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for i år. Et blad som kommer ut 4 ganger i året, kan
vanskelig bli noe nyhetsorgan. Men det er mye som kan
ha stor interesse selv om det ikke er så helt ferskt. Problemet er å få stoffet innenfor redaktørenes rekkevidde,
slik at det kan komme inn i bladet. Så vi minner enda
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og Nedre

Røssåga

kraft-

anlegg

Inset
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kraftanlegg

9

Kraftverksavdelingen
Tokke

Aura

kraftanlegg

og Osbu

Vassdragsvesenets

12
1 1957

kraftanlegg

første

har arbeidsplasser på mange steder rundt omkring i landet, og Fossekallen skulle være godt egnet til
NVE

15

å være bindeledd og til å orientere hverandre om hva vi
steller med på de forskjellige steder. Byggelederne ved
kraftanleggene forteller denne gang litt om virksomheten

16

det siste året. Ellers får vi presentert kraftverksavdelingen.
Og samtidig som det fortelles om vel utførte oppgaver,

person-

taubane

en gang om at alle i Vassdragsvesenet har sjanse til å
være med på å gi Fossekallen den ønskede «friske farge».

19

er det hyggelig å se at det også arbeides med planer for
nye arbeidsoppgaver.

Kunstklubben

i NVE

21

Etaten

22

En merkesak

22

Forslaget til nytt emblem for Vassdragsvesenet
åpenbart vakt en viss oppsikt.

har

Det er blitt diskutert og

kommentert

Vassdragsvesenets

nye

emblem
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mann og mann imellom, og vi har funnet
det riktig å gi plass til et par innlegg som gir uttrykk for

noen av de betraktninger — til dels spøkefulle, til dels
av mer alvorlig preg — som saken har foranlediget.
Så vil vi ønske alle leserne en riktig god jul — og vel
møtt i Fossekallens spalter neste år.

.1411,w „

rt himn mi til juirfrat
Så er det jul igjen. Glemt er forsettene fra sist om
å skjære kraftig ned på alt som heter forberedelser.
I år som før har det ikke vært spørsmål om å gjøre
minst mulig, men hvordan vi kan gjøre mest mulig
med de pengernidler og matforråd vi eier og de krefter
vi har til overs etter det daglige strevet har tatt sitt.
Hva er forklaringen på denne årlige kapitulasjonen
foran jul? Er det forretningsstandens
smartness, suggestionen fra julevinduene
og annonsespaltene?
Ja, det
kan saktens spille inn, men la oss nå også innrømme
at julen har en eiendommelig
makt over oss som er
helt uavhengig av disse tingene. «Barna må ikke skuffes i sine forventninger,» sier vi halvveis unnskyldende.
Vi lever jo i en tid hvor tradisjonene står så lavt i
kurs at vi formelig trenger å gi grunner når vi overholder dem. Og da er dette med barnas forventninger
et nærliggende skudd, men det streifer samtidig sannheten, for er ikke sannheten ganske enkelt at vi selv
nærer en hemmelig lengsel etter å bli som barn igjen?
— Etter å eie for en stund barnets åpne sinn og lykkelige evne til ureflektert å glede oss i den glede som
julen innbyr til.
Julen er minnenes høytid. Barneminnene
myldrer
fram, og helst de glade. Men om det finnes dem som
har så bitre minner at de ikke lar seg fortrenge, og
om tanken på all nøden rundt i verden stjeler noe
av vår egen trygge glede, så skal vi huske på at den
aller første julekvelden også bød på bitre motsetninger.

Et himmelsk lys strålte i natten, og engletonene fylte
den — men en krybbe var det rom barnet fikk, og
varmen fra dyrekropper den lunhet det kjente.
Julen er også minnenes
høytid for den samlede
menneskehet. Julebudskapet inneholder i fortettet form
hele menneskeslektens
historie. Det peker bakover til
syndefallet, vitner om Guds kjærlighet og Kristi forsoningsverk, ja, det peker framover til håpet om en
jul hjemme hos Gud.
Det er derfor juleevangeliet bør ha en sentral plass
i festen. Og det har det heldigvis ennå. I mange hjem
hvor Bibelen ikke leses til daglig, kommer den fram
på julebordet, og Ordet blir lest. Kirkene fylles av
barn og voksne, og rundt om i de tusen hjem tennes
julegranen, og de gamle, kjære sangene toner med
kraft:
Jeg er så glad hver julekveld
for da ble Jesus født.
Dette

er julens ubrytelige

tradisjon, men la det nå
er det
mest dagsaktuelle også for vår slekt, det er stjernen
som lyser over en mørk og kald verden og gir løfte om
fred og framtid for alle som lukker opp for det.

ikke bare bli med tradisjonen. — Julebudskapet

Forferdes ikke, for se, jeg forkynner eder
en stor glede som skal vederfares alt folket.
Eder er i dag en frelser født.
Ingv. Aug. Jensen. (B)
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SVORKA, et forprosjekt
Av overingeniør E. WESSEL

Før våre myndigheter gir tillatelse til en vannkraftutbygging, skal de interesserte parter være hørt.
Uttalelser innhentes om virkningen av de inngrep i
naturen prosjektet medfører, og i særlig grad legges
vekt på uttalelser fra fiske, jordbruk og andre næringer.
Ofte reises en opinion mot kraftverksplanene fra
snevre særinteresser, men ikledd en drakt som appellerer sterkt til følelsesmessige synspunkter.
Ja, det hender at partene er direkte interessert i at
skadene rammer nettopp deres eiendom — for derved
å oppnå størst mulig erstatning.
Den sterkeste reaksjonen mot vannkraftprosjektene
kommer som regel ikke fra dem som selv lider skade
eller får ulemper av tiltaket. De mest aggressive er
gjerne folk som med større eller mindre rett utgir seg
for å representere visse almene interesser.
Paradoksalt nok er de sterkt overdrevne eller uvederheftige påstander som framkommer fra slikt hold
om skadevirkningene, intet annet enn en kamuflert
utpressing for å skaffe seg selv eller sin part størst mulig andel i -de fordeler kraftverksutbyggingen vil gi.
Denne negative kritikk forsøker å gi inntrykk av at
kraftverksutbyggingen drives av ensporete personer
illesinnede mot jordeiere, naturelskere, sportsfiskere
og andre som i en eller annen form er interessert i
våre vassdrag.
Kritikken rettes særskilt mot hvert enkelt tiltak for
seg, og det argumenteres gjerne med at det i dette ene
tilfelle ikke kan være så nøye med noen mill. kWh eller
noen tiendedels øre i kWh-prisen. Man bør derfor
velge det annet alternativ, nemlig det som i parentes
bemerket gir kritikerne større inntekter eller andre
fordeler, direkte eller indirekte.
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Når slike særinteresser virkelig er i stand til å danne
en opinion, skyldes det menneskenes medfødte konservatisme. Skjønt
fleste er klar over at en rasjonell
utnyttelse av vår vannkraft er grunnlaget for vår velstand og vår økonomi i framtiden, ligger likevel de
gamle kulturformer deres hjerte nærmest. Ingen vil
unnvære elektrisk lys, telefon, radio, elektrisk oppvarming eller de mange goder som følger -av valuta,
inntektene fra industri basert på elektrisk kraft.
De samme mennesker holder imidlertid fast ved det
gammelromantiske naturbilde med perlende bekker,
brusende fosser og uberørte fjellvann. Det faller dem
så altfor lett å slå seg for brystet og i patetiske vendinger og sterke ord uten dekning gi utrykk for sin
kjærlighet til land og folk, uten egentlig å vite hva det
er de agiterer imot. Kanskje ville litt mer ettertanke,
litt mer opplysning bidra
bedre forståelse for framskrittet og teknikken sbm i alminnelighet ansees for
å være et redskap for den onde selv.
Svorka kraftselskap ble stiftet i 1919 som et interkommunalt selskap av herredene Rindal, Surnadal,
Stangvik, Asskard, Halsa og Valsøyfjord. Selskapets
formål er å skaffe kraft til kommunene ved utbygging
av Svorka og Lille-Bævra i Møre og Romsdal fylke.
Det -er utarbeidet flere plan-er for utnyttelse av vannkraften, men disse ble ikke realisert.
I 1953 henvendte Hovedstyret for NVE seg -til kraftselskapet. Dette resulterte i at representantskapet i
Svorka Kraftselskap sa seg enig i et samarbeid med
staten.
Det vedtok også å -tilrå en utbygging av Svorka med

kraftstasjon ved Berset (Surnadalsprosjektet.) Dette
prosjekt gir ifølge Bygffingsavdelingens utredning
mest kraft, billigste strømpris og kan likestilles med
det alternative Sætrebøprosjektethva angår skader og
ulemper som følge av utbyggingen.
Valget mellom de to utbyggingsmuligheterhar skapt
mye uenighet og strid.
Åsskard kommune og endel rettighetshavere har
gått sterkt inn for det alternative prosjekt med kraftstasjonen beliggendeved Sæterbø i Asskard kommune.
Hovedstyret i NVE har også støttet opp om Asskard
kommunes interesser og foreslo å nekte ekspropriasjonstillatelse for utbygging etter Surnadalsprosjektet.
Standpunktet ble motivert med at kraftverket vil gi
den kommune det ligger i betydelige inntekter, og
disse bør etter Hovedstyrets mening tilfalle elvekommunen Asskard.
Uten å ville gi noen tallmessig vurdering antok
Hovedstyret også at skadevirkningene ved Surnadalsprosjektet ville være så store at de oppveier de tekniske fordeler dette måtte ha.
Departementet rykket imidlertid kraftselskapet til
unnsetning, slik at spørsmålet om kraftstasjonens plasering ved Sæterbø eller i Surnadal ble stående åpent.
Svorka blir ikke noe stort anlegg, og hva enten det
ene eller det andre prosjekt kommer til utførelse,
betyr det i og for seg ikke så meget.
Det betenkelige er at problemene går igjen ved de
fleste utbygginger og at særinteresser ofte hindrer
en samfunnsmessig og rasjonell utnytting av vannkraften.

Ved dette alternativ utnyttes fallhøyden helt ned til
sjøen, og vannføringen i Bævra blir derfor redusert
med ca. 45 prosent eller ca. 4,5 m3Iseki gjennomsnitt
også på de nederste 4 km.
Vurderingen av den skade dette måtte bevirke blir
avgjørende for plaseringen av kraftstasjonen i Surnadal eller ved Sæterbø.
Mens Surnadal kommunestyre og kraftselskapet
mener at skadene og ulempene blir uvesentlig, er
Asskard kommunes representanter av en annen oppfatning, særlig når det gjelder de jordbruksmessige
skader.
I St.prp. nr. 93 er gjengitt en utredning fra herredsagronomen i Asskard. Det skrives her bl. a.:
«Det er klart at med tilstedeværelsenav så vidt store
vannmengder som elva her representerer, vil de klimatiske forhold i dalen i en ikke ubetydelig grad bli
påvirket av samme. Jeg har vært oppe i dalen der sommers dag i varmt vær, jeg har da konstatert at jo nærmere elva jeg har kommet, jo bedre klima har det
blitt. Dalen er jo temmelig trang, og det kan bli temmelig varmt der. En må derfor anta at dersom elva
blir tatt bort, vil forholdene forverres betydelig, og
det vil ikke gjøre dalen bedre som bosted for folket der.
Jeg minner endelig om at rent kulturelt har også
elvas tilstedeværelse sin verdi. Folket har gjennom
tidene vokset seg sammen med naturforholdene i
dalen, de har kjempet mot naturkreftene og blitt ett
både med de gleder de har skaffet og de skader de har
forvoldt.

Jeg vil slutte med å si:
Dalen, folket og elva hører sammen, og det vil ikke
være riktig å skille disse fra hverandre for noen
Planene for Svorka kraftanlegg går ut på å overføre bereknede kilowatt.»
Brandå som er en sideelv til Surna, over til Finneråvatn i Lille-Bævra ved en vel 4 km lang grøft.
Fra Bævervatn føres så vannet fra Lille-Bævra og
Brandå over til Solåsvatn i Svorka ved en tunnel.
Endelig demmes Svorka ved en dam som plaseres i
elva nedenfor tilløpet fra Langvatn, slik at vannet
ledes gjennom Langvatn og videre gjennom en kanal
over til Måvatn. Dette danner inntaksmagasin for så
vel Sæterbø- som Surnadalsprosjektet.
EINAR BERG
Sceterbø-prosjektet.

Gjennom en 2385 m lang tunnel og en 685 m lang
rørgate føres vannet fram til kraftstasjohen ved
Sæterbø i Asskard. Undervannet blir liggende på kote
17, og installasjonen er forutsatt å være 21 000 turbin
hk ved en maksimal vannføring på 7,5 m3Isek.
Vannet kommer her tilbake til det opprinnelige
elveleie 4 km fra Bævras utløp i Hamnesfjorclen.
Nyttbar energiytelse blir 98 mill. kWh pr. år.
Surnadals-prosjektet.

