soleis:
Industri og handverk
Jarnbanar og sporvegar . . .
Anna forbruk

75 %
1%
24 %

«Anna forbruk» omfatar hushaldet, jordbruk, forretningar, hotell,
skular, sjukehus, fengsel, militære
anlegg, gate- og vegljos osb.
Etter oppgåver for 1955 var prosentane soleis:
Industri og handverk . . . .
Jarnbanar og sporvegar . .
Hushaldet, jordbruk etc. .

63.2 %
1.4 %
35.4 %

Kraftbruken til hushald m. m. har
soleis auka godt på etter krigen, også
relativt, og sers dei siste 5-6 åri.
Når det gjeld elektrisiteten til hus,
bruk so skal vi vere merksame på
at føre krigen var det trass alt ikkje
so mange heimar som rasjonelt nytta
elektrisk koking, vassoppvarming og
andre hjelperåder i huset, slikt som
kjøleskåp, støvsugarar, vaskemaskinar og ymse anna maskinhjelp.
Denne utviklingi i heimane har fare
som eit skrecl over landet. Heldigvis
vil eg seie. Det er ei velsigna hjelp
i desse tider med den store naudi på
folkehjelp i huset. Og denne utviklingi har auka kraftbruken mykje.
Dertil kjem større kraftbruk i jordbruket, stor auke i den elektriske
oppvarmingi i heimane og i forretningar, skular, sjukehus osb.
Det er sume som har tendens til
å undervurdere denne sektoren av

elektrisitetsforsyningi.Heimane har
greidd seg før, so det går nok framleis. I alle fall må industri av alle
slag ha fyrste retten meiner dei —
ogso kraftslukande industri, som er
grådigare på kWh enn ein bendelorm på mat. Eg er nok samd i at
industri er viktig, ja so viktig at han
kan få ein avgjerande verknad på
samfunnsøkonomien.Men han kan
ikkje utan vidare ha krav på nok
kraft og til sers billeg pris framfor
alt anna forbruk. Det er vel ikkje
rimeleg at den vanlege elektrisitetsforsyningi for hus og heim i by og
bygd, skal subsidiere denne storindustrien, og i alle fall ikkje i
utrengsmål. Men det er i dag oppretta kraftleigekontrakter som faktisk gjer dette.
Ei uheldig utvikling av tilhøvi i
heimane og på gardane, kan og få
over lag stor verknad på samfunnsøkonomien. Folkehjelpi i heimane
minkar år for år. Husmori og andre
husstandmedlemer slit seg i armodi,
ja ofte til meins. Kva gjev so storindustrien, eller lat meg seie den
kraftslukande industrien? Jau, han
gjev mykje godt arbeid for mange,
liv og rørsle og framand valuta. Og
det er denne siste som står høgst
i kurs. Dette er godt og vel, men er
det no so visst at all valutaen vert
nytta til innkjøp av dei mest høgverdige produkt for samfunnet? Det
kunne kanskje vere betre hjelp for
levestandarden om ymse slag import
blei redusert, og at innsatsen i staden

tok sikte på meir hjelp i heimane,
der dette spørsmålet er i ferd med
å bli kritisk. Alle vil vi gjerne vere
ein kulturnasjon med oppdrift, men
då må tilhøvi liggje til rette for ei
lettare materiell utvikling og ein
rikare åndeleg vokster. Som ein lekk
i dette gjeld det mellom anna å få
heimane utstyrde med mest mogleg
arbeidssparande,gagnlegteknisk utstyr. Det er ikkje spørsmål om luksus, men om livgjevande hjelp.
gjennomføre elektrisk romoppvarming heilt ut er ikkje so lite av
ei framtidssak. I mange høve bør
vi vel heller ikke gjere det. Det
viktigaste er å få elektrisk oppvarming av daglegromi, t. d. kjøkenet
og eit rom til. Det sparer relativt
mest på brenselet og dermed og ein
god del valuta. Det krev ikkje so
umåtelege store kraftmengder med
tilsvarande store kraftverk og leidningsanlegg. I kvar heim bør det
elles vere minst ein eldstad for bruk
av anna brensel, til hjelp i kalde
bolkar, men ogso av omsyn til
reserven.

So vil eg nemne litt om straumVi har truleg 300-400
av dei når alle variantane vert
rekna med. Dette er både tåpeleg
og upraktisk, og det ville vere ei
stor vinning om dei aller fleste
tariffvariantane kom bort.
Stort sett kan vi vel dele tariffane
i 3 typar. Vippe-tariff, rein kilowattime-tariff og det vi kallar
blanda tariff, for di det er ei blanding av dei to fyrste.
Fram igjennom åri har det vore
eit sterkt og breitt ordskifte kring
spørsmålet— vippe eller rein kWhmålar. Resultatet av striden har
vorte at kWh-tariffen går sterkt
fram, og vippetariffen er snart ute
av dansen.
Men vippe er einsidig og kWhmålar er einsidig. Ei blanding av
desse har difor etter kvart arbeidt
seg fram, og i dei siste åri med
stormsteg. Eg tykkjer at dette er
innlysande klårt og naturleg. Elektrisitetsforsyningi er avhengig av
maskininstallasjonen og av vassføringi, både når det gjeld sjølve
produksjonen og prisen på energien
og dermed lønsemdi. Tingaren bør
difor betale elektrisiteten etter eit
slikt system at noko av prisen fylgjer kW-bruken og noko kWhbruken. Det gjev ein god elastisitet
og det minner tingaren om at det
er synd å sløse og at det kostar å
sløse. Han må vere vaken og lære
seg til å nytte elektrisiteten på ein
rasjonell måte. Elektrisitetsverki
burde gjere meir når det gjeld å
lære publikum å nytte elektrisiteten.
Det vil mellom anna også seie å
nytte høvelege tariffar. Vi bør snarast mogleg gå over til blanda tariffar.
Dersom det skal lukkast for tingaren å nytte elektrisiteten på ein
rasjonell måte, lyt installasjonen i
heimen vere mynta på dette. Til
dømes burde kvart kjøken ha ei
tavle som samlar hovudleidningane
huset eller på garden, slik at husmon i hovuddragi kunne dirigere
straumbruken. Noko tilsvarande vil
nok og kunne gjelde industrien.
Elektrisiteten eller elektrisitetsforsyningier i og for seg ikkje noko
mål, det er eit middel og det er eit
av dei fundamentale middel til å
fremje utviklingi i landet, godt som
på dei fleste omkverve. Elektrisiteten vil hjelpe til å jamne ut mishøvet mellom landslutene, mellom
bygdeneog ikkje minst mellom husstandsmedlemene, dvs. husmori vil
ogso få meir menneskelegevilkår å
tariffane.

arbeide under og det kunne vel
snart vere på tide.
Vi lever i eit fattig land, har det
vore sagt i mannsaldrar. Dette er i
grunnen noko tøy, vedkomande veit
ikkje kva dei talar om. Det er rettare å seie at stort sett er vårt land
i eit slags bureisingsstadium.— På
alle kantar har vi nyttande, men
unytta eller lite nytta rikdomskjelder — jord, skog,fiske, vasskraft
o. a. Store vidder, store voner og
store verde for framtidi, men lite
folk og lite kultiverande innsats.
Mange stader langs kysten brenner folk opp jordi som skulle hjelpe
til å gje levemåte og til å skape
levelege kår for dei som bur slik
langs strendene. So har vi den store
omleggingii fiskerinæringi— rasjonaliseringi og mekaniseringi. Det
trengst mindre arbeidskraft på sjøen
og nye tiltak på land. Mange av
fiskarfolket må få levelege kår på
land. Dertil kjem at fiskefengdi i
stor mon berre er eit råprodukt som
bør utnyttast betre.
Denne omleggingsprosessenbør
veI og vil vel utvikle seg slik at det
er jordbruket og industrien som må
vekse seg mykje større og sterkare.
I sume kyststrok kan ikkje jordbruket vekse større, men i mange andre
område kan det gjerast store ting.
Men det må hjelperåder til. Fyrst
og fremst elektrisitet, slik at det blir
råd å få arbeidet frå hand, få arbeidet lønsamt. Slik at ogso bureisaren kan sjå seg von om livberging.
So har vi skogbygdene,fjellbygdene og bygdene inni fjordane. Det
er mykje som kunne skapast og
fremjast i desse bygdene. I dag er
ein stor part av produksjonen på
desse stadene berre råvareprodukt.
Industrien har so å seie over alt
hatt tendens til å samle seg i eller
ved dei større byane eller i større
industrisentra. Dette har vel vore
naturleg for di tilhøvi vanlegvishar
lege slik til rette, men det har ikkje
berre gjeve føremoner. Industriutviklingi må få ei noko onnor
form. Mykje av industrien må
spreiast, so å seie mest mogleg.Storindustri må sjølvsagt som før representere store tiltak, store konsentrasjonar, men ein stor part av
den andre industrien kan ofte med
føremon spreiast utover landet.
Dette ville lette arbeidskraftspørsmålet og i mange høve få bort arbeidsløysespørsmålet.Det ville lette
mange av dei sosiale vanskane som
gjerne fylgjer industri, ikkje minst
nedgangstider. For fiskenæringi er
FOSSEKALLEN
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det ofte eit viktig moment at ymse
foredlingstiltak ikkje ligg for langt
frå fangstplassen.Fiskarreidskapane
vert på den måten meir effektive,
og det kan verte betre kvalitet på
fiskeprodukti.
I dei siste åri har det alt gjort seg
gjeldande ikkje so lite av dette å
få i gang relativt mindre industritiltak på bygdene her og der, kanskje mest langs kysten. Det gjeld
fiskevarer, tilstilvarer, trevarer og
anna. Men vi må etter kvart mykje
lenger på denne vegen. Her er rom
for mykje tiltak, virkelystog kapitalplasering.
Skal dei som lever av jordbruk
og skogbruk få levelege kår framover i tidi, so må driftsmåtane verte
lettare og meir effektive.Betre reidskapar og meir maskinar må til.
Mykje av dei varene som vi kjøper
i utlandet kunne vi med vinning
lage her heime. Mange stader i
landet vert tømmeret fløytt eller på
annan måte frakta lange vegar til
byen og so seinare frakta attende

oppskore, høvla eller tilverka på
onnor vis. Frukt, grønsaker og andre produkt vert stua fram til mette
kjøparar i den tidi innhaustingi
stend på. Seinare kan det vere stor
etterspurnad, men då er det lite å
få tak i. Mange varer vert elles
lagra rundt i bygdene på ei slik vis
at mykje går til spille. I eit par
mannsaldrar har store luter av landet so å seie vore fri for handverk.
Mange av bygdefolket må fare
lange vegar for å få vølt eller laga
reidskap eller andre bruksvarer.
Industritiltak, kjølelager, småindustri, alt av ymse slag, må arbeidast fram som sjølvstendige
driftstiltak eller som tiltak eller stønad attåt småbruk og anna virke.
Det bør verte meir slutt på dette
at bygdene fraktar både råmateriali
og arbeidskrafti til byane og ferdigprodukti heim att. Lat byane få sitt,
men bygdene må ogso få høve til
å fremje eit rasjonelt næringsliv.
Dette er og til vinning for byane.
Rikt oppland gjev rik by. I desse

sakene bør det difor kome i stand
eit sterkt samarbeid mellom by og
land. Det gjeld å vere elastisk og
framsynt. Det kan heller ikkje vere
ei rasjonell utvikling at storparten
av industrien ligg i ein mindre del
av landet (Oslo-området). Dei andre landslutene kan og må kome
meir med.
Ei industrialisering av landet på
denne måten ville verte allsidig,ho
ville styrkje og jamne ut levevilkåri
for folket vårt og dessutan ville ho
sikkert setje oss i stand til jamt over
å yte meir i det internasjonale handelssamkvemet, enn om vi berre
sit med ei einsidig storindustriell
utvikling.
Til denne utviklingi, til utvikling
av næringslivet i by og bygd, til
lette av levevilkåri og lyfting av
levestandarden, trengst det mykje
og billeg elektrisitet — og over heile
landet. Vi må få alle luter av landet med og med den tyngd som dei
faktisk representerer. Vi må ogso
få alle samfunnsborgarar med.

