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Ja, somren, ja! Vår korte, store sommer —
da hver ny dag var lik et aeroplan
som løftet oss og bar oss frem på flommer
fra nogen fjern og veldig lysorkan.
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Slik stod vi ut imot vår lyse lykke
ombord i dagens blanke flyvebåt
og møtte aldri stormer, aldri tykke,
nei ingen sorger, ingen bitter gråt.
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For svarte jorden lå så dypt der nede
at byen vår var bare som en prikk!
Og der gikk mennesker i sorg og glede
med dulgte smil i sine mørke blikk?
Vi
for
Vi
—

så dem ikke! Vi var altfor goe
denne verden i vår kjærlighet.
jublet bare at vi visste noe —
men stakkars alle dem som ikke vet!

Ja stakkars alle dem som ikke reiser
ombord i sommerdagens aeroplan.
mot lykkens tinder der de hvite kneiser
av kjærlighetens gylne ocean.
Rudolf

Niisen.

FORSLAG OM NY ORGANISASJONSPLAN
for Norges vassdrags—og elektrisitetsvesen
Av direktørHALVARD
resolusjon av 18. mai 1956
Ved Kronprinsregentens
ble det oppnevnt en komite som fikk i oppdrag å
drøfte organisasjonen av Norges vassdrags- og elektrii Norsk Hydro,
sitetsvesen. Tidligere generaldirektør
Bjarne Eriksen, ble formann i kohøyesterettsadvokat
ble oppnevnt
Som de øvrige medlemmer
miteen.
gårdbruker Peter Syltebø, Tresfjord, og departementsFredrik Vogt
råd Rolv Ryssdal, Oslo. Generaldirektør
skulle bistå komiteen som sakkyndig.
Komiteen avga sin innstilling 7. februar 1958. Innstillingen er trykt, og de forslag komiteen har lagt
fram skal nå bearbeides videre bl. a. i departementene
før de sendes til Stortinget, som har den endelige avgjørelse.
Fossekallens lesere har et særlig krav på å bli holdt
orientert om en sak som denne. Jeg skal derfor redei komiteens forslag til ny
gjøre for hovedpunktene
status og ny organisasjon for NVE.
Jeg tror det da vil være best straks å ta fatt på
kanskje det viktigste spørsmål komiteen ble bedt om
å utrede — nemlig om det ville være riktig å skille
ut som egen etat anlegg og drift av Statens kraftverker
og spørsmålet
med overførings- og reguleringsanlegg,
om det nåværende Hovedstyres gjøremål i større eller
mindre utstrekning burde organiseres som eget rettssubjekt med selvstendig stilling. Som kjent er dette
spørsmål som stadig har vært framme i diskusjonen
ikke bare for NVE, men også for andre statsetater
Postverket og Statsbanene.
som Telegrafverket,
Problemet med å finne fram til hensiktsmessige former for statens deltakelse i forretningsmessig virksomhet er ikke bare særegent for Norge. I svært mange
vestlige land har det gjort seg gjeldende en alminnelig
tendens til at staten stadig mer utstrekker sin virksomhet til områder som faller utenfor den vanlige for,
Utviklingen i de fleste av disse land
valtningsramme.
som gir virkhar gått i retning av organisasjonsformer
somhetene en friere stilling enn etter de vanlige forDette er dels skjedd ved
valtningsmessige prinsipper.
at det er gitt spesielle lover for statens forretningsvirksom
somhet, dels ved å benytte aksjeselskapsformen,
er vanlig i det private næringsliv.
Her i landet har en forsøkt denne vei i en rekke
tilfelle. Etter siste krig ble således de militære bedrifter, som tidligere ble drevet som ledd i forvaltningen, omdannet til egne rettssubjekter ved spesiell
og storlov. Den frieste stilling overfor departement
ting har likevel andre av statens industrielle bedrifter