Vannet ledes her fra Måvatn i en 840 m lang driftstunnel og en 1350 m lang rørledning ned til kraftstasjonen ved Berset i Surnadal. Derfra fører en 1900 m
lang undervannskanal i et gammelt elvefar for Surna
fram til Surnadalsfjorden. Undervannet får ,da høyden
2,2 m o. h. ved kraftstasjonen.
På grunn av den større fallhøyde vil turbinytelsen
ved vannføring 7,5 m3/sek bli 22 400 HK.
Nyttbar energi blir 103 mill. kWh pr. år, altså 5 mill.
mer enn ved Sæterbø-prosjektet.

Det tynnes ut i rekkene
av eldre anleggsfolk i Nore.
5. juli i år ble siste arbeidsdagen til Einar Berg.
Berg er født i 1891 i
Vinger i Austmarka. Startet
som 13-åring med tømmerfløtning, og tjente kr. 1,25
pr. dag. Så gikk det for det
meste i skogsarbeid, en tid
avbrutt av arbeid i gamle
Christiania, inntil han
1920 begynte ved Nore
Kraftanlegg. Her har han arbeidet i alle disse år, bortsett fra årene 1935-36 da han arbeidet ved Vestfoldbanens ombygging.
Når nå en lang og trofast arbeidsdag er slutt og
Einar Berg er reist fra Nore til sin nye heim i Sandar,
takker vi ham for samværet og ønsker ham og hans
familie alt godt i årene som kommer.

I.
FOSSEKALLEN

5

Øvre og nedre Røssåga kraftanlegg
Anleggsdriften siden sommeren 1956
Av byggeleder B. G U LD V 0 G
Innledning.
Det er fra utmerkede artikler i
«Fossekallen», både det spesielle
«Røssåganummer» nr. 3 i 1955 og
senere, kjent hva planene for
Øvre- og Nedre Røssåga Kraftanlegg går ut på, så jeg skal her bare
for oversiktens skyld memorere i
grove trekk. Enkelt sagt omfatter
Ø.R. utbyggingen av fallet fra
Røssvatn (inntaks- og reguleringsmagasin for samme) til Stormyra
(inntaksmagasin for N.R.) med
overføring av Bleikvatn til Røssvatn (i Røssvassbukt), og N.R. utbyggingen av fallet mellom Stormyra og havet. Ved full utbygging
vil Ø.R. med 3 aggregater a 50 MW
gi 665 mill. KWh pr. år og N.R.
med 6 aggregater å 40 MW gi 1400
mill. KWh pr. år.
Som kjent tok utyggingen av
N.R. til sommeren 1948 og sto ferdig hasten 1955 med de prosjekterte
3 aggregater i første byggetrinn.
Samme år ble bestemt •at 4. aggregat skulle installeres og settes i
drift sommeren 1958. Allerede våren 1956 bestemte Stortinget at de
siste aggregater (5 og 6) skulle inn

Inntakskanalen,
F
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og settes i drift henholdsvis 1. januar og 1. april 1958. Samtidig ble
bestemt at Ø.R skulle utbygges
med 1 aggregat i drift i 1961. Foranledningen til dette skyldtes for
en stor del som kjent utvidelse av
Jernverket i Mo i Rana og Elektrokjemisk's prosjekterte aluminiumsverk i Mosjøen.
Nedre Rossåga.
Sommeren 1956 sto vi overfor
følgende
arbeidsoppgaver
som
måtte løses innen nyttår 1958. Reguleringsdammen (Røssvassdammen) måtte fullføres og ny inntaksdam på Fallfoss bygges. Den nye
dammen gjør det mulig å heve
vannstanden i inntaksmagasinet ca.
4 m, som er nødvendig for å gi
døgnreguleringsmagasin ved alle
aggregater i N.R i drift. Denne beving av vannstanden vil sette en
stor del av Riksveg 770, som går
over Stormyra, under vann. Vegen
måtte derfor bygges om. Videre
måtte sjakt 3 gjøres klar for montasje av rør for aggregat 5 og 6,
maskinfundamentene for 4, 5 og 6
støpes og friluftsanlegget utvides.

øvre Røssdga. Utlasting med dragline.

I løpet av høsten ble Røssvassdammen ført opp så høyt at vi uten
vanskelighet kunne samle det vann
som ikke var nødvendig for drift
av maskinene. Ved inntaksdammen ble damfoten sprengt ferdig
og de høyre damseksjoner (østre
side) ble støpt ferdig. Av vegombyggingen ble ca. 40 prosent av arbeidene gjort ferdig. Alle disse arbeider var således kommet så godt
i gang at vi kunne innstille dem
over vinteren. Videre ble friluftsanlegget utvidet og i maskinsalen
ble sugerørene for aggregatene 4,
5 og 6 montert.
Arbeidene på Røssvassdammen
begynte igjen etter vinteren i mai
og er nå i det alt vesentlige gjort
ferdig. Det gjenstår bare noe ekstra
steinkledning på de to steinfyllingsdammene som Sivilforsvarsnemnda
har pålagt oss å gjøre. Damarbeidene ved Fallfoss ble gjenopptatt i
mai, og disse er nå ferdige. Det
gjenstår bare montasje av en tappeluke. Arbeidene med dette tar til i
disse dager og beregnes ferdig til
jul. Videre er den 5,6 km lange
vegombyggingen ferdig, og vegen
blir tatt i bruk de nærmeste dager.
I vår gjorde vi alt klart for de
store montasjearbeider i ventilkammer, sjakt 3 og maskinsal. Således ble konus 3 støpt i ventilkammeravsnittet, og i maskinsalen
ble maskinfundamentene for aggregatene 4, 5 og 6 støpt ferdig. Montasjearbeidene tok for alvor til i
juli og siden har vi hatt norske
montører fra firmaene Kværner
Brug, NEBB og Standard, italienske montører fra De Pretto, sveitsiske montører fra Suzer og engelske montører fra MetropolitanVickers. I tillegg til dette hadde vi
2 jugoslaviske studenter som praktikanter ved anlegget. Det var
flinke karer som var oss til stor
nytte både under montasjen og i
landmålingsarbeider.
Som oftest
blir tiden knapp ved slike arbeider,
og det har siden i sommer vært en
hektisk virksomhet nede i stasjonen. Vi var veldig spent på hvordan det ville gå med så mange nasjonaliteter samlet på dette for-

holdsvis konsentrerte område, men
det har gått forbausende godt. Enkelte språklige forviklinger har vel
forekommet, men alt har ordnet
seg i fordragelighet, og vi vil si at
de respektive firmaers montører
har vært gode eksponenter både for
sitt firma og de land de representerer. Hvis montasjearbeidene fortsatt går uten uhell, vil programmet
holde.
Øvre Røssåga.
Overingeniør Sørensen har i en
utmerket artikkel, nr. 1 for 1957,
gjort rede for planene for Øvre
Røssåga, hvilket alternativ som ble
valt og de forarbeider som ble gjort
i den anledning. Som nevnt i
samme artikkel begynte anleggsarbeidene så smått i fjor sommer.
Gjennom alternativvalget var i
store trekk angrepspunktene fastlagt. I første omgang ble det å konsentrere arbeidene om 3 større steder, nemlig 1) inntaksområdet, omfattende inntakskanal og tverrslag
inn til den 2,7 km lange driftstunnelen med tverrsnitt 65 m2, som
ligger ca. 1 km fra Røssvassdammen 2) stasjonsområdet i Halvarddalen som ligger ca. 3 km sør for
Bleikvasslia omfattende adkornsttunnel (550 m lang, tverrsnitt 40
m2), inn til fordelingsbasseng og
friluftsanlegg, og 3) innslag til den
4,6 km lange undervannstunnelen,
tverrsnitt 65 m2, ved Forsmoen.
Arbeidene med overføringstunne,
len Bleikvatn — Røssvassbukt med
nødvendige damarbeider ved utløpet av Bleikvatn ble foreløpig stilt i
bero. Det gjaldt nå å bygge veger,
kraftlinjer og telefonlinjer fram til
de nye arbeidsplassene, samt sette
opp de nødvendige brakker, verksteder, lagre og boliger etc. Samtidig med disse forberedende arbeider måtte administrasjonen på
nytt utbygges. Ved at anleggsarbeidene ved N.R. stilnet etterat
1. byggetrinn var ferdig, søkte en
stor del av de tekniske og merkantile funksjonærer seg til anleggene
Innset og Tokke. Videre måtte nytt
anleggsmateriell bestilles til kompletering av det gamle utstyr. Om
høsten ble det innledet et samarbeid med Midt-Helgeland kraftlag,
Telegrafvesenet
og Vegvesenet
som hver enten som forskudtering,
eller for Vassdragsvesenets regning, påtok seg å utføre arbeider
for anlegget. I egen regi bygde så
anlegget de veger, kraftlinjer og
telefonlinjer fram til anleggsplassene som ikke var tatt med i oven-

nevnte avtale. I løpet av høsten
var vi kommet fram til anleggsplassene og tilriggingsarbeidene
var i full gang. Ved inntakskanalen
var gravningsarbeidene begynt, og
forskjæringen til tverrslaget var
gjort ferdig. I Halvarddalen var
arbeidene i forskjæringen til adkomsttunnelen i gang og ved Forsmoen var tilriggingarbeidene ferdig og tunneldriften begynt.
I år har så arbeidene fortsatt. I
inntakskanalen •har arbeidene pågått for full kraft, bare avbrutt av
flom og regn som pumpene ikke
kunne lense unna. Det var nødvendig å få arbeidene unnagjort før
vannstanden i Røssvatn ble for høy.
Massen i kanalen spilte oss imidlertid et slemt puss. Mens massene
i den ytre del av kanalen består
av delvis fjell og grovere grusmasser som lett lar seg fjerne, er
massene lenger inn under myrlaget fin kvabb og leire som sammen med vannet som siger inn fra

alle kanter er meget vanskelig å
bli kvitt. Arbeidene tok derfor
lenger tid enn beregnet, og vi
måtte forhøye fangdammen fra
kote 376,5 til kote 381,5. Denne for,
anstaltning var nødvendig da vi
samtidig måtte samle vann som magasin for de nye aggregater som
etter hvert ville komme inn ved
N.R. Nå ser det imidlertid ut som
vi har fått hull på byllen, og vi
kan snart høste frukter av våre anstrengelser. Inntakstunnelen
og
varegrindsjaktene blir ferdige med
det aller første. Ellers er det 320
meter lange tverrslaget inn til
driftstunnelen
drevet ferdig og
tunneldriften i sistnevnte er begynt.
Ved stasjonsområdet i Halvarddalen har tilriggingsarbeidene pågått hele tiden. Her er bygd 6
store
mannskapsbrakker,
felles
spisemesse stort verksted, 4 oppsynsmann;boliger, kontor, lager og
felles presseanlegg for stasjon og

„

Støpningsarbeider

ved aggregatene 5 og 6. Betongkibben
henger i kranen som transporterer
betongen til støpeplassen.
FOSSEKALLEN
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fordelingsbassengområde. Videre
er veger, vann og kloakkanlegg i
det alt vesentlige ferdig. De nødvendige høyspent- og lavspentlinjer er •bygd. Tunnelarbeidene i
adkomsttunnelen til stasjonen pågår for fullt, og vi har fått påhugg
i tverrslaget inn til fordelingsbassenget.
Ved Forsmoen fortsetter tUnnelarbeidene i undervannstunnelen,
og vi regner å nå ca. 850 m inn
til jul.
Så mangeartede som slike anleggsarbeider er, vil det alltid finne
sted episoder som kan være av alvorlig karakter eller med et anstrøk av humor. En episode av
alvorlig slag hadde vi da det i
undervannstunnelen holdt på å bli
oversvømmelse. Ved stor nedbør
vokser lekkasjene i denne tunnelen voldsomt. I oktober hadde vi
en helg et kolossalt regnvær, slike
ting hender ser det ut til når det
er lite folk til stede. Med regnværet øket lekkasjen og pumpene
klarte ikke å holde vannet nede.
Til hjelp fikk vi opp anleggets 2
brannsprøyter. Det ble ikke nok.
Pumpene ellers på anlegget var
selvsagt opptatt under slike forhold. Time for time steg vannet.
Ved velvillig assistanse fra Sivilforsvarsleiren på Bjerka fikk vi
utlånt 2 store brannsprøyter, og vi
klarte igjen å få vannet til å gå
ned. Det var spennende timer.
En episode av mer humoristisk
art er fra Halvarddalen. Denne har
navn fra noen lapper som bodde
på en plass der. I adkomsttunnelen
hadde driften en tid vært hindret
av forskjellige ting som etter hvert

70

Inntaksdam

på Fallfoss

ble rettet. Men så fusket tennapparatene. Arbeiderne var flere gan,
ger plaget med å få salvene til å
gå. Til slutt ryktedes det der oppe
at en finnkjerring hadde «gannet»
over fjellet for å hindre utbyggingen.
Funksjoncerer

og arbeidere.

Av nedenstående tabell kan en
se antall funksjonærer og arbeidere

Anlegg

FOSSEKALLEN

ved anlegget pr. siste dag i hvert
halvår siden sommeren 1956. I og
med at Ø.R. ble bestemt utbygd

før N.R. var ferdig, kunne vi starte
opp det nye anlegg med vante folk
som grunnstamme. Det har vært en
stor fordel. Ellers har en inntrykk
av at både funksjonærer og arbeidere stort sett liker seg og trives
med arbeidet og at alle gjør sitt
beste for et godt resultat.