-)<
Et besøk hos bedriftslege og -søster på RØSSÅGA
FRA VAR

UTSENDTE

MEDARBEIDER

I en gammel, skral anleggsbrakkeved Røssågakraftanlegg holder bedriftslegen til. Brakka var opprinnelig
verksted, men er ominnredet så den nå gjør nytte som
legekontor. Her er det lagd plass både for kontorer,
laboratorium og venteværelse. Litt upraktisk riktignok,
pasientene må gå gjennom laboratoriet for å komme
inn til legen, men likevel fullt formålstjenlig. Det er
ikke til å undres over at da man skulle bygge helt
nytt bedriftslegekontor ved Tokke kraftanlegg, henvendte

Søster Hanne avtaler inspeksjonstur til Svartisdalen.
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man

seg til Røssåga for å høre hvordan

de

hadde løst problemet der.
Fossekallens representant stakk innom legekontoret
en dag. Han var ikke syk, bare nysgjerrig. Da han
hadde presentert seg, ble han mottatt med åpne armer
av legen, john Hald, og ikke minst av bedriftssøsteren,
Hanne Langaas. Legen var meget opptatt med pasienter, og søster Hanne holdt på med noen viktige
undersøkelser i laboratoriet. Dette la hun til side og
bød meg på kaffe og kaker i sitt private kontor. Det
er jo ikke hver dag det kommer representanter fra et
hovedstadsblad
på besøk. Over kaffekoppen fikk vi
så en hyggeligprat. Hun fortalte at hun er den første
bedriftssøsteren i Vassdragsvesenet, trass i det store
behovet. Hun er fra Sund i Lofoten og er Røde Kors-

Lege John Hald.

søster fra Tromsø. Seinere har hun spesialisert seg
som røntgensøster ved Rikshospitalet i Oslo og som
bedriftssøster i 1952 ved Norges Sykepleierske Forbunds
fortsettelsesskole. Til Røssåga kom hun 1. februar 1954.
Søster Hanne er nå helsesøster for hele anlegget og har
nesten 2000 mann å passe på.
Hva består egentlig jobben Deres i?
Sammen med legen undersøker jeg alle nyansatte
ved anlegget, fører journal og kaller inn de som skal
til kontroll. Dr. Hall fungerer som bedrif tslege 2 dager
i uken. Han har privatpraksis ved siden av. 2 dager
i uken reiser jeg rundt på anlegget og inspiserer brakkene, undersøker kjøkken, bad og doer.
Det er vel helst renslige forhold på brakkene?
Ja, det er meget bra nå. De nye brakkene som
bygges er rene villaer sammenliknet med de brakkene
som var her da jeg kom. De var redselsfulle.
Det var vel ikke så enkelt å få det forbedret?
Nei, jeg måtte slåss både med ingeniører og oppsynsmenn til å begynne med. Og det hjalp, det er blitt
mange forbedringer på det gamle anlegget. Jeg tok
alltid arbeidernes parti når kravene deres var rimelige.
Men ofte måtte jeg be dem holde opp med tullet sitt,
hvis de var altfor fordringsfulle. Jeg kom særlig godt
ut av det med de gamle karene, som ofte truet ingeniørene med:
«Våga De å legg' folk inn på denne brakka, så ska'
vi snakk' med ho søster Hanne.»
Men ingeniørene har vel ikke vært helt umulige
når det gjaldt arbeidernes boligforhold?
Nei, langt ifra. Når de først ble oppmerksomme
på forholdene, var de greie. Jeg vil si at anleggsledelsen,
både den forrige og den nåværende, har vært strålende og imøtekommende når det gjaldt helsearbeidet.
Hvordan er kokkene i brakkene rundt om på
anlegget?
Det er stort sett meget flinke og renslige kokker.
Men hvis det kommer klager på en, blir hun sjaltet ut.
Og arbeiderne?
Ja, de er greie, alle 20001 De har stor respekt
for bedriftslegen og søsteren. Det har hendt at når en
mann er innkalt til undersøkelse og kommer for seint
til bussen, tar han drosje for 40-50 kroner for å
komme tidsnok fram. Selv byggelederen var meget

ulykkelig en gang han hadde glemt helsekortet sitt.
Men han lovte dyrt og hellig at jeg skulle få det neste
dag.
Det var vel ikke så lett å ta fatt første dagen
på et helt nytt arbeidsfelt?
Nei, det skal være visst. Jeg husker da jeg kom
inn i en brakke den første dagen hvor det satt 15-20
gravalvorlige karer og niglodde på meg. I forfjamselsen
gikk jeg bort for å se på en utstoppet gaupe som sto
på et bord. Da •sa en gammel rallar: «Ho e' fin — ja
eg mein' gaupa.» De skulle hørt den lattersalven som
braket løs.
Etter den fjerde kaffekoppen blir jeg innvilget audiens hos legen i en kort pause mellom to pasienter.
Kontoret hans er utstyrt med alt som hører til, fra
operasjonSbord til en plakat med mange bokstaver på.
Han har vært ansatt som bedrif tslege siden oktober
i fjor, og han er den fjerde legen i søster Hannes funksjonstid.
Dr. Hald er godt fornøyd med bedriftslegeordningen.
Han syns riktignok at avstandene er svært store, fra
Svartisen i nord til Tustervatn i sør. Han er helt enig
med søster Hanne når hun mener anlegget burde
spandere egen bil til henne. Her er et kolossalt
distrikt å fare over.
Legen bekrefter det bedriftssøsteren har sagt om
anleggsledelsen, og føyer til at det er bare på ett punkt
de ansvarlige for anleggsdriften og han er uenige: Dr.
Hald mener at Røssåga kraftanlegg, som jo representerer staten, burde ansette flere menn som er delvis
arbeidsuføre, såsom psykopater, folk med ryggskader
og liknende. Disse kan, etter legens mening, gjøre nytte
for •seg på mange måter på anlegget. Og samfunnet
ville være meget bedre tjent med at staten skaffet
arbeid for disse menneskene enn at de skal leve på
forsorgen hele sitt liv. Ingeniørene derimot mener at
anlegget bør drives så effektivt, rasjonelt og billig som
mulig og derfor bare nytte fullverdig arbeidskraft.
Vassdragsvesenet har lege og helsesøster ved de
fleste av •sine kraftanlegg. Det er også høyst påkrevd
at det er streng kontroll med hygienen for alle arbeiderne som bor i brakker i 48 av årets 52 uker.
Men hvordan er det med funksjonærene i Oslo? Det
kreves legeattest ved ansettelsen, men seinere kan en
eventuell smittebærer gå uhindret omkring i kontorene i årevis. Burde ikke Vassdragsvesenet få en bedrif tslege i Oslo slik som flere andre statsetater har det?

Søster Hanne

var meget

opptatt

på laboratoriet.
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Arbeidet ved bygningsavdelingens arbeidsstudie—
og rasjonaliseringskontor
Av sivilingeniør
ODD JOHANNESSEN
Innledning.

A arbeide rasjonelt vil si å gjennomføre et arbeid innen den disponible tid med minimum av kostnader. Tidsfaktoren er særlig viktig
ved byggingav kraftverk.
Skal vi være i stand til å arbeide
rasjonelt, må vi kjenne de faktorer
som påvirker effektivitet og kostnader. Å rasjonalisere en virksomhet består derfor i det vesentlige i
å kartlegge disse faktorer.
Denne kartlegginghar foregått til
alle tider i form av den enkeltes
mer eller mindre tilfeldige registrering av erfaringer.
Et moderne produksjonsapparat
med stor innsats av maskiner, er
imidlertid blitt så komplisert at
denne kartlegging har utviklet seg
til å bli et eget fagområde som
bedriftene setter spesialdannede
folk til å ta seg av.
Bygge- og anleggsvirksomheten
har her i landet ligget etter i dette
arbeidet. Bygningsavdelingen var
således noe av en pioner da kontor
for arbeidsstudier og rasjonalisering
ble opprettet i 1950.
Starten har ikke vært uten vansker. Den permanente industris erfaringer på dette område har bare
i liten utstrekning vært til nytte.
Dertil er anleggsvirksomhetenfor
spesiell. Men jeg tror at vi er i ferd
med å finne en hensiktsmessigarbeidsform.

en sentral gruppe ved Oslokontoret,
samt en undergruppe ved hvert
anlegg. Kontoret ledes av en studieingeniør som er direkte underlagt avdelingsingeniøren.
En vil merke seg at de lokale
grupper ved anleggene er underlagt Oslokontoret, altså ikke de
stedlige byggeledere.Dette er gjort
for å få ensartet og objektiv registrering av driftsresultatene.

Kostnadskontroll og etterkalkyler
krever en kontoplan som gir oss en
hensiktsmessig oppdeling av kostnadene.

715730

71573 37 m2 tunnel.

Boring, lading, skyting, løpende fjellrensk.
715732 Lasting.
715733 Utkjøring.
2. Arbeidsmåte.
715734 Etterrensk.
Det kartleggingsarbeidetsom er 715735 Sikringsarbeid.
715736 Bunnrensk. etter avsluttet
nevnt i innledningen består
drift.
Løpende kostnadskontroll,
715737 El. anlegg i tverrslag og på
etterkalkyler.
tipp.
Beskrivelse av aIle viktige ar- 715738 Øvrige arbeider.
beidsoperasjoner med tidsstu- 715739 Krediteringer.
dier av de karakteristiske operasjoner.
Fig. 2.
Statistikk.
Kapasitetsmåling og driftskontroll av anleggsmaskiner.
77 Trykksjakt.
Prøvevirksomhet (eks. prøveboring).
775 Sprengningsarbeider.
Metode- og arbeidsstudier.
7750 Forskjæring.
Utarbeiding og ajourføring av 7751
Stigort.
terminplaner.
7752
Synk redusert profil.
A. Et effektivt regnskapssystem 7753
Stross.
er en av de viktigste faktorer i ra- 7755
Etterspretting, justering
sjonaliseringsarbeidet.Det skal sette 7757
profil.
oss i stand til å gjennomføre lø7758
Diverse.
pende kostnadskontroll slik at vi
kan rette opp eventuelle skjevheter 7759 Krediteringer.
776 Betongarbeider.
i tide.
7760
Injisering.
I ettei-kalkyleneblir de forskjellige arbeider underkastet en mer 7761 Innstøping stålforing.
Utstøping ovenfor stålinngående analyse. Etterkalkylene 7762
foring.
danner grunnlaget for kostnadsoverslag og for valg av økonomiske 7763 Hus topp av sjakt.
Diverse.
1. Organisasjonsmessig stilling.
konstruksjoner og drivemetoder. 7768
7769
Krediteringer.
Fig. 1 viser hvordan virksomheten Deres betydning kan neppe overer organisert. Kontoret består av vurderes.
715731

Fig. 3.
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572220 Anskaffelser.
572222 Avskrivninger.
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Studieing.

,j1:1fricrn4

Styclui:I:der
kontorist

tekniker

INN5Er
Studieleder
konloris

fekniker

Rdes
Studieln

crk

Fig. 1,

8

FOSSEKALLEN

tekniken

kon ondame

t:?diein
lekniker

572224
572225
572226

.

tekniker

ontonle

Rep. og vedlikehold.
Helovethaling ved overføring.
572229 Krediteringer.
Fig. 4.

-

Fig. 2, 3 og 4 gir eksempel fra
kontoplan. For hver konto blir kostnadene spesifisert i lønn, materialer, transport og andre kostnader.
Den nytte en har av regnskapene
er imidlertid avhengigav hvor samvittighetsfullt konteringen blir gjennomført.
NVE
Bygningsavdelingen

B. For hvert arbeid av betydning blir det foruten etterkalkyler
utarbeidet en rapport med beskrivelse av tilrigging og arbeidsgang,
samt analyse av de karakteristiske
operasjonerved hjelp av tidsstudier.
Sammen med etterkalkyler og statistikk, bidrar de til en fullstendig
kartleggingav en arbeidsmetode.
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C. For alle tunnelarbeider blir
det ført en kontinuerlig statistikk
som ukentlig gir oss de mest karakteristiske data fra tunneldriften.
Fig. 5 viser utsnitt av et ukesammendrag. Denne statistikk gir oss
verdifulle opplysningerom forskjellige drivemetoder og fjellarter.
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Fig. 5.