fått, f. eks. A/S Ardal og Sunndal Verk og AIS Norsk
Jernverk, som helt er underlagt aksjeloven.
Det vil føre for langt å gå inn på det som karakteriserer de enkelte statlige bedriftsformene og de konstitusjonelle problemene hver av dem reiser. Det er
gitt omfattende utredninger om dette av flere offentlige komiteer tidligere og sist av en spesialkomite i
Stortinget, som avga sin innstilling sommeren 1957.
for NVE måtte ta standDet organisasjonskomiteen
punkt til før den så nærmere på de rettslige og kon-
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spørsmål, var om det saklig sett ville
stitusjonelle
fra den konsevære riktig å skille statskraftverkene
som var
virksomhet
sjonsgivende og kontrollerende
tillagt etaten.
Komiteen framholder at dette spørsmål for det første må drøftes på basis av om NVE hittil på en uheldig måte har blandet sammen den konsesjonsgivende
med sine forretningsmyndighet
og kontrollerende
messige interesser i samband med statens kraftverksdrift. Komiteen sier om dette at den ikke i noe tilfelle er kjent med at NVE har utnyttet sin dobbeltstilling til f. eks, å sette mindre strenge krav for sin
egen kraftutbygging enn de krav som blir stilt overfor
som i
De konfliktsituasjoner
andre kraftverksforetak.
enkelte saker har oppstått, dreier seg i det vesentlige
om spørsmål som har tilknytning til en meget viktig
oppgave som er tillagt NVE — nemlig det å passe
blir best mulig utpå at landets vasskraftressurser
ordnet på en økononyttet og elektrisisetsforsyningen
forsvarlig måte. Som eksmisk og samfunnsmessig
i 30empel nevner komiteen her «Norekonflikten»
årene og de utsettelser med enkelte kraftverkprosjekter
som staten i etterkrigsårene har måttet sette som vilkår for å ta fatt på storprosjekter som Aura, Røssåga,
Tokke og Innset. Den endelige avgjørelse er i disse
saker som regel tatt av Stortinget og kan etter komiteens mening ikke sis å ha noen sammenheng med
NVE's nåværende administrasjonsordning.
Komiteen legger i det hele særlig vekt på de muligheter staten har gjennom sin egen kraftutbygging og
driften av egne kraftverker til å gjennomføre en raSkal
og elektrisitetspolitikk.
sjonell kraftutbyggingsskilles ut fra NVE's øvrige virksomstatskraftverkene
het, mener komiteen det blir vesentlig vanskeligere for
etaten enn tidligere til å ordne opp i økonomiske og
omandre konfliktspørsmål på elektrisitetsforsyningens
Disse hensyn er
råde mellom forskjellige distrikter.
at man ved
etter komiteens mening så tungtveiende
en eventuell omorganisering av NVE i en eller annen
form bør søke å beholde en felles overledelse for den
konsesjonsgivende og kontrollerende og den forretningsmessige virksomhet.
Skal en imidlertid beholde Vassdrags- og elektrisitetsvesenets virksomhet samlet, melder det spørsmålet seg
om det er mulig å fastlegge en egnet organisasjonsform som gir etatens styre den nødvendige forretningsog større
messige frihet i ledelsen av statskraftverkene
mulighet enn tilfellet er nå til å ordne finansieringsog driftsspørsmål på en hensiktsmessig måte. Komiteen
mener at det er av både prinsipiell og praktisk betydning at styret når det gjelder forretningsvirksomheten
som styret i
i det vesentlige får samme handlefrihet
på dette område er
et privat selskap. Virksomheten
nemlig i høy grad av industriell karakter og stiller store
krav til ledelsens evne til å handle selvstendig.
Komiteen kan ikke se at en på en tilfredsstillende
måte vil kunne ordne dette ved å gi Hovedstyret og