249

388
31
31

84
472

43

I mai 1920 satte herr Holteng for
første gang •sine føtter innenfor
Vassdragsvesenets dører. Han begynte som stikningsformann ved
Hakavik kraftanlegg. Senere flyttet
han over til hydrologisk avdeling
hvor han var beskjeftiget fra
1922-25. I årene 1925-33 var
Holteng på planleggingskontoret
for Nore, med kontor i Ullevålsvegen 72. Hans tidligere anleggsvirksomhet kom her til nytte.
I forbygningsavdelingen, hvor
han hadde sitt virke fra 1933 til 30.
november 1957, utførte herr Holteng
kartleggingsarbeider.
De
mange kart som kommer fra hans
hånd, de fleste i målestokk 1:2000,

223
472

239

397
50

43

vil bli benyttet i uoverskueligfram-

8

bygging.

Pr. 30/6-56 Pr. 31/12-56 Pr. 30/6-57 Pr. 31/10-57
Funksj. Arb. Funksj. Arb. Funksj. Arb. Funksj. Arb.

N. R.
Ø. R.
Sum

under

50

48
216
613

48

479
718

tid. Måling og tegning av grenselinjer, djupål, havneganger, innmark m. v. er gjort med stor nøyaktighet. Hva dette betyr er ikke godt
å verdsette i dag. Dertil er kartene
og profiltegninger oversiktlige og
vakre, i et lett håndterlig format.
Herr Holteng er familiemann.
Ved hjemmets arne, blant kjekke
sønner og barnebarn, trives han.
Etatens tjenestemenn setter også
pris på hans bramfrie og vennlige
vesen.
Den 26. november 1957 fylte konstruktør Conrad Holteng 70 år og

går da over i pensjonistenesrekker.
Herr Holteng ønskes alt godt for
framtiden.
David Myhre.

INSET KRAFTANLEGG
Liv og virke fram
AV BYGGELEDER

Da Stortinget våren 1955 ga
grønt lys for Innset Kraftanlegg,
var det vel få av oss som nå steller
med anlegget, som hadde tenkt oss
at vi skulle få noe med dette anlegget å gjøre. Men skjebnen og omstendighetene ville altså noe annet,
og her sitter vi altså, og når alt
kommer til alt må en vel si at tingene i grunnen har artet seg annerledes enn vi opprinnelig hadde
tenkt oss.
Da undertegnede 15.-23. juli
samme år foretok den første befaring med avdelingsdirektør BrochDue og skuet stedet hvor jeg skulle
leve og virke de kommende år,
gikk det opp for meg hva oppgaven
virkelig var. Her var det å begynne
på bånn. En hadde riktignok karter
og planer og penger, men det var
alt.
Men nå litt over to år etter, når
jeg tar et tilbakeblikk over de
svunne år er det forbausende og
måtte innrømme at i grunnen var
ikke vanskelighetene så store som
en ved første øyeblikk trodde.
Her sitter vi i våre leiligheter
eller hybler, lytter til radio som
riktignok svært ofte er i dårligste
laget, har det godt og varmt om
vinteren og beskyttet mot insekter
om sommeren, og lever en tilværelse som godt kunne vært verre.
Den nyoppførte Strømsli kraftstasjon på 1500 kw. har hittil oppført seg tilfredsstillende siden den
ble satt i gang sommeren 1956.
Veien Strømsli-Innset-Slottmoberget, som for lange strekningers
vedkommende var en dårlig kjerrevei, og for andre strekninger besto
av myr eller leire med litt gras på
toppen, er nå utbedret så den er

til i dag
W. GREVE

ninger og sosiale bygninger er
etter hvert kommet opp og har
føyd seg merkverdig godt inn i terrenget. Det har ikke alltid gått så
hurtig som kunne vært ønskelig,
men det er da tross alt kommet
opp, så en i ny og ne fikk en unnskyldning til å feire noe. Den første
var overgangen fra pensjonatliv på
Setermoen
til
brakkeliv
på
Strømsli og Innset. Siden fra brakkeliv til kontortilværelse, og siden
er det gått slag i slag. Nå sist står
innvielsen av forsamlingshuset for
tur, og da regner vi oppbyggingens
periode for avsluttet.
Imidlertid kunne en jo ikke bare
bygge hus og tenke på det personlige velvære. Det var jo først og
fremst kraftanlegg som skulle bygges. Den siden av saken hadde forsåvidt ligget i tankene helt fra
første dag. Men uheldigvis så var
ikke planene så ferdige som kunne
vært ønskelig. Kraftstasjonen var
nemlig planlagt for to alternativer.
Alternativ 1 i åpen skjæring, og
alternativ 2 i fjell. Hvilket alternativ som skulle benyttes sto fremdeles åpent. Anlegget foretrakk

åpen skjæring, mens sivilforsvaret
ville ha den i fjell. Sivilforsvaret
var sterkest.
Likeledes var plaseringen av omløpstunnelen ved dammen gjenstand for diskusjon, men her ble
anlegget sterkest. Hvilke løsninger
som er de beste vil tiden vise, men
prestisjen fikk iallfall ikke for store
knekk, og ansiktet ble til en viss
grad
bevart.
Anleggsarbeidene
kunne ta til for alvor.
Allerede sommeren 1956 ble de
første skjæringer satt i gang på
Innset, og høsten 1956 på Slottmoberget. Den forste høsten var kraftsituasjonen ikke tilfredsstillende,
så arbeidet gikk trått. Men i løpet
av høsten kom de stasjonære presser etter hvert i gang, og fra nyåret 1957 kan en si at anleggsarbei,
det var i gang.
Årets resultater må en stort sett
regne som tilfredsstillende, og de
oppsatte programmer gjennomført.
«Anlegget begynner å ta form»,
som det så smukt heter. For å ta de
viktigste arbeidene som er utført i
løpet av året, får vi begynne fra
toppen.

farbar hele året. Den første våren
greidde selv ikke jeeper eller lastebiler med 4-hjuls trekk å forsere
den. Under den verste perioden ble
det brukt over 3 timer på en strekning på 12 km. Muskegg og Buldozere var de eneste •kjøretøyer
som kom fram.
Telefonforbindelsen
som det
første året var så som så, er nå
bragt i orden.
Brakker,
boliger,
driftsbyg-

Bebyggelsen

ved stasjonsområdet,

sett fra Ørneberget.
FOSSEKALLEN
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Ved inntaket, Slottmoberget.
Kontoklasse 6.-

Her er inntakskanal, inntak,
bunntappeløp og tømmetunnel
samt lukesjakt 1 og 3 ferdigsprengt.
Bjelkestengselforan inntak og ved
utløptømmetunnelen støpt. Fangdammen er lukket. Det gjenstår
endel fyllingsarbeide på fangdammen, men dette beregnes å bli fullført før jul.
Hovedmassen av damfoten er avdekket. Ca. 70 m på hver side av
elveløpet er ferdig gyset. Elveløpet
er grovrensket, og finrensken på
de resterende partier er godt
underveis. Støttedammen på luftsiden, totalt ca. 70 000 kubikkm,
halvferdig. Sidetak for tettningsmasse og filtermasse åpnet. Steinbruddet er kommet i full sving. De
resp. fyllmasser er blitt besiktiget
av ing. Kjernsli fra Geoteknisk Institutt og funnet tilfredsstillende.
Tverrslaget for driftstunnelen ferdigdrevet og såle støpt. Driftstunnelen regnes å være i full sving de
nærmeste uker. Alle hjelpeanlegg
her er stort sett ferdige og alle
transportveier steinsatt og gruset.
Da vi startet finrensk i damfoten
hadde vi satset på at Bulldozere og
vannkanonen skulle greie denne,
og vi var jo litt spent på resultatet. Men stort sett så må vi si at vi
var heldige. Bulldozerne og vannkanonen arbeidet utmerket sammen, så den manuelle finrensk ble
et minimum. Plombering av slepper og utjevning av tettningssonen
med betongsprøyte må en også si
var et vellykket eksperiment.Hittil hadde vi altså hatt litt flaks,
men nå sto altså neste post på programmet for tur, injeseringsarbeidet. Balgård fra Aura var blitt tilkalt for å sette dette arbeidet i
gang. De første 3 m-hull ble boret.
Boringen viste ingen tegn til
større slepper. Hullene ble prøvd
med vann, trykket steg men ikke
tegn til større svakhetssoner i
fjellet, og de første 3 m ble gyset
med rimelig sementforbruk. Hullene ble forlenget til først 8 m,
fremdeles ingen tegn som var foruroligende, fremdeles rimelig sementforbruk. og da 12 m-hullene
viste samme resultat må vi innrømme at vi dro et lettelsens sukk.
Hvis resten av damfoten er like
hyggelig som den del som er behandlet i år, må vi si vi slipper
billig fra dette meget viktige arbeidet. Dette var altså kontoklasse
6 i kontoplanen.
10
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La oss nå se litt på kontoklasse

nr. 7. Fordelingskammeret.
Her påbegynte vi veien opp til
anleggsstedet sommeren 1956, og
krøp sakte og sikkert oppover utover høsten. Nedre innslag for
driftstunnel var fastlagt. Men det
var også alt. Overgangskonus for
rørsjakt, samt avslagskammer var
avhengig av stasjonens plasering.
Men da stasjonens plasering fremdeles svevet i det blå, kunne disse
heller ikke fikseres før dette spørsmålet var løst. Det løste seg heldigvis uten at noe ble foregrepet,
og vi kunne begynne å krabbe inn
i fjellet. Utformingen av avslagskammeret var imidlertid ikke løst,
men en kom da til en måte der
også, så da 1957 gikk inn, hadde vi
planene for dette område også såpass på det rene at vi kunne legge
litt mere langsiktige planer. Her
har hittil arbeidene i forbindelse
med rørsjakten hatt prioritet.
Denne er nå gjennomdrevet med
redusert profil, dels med synk og
dels med stigort. Avslagskammeret
utsprengt, de øverste 15 m av rørsjakt strosset og støpt, utstrossning
av overgangskonusunder arbeid.
Driftstunnelen ble først drevet
med redusert profil, men er nå
strosset ferdig i en lengde av ca.
100 m, og tunneldriften her beregnes også å være i full drift i løpet
av høsten.
Vi kommer så til neste kontoklasse, nr. 8. Kraftstasjonsområdet.

Som for de to andre arbeidssteder, begynte vi her også i rolig
tempo våren 1956. Da vi ikke
hadde disponibelt nok arbeidskraft,
måtte arbeidet avstemmes etter
luftproduksjonen fra disponible
dieseldrevnekompressorer.Forskjæringer for A og kabeltunnelen ble
sprengt i tur og orden. 20 m av
A ble drevet så lenge vi hadde første Eimco 105 ferdig. Denne måtte
imidlertid nokså snart flyttes til
damstedet til bunntappeløpet, som
på det tidspunkt hadde prioritet.
Kabeltunnelens tverrsnitt, ca. 7
kvadratmeter, kunne imidlertid
ves. Det gikk sakte, men sikkert,
da en måtte håndskyve vaggene
den første tiden.
Mens vi ventet på neste Eimco
105, ble de drevne 20 m av A-tunnelen utstøpt, da fjellet her var
dårlig. Kompressorstasjonen var
imidlertid kommet i drift, så på
nyåret 1957 kan en si at tunnelarbeidene kunne komme i gang for
godt. I dette området må en også

si at arbeidet stort sett har gått tilfredsstillende.
Kabeltunnelen er drevet fram til
rørsjakten, og stigort drevet til
gjennomslag med synk fra toppen.
Vederlagsstollene i stasjonshvelvet
drevet ferdig, og hele hvelvskiven
strosset. For hvelvets vedkommende regnet vi med dårlig fjell,
og opplegget var gjort med henblikk på dette. Vi slo opp 3 slisser
og hadde regnet med å utvide hvelvet fra disse med ribbestøp etter
hvert som det ble påkrevd. Men
da fjellet i disse slisser så ganske
lovende ut, besluttet vi å begynne
i en ende og strosse oss fram så
langt vi fant det forsvarlig og så
støpe. Imidlertid viste det seg at vi
for hver salve syntes vi kunne ta
en til. Dette gjentok seg så ofte at
plutselig hadde vi hele takskiven
ute. Den er nå forsvarlig renset og
boltet, og forberedelser for forskaling og støping er nå i full
gang, og vi håper å ha mesteparten
av disse støpearbeider ferdige før
jul i år.
Arbeidet med A-tunnelen ble
gjenopptatt, og denne er nå drevet
gjennom stasjonen og ca. 10 m
forbi. Tunnelstubb for hvelv vannmotstandskammer er også drevet.
En gikk så løs på T-tunnelen fram
til bunn rørsjakt. Denne er framdrevet, likeledes bunnskål ned til
bunn fundamentgrop maskin 1.
Herfra er så sugerør drevet fram
til undervannskammer. Alle disse
tunnelstubber er drevet med minsteprofil for Eimco 105 og Dumptorer ca. 18 kvadratmeter. Horisontalstrekningen av rørsjakten er
også i gang. A-tunnelen •ar fått
betongsåle, og T-tunnelens såle
står nå for tur.
Undervannskanalen ble påbegynt høsten 1956 da vi fikk ledig
maskin fra dammen. Dette arbeidet
ble fortsatt utover vinteren, men
ble stoppet da vårløsninga tok til,
og kunne først gjenopptas høsten
1957. Her er nå forskjæringer til
U-tunnelen ferdigsprengt og påhugget under arbeid. Dette arbeidet blir litt omstendelig da fjellet
ved påhugget er så som så, men
ikke værre enn at det skal gå med
litt forsiktighet.
Av andre arbeider som ligger litt
utenom de her nevnte har vi satt
opp en liten kistedam inne ved
Altevann, hvorved en øket magasinet med ca. 30 prosent, dette arbeid ble utført for Bardufoss Kraftlag, for å avhjelpe den prekære
kraftmangel i fylket, Utgiftene skal