Kapasitet og økonomi er de
viktigste faktorer når det gjelder
vurdering av anleggsmaskiner.
Leverandørenes kapasitetstall er
nesten alltid illusoriske.Det er derfor nødvendig med egne observasjoner under forskjellige forhold.
Ved hjelp av stoppeklokkeog målband bestemmes maskinenes kapasitet, kjørehastighet etc.
Når det gjelder maskinenes økonomi, er vedlikeholdskostnadeneen
avgjørende faktor. Det byr imidlertid på et betydelig arbeid å registrere disse kostnader. Det medfører merking av maskiner, registrering av driftstimer, det betyr at
timesedler og materialrekvisisjoner
må påføres maskinens nummer.
Det er nødvendig å ha oversikt
over vedlikeholdskostnadene av
hensyn til valg av maskintyper under de forskjellige forhold, likeså
for å bestemme maskinenes økonomiske levealder. Det kan påvises
eksempel på tap av kr. 50 000.00
på ett år på grunn av at en bulldozer ble beholdt for lenge.
Hardmetallbor for eks. representerer betydelige beløp ved
sprengingsarbeider. Det vil forårsake store økonomiske offer om
en velger feil hardmetallmerke (fabrikat). Vi har derfor sett oss nødt
til å foreta ganske omfattende prøveboringer til støtte for innkjøpskontoret.
Akkordsetting ved tunnelarbeider har hittil vært noe av et
pokerspill. Hvem kjenner ikke eks-

empel på akkordpriser som gir urimelig høy timefortjeneste. Likeså
skadelig kan det være med priser
som er så lave at det tar måneder før driften kommer skikkelig
i gjenge.
Her har akkord- og metodestudiene sin store misjon. Det er mange
spesielle vansker å overvinne, men
jeg tror vi har funnet en brukbar
form. Vi har da også blitt brukt i
meget stor utstrekning i den senere
tid når det gjelder å skaffe til veie
data for organisasjonav drift og for
å bestemme akkordpris.

3. Sluttord.
Jeg håper å ha gitt leserne et innblikk i vårt arbeid ved å skaffe
til veie data for organiseringav en
rasjonell anleggsdrift.
Det ligger i sakens natur at den
registreringav erfaringer som er beskrevet ovenfor medfører utstrakt
bruk av blanketter, eller med andre
ord «papirarbeid». I første omgang
kan mye av dette arbeid se uproduktivt ut. Men så vidt komplisert
som moderne anleggsvirksomheter
blitt, er det nok dessverreingen veg
utenom. Rasjonell drift krever
kjennskap til de faktorer som påAjourføring av terminplaner virker effektivitet og kostnader.
er også en del av vårt arbeid. Dette
Til slutt vil jeg benytte anledninarbeid skal gi våre ledere oversikt gen til å takke for den forståelse
over hvordan arbeidet går i forhold vi tross alt blir møtt med i vårt
til planene.
arbeid.
000000000000000000000000000000000

Legen: — Rekk ut tunga, gutt,
— nei, nei, rekk den ut skikkelig.
Gutten: — Jeg kan ikke, for den
sitter fast bak.
Uten psyko-analyse ville vi aldri
vite at når vi tror, er det vi tror
ikke det vi tror vi tror, men bare
det som får oss til å tro at vi tror
det vi tror vi tror.
Hushjelpen, ny fra landet: Unnskyld, hvor kan jeg finne en baker
her i gata?
Laffen (kjærlighetsfull):
Hvorfor
skal det nettopp være en baker?
000000004000000

To sauer møttest på Hardangervidda.
Kva ver trur du det vert i
morgon? spurde den eine.
— A, det vert vel den Bordalsveren, som vanleg, veit eg.

I Sverige som her til lands er det
også titelinfiasjon.
I «Teknisk Tidskrift» spør en innsender med god grunn:
Vad skall man saga om de
många överingenjörar
som dykar
opp utan att «knapt havfa nyckel
til ett kontorsrum»?
000000
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Avdelingsdirektør

0. Trongaard.

L. Holst.

J. Aasen.

Fr. Helland.

B. Andersen.

J. Sevik.

H. Ha4nes.

C. Holteng.

0. Krogstad.

E. Lahaug.

E. Bjørbæk,

Forbygningsavdelingen

'

K. Malmo.
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Fra venstre:

Frk. Godal, frk. Johnsen
fru Titterud.

og

B. Sletaune.

Forbygningsavdelingen har til
oppgave å forberede og utføre forbygnings- og senkningsanlegg for
det offentlige. Forbygningsarbeidene
tjener i første rekke til å sikre jord
og bebyggelse mot utgraving, senkningsarbeidene til å innvinne nytt
dyrkningsland eller til å senke
flomvannstandene mest mulig.
Fram til 1907 var det ingen organisasjonsmessig oppdeling av etaten. Det år ble, samtidig med opprettelsen av en hydrografisk avde,
ling, alle spørsmål vedrørende forbygnings- og senkningsarbeider henført til en særskilt avdeling, den
såkalte Anleggsavdeling. Fra 1. juli
1921 gikk navnet over til Kanalavdelingen og fra 1. juli 1935 til
Forbygningsavdelingen.
Kanalavdelingens forskjellige arbeider var alle administrert fra
Kristiania unntatt noen enkelte,
særlig nordpå som vedkommende
amtsingeniører foresto drif ten av.
Etter som arbeidernes antall økte,
steg også behovet for en lokal
distriktsadministrasjon, og det ble
omkring 1910 stasjonert en assistentingeniør i Førde i Sunnfjord,
en i Trondhjem og en i Bodø for
å forestå Kanalavdelingens arbeidsJirift vedrørende henholdsvis Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.
Hver ingeniør hadde et par oppsynsmenn til sin assistanse. Etter
få år ble de lokale bestyrerstillinger
endret til avdelingsingeniørstillinger.
I 1929 ble Bodøkontoret inndratt
og arbeidsdriften i Nord-Norge administrert fra Oslo. Det samme
ble gjort med Trondheimkontoret
da vedkommende avdelingsingeniør
døde i 1935.
Under krigen ble distriktskontorene i Nord-Norge og Trøndelag
gjenopprettet, det førstnevnte med
en overingeniør som bestyrer. Denne
førte på grunn av de spesielt vanskelige boligforhold til å begynne
med en noe ambulerende tilværelse
og var en tid bosatt i Moen i Målselv. Senere er Nord-Norgekontoret
flyttet til Narvik.
Etter krigen har Forbygningsavdelingens lokale distriktskontorer
fått økt sitt personell som følge av
den jevnt økende arbeidsdrift og de
bestyres nå av hver sin overingeniør.
Arbeidsdriften på Østlandet og
på Vestlandet sønnenfor Sognefjorden administreres fra Oslo og sorterer under 3 arbeidsbestyrere med
endel oppsynsmenn bosatt ute
distriktet. Avdelingens økte behov
for et mer omfattende kartmateriell
og for mer hjelp til undersøkelser

har ført til at det i de senere år
også er ansatt 3 utskif tningskandidater, samtidig som teknikernes antall er utvidet.
Forbygningsavdelingen har ca.
300 forbygningsarbeider gående
hele landet over, ofte i forbindelse
med til dels omfattende korreksjoner av elveløpene, dessuten endel
større eller mindre senkningsarbeider for innvinning av ny jord, for
tørrlegging av vannsyke arealer eller
for å hindre oversvømmelse. Hver
enkelt sak må på forhånd forelegges hovedstyret som avgjør om den

inneværende termin funnet det
praktisk med en fast kasserer ved
Forbygningsavdelingens hovedkontor og en ved hvert av distriktskontorene. Ved kontoret i NordNorge kommer man for øvrig for
Finnmarks vedkommende til å
fortsette foreløpig med et par av de
gamle kasserere som lokale hjelpekasserere for anleggene der.
Etter krigen har Forbygningsavdelingens arbeidsdrift blitt mer
maskinell og disponerer nå en rekke
gravemaskiner, bulldozere og slepeskrapeaggregater, foruten ca. 60

•
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En av Forbygningsavdelingens

finnes økonomisk berettiget til bevilgning på vassdragsbudsjettet mot
en nærmere fastsatt kvotadel fra
distriktet. Denne distriktsandel er
1/3, unntakelsesvis 1/4 ved forbygningsanlegg unntatt de to nordligste fylker hvor den for forbygningsanlegg vanligvis er 1/4. I mer spesielle tilfelle kan hovedstyret fastsette kvotadelen til 1/5.Ved ekstraordinære flomskadearbeider
av mer
katastrofeliknende natur kan hovedstyret søke Stortinget om bemyndigelse til å nytte 1/6 som distriktsandel, i ekstreme tilfelle 1/10.
Ved senkingsanlegg er kvotadelen
gjerne 1/2.
Før avdelingens arbeider kan
komme i gang, kreves det skjematisk garanti fra vedkommende kommune bl. a. for framtidig vedlikehold av det utførte anlegg.
Tidligere hadde Forbygningsavdelingen en rekke lokale anleggskasserere rundt i landet, lønnet på
prosentbasis. Etterat systemet med
skatt av årets inntekt er satt ut i
livet, er kasserervirksomheten blitt
mer komplisert, og man har fra

gravemaskiner

i aksjon.

transportable kompressorer.
Som sjef for avdelingen fungerer
avdelingsdirektør 0. Tronsgaard.
Han har ansvaret for at det hele
glir mest mulig knirkefritt, bl. a. at
avdelingens mange forskjellige saker
blir utredet og lagt fram for hovedstyret på en tilfredsstillende måte.
Den del av avdelingens arbeidsdrift som administreres fra hovedkontoret forestås av overingeniør
L. Holst og avdelingsingeniørene
I. Aasgaard og K. Malmo. Førstnevnte fungerer også som avdelingsdirektørens stedfortreder.
Til Forbygningsavdelingens hovedkontor er av ingeniører videre
knyttet avdelingsingeniør J. Aasen
som tidligere utførte målinger og
undersøkelser, men i de senere år
vesentlig har tatt seg av gjennomgåelse og ajourføring av avdelingens
arkiv for undersøkelser og anlegg
fra den første tid av. Han er litt
av en kosmopolitt og deler sin ferie
mellom skogsturer i Trysil og rundreiser i det store utland.
Utskiftningskandidatene B. Andersen og E. J. Lahaug sørger sammen
FOSSEKALLEN
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med konstruktør C. Holteng for at
avdelingens behov for et detaljert
kartmateriale blir dekket på en tilfredsstillende måte, samtidig som
de tar del i avdelingens arbeid med
undersøkelser og planlegging. Ved
senkingsskjønnkommer de to førstnevntes spesielle fagkunnskap til
god nytte. B. Andersen har for øvrig
f. t. overtatt endel av avdelingsingeniør Aasgaards gjøremål i det
år denne med permisjon oppholder
seg i Sveits for å studere og delta i
arbeider som kommer inn under
Forbygningsavdelingensarbeidsornråde.
Holteng er avdelingens eldstemann med bortimot 40 år i etatens
tjeneste. Sin sommerferiedeler han
vanligvismellom ørretfiske i Bøverdalen og bading i Oslofjordens salte
vover.
Som ny tekniker ble i sommer
ansatt B. Sletaune, tidligere ved
Hydrologisk avdeling.
Forbygningsavdelingensmer kontormessige funksjoner varetas av
førstesekretær Fr. Helland sammen
med fullmektig Karen Johnsen og
assistentene Karen Godal og Ragna
Titterud.
Førstnevnte har med alle distriktsvedtak å gjøre, kontrollerer innkrevingen av distriktbidrag, ordner
regnskapsoppgjørenemed kommu-