og handlefrihet
større myndighet
generaldirektøren
FOSSEKALLEN
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innenfor Vassdrags- og elektrisitetsvesenetsnåværende
organisasjonsform.
På den annen side kan komiteen heller ikke se at
aksjeselskapsformeneller en særlov som i det vesentlige bygger på bestemmelsen i den nåværende aksjelovgivning vil gi noen tilfredsstillende ordning. For
statens virksomhet på kraftutbyggingensog elektrisitetsforsyningensområde må det nemlig tas hensyn til
mange spesielle forhold som ikke virker inn på samme
måte for eksempel ved statens øvrige industrielle bedrifter.
Det er etter komiteens mening av særlig betydning
at statskraftverkenesvirksomhet til enhver tid ledes i
overensstemmelse med de alminnelige retningslinjer
Kongen og Stortinget fastlegger. Enkelte viktigere
spørsmål mener den således i alle tilfelle bør bringes
inn for Stortinget til endelig avgjørelse og ikke over,
lates til styret eller bedriftens organer, slik som det
ville være naturlig i virksomheter som er organisert
som rene statsaksjeselskaper. Etter komiteens oppfatning er en derfor nødt til å forsøke en mellemvei ved
fastleggelsen av ny organisasjonsformfor etaten, noe
som den antar best kan gjøres ved at det blir utferdiget en egen lov for NVE.
Komiteen har utarbeidet forslag til en slik lov, hvor
den har forsøkt å definere så klart som mulig etatens
status, forpliktelser og myndighet og dens forhold til
regjering og storting, slik som den mener Cletvil være
hensiktsmessigå ordne det om NVE skal fortsette med
samme virksomhetsområde som det har i dag. Jeg
skal nevne endel av hovedpunktene dette forslag er
bygd på.
Når det gjelder statskraftverkenesvirksomhet,mener
komiteen at det innenfor en ramme som Stortinget
bestemmer bør åpnes adgang for etaten til selvstendig
å vareta statens interesser på dette område. Etatens
styre bør således bl. a. gis myndighet til å fastsette
kraftpriser og få adgang til å disponere overskuddene
på kraftverksdriften for nyinvesteringer m. v. Det
samme gjelder for disponeringen av den kapital som
blir frigjort ved at en, som komiteen forslår, forlater
systemet med avsetninger til fornyingsfondog går over
til årlige avskrivninger. Den kapital som trengs for
investeringsvirksomheten utover dette, mener komiteen bør skaffes til veie ved opptak av lån som forutsettes forrentet og amortisert på vanlig måte.
Det komiteen med andre ord foreslår, er at målsettingen for driften av statskraftverkene bør være at
verkene selv, så langt råd er, skal finansiere sine utbyggingsprogrammerog ikke som nå finansieres ved
bevilgninger over statsbudsjettet.
Skal en kunne gjennomføre en slik ordning, må
statskraftverkenesanlegg og drift etter komiteens oppfatning løses fra den nåværende binding til statsbudsjettet. En ville kunne oppnå dette om en gikk til
opprettelse av et forretningsmessigselvstendig statsselskap, men som tidligere nevnt mener komiteen at
det ikke vil passe særlig godt i det foreliggendetilfelle.
Komiteen er kommet til at forholdet bør kunne
ordnes på en tilfredsstillendemåte ved at NVE innenfor en ramme som fastleggesi lov, gisfullmakt til
under Kongens overledelse selvstendig å forvalte de
verdier og rettigheter som er knyttet til statskraftverkenes virksomhet, uten at de aktiva som det dreier
seg om overføres til et i formen selvstendig rettssubjekt. Forutsetningen må da være at Stortinget i
forbindelse med overgangen til den nye ordning tref-