betales av Bardufoss Kraftlag. Det
var en interessant liten oppgave.
Arbeidet ble utført i entreprise.
I løpet nv sommeren har vi også
hatt et ganske morsomt og allsidig
veiarbeide. Det var den 3 km lange
forbindelsesvei mellom Østerdalen
og Sørdalen. Vegarbeidene var
enkle, typisk maskinterreng. Det
var broene som var interessante.
Det er to stykker. Broen over
Barduelven består av 2 seksjoner,
en jernbetongbro på ca. 13 m og en
stålbjelkebro med jernbetongdekke
på 18 m. Broen over Sørdalselven
er en forspent betongbro på 28 m.
Mesteparten av arbeidet er utført i
entreprise under kontroll av anlegget. Veien beregnes åpnet for
trafikk i midten av november.
De nevnte ting gjør seg ikke selv.
Riktignok er automasjon dagens løsen, hvor målet er en sentral,
hvorfra en hvitjakket herre dirigerer sine roboter. Så langt er vi ikke
kommet her. Vi må nok ha folk til
å styre maskinene, og bra er det.
Det ville bli altfor kjedelig på et
anlegg bare å omgås umælende roboter, som utførte alle ordrer uten
å mukke. Litt krangel må til for å
sette spiss på tilværelsen. Anleggsstyrken har ikke vært stor, men tilstrekkelig, og alle har gått inn for
oppgaven for fulle mugger. Den
har vært varierende i antall fra 226
arbeidere og 26 funksjonærer i januar til 316 arbeidere og 32 funksjonærer i august. Antallet vil bli
redusert utover høsten når damarbeidene etter hvert ebber ut.
Dette er i korte drag en beretning om hva som er utført for godt
og ved de bevilgede midler, men så
vidt jeg har forstått Fossekallen er
den også litt interessert i hvordan
livet arter seg for den lille mann
eller kvinne bak maskinene, det
være seg en gravemaskin ned til
den minste regnemaskin.
Så vidt vi selv kan bedømme er
menneskene her ikke stort annerledes enn mennesker flest. Om vi
har tatt preg av omgivelsene og de
klimatiske forhold kan bare utenforstående uttale seg om. Stedet er
lite, ligger langt fra de store kultursentra. Dette må jo arbeidsretten ha vært klar over da den bevilget arbeiderne høyfjellstillegg eller
tillegg for øde strøk. Vi har ennå
ikke sett dommen i sin helhet, så
hva de har lagt mest vekt på, er
oss fremdeles ukjent. Men mere om
det senere. Det blir altså de små
nærliggende ting som blir de store
begivenheter her. Det kan være

Fra dammen

ved Slottmoberget.

Boring av hull for injisering

ukens brigdeaften. Denne kommenteres livlig i flere dager.
Det kan være en kinoforestilling,
det har vært en sjelden foreteelse,
men desto viktigere. Og så •har vi
vind, vær og temperatur. Det er
ikke det sted i Norge som etter vår
oppfatning har et slikt hardt og
variert klima som Innset. Hvordan
været enn er så er det galt, altså
et uoppslitelig
diskusjonsemne.
Når dette emne er oppbrukt har vi
det berømmelige fiske i Altevannstraktene. Dette begynner i april
med isfiske, og fortsetter så til
langt på høsten med varierende
redskap og slutter med isfiske. De
som ikke fisker har myggen, som
ser ut til å ha en viss forkjærlighet
for ikke fiskende. Disse har ingen
annen utvei til en fredelig stund
enn å flykte til sjøen så ofte det lar
seg gjøre. — Så har vi •skiturer så
snart mørketiden er over. Mørketiden går vi over i stillhet, da gjør
vi som bjørnen, holder oss i hiet.
En sjelden gang organiseres unnsetningsekspedisjoner
etter svenske skiløpere eller engelske fjellklatrere. —
—
Større begivenheter i tillegg til
trekkfuglenes
og midnattsolens
komme er besøk på nnlegget. Det
begynte med fylkesting, sivilforsvarsnemnd, forsvarsminister med
følge. Så hadde vi avdelingsdirektøren her på en ukes besøk, etterfulgt av NVE hovedstyre, så representanter for de nordlige fylkers
ingeniørforeninger,
elektrisitetsverk etc., og sist og ikke minst
Arbeidsretten. Dette må vel karak-

av darrtfoten.

teriseres som årets besøk, sett i lys
av resultatet av besøket. Rettsmøtet i seg selv var både underholdende, lærerikt og interessant Apropos besøk, når man ser på antallet av de grupper som absolutt skal
besøke anleggene i den korte sommertid, og i svært mange tilfeller
på søndager, kan man ikke unngå
å trekke følgende slutning: Hvorfor ikke til en forandring ta en
vinterbefaring? Disse ville være atskillig mer populære på anleggene. Da er man mere avsondret
og har ikke turplaner. De besøkende
ville få et mer riktig bilde av livet
og forholdene på stedet. Midnattssol, lyse netter og sommer varer
tross alt bare 3 av årets måneder,
resten 9 måneder er vinter. Dette
er et sidesprang, men tankene dukker opp rett som det er når vintertilværelsen blir for ensformig og
monoton.
Det forløpne år har også hatt endel mindre begivenheter. Funksjonærmessen ble ferdig i vår og innviet 17 mai, likeledes har det vært
en sterk avgang fra ungkarenes
rekker over til ektemennenes. Det
var begivenheter som ga grunn for
en liten festlig tilstelning, og som
tidligere nevnt kan vi si at vi får
fast kino her, idet forsamlingshuset nå er ferdig.
Denne lille beretning fra Innset
håper jeg har gitt Fossekallens lesere et ørlite inntrykk av forholdene og livet her, og så vil jeg
slutte med å ønske samtlige «God
jul og godt nytt år».
FOSSEKALIEN
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Ved overingeniørJON

HOL

— Billed

Ved en forandring av Hovedstyrets administrasjon i
1933-1935 falt den tidligere inndeling i 3 direktorater
bort (Vassdrags- og Fløtningsdirektoratet, Fossedirektoratet og Elektrisitetsdirektoratet) og ble avløst av 6
avdelinger, hvorav Kraftverksavdelingen overtok følgende arbeidsoppgaver, som tidligere hadde sortert
under fossedirektøren:
Drift av statens kraftverker, forvaltning av statens
vannfallseiendommer og planlegging for utnyttelse av
disse.
I 1949ble opprettet 2 nye avdelinger,som etter hvert
har overtatt en del av de nevnte gjøremål og hvoretter
Krafrverksavdelingenifølge Hovedstyrets instruks pr.
oktober

1955 er tillagt:

Driften av statens kraftverker med regulerings- og

kraftoverføringsanlegg,herunder utvidelsesarbeider

og nyanlegg i den utstrekning disse ikke blir henlagt
under Bygningsavdelingen.

Avdelingens sjef
Kraftverksjefen — er fra 1948
J. Hjort, som overtok etter J. C. Holst, den første
innehaver av stillingen.
Kraftverksjef

Frk. Astrid
Sittende:

Jens Hjort.
Bodahl.

Mengshoel

og frk. Sætre.
og frk. Graff.

Frk. Moltzau,fru Jørnlo

— Stående

fra venstre:

Østlandskraftverkene:
Stående fra venstre, 1. rekke: Valaker, Aurlien, Bleken, Tangen, Skovli og Dahl. — 2. rekke: Vik, Thomassen,
Vinjar,
Smith, Bjerkebo, Vittersø og Saupstad.
Regnskapskontor
— bokholderi:
Sittende fra venstre: Fru Kristiansen,
Torgersen og fru Gar,
mann Thom. — Stående fra venstre: Bjørnsrud, Røsok-Olsen,
Storaker, Bjøntegård,
fru W eibell, Hornfeldt,
fru Ncess, frk.
Berg, Lindstad, frk. Haatvedt, Romen og Holter.

rtasje ved sivilingeniør KJE LL EIDE T

Kraftverksavdelingen forestår for tiden driften av
følgende kraftverker med tilhørende kraftoverføringer,
understasjoner og vassdragsreguleringer: Nore I og II,
Mår, Hakavik, Langerak, Aura med Dalen I, Hasselelva, Røssåga nedre anlegg med Stabbfossen, Reinfossen og Glomfjord med Lille stasjon. Driften av Morkfoss-Solbergfoss Kraftverk foreståes av en stasjonsingeniør under en driftdireksjon hvor staten som eier
av 1/3 i anlegget er representert.
Samlet energiproduksjon 1956-1957: 5 131 923 293
kWh. Kraften leveres overført til sentrale steder i
distriktene.
Snart kommer også kraftanleggene i Tokke, Røssåga
øvre fall og Innset (Bardu) som for tiden er under utbygging for statens regning.
Jfr. skisse som viser samtlige anleggs beliggenhet i
vårt langstrakte land.
Når det gjelder de staten tilhørende vassdragsreguleringer bemerkes, at driften og vedlikeholdet foreståes av Kraftverksavdelingen som ett ledd i kraftverkenes drift — for Numedalslågens regulering ved et
Sittende
fra venstre: Svanøe, Hol og Eggan. — Stående fra
venstre: Mathisen, Moxness og Stranger.
Fra venstre: Brovold, Gravdal og Dahl.
De øvrige kraftverker:
Sittende
fra venstre: Hedemark,
Hugo og Bjerke-Nilssen.
—
Stående fra venstre: Ervik og Eidet.
Svakstrømskontoret:
Sittende
fra venstre: Gohn, Gusdal og Eriksen. — Stående:
Østern.
Materialkontoret:
Sittende:
Frk. Gjøtterud
og Arentz-Schjetne.
— Stående fra
venstre: Grandr
og Troppen.
Ikke til stede ved fotograferingen:
5. Frk. Kaas og sentralborddame frk. Simonsen.
6. Finsås. 8. Horn, Huseby og Aal. 9. Hage.

eget driftskontor. Ved reguleringsanleggenei Glomma
og Mår/Gjøyst, hvor staten bare er deleier, foreståes
driften av henholdsvis Glommens, Lågens- og østTelemarkens
brukseierforeningerfor deleiernes regning. Staten er her representert ved medlemskap i de
respektive styrer.
Avdelingen er for tiden organisert med følgende
kontorer under kraftverksjefen:
østlandskraftverkenes

drift:

Overingeniør Ditlef Smith.
De øvrige kraftverkers
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Svakstrømskontor:

Overingeniør Anders Gohn.
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kontor:

Overingeniør K. V. Mathisen.
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drift:

Overingeniør Leif Hugo.
Det elektrotekniske
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Det bygningstekniske kontor — Numedalslågens
ingeniører som fra et sentralt sted kan dirigere koplinregulering:
ger
og være klare til utrykning for reparasjoner —
Overingeniør Rolf Moxness.
«Alarmberedskap». Ledningsnettet er ofte slik utbygget at kraft kan bringes frem til nesten hvilket som
Sekretariat og underliggende materialkontor:
helst sted, selv om det oppstår feil på en eller annen
Kontorsjef T. Mengshoel.
linje.
Materialforvalter Odd Arentz-Schetne.
For å kunne drive vakttjenesten på en effektiv måte,
det være gode og direkte telefonforbindelser mellom
Regnskapskontor,
bokholderi:
kraftstasjonene og vaktsenteret. Her brukes i meget
RegnskapssjefT. Torgersen.
stor utstrekning selve kraftlinjene som telefonlinjer,
men det finnes også helt trådløse forbindelser slik som
Sivilforsvarskonsulent:
f. eks. mellom Storenut (ved Mår Kraftverk) og FrogOberstløytnant Nils Eggan.
nerseteren. Planlegging, bygging, vedlikehold og drift
Til den stedlige ledelse er ansatt stasjonsingeniører
ved følgende kraftverker: Nore, Mår, Aura, Glomfjord av alle telefonforbindelser samt fjernmåling er et
meget omfattende og komplisert arbeid som Kraftog Røssåga.
verksavdelingenssvakstrømskontor tar seg av.
De foran omhandlede forbedringeri «service»som er
Ved Kraftverksavdelingen behøves først og fremst de viktigste oppgaver for den tekniske stab, er imidlerpersonale til å forestå de rent tekniske oppgaver, men tid avhengig av noe mer:
Et kraftverk som er satt i drift er nemlig ikke endeogså til å utrede de mange juridiske oppgaver i forbindelse med kontrakter, skattesaker m. v., samt til å ta lig ferdig. På grunnlag av driftserfaringer og forskning kommer det stadig forbedringerbåde i det små og
hånd om de omfattende regnskaper med bokholderi,
i det store, og utstyret i stasjonene undergår en langmaterialforvaltning,
arkiv, maskinskrivning
m. v.
som men sikker forandring — om enn ikke alltid så
Hva er så de rent tekniske oppgaver ved Kraftverks- iøynefallende. Dessuten foregår lastforskyvninger.Det
avdelingen? En legmann ville kanskje være tiilbøyelig vil si behovet for kraft øker enkelte steder mer enn fra
til å tro at når et kraftverk, en overføringslinjeog en først av antatt og andre steder mindre. Understasjotransformatorstasjon først er bygd ferdig og dertil nene må derfor utvides, linjeforbindelser forandres,
egnede folk til å passe på at alt går som det skal, skulle fasekompenseringskaffes m. v.
De tekniske oppgaver ved vassdragsreguleringene
man ikke behøve noe teknisk driftspersonale til å slite
omfatter vedlikehold av dam- og senkningsanlegg,oppkontorkrakker
i «brakka».
setting av prognose for vannhusholdningen
til enhver
Men tidens tann tærer, og den tekniske utvikling går
stadig fremover ofte ganske raskt. Folkene på kraft- tid med sikte på størst mulig kraftproduksjon under
verkene og understasjonene har nok å gjøre med det vekslende nedbørforhold og gjennomføringav en rasjovanlige vedlikehold og de problemer som slitasje og nell manøvrering i henhold hertil.
Fløtningens interesser må også ivaretas — enten ved
driftsforstyrrelser skaper. Kravene til driftsikkerhet er
blitt meget store. At det blir lys i lampen og varmt på at tommeret transporteres med bil eller jernbane eller
komfyren til alle døgnets tider og på en hvilken som ved at det skaffes fløtningsvann. I NumedalsMgener
helst årstid bare man skrur på en bryter, er blitt en man kommet til en kombinert ordning, med delvis oppselvfølgeligting. De litt eldre av Fossekallenslesere vil rettholdelse av fløtningen samtidig som man har utført
sikkert huske fra «de gode gamle dager» at «lyset ofte elvearbeider med sikte på å spare fløtningsvann og
ble borte», og at man tok dette som en naturnødvendig- man har derved oppnådd en sikrere og bedre fløtning
het. Nå til dags hender slike avbrudd i driften meget enn før vassdraget ble regulert.
En beskrivelse av reguleringsanleggenei Numedalssjelden og bare under helt ekstraordinære værforhold,
lågen er inntatt i Fossekallen nr. 5 (1955).
men så må det også foruten vakt døgnet rundt på
Foranstående er i grove trekk de saker som den tekkraftstasjoner og understasjoner være vakthavende
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niske stab i Kraftverksavdelingen steller med. Hertil
kommer så arbeidet med kraftsalget, som ordnes ved
•e respektive driftskontorer ved avdelingen.
Sekretariatet er et «sekkekontor» for saker med juridisk tilsnitt, og vil så langt tiden rekker avlaste ingeniører og teknikere for saker av ikke teknisk art. Først
og fremst skal det dog ta seg av de mange oppgaver
som følger med beskatningen av våre kraftverker,
overføringer, reguleringer m. v. Staten betaler ikke
skatt til seg selv merkelig nok, men dog til de kommuner der anleggene ligger. Det må derfor eksempelvis
årlig utarbeides selvangivelser til for tiden 115 kommuner, hvorav mange får selvangivelser for opptil 3 kraftverker. Dette arbeid er vanskelig og svært, og de skatteregler som kommer til anvendelse er i sin tid av Skattedirektøren karakterisert som de vanskeligste i hele
landsskatteloven. At vi ikke har røket ut i flere skatte-

prosesser enn tilfellet er skyldes samvittighetsfullhet
og dyktighet hos «skattegjengen».
Regnskapskontorets arbeid sto beskrevet i Fossekallen nr. 1 (1954) og gir et lite innblikk i alt som er å
passe på i så måte.
Sist, men ikke minst må nevnes arbeidet med
maskinskrivning av avdelingens omfattende korrespondanse, ordning av faglitteratur, tidsskrifter m. v.
Fotoreportasje m. v. fra kraftverkene, reguleringene
og understasjonene bør komme i Fossekallen ved
leilighet.
Våre kontorer her i «Brakka» (også kalt Setra) er av
enkelte blitt betegnet som «kummerlige». Men vi trives her, — er blitt vant til de skjeve dører og til lydene
fra våre naboer — de firhjulte ved Bilkontrollen i
vest og de firbente ved Veterinærhøgskolen i øst.
Her er innlagt vann og vi har elektrisk lys og varme.

TOKKE kraftanleggi 1957
Av byggeleder K. ØDEGARD
I januar i år kunne anlegget ta i bruk sitt nye kontorbygg på Dalen og dermed få etablert den nødvendige tekniske og merkantile administrasjon. Forholdene inntil da hadde vært ytterst vanskelige.
Bygningen ligger pent til på et utfyllt platå ved
siden av riksvei 10 ved enden av Bandakvann. Den er
bygd i en etasje — 70 m lang, nærmest brakkeliknende. Inngangsbygget er noe høyere og gir plass til et
påtenkt modellrom over resepsjonen.
Den merkantile og de tekniske avdelingene ligger på
hver sin side av inngangen og bygget inneholder i det
hele 20 større og mindre rom som alle blir benyttet til
kontorer unntatt 2 av dem, hvorav det ene benyttes
til frokostrom for funksjonærene og det andre til konferanserom. I en stor og rommelig kjeller har betongingeniøren innredet sitt laboratorium for betongkontrollen.
Samtlige kontorer er nå forlengst tatt i bruk og
administrasjonen kommet i faste former.

Anleggets

nye kontorbygg.

Vi har all grunn til å være fornøyd med det nye
kontorbygget — med lyse og rommelige kontorer —
nytt moderne inventar og utstyr, moderne kontormaskiner — lyntelefon mellom de viktigste kontorer,
lager og verksted, og personsøkere fra sentralbord til
samtlige kontorer og korridoren.
Gleden var da også stor da vi kunne ta vårt nye
kontorbygg i bruk.
Imidlertid var det startet opp med selve anleggsarbeidet og de forberedende arbeider på store deler av
anlegget.

I det øvre området var Haukeli kraftverk langt på
vei og dammen ved Langeidvann — magasin for kraftverket — ferdigstøpt. Transportveiene
fram til Bordalen, Songa og Kjelavatn var påbegynt
telefonlinjer
under
arbeid, og boliger
under oppførelse.

— kraft og
og brakker

I Arnot—Dalen-området var også de forberedende
arbeider startet godt opp. Her var foruten de nødven-

Boligområdet

til venstre. Hovedlager og verksted til høyre.
grunnen brakkeområdet
på Buøya.
IOSSEKALL
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Stasjonsområdet

med transporttunnel
til venstre
til høyre.

og adkomsttunnel

dige transportveier fram til tunnelinnslag og stasjonsområde, hovedverksted og lagerbygg både på Dalen og
i Åmot påbegynt, — dessuten boliger og brakker med
kloakk og vannanlegg.
Men hverken arbeidsstyrke eller funksjonærstab var
ved nyttårstid tilstrekkelig for å sette full fart i arbeidene. Antall funksjonærer var på denne tid ca. 40, og
arbeidsstyrken med kokker m. m. ca. 400.
I løpet av året er både antall arbeidere og funksjonærer øket til det dobbelte og vi noterer i dag ca. 800
arbeidere og 80 funksjonærer.
De forskjellige arbeider etter den oppsatte plan er

nå i full gang over hele anlegget. Av det som er utført
i årets løp kan i store trekk nevnes: For underbringelse av arbeidere og funksjonærer er det bygd 25
brakker, 4 dobbeltboliger, 20 rekkehus, driftsingeniørbolig, 16 anleggsboliger samt 4 maskinistboliger for
Haukeli kraftverk. Videre er bygd •hovedverksted og
lager på Dalen og i Amot, og 10 mindre verksted- og
kompressorbygg ved de forskjellige arbeidssteder.
I kraftstasjonen er adkomsttunnel og transporttunnel sprengt fram til stasjonshallen — utsprengning og
sikringer av hvelvet pågår, og utsprengningen av den
ene trykksjakten er påbegynt. Øvre ventilkammer er
snart ferdigsprengt og utstøpt, — og utsprengningen
av trykksjakten ovenfra kan om ikke lenge settes
gang. Både her og i stasjonen har fjellet vært dårlig og
gjort det nødvendig med store betongutforinger.
Alle fire tverrslag på tilløpstunnelen er ferdigsprengt og arbeidet med tunnelen i full gang. Tilsammen er hittil sprengt ca. 900 m av hovedtunnelen.
Dessuten har vi av senkningstunnelen for Totak
sprengt ca. 500 m og av Bordaltunnelen ca. 200 m.
Av transportveier har vi hittil bygd ca. 30 km og
kraft- og telefonlinjer er ført fram til de steder hvor
det nå arbeides.
Av de mer betydningsfulle besøk vi har hatt i løpet
av sommeren kan nevnes:
Representant for Verdensbanken, Mr. Gail A. Hathaway med følge av representanter for Norges Bank,
Handelsdepartementet og NVE, videre styret i Studieselskapet for undersøkelse av Sør-Norges Kraftkilder,
Hovedstyrebesøk samt flere av de interesserte fylkers
elektrisitetsverksstyrer.

Aura og Osbu kraftanlegg
Glimt fra anleggsvirksomheten i 1957
Av byggeleder J. SING SAAS
Redaksjonen har bedt meg skrive en oversikt over
anleggsvirksomheten ved Aura og Osbu i 1957.
I siste nummer av bladet, nr. 3 for i år, har sivilingeniør Bjarne Stensrud skrevet en utmerket artikkel
over emnet. Når redaksjonen likevel ønsker en over,
sikt fra min hånd, skal jeg derfor mest mulig begrense
den til noen supplerende opplysninger og bemerkninger. Likevel må det være meg unnskyldt når jeg for
helhetens skyld ikke kan unngå endel gjentagelser.
Arbeidsstyrken.

Anleggsdriften ved Aura har etter hvert blitt mer
og mer sesongpreget. I januar i år var arbeidsstyrken
på 220 mann. Den var så noenlunde konstant i de 3
første månedene, men steg så jevnt til 350 mann ved
1. mai. Fra nå av kom sesongarbeidene etter hvert i
gang for fullt og arbeidstyrken økte sterkt. I juli,
august og september var styrken oppe i vel 700 mann.
Senere er den så avtatt etter hvert, og den ventes å
komme ned til 150-160 mann når arbeidet skal gjenopptas etter jul.
I disse tallene er kokkene, og brakkebetjeningen for
øvrig, ikke medtatt. Det største antall kokker i sommer var 74.
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Vinterarbeiderte.

Kløvåna-tunnelen var ferdig sprengt i fjor, men avrigging i tunnelen, sprengning og støpning i inntaket
gjensto. For å kunne føre elven inn i Aursjømagasinet
før vårflommen måtte disse arbeidene gjøres i vinter.
Den 6. april var arbeidene ferdig og elven ført inn i
tunnelen. Aura kraftverks nedslagsfelt var dermed
økt med 17 km2.
I hovedkraftstasjonen på Sjølseng gjensto endel
etterarbeider som ble utført i vinter, som dørkeplater,
trapperekkverk og malerarbeider.
I nordre rørsjakt ble det nødvendig å fore ut sjakten med betong i en lengde av 30 m. Det var vel kjent
at det ikke var særlig godt fjell på dette partiet, men
siden beskyttelsnettet i taket var oppsatt, hadde en
tidligere ikke sett tegn til forandringer. Men nå var
fjellet begynt å røre på seg og situasjonen var høyst
foruroligende. Utforingsarbeidet måtte gjøres med den
største forsiktighet og tok derfor lang tid.
Foruten de ovennevnte arbeider var det vesentlig
arbeidet med reparasjon og overhaling av anleggsmaskiner som foregikk i vintermånedene. Verkstedarbeidet ble utført både ved Aursjøen, Osbu og bovedverkstedet.

Forberedelse

til sommersesongen.

Det forelå også i år et ganske stort arbeidsprogram
for sommersesongen. Det gjalt derfor å komme i gang
så tidlig som mulig. Nå var det uvanlig lite snø på fjellet siste vinter, og dette fristet til å sette i gang arbeidet med brøyting av vegen til fjellet tidlig. Bulldozere
ble satt inn på arbeidet, og allerede 4. april var vegen
til Osbu åpen. Senere ble den også brøytet til Aursjøen.
Osbu reguleringsdam.