nene m. v. samtidig som han behandler en rekke administrative
saker.
Frk. Johnsen foretar gjennomgåelse og kontering av alle regnskapsbilag vedrørende hovedkontorets
arbeidsdrift og har dessuten bl. a.
med oppsetting av anleggs-og regnskapsrapportene å gjøre.
Frk. Godal forestår avdelingens
ekspedisjonog arkiv med det mangesidige arbeid dette bringer med seg.
Fru Titterud fører avdelingens
statistikk vedrørende alle arbeidsmaskiner og assisterer med tegnearbeid m. v.
Alle damene er også mer eller
mindre opptatt med maskinskrivning.
Som ledere av Forbygningsavdelingens 3 distriktskontorer fungerer
overingeniørene 0. Krogstad for
Trøndelagskontoret, E. Bjørbæk for
Vestlandskontoret og H. Haanes for
Nord-Norge-kontoret.Til assistanse
har de henholdsvis overingeniørE.
Knutsen, avdelingsingeniørH.Bydal
og utskiftningskandidat 0. Hope,
foruten vanlig kontorhjelp. De førstnevnte 2 kontorer har også en tekniker hver. Tekniker Øverby ved
Vestlaridskontoret har bortimot 35
år i etatens tjeneste, derav over 20
år ved Forbygningsavdelingen.
Under hvert distriktskontor sor-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

terer 3 oppsynsmenn som bor på
høvelige steder ute i distriktet.
Distriktskontorene og hovedkontoret har meget å vareta for å få
det hele til å gli. Det er stadig nye
undersøkelser som skal foretas
marken og planer settes opp samtidig som arbeidsdriften skal holdes
gående mest mulig kontinuerlig.
Særlig kan de store ekstraordinære
flomskadearbeider skaffe meget å
gjøre.
Ved Forbygningsavdelingenshovedkontor har kontorpersonalet en
spesielt travel tid ved budsjettterminens slutt når alle anleggsregnskaper kommer veltende inn og
rapporter og statistikk skal settes
opp, kartoteker og arkiver føres å
jour osv, samtidig som det daglige
arbeid skal gå sin gang.
Som faste kasserere ved de forskjellige distriktskontorer er ansatt
henholdsvis Karf T.:_ommandantvold
(Trøndelagskontoret), Olav Brudevoll (Vestlandskontoret) og Arona
Danielsen (Nord-Norge-kontoret).
J. Sevik har stillingen som kasserer for den del av arbeidskraften
som sorterer direkte under Forbygningsavdelingens hovedkontor.
Samtlige kasserere får utvilsomt
nok å henge fingrene i.
L. Holst.

• • • • • • • • • • •
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Stedet heter Hamang, og det er
der vi bor, alle vi som har vært så
heldige at vi har fått tildelt en av
Vassdragsvesenetsmange leiligheter
der ute. Det liggervakkert til ovenfor Hamang bro og Hamang transformatorstasjon i Bærum, med Bærum sykehus og Martina Hansens
Hospital som de øvrige nærmeste
naboer. Og der er det så grodd opp
et helt lite samfunn av teknisk personell fra Vassdragsvesenet— fra
en ganskebeskjedenbegynnelsemed
et hus for driftspersonalet til Hamang transpormatorstasjon, til slik
som det står i dag med i alt 7 eneboliger, 9 tomannsboliger og 1 tomannsbolig som midlertidig er delt
til firemannsbolig— en deling som

for øvrig ser ut til å bli nokså permanent. Dessuten er 1 tomannsbolig under bygging og ytterligere
1 under planlegging. I alt har således 29 familier fått tak over hodet
her ute — skjønt «tak over hodet»
nok er et altfor beskjedent uttrykk.
Samtlige boliger er nemlig prektige
hus, de fleste med gressplen og hager omkring, og vakkert innrammet
av skog. Hele anlegget er blitt en
kjempesuksesssom fortjener en rosende omtale, og samtlige beboere
synes å være vel tilfredse med forholdene.
Adkomsten fra Oslo skjer enten
med tog til Sandvika eller med
Kolsåsbanen til Gjettum stasjon. I
begge tilfelle må en regne med en

Iffifigf.

Fra venstre:

Helene,

Viveke,

Anne-Katrine,

Noen

Helge og «Lillen».

20 minutters spasertur før en komVassdragsvesenets egentlige henmer fram, med et 10 % tillegg i sikt med denne storstilte boligbygtiden på glatt vinterføre. En har ging har nok vært å skaffe hus til
således en drøy reise foran seg når sin arbeidsstokk i et forsøk på å been skal dra helt ut fra Oslo, så en grense det store frafall blant den
er ganske godt isolert fra storbyens tekniske stab. Og det har da også
jag og mas, og får rikelig anledning
lykkes i stor grad — arbeidsstokken
til å dyrke familielivets mange store som er bosatt her, er vel en av de
og små sorger og gleder.
mest stabile og trofaste. Valget av
Ja, for en må nemlig være famili- sted skyldes at Vassdragsvesenet
sert for å komme med blant de ut- eide endel tomtearealer her fra den
valte som får bo her. Enslige har tid da Hamang transformatorstasjon
foreløpig ikke kunnet komme i be- ble bygd. Valget av sted hadde
traktning, og det må nok en betyde,
imidlertid endel virkninger som en
lig utvidelse av kapasiteten til før må ha lov å anta at Vassdragsvesedet skjer noen forandring der, så _ nets ledelse ikke hadde noen overstore som søknadene om «en plass sikt over. For det første ble Vassi solen» har vært hittil. Og la oss dragsvesenets ingeniører da isolert
samtidig håpe at kapasiteten virke- fra kolleger fra andre (og spesielt
lig blir utvidet etter hvert, for til- private) bedrifter. Nå har jo ikke
taket med denne «leir» av boliger Vassdragsvesenet gjort seg mest beer virkelig populært og byr på man- merket ved å betale klekkelige gasjer
ge fordeler så vel for de som bor til sine ingeniører, og humoren har
her som for Vassdragsvesenet som allerede en tid beskjeftiget seg med
etat.
de overbærende blikk som ofte senOg hvordan har vi det så her
ute? Jeg tror svaret vil bli ganske
enstemmig. Vi har det bare bra,
bor meget godt og trives utmerket.
Riktignok er det kanskje ikke bare
bra å stue sammen så mange funksjonærer fra samme etat på ett sted,
og riktignok kunne stedet godt ligge
et stykke nærmere arbeidsstedet eller
i hvert fall nærmere et offentlig
transportmiddel, men bevares vel
— 'en kan ikke få alt «skreddersydd» her i livet, og når en så likevel må finne seg i å godta endel
«konfeksjon» inniblant, så kan en
gjerne tolerere disse små mangler
også. Og dessuten — når en først
skal bo langt borte fra arbeidsstedet,
så kan det gjerne være så langt
borte som Hamang — da er en
hvert fall sikret sitteplass på trikken
inn til byen hver morgen.

av boligene.

des av privatansatte ingeniører når
de hører at en er ansatt i Vassdragsvesenet, og da særlig hvis de får
høre at en ikke engang er overingeniør. Ja — så slipper en da i
hvert fall å bli invitert på en halvliter øl av pur midlidenhet.
For det andre blir konene våre nå
plasert så langt på landet at de ikke
får så god anledning til å fly i
butikker og bruke penger hele formiddagen. Derved merkes lønnsforskjellen til de privatansatte mindre.
Og for det tredje får Vassdragsvesenet hver dag en flokk godt uthvilte og opplagte funksjonærer til
kontorene, for her ute er en kjemisk fri for alle sivilisasjonens fristelser til fester og andre nattlige utskeielser. Nesten all fritid tilbringes
i familiens skjød, og skal en dømme
etter den tiden lysene slukkes i boligene her ute, så må det konstateres at alle sørger for å få sine 8

-

Fra anleggstida for badmintonbanen.
Til venstre: Byggelederen,
0. Hauge.
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timers nattesøvn. A jo — både eiere
og leiere får litt igjen for utleggene
her på Hamang.
Så til slutt litt om luften her ute.
Den er rar, den må være rar, rarere
enn noen annen luft undertegnede
har pustet i. En merker det ikke så
godt med en gang. Den er kanskje
litt renere enn i Oslo, og så litt
klarere, og så er det ikke så mye sot
og støv her. Men det rare med luften her merker en ikke bare ved å
puste — en må se seg litt omkring
for å oppdage det. Folk som bor så
isolert, det være seg på Hamang
eller på andre enslige utposter, får
små og enkle fornøyelser, noe som
i høy grad gir utslag på fødselsstatistikken. Og det er her den rare
luften på Hamang kommer inn i
bildet. Her er en masse smårollinger som bekrefter at en ikke ligger

på latsiden i fritiden heller. Og
hvilke smårollinger? Jo
det er
småpiker, det svake kjønn, og praktisk talt •bare det. Her fødes ikke
annet enn jenter, og hvis det ikke
er storken som holder spøk med oss
på denne måten, så er det luften
som får ta skylden. I skrivende øyeblikk vites ennå ikke hva som vil
skje med den familien som får en
arving av hankjønn, men at det i
tilfelle vil vekke oppsikt og bli gjenstand for diskusjoner og gjetninger,
er hevet over enhver tvil. Men det
må vel først en luftforandring til.
Denne kjensgjerning, sammen
med det faktum at vi har fått to
søsterhjem for sykepleiersker som
nærmeste nabo, gjør at en med litt
fantasi kan forestille seg framtidstilværelsen på Hamang. Er det stille
og fredelig og rolig her nå, så må

Sommersesongen

det bli litt av et leven når den yngre
generasjonomsider når den alderen
at de kan konkurrere med våre naboer sykesøstreneom å tiltrekke seg
oppmerksomhet fra «det barske
kjønn». Det trengs neppe så stor
fantasi til å forestille seg den Asgårdsrei av kubikksjarmører og andre sjarmører som med demontert
lydpotte og i full mundur ellers setter kursen for alle tiders operasjonsområde: Hamang. Da kan det nok
bli mangen en pappa som i bekymringer over ungdommelig lettsinn
ser sitt hår gråne — en markert forandring fra slik som det er nå, hvor
de eneste hår som har fått grunn til
å gråne på grunn av Hamang sitter
på de hoder som har fått den lite
takknemlig jobb å fordele de disponible boliger mellom det store antall søkere.
Egil Walseth.

ved

AURA OG OSBU-ANLEGGENE
Ingeniør BJARNE

De største oppgavene på Aura
denne sesongen er byggingen av
Osbu-dammen og Osbu kraftstasjon.
Her har dammen hatt prioritet, ut
fra det resonnement at det er viktigst å få magasinert mest mulig
vann. Fullførelsen av stasjonen er
ikke fullt så presserende, idet Aura
har maskinkapasitet i reserve.
Dammen er som kjent av typen
steinfylling med tetning i fronten.
Denne består av røysmur med betongavretting og 2 lag furuplank
med et lag akvaritt mellom.
I fjor var en kommet så langt at
tetningsplaten var ferdig på dammens laveste partier. Dette gjorde
at arbeidet kunne begynne tidligere
i år, idet en ikke behøvde å vente
på at de store snømengdene i damfoten skulle smelte.
AvdelingsingeniørTorleiv Høgestøl forteller at etter planen skal
hele dammen være ferdig den 2.
november i år, og pr. 15. september
var situasjonen:

STEN

Ellers er det utført atskillig skogrydding i de områder rundt Osbubassenget som etter hvert vil bli
neddemt.
For kraftstasjonenvar situasjonen
i fjor høst at det var støpt sugerør,
pillarer og bru på nedre side av
stasjonen.
Da arbeidet ble gjenopptatt i vår,
måtte en først fjerne all snøen og
isen som hadde samlet seg i den
dype tomten i vinterens løp. Snøen
ble tatt med gravemaskin. Isen ble
sprengt i stykker. Deretter ledet en
vann fra elva gjennom tomta, slik
at isen fløt opp og drev ut med
strømmen.
Så var det å få sugerøret på plass
i bunnen. Dette ble montert sammen på stedet, deretter sveiset og
støpt omkring med massiv betong.
Dette arbeidet var ferdig ca. 20.
juli.
Over sugerøret kommer så turbinen, og over denne igjen generatoren. Disse strekker seg gjennom to
Beregnede

I.
II.
III.
IV.
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Steinfylling 91 % ferdig
Røysmur 80 % ferdig
1. plankelag ca. 45 % ferdig
2. plankelag (med akvaritt) ca. 40 % ferdig
FOSSEKALLEN
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totale masser:

350 000 m3
45 000 m3
20 000 m2
20 000 m2

kjelleretasjer. Det vanlige ville nå
ha vært å montere det meste av
turbinen, slik at den kunne støpes
inn. Men tiden var meget knapp,
idet målet er å få stasjonen under
tak før vinteren setter inn, slik at
montasjen kan foregå utover vinteren. Derfor ble det bestemt at
støpearbeidet skulle gå kontinuerlig.
I stedet for å vente på turbinmontasjen, ble det satt av rommelig
plass i turbingruven. Den 21. september var det ferdigstøpt opp til
maskinsalgulvet, og på anlegget
hadde de fremdeles håp om å klare
resten før vinteren setter en stopper
for støping i høyfjellet.
Taubanen.