Da damkonstruksjonen skulle være vel kjent for bladets lesere, skal bare følgende repeteres:
Dammen utføres som steinfyllingsdam med tetning
på vannsiden. Utenpå steinfyllingen mures en tørrmur. Tetningsplaten består så av betongavretting på
muren, 2 lag 21/2" furuplanker med en mellomliggende
aqvariteplate, og ishud av 11/2" bord. Plankelagene forankres ved utenpåliggende balvkløvde •furustokker
boltet til underlaget.
Steinen til fylling og mur tas ut i 2 steinbrudd, ett
ved •hver ende av dammen. Til opplasting brukes
gravemaskiner og til transporten 15 t. Euclid trucks.
Til muringen brukes gravemaskiner montert med
kranutstyr.
Det laveste punkt i damprofilen ligger på cote 820.
I fjor var dammen oppfylt til cote 838. Muren var
også på det nærmeste oppført i samme nivå, men tetningsplaten var fullført bare på de aller laveste partier. Slik var situasjonen da arbeidet ble gjenopptatt i
vår.
Arbeidsplanen for sommersesongen gikk så ut på å
fullføre tetningen opp til cote 838 og å bygge dammen
videre med ferdig tetning opp til cote 847.
Da vegen til Osbu ble åpnet så tidlig, og på grunn
av rimelige snømengder på damstedet, kunne damarbeidet komme forholdsvis tidlig i gang. Men snøen
måtte også i år først ryddes vekk fra vannsiden. Jeg

En del av hovedstyret

med følge utenfor

ventilkammeret.

må således arrestere kollega Stensruds uttalelse i siste
nummer om at damarbeidet kom tidlig i gang fordi en
var uavhengig av snøen i damfoten. Riktignok ble tetningsplaten på de laveste partier gjort ferdig i fjor,
men det lyktes ikke å få utført asfalttetningen i fugen
mellom plateopplegget og plankedekket. Sett i relasjon
til det store arbeidet som ble utført i fjor, var ikke
dette arbeidet nettopp så imponerende. Det dreidde
seg nemlig om et par dagsverk! Arbeidet kunne imidlertid ikke gjøres før ishuden var pålagt, og dermed
ble det hindret av frost og måtte utsettes til i vår. Det
var denne •situasjon avdelingsingeniør Høgestøl i en
ellers nøktern og seriøs arbeidsrapport karaktiserte
med uttrykket: «Så nært, og dog så fjernt.»
Nå vel, bulldozerne feide unna denne snøen også, og
asfalttetningen foregikk under de beste vær- og temperaturforhold.
Nå vil kanskje noen spørre hvorfor det var så maktpåliggende å få utført denne tetningen før snøen var
smeltet bort. Situasjonen var nemlig den at det med
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under bygging.
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ferdig dam til cote 838 ville være mulig å oppta et
betydelig magasin i Osbu, og den manglende asfalt i
denne ulykksaligefugen var den eneste virkelig alvorlige hindring for at dette kunne skje.
Apropos magasin . Den store fallhøyden ved Aura
gjør jo at det magasinerte vann er ganske særlig verdifullt. Under den første del av sesongen måtte en stadig ha dette for øye, og det var i lang tid direkte kappløp mellom damarbeiderne og vårflommen. Med værgudenes hjelp kom vi noenlunde bra fra løpet, selv om
vi ikke greidde dødt løp, men det var det da heller
ikke ventet fra noe hold.
Damarbeidene gikk noenlunde etter planen, og årets
program var fullført den 20. oktober.
Sesongens arbeider karakteriseres best ved nedenforstående tabell som foruten å vise dammens masser
i fullt ferdig stand også viser hva som er gjort i tidligere år og hva som gjenstår til sesongen 1958.
Steinfylling
m3

Tørrmur
m2

Tetningsplate
m2

Ut-

fyllings-

fyllmasse. Endelig kan nevnes at det er drevet et omfattende skogryddingsarbeid i det område som blir
neddemmet aom følge av reguleringen.
Arbeidet ved Osbu har vært ledet av avdelingsingeniør Torleif Høgestøl.
Vegarbeide

ved Gautsjøen.

Det tør være vel kjent at det ble besluttet å bygge
ny veg på østsiden av Gautsjøen, idet vegen på vestsiden ble neddemt ved Aursjøreguleringen.Vegarbeidet var stort sett fullført i fjor, men det gjensto endel
grusing som er utført i år. Bruer over Sørhellåa og
søndre Grova er også bygd i år. Likeså er det utført
endel etterarbeid ved Sletthella bru. Aursjøreguleringen medførte også at vegen på strekningen Sørhella
— Kvita ble neddemt. Dermed ble vegforbindelsentil
Kvitsetrene avskåret. 'Her er det i år bygd 3.000 m
ny veg.
Aursjøreguleringen.

På reguleringsdammen ved Aursjøen gjensto støping av skvettskjerm (bølgebryter) og endel av overløpsterskelen da sommersesongenble avsluttet i fjor.
195555
838
700
Da en fant at dette arbeidet godt kunne utstå til neste
1956143
800 7 570 2 300 838
år, ble det utsatt for ikke å anstrenge sesongens
1957110
500 10030 15300 847
arbeidsprogram unødig. Senhøstes ble dog 200 m av
Gjenstående 25 000 3 900 3 900
den 900 m lange skvettskjermenstøpt.
Skogryddingeni det neddemte området ble også i år
Total masse 335000 21 500 21 500 850 ferdig dam
drevet så intenst som mulig, i det en la størst vekt på
Osbu kraftverk.
å få ryddet mest mulig av de gjenstående busker på de
I Fossekallen nr. 2 for 1955 har overingeniør Ernst lavestliggendeområder. Noen få busker nær HRV, som
Wessel gitt en teknisk og økonomisk redegjørelse for det ikke vil være det minste besvær med å få ryddet
kraftverket. Her skal bare følgende spesifikasjoner neste år, ble dermed neddemt. Forholdet var lett å
gjengis:
observere i turistsesongen og ble selvfølgeligjournalistisk vel utnyttet.
Maksimal vassføring45 m3/sek.
Fallhøyden varierer med vannstanden i OsbumagaBrakkeforlegningen ved Aursjøen ble utnyttet til
sinet:
de forberedende arbeider for Takrenneprosjektet.
h maks = 57,5 m
«Takrenneprosjektet».
h min = 38,1 m.
Det skal installeres ett aggregat. Turbinen er av
En nærmere redegjørelsefor dette prosjekt tør være
en oppgave for en eller annen i et senere nummer. Her
Francis-typen.
Turbin: 32 000 HK.
skal bare nevnes at prosjektet går ut på å bygge en
Generator: 25 MVA,23 MW.
tunnel som skal ta opp en rekke sidetilløp til Aura
Utgraving av kraftstasjonstomten, støping av suge- nedenfor reguleringsdammenog føre disse inn i Aurrør, pillarer for bjelkestengsel og endel fundamenter sjøen. Tunnelen blir en direkte forlengelse av Kløvåvar utført i fjor. Tilløpstunnelen var også drevet fer- natunnelen og blir 11 km lang, herav 8 km med tverrdig og inntaket støpt. Likeså kan nevnes at det første snitt 15 m2 og 3 km med tverrsnitt 9 m2. De største
røret i turbinrørledningen, rørkonusen, var montert og av tilløpene er Lelpåna og Breimega. Fullt gjennominnstøpt.
ført omfatter planen for øvrig 2 korte tunneler på
Målet for sesongensarbeider ved kraftstasjonen var henholdsvis 500 og 700 m for overføring av Bøvra og
å få maskinsalen under tak slik at montering av tur- Høvla til Breimega.
bintromme og ferdigmontering av turbinrør med venDet er gitt en bevilgning i inneværende budsjettår
til kunne skje uavhengig av årstiden (vinteren).
til orberedende arbeider for tunneldriften. Arbeidet
Maskinsalen er nå kommet under tak og montasjen kom i gang i juli.
av løpekranen regnes å være ferdig til 1. desember. Det
I løpet av sommeren og høsten er det bygd en 5 km
ligger således vel tilrette for at programmet kan over- lang veg til innslag II
kort sideveg til innslag I.
Det er bygd kraftlinjer og telefon til begge tverrholdes.
1. etasje av apparatfløyen er også under støping. En slagene.
må imidlertid regne med at vinteren nå når som helst
Ved innslag I er mannskapsbrakker, kompressoranvil sette en stopper for det videre arbeid her.
legg og verksted bygd. Tverrslaget er også ferdigAv øvrige arbeider ved Osbu som er utført i år kan drevet og alt er dermed på det nærmeste klart for
nevnes at det er oppført en messebygningfor drifts- regulær tunneldrift på 2 stuffer.
Ved innslag II er også mannskapsbrakkene oppført,
personalet. På grunn av reguleringen av Osbuvann
måtte vegen til Aursjøen omleggespå to strekninger. forskjæringen er utført og de første salvene på tverrDette er gjort i høst. På den ene strekningen er det slaget slått. De øvrige tilriggingsarbeidermå utstå til
bygd 900 ni ny veg. På den andre måtte vegen om- ngste år, idet alt arbeid nå er nedlagt for i år. Arbeibyggesi en lengde av 300 m.. Her medgikk 8.000 m3 dene har vært ledet av avdelingsingeniørJan Bakke.
Sesong
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høyde
m.o.h.

Settefiskanlegget

i Ugla.

I den innledningsvis nevilte artikkel i siste nummer
er det gitt en uttømmende redegjørelse for anlegget.
Her skal bare gjentas at det også i år er utført ganske
omfattende arbeider.
Det er således bygd reguleringsdammer ved Torhusvann og Solhjellvann. Ved det sentrale anlegget er
de store vinterdammene og en mindre sorteringsdam
oppført.
Anlegget som dermed •på det nærmeste er fullført,
har allerede vært i drift ett år. I vinter blir således den
annen generasjon utklekket, samtidig som den første
blir foret opp for å få mest mulig motstandskraft til
kampen mot sine egne kannibalske stammefrender når
den neste år skal settes ut til full frihet. Heldigvis
aner ikke disse skapningene baktanken til all denne
omhyggelige pleie gjennom 2 år.
Elektrisk

fiskesperre.

For å hindre at fisken i gangtiden skal gå inn i
undervannstunnelen til en ublid skjebne, har det i
kanalen hittil vært anbrakt en helt provisorisk sperre.
Nå skal denne erstattes med en permanent elektrisk
fiskesperre som ventes å bli helt effektiv. Denne er nå
under arbeid.
Taubanen.

Det er i sommer bygd en ny permanent taubane
fra Sandvann til Osbu med konsesjon for personbe-

•••••••••
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fordring begrenset til NVE's eget behov. Dermed er
den siste provisoriske taubane ved Aura satt ut av
drift. Heldigvis! Men du verden for en nytte alle våre
provisoriske taubaner har måttet gjøre for seg.
Byggingen og åpningen av den nye banen blir viet
spesiell oppmerksomhet på et annet sted i dette nummer og blir derfor helt forbigått her.

Kontorarbeidet.

Det ville være galt helt å forbigå i taushet hele det
store arbeidet som gjøres på våre kontorer. Det har
vært ikke så ganske lite ekstra arbeid i år. Loven om
skatt av årets inntekt påla oss ansvarsfulle plikter og
mye arbeid. Vi fikk en splinter ny overenskomst,
kokkeoverenskomsten, og denne har sannelig vært
egnet til å skape grå hår i hodet på noen hver som har
hatt med den å gjøre. Endelig har forhandlinger om
arbeidsvilkår medført en serie etterbetalinger. Men
det kan sies at arbeidet på kontorene, så vel som på
alle arbeidsplasser for øvrig, har gått med liv og lyst.
Besøk.

Vi har også i år hatt flere hyggelige besøk ved anlegget. Her skal nevnes at vi i dagene 16-18. oktober
hadde besøk av Hovedstyret, og fredag 15. november
var industriminister Sjaastad her på et kort besøk. Vi
benytter anledningen til å takke for dette.

•• •- •• •

•
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ÅPNET
Av sivilingeniør K. Y. N I LS EN
Taubaneveteranen

I Aura kraftanlegg omskiftelige historie har taubaner inngått som et riktig ledd i transportapparatet.
Vinterstid var taubanetransport av materialer og utstyr mange steder det eneste en kunne stole på. Naturforholdene tilsier det. Fra november til langt ut på
våren blokerer store snømengder vegene. Høyt oppe i
de stupbratte fjellsidene henger snøskavlene og truer
den som drister seg til å ferdes i dalbunnen. Her kan
en med rette snakke om alpine forhold.
Etter hvert som anleggsarbeidene ved Aura ble avsluttet, ble også taubanene tatt ned. I disse dager
demonteres banen fra Sandvann innerst i Lilledalen
til Osbu — den siste på skansen. Den var i drift også
vinteren 1956-1957 på grunn av arbeidene inne på
fjellet. Men den gamle taubanen til Osbu har fått en

Anton Hammer.

verdig arvtaker. Kommer en nå vegen langs Sandvann, kan en skimte flunkende nye stålmaster oppover Sandvasslia. Det er mastene for den nye persontaubanen som skal sikre forbindelsen til det nye Osbu
kraftverk.
Da det ble vedtatt å bygge ut fallet mellom Osbuog Holbuvann, møtte en straks transportproblemet i
forbindelse med driften av den nye kraftstasjonen. I
sommerhalvåret har en god veg mellom Sunndalsøra
og Osbu. Om vinteren derimot er det bare mulig å
holde vegen åpen gjennom Lilledalen. Fra Sandvann
til Osbu — en strekning på ca. 5 km — måtte atter
en taubane bli løsningen. Men nå trengtes et permanent anlegg, fullt sertifisert for persontrafikk. Banens
kapasitet og driftsforhold ble klarlagt, traseen stukket
FOSSEKALLEN

Kabinen foran øvre endestasjon.

ut og profilert, og i januar 1956 gikk anbudsinnbydelse
ut til en rekke firmaer.
Leveransen av alt mekanisk og elektrisk utstyr til
banen ble overlatt Hordaland Mek. Verkstad A.s på
Voss. Fundamenteringsarbeidene samt byggingen av
begge endestasjoner skulle utføres av Vassdragsvesenet, — likeså selve monteringsarbeidetunder tilsyn av
en montør fra leverandøren.
Monteringen kunne starte tidlig i høst og den
9. november meldte HMV at banen var klar for prøvedrift.
«Fossekallens»spalter er neppe det rette sted til en
inngående teknisk beskrivelse av den nye taubanen,
men enkelte hoveddata kan kanskje nevnes.
Mastene består av rørkonstruksjoner som holdes i
stilling ved hjelp av barduner. Mastene er reist tilnærmet vinkelrett på bærekabelen. Hovedkonstruksjonen utsettes hovedsakeligfor aksiale krefter. Mastekonstruksjonen er rasjonelt oppbygd og er tidligere
tilnyttet ved en rekke taubaneanlegg blant annet til
linkstasjonene rundt om i landet.
Taubanen har enkel bærekabel med endeløs trekkline. Spillet er plassert ved øvre endestasjon og drives
ved hjelp av en 30 HK sleperingsmotor.I tillegg har
spillet en «Volkswagen»industrimotor i reserve som
ved eventuelt strømbrudd kan kjøre kabinen til nedre
stasjon.
Kabinen er i lengderetningen bevegelig opphengt i
løpeverket og utstyrt med svingningsdemper.Kabinen
er beregnet for 4 personer eller 350 kg nyttelast. Ut-

Utsikt fra kabinen.
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vendig er den kledt med aluminiumsplater og innvendig med huntonit.
Maksimal kjørehastighet er 3 m/sek slik at reisetiden er ca. 27 minutter hver veg. Høydeforskjellen
mellom endestasjonene er 525m.
Over radiotelefon har kabinen samband med øvre
stasjon via en fast stasjon ved Hallervann med linjesamband med endestasjonen på toppen.
Det er mange formaliteter som må ordnes før en
taubane kan bygges og tas i bruk. Det foreligger
naturlig nok strenge forskrifter for bygging og drift,
og det ligger under NSB å overvåke at forskriftene
blir overholdt. Blant annet foretar NSB en inngående
kontroll av banen på stedet innen starttillatelse gis.
14. november fikk banen sin ilddåp. Ingeniørene
Eckhoff og Hektoen fra NSB ankom da til Sunndalsøra for å gå alt etter i sømmene. De siste montasjearbeidene var da avsluttet og taubanen klar for prøvekjøring. Været var ideelt denne dagen med klar sol og
det ble en fin dag i fjellet. En kan være fristet til å tro
at dette spilte inn for de mange lovord som falt i løpet
av dagen. Det var bare en mening om at Hordaland
Mek. Verkstad hadde utført et førsteklassesarbeid.
Litt «finpuss» her og der ble man enige om, men det
var vel ikke mer enn det som skulle høre med. Om
kvelden inviterte HMV til en hyggelig sammenkomst
på messa hvor disponent Rørlien viste at han ikke bare
er en dyktig taubanebygger — men også en ypperlig
vert.
Nå er det så at en kan ikke skrive om taubaner på
Aura uten å nevne Anton Hammers navn — basen i
taubanedriften på Aura gjennom mange år. Få har
som Hammer talerett i taubanespørsmål, og jeg er
spent på å høre hans mening om banen.
«Banen er fin den, «svarer Hammer, «men 350 kg
last er vel kanskje i minste laget».
«Men hva mener De om isfaren, Hammer? Det har
jo hendt før at ising har brutt ned taubaner i høyfjellet.»
«Ising på bærekablene har jeg aldri merket noe til
her på Aura. Og jeg tror ikke ising kommer til å sjenere denne banen heller. Den ligger ikke slik til.»
Og Hammers ord må en tillegge vekt, for ingen er
som han lokalkjent med forholdene i disse traktene.
Mange som leser dette lurer vel på hvordan en tur
med denne banen arter seg. Så la oss ta en tur en
vinterdag.
Din ankomst til Osbu er varslet på forhånd så spillkjøreren har kjørt kabinen en tur på forhånd for å
forsikre seg om at alt er som det skal være. Det gir
deg en ekstra trygghetsfølelseå vite det idet du stenger døra til kabinen og finner deg tilrette. Over radiotelefonen varsles til øvre stasjon at alt er klart og
kabinen setter seg i bevegelse. Banen stiger ca. 30°
til å begynne med så høyden øker fort på. Uvilkårlig
kikker du ned i ura og fossejuveti Sandvasslia.Det er
kanskje hyggeligere å gløtte opp mot den første
masten oppe på pynten. Det tar vel 3 minutter før
kabinen passerer den første bæremasten. Du forbauses
sikkert over at det gikk så rolig for seg.
Det er stadig temmelig bratt, men mastene står tettere her langs elveløpet fra Hallervann. Litt etter litt
åpner terrenget seg og du får et blikk utover Hallervann. Turen blir igjen luftigere. Fjellvinden tar bedre
her oppe og det er nok ikke fritt forat det duver litt i
de lengste spennene. En samtale med spillkjøreren
kan kanskje forkorte tiden og du kaller over radio-

telefonen. Spillkjøreren forteller at du er kommet omtrent halvvegs og om få minutter skal få øye på endestasjonen. Han kan følge kabinen på diagrammet
foran seg i spillhuset. Du kikker ut av vinduet forut,
men ser foreløpig bare fjellhamrene nedenfor Holbu.
Minuttene går og løpeverket summer monotont
over kabinen. Banen begynner igjen å stige idet den
passerer svabergene i det trange gjelet ved Holbu.
Jevnt og trutt bærer det oppover en stund. Banen
kommer på toppen inn i en liten dal, og nå får du det
første glimt av bebyggelsen på Osbu. Et blikk på klokken forteller at det er gått omtrent tyve minutter
siden kabinen forlot stasjonen nede ved Sandvann. Til
høyre kommer Holbovann til syne — til venstre Osbudammen. Ennå går det noen minutter innen den siste
bæremasten er passert og du kan stige av ved endestasjonen på Osbu.

Interiør fra spillhuset.

Kunstklubben
Vassdragsvesenets Kunstklubb har i år et lite jubileum. Det er i år nemlig femte gang det er blitt kjøpt
inn bildende kunst til dette foretakende.
Som innkjøpskomite for 1957 har fungert frøken
Karen Godal og herrene Edvigs Kanavin og Harald
Saupstad, henholdsvis fra F, H og K. En kan ikke
unnlate å skryte av hvor flinke alle disse tre har vært
til å velge malerier for vår regning, — det er neimen
ikke lettl
Innkjøpskomiteen har, gjennom disse 5 årene, hatt
det svært vanskelig med å få pengene til å strekke til
når de skal kjøpe inn kunst, på grunn av de beskjedne
beløp disse får rutte med.
Medlemstallet i «Klubben» er nå 147 som hver betaler en årlig kontingent på kr. 5.00.
Disse femkronene får altså innkjøpskomiteen til
disposisjon til å kjøpe inn malerier for. Hittil er det
kjøpt inn 13 kunstverk. Disse er innkjøpt på Statens
Høstutstillinger, Unge Kunstneres Samfunds utstillinger (UKS), med flere.
Det ville være en tanke å øke medlemskontingenten
til kr. 10.00 pr. år. Dette er bare en liten «føler», — og
hvis det er noen av medlemmene som absolutt er imot
dette, ville det være fint om de kunne si ifra til oss i

Silseth: Fiskebu.

i NVE

Hovedkassen. Hvis vi ingenting hører, kan •en vel gå
ut fra at forslaget blir bifalt? Det er kjøpt inn
arbeider av følgende kunstnere: Bjarne Brunsvik,
Chrix Dahl, Aasm. Esvald, Reidar Fritsvold, Knut
Frøyså, T. Gjesdal, Arne Kavli, Ole Mæhle, Bj. Mydske Berger, Finn Nielssen, Johs. Rian, Arne Sandberg
og Eli Silseth. Æren skal alle disse 5 X 3 ha. (Det blir
årlig oppnevnt ny innkjøpskomite som består av 3
funksjonærer.)
Det kunne også være morsomt å vise «ikke-medlemmer» av vår «Kunstklubb» årets innkjøp. Derfor vil
det kanskje være av interesse å se fotos av de to arbeidene innkjøpt på Høstutstillingen. Fotografier sier
kanskje ikke så meget, men et
inntrykk gir de da.
Interessen for dette foretakende synes å være stor,
så hvorfor ikke være med så mange som mulig? Har
De lyst til å være med i Vassdragsvesenets Kunstklubb
så bare si fra.
De to kunstverkene er det enda ikke trukket ut
noen eiere til, men dette vil bli gjort i god tid før jul,
av Riksrevisjonens funksjonærer, slik at de heldige
vinnere vil få en hyggelig overraskelse til jul.
Lykke till

J. P.

Dahl: Landskap.
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ved bedømmelsen
ha omfattet i hvert fall et
engere utvalg av konkurranseutkastene.
Er det så Hovedstyret eller en annen kompetent instans som har begynt å tvile på
vårt emblems brukbarhet og f. eks. har nedsatt en komite til å utrede saken på nytt?

&aten
Fra 1. september til ca. 1. desember 1957.

Det korrekte

Tilsettelser
Øverås,

Hans,

oppsynsmann

Aarhus,

Bjarne,

konstruktør

Tveito,

Olav B.,

tekniker

Kirkaune, Magne,
Laukøy, Per,
Vinje, Tor,
Tråseviken, Knut,
Utkilen, Erling,
Lindstrøm,

Josefsen, Svein Harald,
Langkås, Per,
Kristiansen, H. J.,
Thom, Edel Garmann,

Tokke kr.anl.
Nore kr.verk

bedriftslege
konstruktør

Tokke kr.anl.
Aura
»

avdelingsingeniør

Il

Tokke

Oppflytting

II

konstruktør

Berg, Alexander,

fullmektig

Johannesen,

overingeniør

Odd,

Fratredelse

(I)

3. distr.

Tokke

kr.anl.

Innset

»

i lønnsklasser:
II
II
I

kontorfullmektig

I

Innset kr.anl.
El.tilsynet, 4. distr.
Tokke kr.anL
Aura

»

II
i særklasse

Røssåga kr.anl.

II

etter egen oppsigelse:
konstruktør

Olav,

atilsynet,

II

oppsynsmann

Bae, Peder 0.,
Ljødal, Neri,

trafo.
kr.anl.

»
»
Nore kr.verk

avdelingsingeniør
avdelingsingeniør

Holen, Hallvard,
Matthiesen,
Bjarne,
Åteigen, Paul,

Tokke

Tokke

kr.anl.

kontorfullmektig
maskinmester
maskinist

Røssåga kr.verk
Straumsli kr.st.

avskjed fra 15. desember
konstruktør

1957:

B (fj.ktr.)

realitet.

merksom

Herrer

redaktører!

I siste nummer av «Fossekallen»
presenteres «vårt nye og forhåpentlig
endelige
emblem», og det på en måte som har fått
mange til å spørre seg selv og hverandre
hva det hele skal bety og hva som egentlig
har foregått.
Må det være tillatt
bemerkninger?

å komme

med endel

Saksbehandlingen.
Økonom David Myhre gir et slags resyme
av begivenhetene:
Innbydelse
til konkur-
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gjøres

i samme

på at emblemet

artikkel

opp-

ikke er noe våpen-

skjold og således ikke i egentlig forstand
kommer inn under heraldikkens
lover. —
Hvorfor skal vi da ikke jenke oss litt? Særlig
hvis vi ved å slakke av på den rene heraldiks
strenge krav til et våpenskjold,
et bedre fagemblem.

vil kunne

få

Heraldikken
krever bl. a. at et våpen bare
skal ha ett motiv, og en heraldiker vil følgelig straks sette fingeren på at NVE's nåværende
emblem
inneholder
både bølgelinjer og hest. Men: bølgene og hesten symboliserer ikke hver sin ting; de utgjør en
uløselig enhet og symboliserer sammen noe
de hver for seg ikke vil kunne gi uttrykk for.
Forstearkivar
Trætteberg
gjør da også
spranget fra hesten i vannet til hesten på
himmelen,
og ved en del mytologiske
betraktninger med en avsluttende bemerkning
om vær og vind kommer han til at en gullhest vil være «et godt nasjonalt uttrykk for
vasskraft og elektrisitet».
(Sic!)
Med all respekt for herr Trættebergs
fagkunnskap mener jeg at han her (ved å sikte
på solen) har skutt over målet. Vel kan en
kunsthistorisk
motivanalyse
fortelle oss hva
en figur — ofte bare et rudiment
symbolisere;
et emblem

En merkesak

årsheret-

Herr Myhre synes at «dette forslag var i
alle deler godt og fylte de krav som en
burde stille, både symbolsk og heraldisk.» —
Ham om det!
Imidlertid

kr.anl.

Smestad

konstruktør
III
kontorfullmektig

John,

Langedok,

Røssåga kr.anl.
Tokke kr.anl.