For å sikre forbindelsenvinterstid
mellom Sunndalsøra og Osbu kraftstasjon er det i år bygd en permanent taubane for passasjertrafikkfra
Sandvann i Lilledalen til Osbu.
Denne avløser en eldre provisorisk
taubane som «Nordag»bygde under
krigen.
Endel tekniske data:
Sandvann: 316 m.o.h.
Osbu: ca. 840 m.o.h.
Lengde: 5 km.
Belastning: 4-5 personer (400kg).

Betong-blandeanlegg
med sementlager
til venstre,
siloer for sand og pukk
øverst, med kjørebru for bilene.
Pukkverk, med siloer.
Pukkverk for nedknusing
av grovpukk
fra 2.

Mastene er utført i rørkonstruksjon, og gjenges i hverandre under
monteringen. De holdes i riktig stilling med barduner. Banen blir elektrisk drevet, og får en bensinmotor
som reserve.
Det er en lukket vogn (kurv)
for passasjerene, og banen bygges
for øvrig i overensstemmelse med
NSB's forskrifter. Den er levert av
Hordaland Mekaniske Verksted,
Voss. Arbeidet med fundamentene
og monteringen og de to stasjonene
utføres av anlegget.
Alle mastene er nå reist, i alt ca.
25 stk., bærekabelen er strukket,
og det er meningen å få banen ferdig før snøen sperrer vegen opp på
fjellet.
Folkevittigheten har døpt nedre
stasjon «Rakettbasen» på grunn av
utformingen av betongfundamentene i en solid plate og en særdeles
kraftig tilstøtende skrårampe. Øvre
stasjon har fått navnet «Hammer-

4. Reserve sandsilo.
5. Overbygget
trapp til bruk om vinteren,
når vegen er sperret av snø.
6. Kraftstasjonen
under bygging 11. sept.
Støping av vegger i kjelleretasjen.
Vi
ser en Landsverk med kranutstyr holde

en betongbeholder
over støpestedet,
klar
Lastebilen med en beholder til står til venstre for kranen. 1 for,
grunnen Vakkerdalselva
med
7. bru over til messe og friluftsanlegg.
8. Munningen av rørtunnelen.

fest» etter Anton Hammer, Auras
taubanesjef gjennom mange år. Betegnelsen har for øvrig dobbelt
poeng, idet stasjonen jo også har
«feste» for bærekabelen.

magasin på 330 000 m3. Derfra går
det hovedledning ned til anlegget
ved Ugla.
Her går den innfangede fisk —
laks og ørret — i stamfiskbasseng
i kjelleren. Siste vinter hadde en
her 14 hunlaks og 8 hanlaks. De
største veide ca. 14 kg. Rognen holdes særskilt for hver hunlaks, og
blir klekket ut om vinteren i kjellerbygningen. Om sommeren går
så yngelen i grunne sommerdammer, om vinteren i dypere vinterdammer. Den blir sloppet i elva
når den er 2 år gammel. Det skal
visstnok settes ut 100 000 laksyngel
og 50 000 ørretyngel årlig. Anlegget
har en kapasitet på 400 000 yngel
pr. år, og er beregnet å koste
kr. 700 000.00.
Det kan ellers nevnes at anlegget
har fryserom med timerom tilknyttet (+ 2°). Videre laboratorium,
før kjøkken, kontor og garderobe.
Det er meningen at anlegget skal

Settefiskanlegget

i Ugla.

Ifølge reguleringsbestemmelsene
skal Aura kraf tverk sette ut fiskeyngel i elva Eira for å bøte på
den skade som fisket her lider på
grunn av at det meste av vannet
er overført til Lilledalen. Hovedstyret besluttet derfor å bygge settefiskanlegg i elva Ugla i Eresfjord.
Planene for dette er utarbeidet
av fiskeribiolog Sven Sømme,
Molde. Han har hatt overoppsynet
med driften det første året, idet
enkelte deler av anlegget var ferdig
alt i fjor høst.
Avdelingsingeniør Jan Bakke ved
Aura forteller at de i år har bygd
dam i Solhjell og Torhusvatn som
ligger ca. 300 m.o.h. og har et

for tømming.
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drives av en fiskeribiologisk sakkyndig, under kontroll av Landbruksdepartementet
vl fiskeriinspektøren.
Aursjøområdet.
Det viktigste arbeidet her i sommer har vært de forberedende
arbeider for det såkalte «Takrenne-

prosjektet», som går ut på å drive
en 11 km lang tunnel langs fjellsiden på elva Auras sørside for å
avskjære bekker og elver på denne
strekningen og lede vannet inn i
Aursjøbassenget.
Ingeniør
Bakke
forteller at det er bygget veg fram
til Tverrslag II, 9 km fra Aursjø
damsted, og en holder der på å

bygge brakker, verksted, kompressorstasjon, kraft- og telefonlinjer.
Ved Tverrslag I som ligger 4-5 km
fra Aursjøen, er bygningene ferdige.
Ved begge tverrslagene er det gjort
påhogg, slik at en kan bygge snøoverbygg og i det hele tatt være
klar til å sette i gang full tunneldrift i vinter.

Lastings-og transportterminologi
Av sivilingeniør. H. BJAALAND
«Fra Fretheimsbrygga til Finse med 120 kg på hestelasset og 50 kg på manneryggen for tilsammen åtteogedhalv krone! — det var pæng som det ble litt igjen
av! — noe som monnet mer enn åkerlappen og småslåtten!»
Slik omtrent skriver Bjørn Rongen i sin bok «Toget
over vidda» fra Bergensbanens anlegg.
«Syv minutter tar det mellom hver gang et helikopter losser sin en-tonns last på Gaustatoppen
—
fløyet opp fra dalen,» — skriver journalistene i 1957.
Det ligger bare en kort mannsalder
mellom disse
to uttalelsene og forskjellen er symptomatisk — ikke
bare for transportmåten,
men for alt som har med
anleggsarbeid å gjøre. Utviklingen går sin gang innen
alle områder, men tempoet kan være forskjellig og
ininnen anleggsvirksomheten
går det så fort at et alminnelig menneske knapt kan følge med.
Man skulle tro at det å slå hull i fjellet må være
en enkel sak og ikke gi anledning til all verdens spekulasjoner og oppfinnsomhet ut over alle grenser, men
du store mi' ti', om det gjør! Selv en som til daglig
steller med maskiner og utstyr til tunnel- og annen

•
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anleggsdrift har tiden besatt hvis han skal holde seg
noenlunde
å jour med metoder og hjelpemidler
—
og enda blir man gjerne liggende etter!
Foranledningen
til disse dypsindige bemerkninger er
et brev bygningsavdelingen har fått oversendt fra Rådet
for teknisk terminologi med anmodning om å foreslå
passende norske ord og betegnelser for en rekke anleggsmaskiner (for øvrig langt fra alle dem det kan
være tale om). Ved første gangs gjennomlesning smiler
man overbærende,
griper blyanten og setter seg til
for å gi sin treffende karakteristikk og betegnelse for
f. eks. payloader. Etter ca. ti minutter er papiret like
blankt, men tankene er langt ute på viddene i dype
refleksjoner over merkelige, utenlandske betegnelser på
like merkelige og utenlandske maskiner, noe som ganske godt karakteriserer hele situasjonen i denne bransjen. Det er typisk at nytt utstyr dukker opp under
et eller annet mystisk, utenlandsk navn (helst amerikansk) for snart etter å falle ut av bildet uten at man
ovefhodet har fått tid til å pønske ut noen norsk betegnelse. Det hele er så kaleidoskopisk at man får en
mistanke om at meget ennå står igjen før man har
funnet fram til noe som betegner det virkelig geniale
og mest brukbare. Forholdet gjør seg gjeldende på de
fleste områder innen anleggsvirksomheten,
men for
ikke å gjøre det for komplisert, vil jeg begrense meg
til en meget kortfattet illustrasjon av vanskelighetene
med de to dominerende
problemer på tunneldriftens
område: lasting og transport.
Studerer man de maskiner som bys fram for opplasting av sprengstein, og utstyr for samme formål fra
få årtier tilbake, blir man fort klar over at det ligger
hundrer av patenter og merkelige konstruksjoner mellom handlastingen
med krafsebrettet
og Conwayloaderen.
Med flid og omtanke har jeg hittil greidd å bruke
bare to amerikanske betegnelser for lastemaskiner, og
meg bekjent finnes det ikke dekning for disse to typer

Kastelastemaskin.

på norsk. Amerikanerne viser for øvrig en imponerende evne til å betegne sine nykonstruksjoner med
navn som henviser til den fabrikk som bygger dem
og dermed lure inn på oss en slett skjult reklame.
Betegnelsenepayloader, conwayloader,joyloader m. m.
er bare forskjellige utgaver av det vi med et fellesnavn kan kalle lastemaskiner, og tournarocker en spesialutgave av en lastebil, men hos oss er de blitt
maskintype-angivelseri sin alminnelighet. Tyskerne er
ikke så smarte i den retning, men også hos dem treffer
vi på nærmest uoversettelige betegnelser.
Før man gir seg i kast med forsøk på å finne norske
ord for det utstyr det her gjelder, må man forutsetningsvis vite hva vedkommende maskin skal brukes
til og i grove trekk hvordan den virker. For igjen å
begrense meg og innskrenke problemene til å gjelde
bare opplastingen av sprengstein, kan vi ta for oss de
forskjelligetyper av lastemaskiner som er mest kjent.
I tusener av verksteder, fabrikker og prøvefelt har det
vært arbeidet og •blir det fortsatt arbeidet på spreng
for å finne det ideelle utstyr for å bringe steinen med
minst mulig kraftforbruk fra bakken og opp i en eller
annen transportinnretning. I dag kan vi kanskje tale
om fem å seks prinsippforskjelligearter:
Kastelastemaskinen
(Eimco, Atlas, Salzgitter m. fl.)
er de alminneligst kjente. Her er en spade — eller
skuff — montert på en selvdreven vogn, og spaden
kaster steinen opp og bakover, ned i transportvognen.
Skuffstørrelsenvarierer sterkt opptil de størsteConwayloadere.
Traktorlastemaskinene
arbeider for så vidt etter samme prinsipp, men skuffen løfter gjerne bare steinen
opp, svinges til side og tipper innholdet i transportvognen. Til denne kategori av lastemaskinerhører pay-

loaderen, svinglasteren, traxcavatoren m. fl. Det er
innen denne gruppen fantasien har utfoldet seg mest
uhemmet og gitt oss maskiner med mer eller mindre
uoversettelige betegnelser.
Skrapelasterne er konstruert ut fra den påstand at
det må være galt å løfte steinen høyere enn nødvendig
for deretter å slippe den ned i transportapparatet —
slik som ved kastelastemaskinene. Skrapelasterne er
derfor utstyrt med en arm med en større eller mindre
skrapeskuff ytterst, og steinen skrapes direkte opp i
transportvognen. Lastemaskiner etter dette prinsipp
(Westphalia, Rian) har imidlertid ikke hevdet seg i
konkurransen.
Krafselasterne
arbeider med klør eller fortannede
skiver montert på en arm og krafser steinen inn på et
transportband som igjen bringer steinen opp i transportvognen (Joyloaderen, Salzgitters Fraesscheibenlader).
Gravemaskinene
— i den form Vassdragsvesenet
bruker dem — trenger vel ingen nærmere beskrivelse.
gi hver variant av maskinene innen disse grupper
sin norske betegnelse, er altså ingen lett oppgave.
Utenom de hovedtyper som er nevnt foran, finnes
selvsagt en mengde andre — på skinner, belter og
gummihjul, og variantene er så mange at det norske
språk blir for fattig, slik at man må ty til fabrikkbetegnelsene for å holde dem fra hverandre. Det ligger altså en fin oppgave og venter på den rette mann
en som konstruerer kombinasjonsmaskinen som
borer ut hele tunnelprofilet i form av borstøv, samler
det opp og blåser det til en dertil egnet plass! Bare
synd at man har bruk for denne elendige steinen til
fyllinger, pukk osv.!
Er opplastingen av steinen et problem, er ikke transportutstyret stort mindre problematisk, og oppfinnerfantasien har også her boltret seg nokså uhemmet, med
derav følgende forvirring i typer og betegnelser. Mellom steintralla som ble skjøvet for hand, og tourna-
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«Jeg fant, jeg fant,» sa Askeladden. «Hva fant du der da?» spurte
brødrene. Det er kanskje et noe
langt sprang fra folkeeventyrene og
over til forslagsvirksomheten i statsforvaltningen, men det er en indre
sammenheng her. Moralen i eventyret er at evnen til å se og kunne
bruke det en ser kan komme godt
med og får sin belønning. Askeladden ble den fremste i landet nest
etter kongen mens brødrene som
var jevne, konvensjonelle og uten
fantasi ble stående med såre rygger.
Det var iakttagelsesevne, kombinasjonsevnen og alle avstikkerne fra
det selvfølgelige og tilvante som
skaffet Askeladden framgang og
nettopp de samme egenskapene er
det forslagsordningen forsøker å stimulere og premiere.

Har du en

LYS IDÉ?

Mange har gått rundt med den
innstilling at det ikke nytter å komme med forbedringsforslag i staten.
Denne innstilling har kanskje først
og fremst oppstått fordi en ikke
har visst hvordan forslagene skulle
fremmes. Forslagsordningen løser på
en enkel måte dette problem. I dag
kan alle statsansatte fremme forbedringsforslag gjennom den sentrale forslagsordning. Resultatene
viser at det nytter. På møte i Statens premieringsråd den 31. juli
1957 ble 37 forslag behandlet. Av
disse ble hele 23 premiert — 18
pengepremier og 5 oppmuntringspremier. Nå gjelder det at også
personalet i NVE slutter opp om
forslagsordningen. Nøl ikke og husk
at alle forslag blir anonymt behandlet.
til løsning av andre problemer enn
det forslagsstilleren har tenkt på.
Forslagsordningen har premiert flere
slike forslag. Vi må heller ikke
glemme at i ethvert forslag ligger

rockeren ligger veien belagt med knuste drømmer om
ære, berømmelse og ikke minst veldige fortjenester for
oppfinnelse av transportmidler av de selsomste slag.
Man kan samle transportutstyret i tre hovedgrupper:
skinnegående utstyr, utstyr på gummihjul og transportbånd-materiell. For Vassdragsvesenet er det de to
førstnevnte grupper som i første rekke interesserer, og
det er innen gummihjulutstyret variantene er tallrikest. Her er det transportgodsets art, transportveiens
lengde og lastemaskintype som bestemmer, liksom
plassforhold
på stuff og tipp spiller en vesentlig
rolle.
Treffende norske betegnelser er det også her meget
vanskelig å finne i mange tilfelle, og det er blitt til
at de amerikanske uttrykk i stor grad har fått hevd
og glidd inn i den alminnelige anleggsterminologi.
Selv om de fleste transportvogner i prinsippet er en
bil — mer eller mindre tilpasset formålet
trengs
det spesialbetegnelser for å skille dem fra hverandre,
og dermed begynner vanskelighetene.
Er «domper» et godt ord for Dumper (eller Dumptor)? Og kan «svingdomper» karakterisere en tournarocker? Hva skal vi kalle tyskernes Bunkerzog, som
består av en rekke vagger — hver med en hjulgang —
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interesse som i seg
samhørigheten innen
er enhver ide — om
så beskjeden — en

Det nytter.

Alle forslag har interesse.

Det er alltid noen som er redde
for å komme med forslag fordi de
tror at deres ideer kanskje ikke har
noen interesse. Det kan ofte være
de dyktigste folkene som tenker
slik. Det behøver ikke være noe
epokegjørende ved forslaget. Erf aringene viser at tilsynelatende små
ideer kan få stor betydning. Mange
forslag som ikke er praktisk anvendelig har ofte vist seg å være nyttige likevel. De kan ofte gi støtet

det en utvist
selv stimulerer
etaten. Derfor
den er aldri
positiv ting.

Skriv

idene

ned

og send

dem

inn som forslag7
Adressen er Forslagssekretæren,
R-direktoratet, Roald Amundsens
gt. 1, Oslo.

med felles bunn bestående av et transportbånd? I den
ene ende lastes steinen opp med en eller annen lastemaskin og føres så av transportbåndet bakover og
fyller hele vaggsettet. Vitsen er at hele salven kan
lastes opp uten rangering, og når Bunkerzug'et er fullt,
kjøres det ut på tippen med lokomotiv eller ved egen
kjøremotor. Larvevagg? Leddvagg?
Nei, det er ikke
så greitt.
Ordet bulldozer er glidd så inn i norsk språkbruk
at selv skolebarn er helt fortrolig med det og vet hva
det betyr. Det skal vel derfor godt gjøres å finne et
norsk som vil bli anerkjent, bortsett fra at man kanskje
kan erstatte den fremmedartede z'en med s. Det er
imidlertid et faktum at det blant anleggsfolk finnes
mange som ikke er klar over forskjellen på en bulldozer og en angledozer. Er «tverrdoser» og «vinkeldoser» brukbare oversettelser?
Ja, slik sitter man og filosoferer, og imens dukker
stadig nykonstruksjoner opp og krever sin klassifisering
før de blir avlegs. Men ennå mangler vidundermaskinen, som foran antydet. Bare betegnelsen, eller navnet,
er 'her tindrende klart og trenger ingen oversettelse —
det må bli: Eureka!

MMIN
På ffiffi

"

•

Full

sysselsetting,

med

Som kjent har Vassdragsvesenets
funksjonærer i Oslo en fin feriehytte ved Pålsbudammen. Det er
en tidligere anleggsbrakke som ble
innredet til sitt nye formål for 6 år
siden. For å holde hytta i stand
har det vært nødvendig med vedikeholdsarbeider og utbedringer, og
i sommer var det utvendig maling
som sto for tur.
Formannen i hyttekomiteen, F.
Storaker, sendte ut oppfordring til
å lage dugnad, og en lørdag ettermiddag i juni dro to biler med malerentusiaster oppover Hallingdalen.
Noen hadde tatt med fiskestang
også, men for å avfeie enhver tvil
om formålet med turen ble disse
optimistene straks gjort oppmerksom på at en var kommet for å
male og ikke for å fiske.
Så snart vi var framme og hadde
fått litt mat ble det satt i gang med
å male. De mest hodesterke entret
stigene, de mindre uvørne malte

maling

og

potetskrelling.

det som var innen rekkevidde fra
jorda, mens de mest finhendte fikk
den ansvarsfulle jobben å male vinduene. Kvelden var lang og lys, og
arbeidet gikk for fullt til henimot
midnatt.
De kulinariske nytelser var også
vist tilbørlig oppmerksomhet. Frk.
Halvorsen, som var sjef for denne

avdelingen, hadde lagt opp til et
rent festmåltid, og det ble gitt synlige beviser for at det falt i god
smak. Etterpå ble det en fin kosestund foran peisen, hvor intet var
glemt av det som hører med i en
sådan stund. Det hadde vært en
stri tørn med maling, så det var
godt å få samle litt krefter igjen
med sikte på jobben neste dag.
Og peisvarmen gjorde underverker.
Døsvik og Wold kom Såpass til
hektene igjen allerede nå, at de like
godt fortsatte å male utover natta.
Og da den hvilende del av styrken
sto opp neste morgen, var en hel
vegg malt ferdig.
Søndag kom temperaturen opp i
30° C, og faren for solstikk, eller
hva det nå måtte være, gjorde at
enkelte fant det mest tilrådelig å
holde seg i skyggen for lengre tid
om gangen. Men ved middagstid
sto hytta ferdigmalt, med gule vegger og røde vinduskarmer. Vinduenes gjennomsiktighet var helt upåklagelig, og dessuten tydet de få
helgedagene på at det var gjort godt
arbeid. Ja, selvgjort er velgjort.
sr.

,

•
«Oss

har

gjort
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HELTENE
ez

-)<

TRETTE
«Heltene er trette» var titelen på
en amerikansk film — og det kunne
være fristende å si det samme om
ovenstående forsamling, som er fra
Innset. Slitne var de i hvert fall,
og det med god grunn. De var med
på redningsaksjonen
etter en engelsk fjellklatrer
som falt ned
Kirkestinden
i juli i år. Engelskmannen hadde brukket både armer
og bein, men takket være søster
Jorun ble han godt spjelket og forbundet før tilbaketuren
på båren
begynte. De bar ham nesten en mil
gjennom ulendt terreng, før de fikk
avløsning av et helikopter som tok
ham med til Narvik. Redningsmannskapene
hadde enda en mil
igjen ned til anlegget, men etter
bildet å dømme strakk kreftene og
humøret til også for denne tappen.

Nr. 2, 3 og 4 fra høyre er engelskmenn. Det var nr. 4 som kom for
å hente hjelp kl. 2 om natta, og

han måtte da gå de to milene tre
ganger. Dessverre var ikke alle til
stede da bildet ble tatt.

000.0.0.0004O0000000000

00000000000000000000000

0

intezolue seg selo
Enhver som er ansatt i en bedrift bør stille seg selv
visse spørsmål for å kunne kontrollere at han (eller
hun) virkelig oppfyller de krav som bedriften bør kunne
stille. Man kan f. eks. stille spørsmålene på denne
måten:
Har jeg forutsetninger for å kunne avansere, gjør jeg
selv nok for å utvikle og utnytte disse forutsetningéne?
Spør mati industriledere om nøkkelen til deres framgang, får man ofte det enkle svaret: Evnen til å tenke.
For å oppnå framgang, må man altså utvikle sin
tankeevne og analysere sine muligheter.
Dette kan
gjøres i form av en selvanalyse i forbindelse med
følgende spørsmål:
Har også mitt arbeid bidratt til bedriftens framgang? — I hvilken utstrekning?
Setter sjefen pris på at jeg viser initiativ, eller
irriterer jeg ham bare med det (for mange bagateller)?
Hvilke anlegg og kvalifikasjoner
for bedriften, har. jeg? — Hvilke
har en uheldig innvirkning på
Har jeg snakket med noen om

som er av verdi
feil og mangler
mitt arbeid? —
det?