II

kontorassistent

Hanisch, Liv,
Helgemo, Martin,

Meddelt

Sakens

II
Il

tekniker I
ventilvakt

Erling,

Hagemann,
Annie,
Austad, Sigurd,
Jacklin, Kåre,

førsteplass på Tilsynsavdelingens
ning for 1956.

tekn. assistent
kontorfullmektig

Herbjørn,

Lars,

fastsatt

Foruten den måte vårt «nye emblem» presenteres på, har man også bemerket at det
— før det er formelt godkjent — inntar

avdelingsingeniør
maskinist

Steen, Rolf,

Røsaker,

»

Aura
B (fj.ktr.)

Soe Eriksen, Rolf,
Myrseth, Harald,

Angard,

kr.anl.

oppsynsmann
II
avdelingsingeniør

reparatør

Madsen,

Aura
Tokke

I

III
kontorfullmektig
kontorfullmektig
tekniker I

Bjarne,

Fredriksen,

II
III

ville i så fall ha vært å innby
til omkonkurranse
med
program.

premievinnerne

— skal

men
som

en nåtidens etat bør gis
man mer eller mindre
umiddelbart
<<d.v.s. uten <<bruksanvisning»)
oppfatter betydningen
av.

ranse, oppnevnelse
av jury med følgende
kåring av førstepremievinner
etc. — Dette
sakens første kapitel foregikk i full offentlighet og tør være kjent av de fleste, selv
om det ligger så langt tilbake som 1954.
Så får vi vite at «i 1956 ble emblemet
sendt Riksarkivet
med anmodning
om uttalelse».
Hvorfor?
Man har undret seg over hvem som kan
ha tatt initiativet til dette.

lertid ikke tilfelle, da vi her har for oss et
såkalt sekundært
våpen, idet NVE representerer en gren av statens virksomhet. Derimot kan det innvendes at en krone representerer kongemakten
og ikke er den nor,
ske stats emblem. (Jeg er selvfølgelig opp-

Er det bedømmelseskomiteen
som 2 —
to — år etterat det seirende utkast ble tatt
i bruk, har innledet samarbeid
med Riksarkivet?
Neppe! Komiteens oppdrag var
fullført
da det rentegnede
vinnerutkast
forelå; dessuten måtte Riksarkivets bistand

merksom på at vår barokke krone skiller seg
fra f. eks. den svenske som jo er gotisk.
Men heraldikken
tillater ikke en bestemt
gjenstand som motiv, og den «norske» krone
som vanligvis anbringes over skjoldet, hører
ikke med til vårt riksvåpen. Jfr. kgl. res. av

Det er blitt hevdet at også herr Trættebergs forslag bryter de heraldiske forskrifter
ved å ha både krone og hest. Dette er imid-

19. mars 1937.) Kombinasjonen

kan derfor

synes tvilsom.
Hvorvidt kronen i en eller annen form
bør være med, vil jeg hermed ikke ha tatt
stilling til. Nødvendig
og dermed
en
grunn
være.

for emblemskifte
— skulle det ikke
NVE er ikke noe «Riksvesen» i lik-

het med

post

og telegraf.

Så et par bemerkninger

om utformingen:

Heraldikken
stiller også strenge krav til
den ornamentalkunstneriske
utførelse, hvor
motiv og felt må harmonere.
Liksåvel som
motivet

Pettersen

er arbeidet

organisk

inn i kom-

skal fylle feltet, må det heller

få lov til å sprenge

ikke

det.

kere å oppleve

Hvilke konsekvenser

kan et emblemskifte

nærmest

Bygningsavdelingen
3 kilometer gardiner

vil bl. a. sitte med
av ukurant stoff hvor

er så meget bedre. Man bør imidlertid

på vei ut av bildet.

hensyn til at vårt nåværende
god vei til å bli innarbeidet
merke!

av mer underordnet

Påhenget
er ingen

med NVE
enhet,

mens

betydning.

virker

uheldig.

initialene

av Sverre

som

i fram-

NVE? Det ville være
Knut Holien,

B.

P.S.
Og det vil ergre de store,
men enkelte smd vil det more.

være

på og i en viss utstrekning

ta

emblem er på
som etatens

Riksarkivets forslag har ikke annet til felles med Sverre Pettersens vinnerutkast
enn
akkurat hesten, og det på en helt annen
bakgrunn med en annen og nærmest motsatt symbolikk (ild — vann).
Sverre

Her

emblem

mot å kvitte seg med et

oppmerksom

punkt

— som i

emblem — hvis det er dårlig. Heller ikke bør
det hindre oss i å velge et nytt — hvis det

og med tilbaketrukket

Måtte den bare komme seg vekk før den
knuses! Bildet av den digre, flattrykte kro,
nen med en liten hest under gir en beklemmende følelse! De uskjønne skrålinjer som
motivet er presset mellom, blir et anke-

utkast

— ville ha ligget

skal ikke slike betraktninger

være noe argument

i spranget,

hode bæres den fram på bølgen. I det «nye emblem» derimot
finner vi himmelhesten
i

det

tiden skal representere
en grotesk situasjon!

det gamle emblem er innvevd! Og hva med
et hundretall
av bestikk, servise og kjøkkenutstyr, skal alt sammen knuses? De kunstferdige våpenskjold
på smijernsporten
ved
Røssåga må iallfall selges som skrapjern!
Selvfølgelig

opptil

og skal vi nå risi-

at et annet

sin tid ikke ble premiert

tenkes å ville få?

Sverre Pettersens
hest er preget av en
«dynamisk ro». Bevegelsen er stoppet midt

vill galopp

i en rekke av forslagene,

posisjonen.

Pettersen

nes førsteprisen,
suveren.

vil ikke kunne
i så henseende

Men hesten

frakjener juryen

gikk som kjent igjen
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Vassdragsvesenets nye

EMBLEM

En ucerbøclig betraktning av I. AASEN
Kunstens

vei er tornefull.

altså slik at vårt

Så gikk det

eget lille kunstverk,

em-

blemet, fikk samme skjebne som det planlagte store kunstverk, nasjonalmonumentet:
Begge ble tildelt førstepremie.
Begge ble
mottatt med velvilje og beundring. Men så
er det liksom Henrik Ibsen dukker opp med
en strofe fra Ballonbrevet
av 1870:
Tvivlen

kommer

beholde

Ibsens tvil før utkastet

godtatt

blir endelig

Trætteberg
historisk

begrunnelse

ved å vise til både de

derfor er det så moro å gjøre et forsøk. Vi
lever i en tid hvor Ibsens tvil stiller selve

La oss se litt nærmere

Når

solens

utkast

en

på dette.

bevegelse

kan vi

nok komme til mange vidtløftige slutninger
gjennom Kopernikus,
Kepler, Newton
og
Einstein.
Men det umiddelbare
synsinn-

lindt til orde:

er det rigtig stort, det store?
La oss holde oss til vårt eget kunstverk,
emblemet.
I «Fossekallen»
nr. 3 er tvilen

trykk er utvilsomt: Solen står opp i øst, går
en større eller mindre dagbue over him-

kommet

melen,

til uttrykk

gjennom

sterkt reviderte utkast utarbeidet
arkivar Trætteberg
i Riksarkivet.
David

Myhre

og vurdering
dragsvesenet

trekker

følgende

det

ganske

av førsteØkonom
konklusjon

av det reviderte utkast: Wasshar fått et vakkert emblem,

som på en verdig måte representerer
etaten.» Når alt synes å være så rosenrødt
kunne vi være fristet til å dele gleden med
andre statsinstitusjoner.
Bare ved å bytte ut
de tre bokstavene NVE med SHL skulle det

for så å gå ned i vest. Vendt

av høyttravende

skal vi ikke gjøre bruk

teoremer,

men innskrenke

oss til å bruke de to enkle, men fundamentalt viktige linjer, abscisseaksen (x) og ordinataksen (y) slik Rene Descartes testamenterte disse til oss for over 300 år siden og
derved la grunnlaget
til rette for den analytiske

geometri.

lille kunstverk
kvadrant, slik:

Dermed

plaserer

i koordinatsystemets

vi vårt
første

opp i vest og gå ned i øst. Med andre ord
den må slå seg i lag med Sputnik 2 slik vi
så den i dag tirsdag 12. november
da den
i morgengryet
passerte over Nores stjernehimmel.

tydige

antagelse.

et øyeblikk

dogmet i søkelyset.
Som hjelpemiddel

emblemet
foran oss går hingstens løp fra
høyre mot venstre, altså motsols. Skal denne
symbolikk stemme, må vi få solen til å stå

La det formodede
ens bevegelsesretning

la oss ennå

mot

solen går denne fra venstre mot høyre. Hvil,
ken vei traver så Sverre Pettesens,
og nå
også Trættebergs
hingst? Jo, når vi holder

således bli et meget brukbart emblem for
Statens Hingstutstilling
på Lillehammer.
Til tross for denne herr Trættebergs utveoppfatning,

står den så mye ster-

og vår egen Snorres
drar hesten solen over

reviderte

himmelen.

det gjelder

matematisk,

litt av et dogme at
matematikken
ikke kan brukes i vurdering
og analyse av et kunstverk.
Men nettopp

gir sitt

antikke
mytologier
Edda. Ifølge disse

tagelsen

kere. Det er imidlertid

og sanksjonert.

feilaktige med hingstinntil videre være en

Kan vi makte

å underbygge

an-

FOSSEKALLEN
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I grafiske framstillinger hvor tiden

0

kom3 meir i‘h i bildet refererer denne seg til
x-aksen. Fra 0-verdien i origo går tiden mot
stigende verdi fra venstre mot høyre slik
aksensenhetspil angir.Dette er en regel uten
unntagelse i et lineært koordinatsystem.
Vi kan nå tenke oss x-aksen med en tidsskala slik at årstallene markeres med delestreker. Hvordan tar så hingstens løp seg
ut i en slik plasering?Mange vil kanskje si:
Den løper den gale veien. Nei, det gjør den
aldeles ikke. Ingen bevegelse kan foregå
bakoveri tiden, bare framover. Grunnsatsen
som knytter seg til aksens enhetspil fastslår
det samme. Men da er også noe annet tindrende klart: Hingsten, som vi er så stolte av,
beveger seg inn i framtiden med bakenden
først. Det er altså dette David Myhre betegner som vakkert, og at det på en verdig
måte representerer etaten. Hver sin smak.
For nedskriveren blir det i hvert fall et utmerket symbol for bakstrevet. Men det er
heldigvismeget enkelt å forandre emblemet
slik at det blir et symbol for det vi alle plikter å tilstrebe, nemlig framskrittet. Dette lar
seg ganske enkelt gjøreved at vi tar hingsten
i fakset og dreier den 180° i x-aksens plan.
Etter dreiningen blir emblemet slik:

Se så, — nå ble hingsten synkronisertmed
solen, samtidig som den ble et symbol for
framskrittet.
Men vi må heller ikke helt glemme
aksen og dens store betydning. Den kan
brukes til så mange ting. Alt som kan bestemmes kvantitativt kan her innlegges på
en skala. Så blir det gjennom samspillet av
x og y at den analytiskegeometri blir i stand
til å fortelle historie uten å bruke et eneste
ord. De respektive kurver forteller sannheten nøkternt og saklig. Utviklingens gang
kommer til syne. Men å propos utvikling
finnes det noe slikt i vår etat? Stiller vi
oss utenfor «Brakka»i Ullevålsveien, kom-

mer Ibsens tvil snikende. «Brakka»står der
i dag som et midlertidig oppholdssted ganske som vi så den for snart fire decennier
tilbake i tiden. Statisk bestemt. Et bilde
på det invariante, det uforanderlige. En
fullstendig stillstand på y-aksen.
Heldigvis er det helt annerledes på
mange andre områder i vår etat. Tenk på
utbygd kW, eller antall produserte kWh,
gjennom disse snart firti år. Eller også når
det gjelder antall produserte overingeniører.
Jo, det dynamiske, y-verdiene, er ikke vanskelig å påvise. Tanken befatter seg med
det som benevnes kurvens steilhet. Men
herfra er det heller ikke langt til symbolikken: Den steilende hingst. Men før vi går
til en slik utforming av emblemet, er det
all grunn til å minnes høstens litterære
rettssaker og riksadvokatens energiske tiltak. Vi kan fort bli tillagt tanker og meninger som vi slett ikke går omkring med.
Nei, la oss nøye oss med å snu hesten,
slik at den blir et symbol for vårt store
fellesprogram, framskrittet. Etterat en slik
forandring er gjennomført, kan vi fulltonende istemme en strofe fra «Fanevakt»:
Fremad over tidens bølge
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Ein takk til Jerstad
Etter å ha lesi siste nummeret av
Fossekallen (3) utan å finne eit
einaste takkeord til førre bladstyraren, sit vi att med ei kjensle av
urett.
Ingen greier vel å redigere eit
slikt blad utan å møte kritikk. Vi
meiner likevel at dei tre numra av
Fossekallen som Jerstad redigerte,

låg på eit høgt nivå og at det er
eit stort tap for Fossekallen at han
fann å ikkje kunne halda fram som
bladstyrar lenger.
Vi takkar Jerstad for arbeidet han
la ned i Fossekallen og vonar at
bladet i framtida og vil kunne halde
på noko av andletet Jerstad gav det.
Iskontoret.
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