Hvorledes kan jeg råde bot på mine mangler?
Hva er min yrkesambisjon?
Hva har jeg i den senere tid gjort for min videreutdannelse? — Hvor mange ideer til forbedringer
har jeg hatt?
Har jeg god helse og tilstrekkelig vitalitet? — Er
jeg alltid beredt til å overta mer krevende arbeid?
Eller foretrekker jeg den rolige rutinen?
Er mitt familieliv lykkelig? — Blir jeg oppmuntret
av min kone?
Er mine spesielle fagkunnskaper tilstrekkelige? —
Hva studerer jeg i fritiden?
Har jeg god språkføring? — Taler jeg flytende?
Kan jeg legge fram mine ideer klart og tydelig?
Hører man gjerne på meg når jeg snakker?
Dette var unektelig nokså meget på en gang. Og
mange vil sikkert reagere og si at dette er vel hentet
fra USA. Her hjemme har vi ikke bruk for den slags
skjematiske spørsmål. Men det kan likevel være en
ide å lese spørsmålene grundig igjennom og søke å
besvare dem. Kanskje kan vi da få noen impulser
både for oss selv og for vår bedrift.
(Fra «Lysstikka».)
00.0000O-O00'
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VASSDRAGSVESENETS
Av økonom DAVID

NYE EMBLEM
M YHR E

arkivet tegnet forslag til «nytt» emVåren 1954 ble det kunngjort
innbydelse til konkurranse om et blem. Han sløyfet vannlinjene, beemblem for vår etat. De fleste nyttet hesten og satte hover på den
større statsinstitusjoner har jo et og byttet initialene med kronen.
Dette forslag var i alle deler godr
og det ville på flere rnåtr
være greitt også for Vassdragsvese- og fylte de krav som en burde stille,
net å ha et emblem som på verdig både symbolsk og heraldisk. Med
forslaget fulgte en historikk om
vis kunne representere etaten.
hesten:
Det ble valt en jury og oppsatt
«Etter de historiske tradisjoner
tre premier. Ved fristens utløp v ar
kunne hesten gjerne være sølv
kommet inn ca. 200 forslag. Det var
(kvit). Men det er heller ikke
selvsagt ikke så enkelt å finne det
noe i veien for at den blir av
rette. Juryen festet seg ved 3 forgull. For bjulet står en fritt med
slag. Og førstepremievinneren ble
fargene. Når emblemet brukes
tegneren Sverre Pettersen. Hans formed farger, bør en, både av henslag til emblem hadde som motiv
tre bølgeformede vannlinjer og en
syn til kronens rette farger og for
å vise nasjonaliteten (Norges
hest som symbol på vann og hesteVassdrags- og Elektrisitetsvesen)
krefter med NVE over. Det er dette
emblem som har vært benyi-tet på
helst bruke riksfargene, så at
«Fossekallen»s titelside.
kronen og fagtegnet blir gull og
bakgrunnen rød, slik som f. eks.
Etter bokstaven fylte emblemet
på Postverkets skilter.
kravene i konkurranseinnbydelsen,
og det har i en viss utstrekning vært
Hesten som drar solen over
benyttet på trykksaker og anleggshimmelen, hører til verdensbildet i antikke mytologier i Asia
maskiner. I 1956 ble emblemet
og Europa. Snorres Edda sier at
sendt Riksarkivet med anmodning
Allfader sendte Natt og hennes
om eventuelle bemerkninger. Her
sønn Dag med hver sin hest og
må 'innskytes at emblemet ikke er
et våpenskjold og kommer således
kjerre opp på himmelen, og de
heller ikke i egentlig forstand inn
kjører rundt jorden på et
under 'heraldikkens lover. Men likeNatt rider hesten Rimfakse, og
vel er det meget som taler for ar
av den faller dugg. Dag b3r iiesheraldikken i stor utstrekning bør
ten Skinfakse, hesten med skinkomme til anvendelse. Og for å få
nende manke, «ok lysir allt lopt
et mer offentlig preg over det, kunne
ok jorpena af faxi hans» (hele
en f. eks. sette kronen istedet for
luftrommet og jorden lyser av
initialene over, men samtidig ville
fakset hans). Manken er lyskravene øke til stil og det umiddelstråler.
bare inntrykk det kom til å gjøre.
Sdlkraften skaper som vi vet
Førstearkivar Trætteberg i Riksvatnets kretsløp, og av dette lager

TOKKE
1 «Arbeiderbladet»
for 21. september 1957
finn vi ein artikkel av Knut Gamlekaas. Vi
tillet oss å saksa ein del av denne artikkelen, da Gamlekaas
ser på Tokkeutbygginga med andre augo en dei
este som
reknar seg for autoritetar.
I våre dager trur eg det er kunstmålarane,
som framfor alt har gjort Telemarksbygdene
kjende med biletane sine. Kva desse bygdene har meir enn andre er uklårt; eg gissar
det må vera landskapet, lufta, lyset og fargane som er så hugtakande.
Sidan naturen er
så storfeld, ligg det nær å tru at folket og
må vera det; slik har myten om Vinbyggjar

vi elektrisitet. En gullhest vil
således være et godt nasjonalt
uttrykk for vasskraft og elektrisitet.»
Dette forslag ble sendt premievinneren, tegner Sverre Pettersen,
til rentegning.
Det er mange muligheter når en
skal velge ut et karakteristisk emblem, med eller uten krone, med
eller uten bokstaver, med eller uten
farger osv., med hest, vannhjul eller
andre figurer. Loddet er kastet og
det ble hest og krone i riksvåpenets
farger. Og her presenteres vårt nye
og forhåpentlig endelige emblem:

Vassdragsvesenet har fått et vakkert emblem, som på en verdig
måte representerer etaten.

sett med bygdeaugo
og andre som reine kulturideal
vorti til: —
For oss innfødde, som kjenner lyta våre kzln
det mange tider vera strevsamt å spela rolla
som er etla oss.
I ordskiftet
om Tokkereguleringa
har
dette synet stadig gått att og skrymta. Vakne
bygdetalsmenn
har nytta det med slik dugleik at ekspertane har fått age for oss. Dei er
redd for å rive sund gamal kolturarv
eg
bygdeidyll. Fåren er liten. Idyllen er longt
burte. Slik han ter seg, i minneglansen
:frå
kvorvne år, er det jamvel eit stort spørsmål
om han har vori til.
Elles er det klokt å merke seg at klagemåla over reguleringa
kjem frå slike som

korkje treng bu eller livberge seg her. Bygdene, med folk og fe, hus og arbeidamåtar,
skal vera som ein slag naturpark, urøyvd av
sivilisasjonen.
Helst burde her vel bu betre
treskjerarar,
rosemålarar
og spelemenn,
og
så ein og annan fjellbonden
og veidermannen. Bygdefolk fl est tek slikt med stor ro og
ser på det som kunstnargriller.
Gjekk derimot kulturromantikarane
inn i kvardagen
vår, og levde som dei lærer, fekk vi straks
større vyrdnad tor dei.
Det er opplagt at utbygginga
får stort
verd for næringslivet.
Bygdene kan vel ikkje
plent kallast fatige, men arbeidsvilkåra
har
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i alle høve vori skrale. Gardane er jamt over
små, med dei nye driftsmåtane
greier dei
fleste seg utan leigd arbeidshjelp.
Skogviddene er heller ikkje store nok til å gje stadigt
arbeid; dessutan vil ikkje ungdomen åt skogen. Arbeidet er for tungt, framtidsvonane
for utrygge. Vegane er og etterkvart
godt
utbygde, så ein har ikkje dei heller å gripe
til i eit knipetak. Serleg vinterstid kan det
vera vrangt om arbeid. Ingen bør undrast
om folk vart vonfulle då Tokke kom inom
synsvidd.
Sjølsagt får vi ikkje ha dette storarbeidet
åleine; men det er sannelig ikkje få bygdefolk som har sloppi gjenom nålauga, både
trengjande
og ikkje.
Etter vår rekning er det tale om store
summar i konsesjonsavgifter.
Det er sikkert
kjærkomne pengar når budsjetta skal gjerast
opp.
Ein skulle tru skattetrykket
måtte
letne, endå om utlogene avgjort kjem til å
stige som ei fylgje av større folketal og
aukande krav, mellom anna når det gjeld
skulen.
Diverre trur eg ikkje det er fritt
anna ein kan merke ei viss ovund, og ei
viss tevling, herada innbyrdes.
Alle tykkjer
grannebygda
får formykje
av konsesjonsavgift og skattar i høve til skadar og ulemper. Alle vil kara til seg mest mogeleg arbeidsfolk, både innfødde og utanbygds som
1,; —
•

ting. Sjølvsagt kan ingen klandre at folk
vil ha det dei tilkjem etter lov og rett. Men
når det blir gjort ord av utslåtter langt inn
i fjellet, samstundes
som graset rotnar ned
på gardar heime i bygdene, må det vera
noko skeivt einkvanstad.
Og ikkje berre
dette. I det heile gjeld det alle slag rettar,
der det kan vera von om skadebot, at dei
brått har vorti så umåteleg verdfulle.
Før
var låten i bjølla ein annan, det høyrdest
nærast ut som all ting gjekk på tap.
Grunnen
til at bøndene held på sitt og
er fulle av misstru andsynes reguleringa, er
ikkje vond å finne. Røynslag fortel at kvar
gong dei har selt noko av jorda, anten friviljug eller under press, så har dei forselt
seg. Pengane
kverv som dogg for sola,
medan naturrikdomane
sjeldan tryt, og i
allefall aukar i verd frå tid til tid. I dag
har dei sikkert mindre grunn til å fæle seg
opp enn før. Alt tyder på at skjønnsretten
skal få eit godt grunnlag å bygge avgjerdene
sine på. Alle spørsmål i samband med fisket, både før og etter reguleringa, blir granska av sakkunnige,
så noggrant dei berre
kan. Sameleis er det med slåttemark
og
beite, isvanskar og sandstormar.
Så langt
det står i mannemakt
skal ingenting
bli
overleti til slumpen.
Attåt dette er ein heil
flokk juristar i arbeid med å tøyge paragrafane heilt til brestepunktet.
Raulendingane
ottast
at reguleringa
av
Tokke vil lyte bygda deira, som med full
rett har fått mykje ros for venleik.
Bygda
har stor turisttrafikk
både vinter og sommar; men skal tru om ikkje turistane kjem
likevel, trass i reguleringa?
Faren for sandfok og ras derimot, er argument med større
tyngd, og det blir stygge ær i landskapet
andre stader enn rundt Totak. Tenk berre
på vassdraga frå Totak og Vinjevatn,
ned
til Dalen. Ferdafolk som kjem over Grønli-

heia vil ikkje lenger møte synet av den
blenkjande
Vinjeelva
der ho møter Tokke
ved Aamot.
Eg kan fortelja at fotografi av
det utsynet er spreitt vidt utover verdi!
Hyllandsfossen
i full flaum var og verd
å sjå. Frå Gjuvbakk, straks ovanfor Leirlidbru — kjend for stridane i 1940 — ser ein
heile fossen som ein sylvskinande
bård i
kast frå stup til stup, like til han hiv seg ut
for Degger, der regnbogen skin i vassgovet
som fell langt opp i bakkane og gjer det
svalt og friskt midt i verste solsteiken!
Det turrlagde elvefaret blir ei stygg skråme i landskapet
med jøtulgrytur og klyfstre
med store stein og glopurder
og nakne
sandar.
Elles lyt ein trøyste seg med at reguleringsfolka er då ikkje vandalar heller, som
skamfer og øydelegg i utrengsmål.
Tvertom
kjem dei sikkert til å gjera alt dei maktar,
for å lyte landskapet
minst mogeleg. Teknikken skal dessuten ha sin venleik den og.
På sin måte er det forvitnelege ting som
spelar seg ut for augo våre. Berre all den
moderne reidskapen er som eit lite eventyr.
På hjul og på larveføter, rullande og krabbande, knurrande
og fræsande,
med klør
og gripesokser, med bor og lyftearmar, med
grådige gap og knusande
tanngardar,
med
innvelar som meltar alt og med utsjånad
som fabeldyr!
Ikkje rart at ungdomen
er
i eksel
I mange år framover
blir Tokke aksen
alt sviv om her i bygdene. Nokon gullalder,
som einskilde
synest tru, blir det knapt;
men ein framskuv må ein ha full rett til å
rekne med. Kva som skal skje når Tokke
endeleg er ferdig, har visst ingen teki opp
for ålvor ennå, det er for langt fram. Men
det heitest at vi skal få mykje billeg elektrisk kraft, og i den samanhangen
er der
nemnt noko om industri.

000

KUNST
eller teknikk?
Ved første øyekast kunne en tro det var en
fontene som var avbildet, med flotte kaskader av
vann blott til øyets lyst. Men akk, så er det noe
så prosaisk som et stigetårn på en turbinrørledning, nærmere bestemt fra Straumsli hjelpekraftstasjon ved Innset. Under vanlig drift kommer
ikke noe vann over tårnkanten, men ved plutselig
avstengingav vannet nede i stasjonen blir det stor
trykkstigningi røret, og da strømmer vannet opp
gjennom tårnet, og reduserer dermed påkjenningen på røret.
Om fotografen har vært til stede i det gunstige
øyeblikkved et rent slumpetreff, eller om han selv
har hatt en finger med i spillet ved avstengingen
— ja, se derom tier historien.
Foto: Schau-Svendsen.

.(>
Hvorfor

skal absolutt

jeg gå

inn til ingeniøren og klage på akkorden?

Dvt er den eneste av oss som
ikke har egen bil.
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Onkelen: — Denne attakken var
den hardeste

under

hele sykdom-

men min.
Brorsønnen: — Kjære onkel, la
oss håpe det blir den siste.

Hør nå, kjære kone, hva skal
vi med en sånn stor leilighet, ensomme og gamle som vi er?
Jo, hvis en av oss dør før den
andre, så leier jeg ut hybler.

Fossekallen

VASSDRAGSVESENETS
Av okonom DAVID
Våren 1954 ble det kunngjort
innbydelse ti1 konkurranse om et
emblem for vår etat. De fleste
større statsinstitusjoncr har jo et
slikt, og det ville på flere måter
være greitt også for Vassdragsvesenet å ha et emblem som på verdig
vis kunne representere etaten.
Det ble valt en jury og oppsatt
tre premier. Ved fristens utløp var
kommet inn ca. 200 forslag. Det var
selvsagt ikke så enkelt å finne det
rette. Juryen festet seg ved 3 forslag. Og forstepremievinneren ble
tegneren Sverre Pettersen. Hans forslag til emblem hadde som motiv
tre bølgeformede vannlinjer og en
hest som symbol på vann og hestekrefter med NVE over. Det er dette
emblem som har vært benyttet på
«Fossekallen»s titelside.
Etter bokstaven fylte emblemet
kravene i konkurranseinnbydelsen,
og det har i en viss utstrekning vært
benyttet på trykksaker og anieggsmaskiner. I 1956 ble emblemet
sendt Riksarkivet med anmodning
om eventuelle betnerkninger. Her
rnå innskytes at emblemet ikke er
et våpenskjold og kommer således
heller ikke i egentlig forstand inn
under heraldikkens lover. Men likevel er det meget som taler for at
heraldikken i stor utstrekning bør
komme til anvendelse. Og for å få
et mer offentlig preg over det, kunne
en f. eks. sette kronen istedet for
initialene o-,er, men samtidig ville
kravene øke til stil og det umiddelbare inntrykk det kom til å gjøre.
Førstearkivar Trætteberg i Riks-

nr.

3 — 1957

NYE EMBLEM

MYHRE

arkivet tegnet forslag til «nytt» emblem. Han sloyfet vannlinjene, benyttet hesten og satte hover på den
og byttet initialcne med kronen.
Dette forslag var i alle deler godt
og fylte de krav som en burde stille,
både symbolsk og beraldisk. Med
forslaget fulgte en historikk om
hesten:
«Etter de bistoriske tradisjoner
kunne hesten gjerne være sølv
(kvit). 1\,len det er heller ikke
noe i veien for at den blir av
gull. For bjulet står en fritt med
fargene. Når emblemet brukes
med farger, bor en, både av hensyn til kronens rette farger og for
å vise nasjonaliteten (Norges
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen)
helst bruke riksfargene, så at
kronen og fagtegnet blir gull og
bakgrunnen rod, slik som f. eks.
på Postverkets skilter.
Hesten som drar solen over
himmelen, hører til verdensbildet i antikke mytologier i Asia
og Europa. Snorres Edda sier at
Allfader sendre Natt og hennes
sønn Dag med hver sin hest og
kjerre opp på himmelen, og de
kjorer rundt jorden på et
Natt rider hesten Rimfakse, og
av den faller dugg. Dag bar hesten Skinfakse, hesten med skinnende manke, «ok lysir allt lopt
ok jorpena af faxi hans» (hele
luftromrnet og jorden lyser av
fakset hans). Manken er lysstråler.
Solkraften skaper som vi vet
vatnets kretsløp, og av dette lager

vi elektrisitet. En gullhest vil
således Være ct godt nasjonalt
uttrykk for vasskraft og elektrisitet.»
Dette forSlag ble sendt premievinneren, tegner Sverre Pettersen,
til rentegning.
Det er mange muligheter når en
skal velge ut et karakteristisk emblem, med eller uten krone, med
eller uten bokstaver, med eller uten
farger osv., med hest, vannhjul eller
andre figurer. Loddet er kastet og
det ble hest og krone i riksvåpenets
farger. Og her presenteres vårt nye
og forhåpentlig endelige emblem:

Vassdragsvesenet har fått et vakkert emblem, som på en verdig
måte representerer etaten.
_

Dahl, Eyolf
avdelingsing.II
Eriksen,Thor
avdelingsing.II
Vittersø, Trygve
avdelingsing.II
Lahaug,Einar
Fra 1. april til ca. 1. september 1957
Utsk.k. (kl. 13)
Ragnar
konsulent II
V
Tronrud, Knut
avdelingsing.II
Tilsettelser og oppflytting i lønsklasser:
Ranes,Sven
avdelingsing.II
I3erg,Knut
Wikne, Marit
ingeniør I
assistent I
Gusdal, Finn
Nisja, Steingrim
avdelingsing.II
maskinist
Nore kraftverk
Berg,
Arne
Peterson,Aasmund
avdelingsing.II
B (Fj.ktr.)
bedriftsøkonom
Stokkebø,Olav
Wetterhus, Ole
avdelingsing.I
elektromontørform. Nore kraftverk
Sønju, Irene
Edvardsen,Willy
fullmektig II
maskinmesterassist. Glotnfjord kr.verk
Hagen
, Ruth
Sandal, Nils
fullmektig II
mekanisk reparatør Aura kraftverk
Walseth, Egil
Villmones,Kate
avdelingsing.II
assistent I
13
Røssågakr.anl.
Engen
,Johan
Steien, Halvor
oppsynsmannI
oppsynsmannII
Aura
Innset kr.anl.
Ruud, Alf
Lukkasen,Sverdrup
oppsynsmannI
oppsynsmannII
Aura
Innset kr.anl.
Bakke,Jan
Lia, Torkjell
avdelingsing.II
ledningsformann
Aura
Tokke kr.anl.
Hesjedal,Hallstein
Gullikstad, Magne
avdelingsing. I
konstruktør I
5. distrikt
Johans
en, Hans Jørgen
Østmo, Endre
avdelingsing.I
tilsynsmann
distrikt
distrikt
Skjørten,Olav
Flood,Jørgen
konsulent II
tilsynsmann
3. distrikt
Petlund, Ragnar
Lund, Jon
avdelingsing.II
reparatør
Røssåga
Flesaker
Instefj
Tangen, Tor
ord, Øystein
konstruktør I
avdelingsing.II
B (Fj.ktr.)
distrikt
Guldal, Ivar
Skog,Peder
transportformann
maskinmesterass. Smestad trafo.
Tokke
Bertelsen,Konrad
Berglund,Einar Odd
maskinmest.(kl. 12) Strinda trafo.
oppsynsmann
Røssåga
Røsaker,Lars
Nygård,Herbert
konstruktør III
damformann
Tokke
Glomfjord
Sletaune, Børge
Nordahl, Hermann
konstruktør II
oppsynsmann
Tokke
Hansen, E.
Pedersen,Johan
konstruktør II
oppsynsmann
Røssåga
Saupst
ad, H.
Døhlen, H. Chr.
konstruktør II
ingeniør I
Røssåga
Stranger,David
Guldahl, Per 0.
konstruktør I
oppsynsmann
Røssåga
Wennb
Simonsen,Per
erg,Aksel
konstruktør II
avdelingsing.II
Røssåga
Øverby,Per
Lian, Halvor
konstruktør I
oppsynsmann
F (Vestl.ktr.)
Røssåga
Aune, Arne
Kristiansen,Trygve
avdelingsing.
oppsynsmannII
Røssåga
Tokke
Thom, Edel Garmann
Pettersen, Alf
assistent I
konstruktør III
Røssåga
Berg,Anna
Stenberg,Ingeborg
assistent I
messebestyrerinne
Nore
Haarbye,Edith
Sevik,Jens
fullmektigII
kasserer
Tokke
Akselsen,Arne T.
Berntsen, Randor
fullmektig (kl. 7)
tekniker I
Røssåga
Tokke
Valaker, Oddvin
tekniker I
Vik, Ivar
konstruktør II
Hognes,Even
oppsynsmannI
B (Fj.ktr.)
Fratredelse etter egen oppsigelse:
Bjørnstad,Johan
oppsynsmann I
Innset
Krogsæter,Noralf
Husby, Gunnar
avdelingsing.
maskinmesterassist. Aura
distrikt
Andersen, Tore Svein K. tekniker
Aasen, Henrik
transportsjef
V
Røssåga
Haugen, Einar
Weibell, Ingebjørg
maskinist
assistent II
Aura
Jørgensen,Berit
Lindstad, Per
assistent
fullmektig II
Strandmo, Ragnhild
Fasting,Synøve
fullmektig
tekn. assistent
Eskela
nd,Lars B. 0.
Heber, Jan
konstruktør
sekretær
Bråten, Kristen
Kvålen, Klara
maskinmesterass. Aura
assistent II
Tokke
Gulbrandsgard,E. C.
Holter, Astrid
transportsjef
assistent II
Røssåga
Tokke
Bratlie
,Ingrid
Kåsa, Synnøve
assistent
assistent II
Tokke
Drabløs,Randi
Lunde, Malfrid
fullmektig
assistent II
Tokke
Holme
Sommerfelt, Einar
, Wermunn
konstruktør
tekniker I
Røssåga
Ødegård, Hanne
Ervik,Arnulv
bedriftssøster
avdelingsing.II
Tokke
Hognes,Olav
Thom, Edel Garmann
maskinist
assisrent II
Røssåga
Fjørtof
Borge, Kristen
t, Kjetil
maskinist
oppsynsmannII
Røssåga
B (Fj.ktr.)
Valla, Olav
Larsen, Olav
oppsynsmann
svakstrømsreparatør Smestad trafo.
Røssåga
Sandok, Halvor
Edvin
konstruktør
konstruktør III
Tokke
F (Tr.ktr.)
Wikne, Marit
Skovli,Gunnar
assistent
konstruktør III
Blikor
n,Thor
Colliander, Alfred
assistent
oppsynsmann
Tokke
II
B (Fj.ktr.)
Hald, John
Nilsen, Arne
lege
Røssåga
tekniker I
Mikalsen,Håkon
Steen, Ole J.
konstruktør
konstruktør III
Røssåga
Aura
Fadnes, Lars
Stenberg,Peder
konstruktør
F (Vestl.ktr.)
stikningsformann
Tokke
Røsvik,KjeIIInge
Rosnes,Marie LouiseJæger tekniker I
maskinist
Aura
Johansen,Turid
Hage, Audun
assistent
overing.II
Aars, Øystein
statshydrolog
Rykkjelid,Else
bedriftssøster
Tokke
Fratredelse etter oppnådd aldersgrense:
Myhre, Ragnhild
assistent II
Thomassen, Erling
avdelingsing.II
Holteng, Conrad
konstruktør
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