4

FOSSEKALLEN

fer vedtak om de nødvendige unntak for NVE fra
Bevilgningsreglementetshovedregler, slik at stattskraftverkenes budsjetter for framtiden kan avgjøres av
etatens styre.
Den kapital som staten har satt inn i statskraftverkenes eiendommer og rettigheter m. v., mener komiteen bør gå inn i et fond som blir å betrakte som
statens grunnkapital i NVE. Det dreier seg i dag om
et samlet beløp på rundt 1200 mill. kroner. Av dette
grunnfond forutsetter komiteen at NVE skal svare
renter til statskassen etter en rentesats som komiteen
foreslår blir satt til 3.5 prosent p. a.
Fornyings- og sikringsfondenesmidler mener komiteen bør overføres til et disposisjonsfondsom forvaltes
av etatens styre dog således at et bestemt beløp holdes i reserve til dekning av utgifter med utbedring
av brann- og maskinskader o. 1. som kan inntreffe på
statskraftverkenes anlegg og eiendommer.
Komiteen mener at en ved den foreslåtte ordning
vil kunne få den nødvendige handlefrihet for etatens
styre i drifts- og forretningsspørsmålog en mer hen,
siktsmessigmåte å ordne finansieringsspørsmålenepå
enn forholdet er i dag. Styret må dog til enhver tid
holde seg innenfor den ramme som Stortinget bestemmer og lede virksomheten i samsvar med bestemmelser
som i tilfelle blir gitt av Kongen.
Som nevnt tidligere er enkelte spørsmål vedrørende
statskraftverkenes virksomhet av slik art og betydning
at de etter komiteens oppfatning uten unntak må tas
opp med vedkommende departement og i tilfelle forelegges Stortinget til endelig avgjørelse. Ved siden av
spørsmål i forbindelse med fastleggelseav lånegrensen
gjelder dette i første rekke styrets planer om utbygging av større nye kraftverker med tilhørende regulerings- og overføringsanleggog spørsmål om styrets
planer om deltakelse i annen virksomhet som har
sammenheng med landets elektrisitetsforsyning,f. eks.
deltakelse i andre kraftselskaper ved kjøp av andeler,
aksjer eller på annen måte. Det samme gjelder spørsmål om salg av vassdragsrettigheter og reguleringskraft- og overføringsanlegg. Salg og bortleie av hus,
tomter m. v. som ikke anses å være av betydning for
utbyggingen eller kraftverksdriften, mener komiteen
derimot bør kunne besluttes av styret. Vedtak om
byggingav anleggskraftverker,boligbyggm. v. og mindre omfattende utvidelser og moderniseringer av bestående anlegg, bør også kunne tas av styret uten på
forhånd å innhente samtykke fra regjering eller
storting.
For de vanlige forvaltningsmessigeoppgavene forutsetter komiteen at etaten ikke gis noen vesentlig friere
stilling enn tilfellet er i dag. Det avgjørende blir her
hvor langt man etter alminnelig instruks eller pålegg
utferdiget av Kongen vil gå i å overlate til NVE å
treffe beslutninger i enkelte saker.
Et viktig punkt i komiteens forslag gjelder personalforholdene. Komiteen er her kommet til at samtlige
funksjonærer som ansettes i NVE etter omorganiseringen ikke skal gå inn under lov om offentlige tjenestemenn av 15. februar 1918. Generaldirektørens og
direktørenes lønninger foreslås fastsatt av Stortinget.
For de andre funksjonærer mener komiteen derimot
at lønns- og arbeidsvilkårbør avgjøresav styret. Generaldirektøren skal etter lovforslagetansettes av Kongen
for 6 år om gangen. En stedfortreder for generaldirektøren og direktører for de enkelte hovedavdelingerskal

også ansettes av Kongen, men med 6 måneders gjensidig oppsigelse. Styret eller den det gir fullmakt skal
ansette de øvrige funksjonærer og fastsette deres lønn
og arbeidsvilkår.
De nåværende funksjonærer ved NVE som ønsker
å komme inn under de nye bestemmelser som styret
fastsetter med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår etter
omorganiseringen, må etter komiteens mening få adgang til dette. De som ønsker å fortsette som statstjenestemenn, må i tilf elle også senere følge det til
enhver tid for statens tjenestemenn vedtatte lønnsregulativ.
Komiteen regner med at pensjonsspørsmålet for
etatens personale også etter omorganiseringen kan
ordnes gjennom Statens pensjonskasse på samme måte
som det f. eks. er gjort for personalet i Statens kornforretning.
Det eneste spørsmål som det er dissens om i komiteen, gjelder oppnevnelsen av NVE's styre. Etter
Hovedstyrets nåværende instruks fatter generaldirektøren de fleste beslutninger i Hovedstyrets navn, mens
de øvrige medlemmer som er valt av Stortinget, bare
har rådgivende innflytelse. Komiteen er enig om at
NVE etter omorganiseringen bør ledes av et styre med
generaldirektøren som formann og 5 andre medlemmer.
Videre at generaldirektøren som tidligere ansettes av
Kongen. Spørsmålet melder seg imidlertid om det vil
være konstitusjonell adgang for Stortinget til å velge
de øvrige medlemmer av styret, dersom dette skal
treffe sine avgjørelser etter flertallsprinsippet.
Etter vanlig oppfatning vil en her stå overfor valget
mellom to alternativer:
Man kan la Stortinget foreta oppnevnelsen av styremedlemmene, men kan i så fall bare gi dem rådgivende stemme.
Man kan la Kongen oppnevne dem og kan i så
fall gjennomføre flertallsprinsippet.

Professor dr. jur. Johs. Andenæs har avgitt en uttalelse til komiteen om dette spørsmål, hvor han stiller
seg tvilende til den tradisjonelle lære på dette punkt.
På grunnlag av denne uttalelse har komiteens flertall,
formannen og gårdbruker Syltebø, gått inn for at de
5 styremedlemmer bortsett fra generaldirektøren oppnevnes av Stortinget. Departementsråd Ryssdal mener
de bør oppnevnes av Kongen.
Det er flere andre forhold i samband med lovforslaget som det kunne være ønskelig å få gå mer inn på.
Spesielt gjelder dette hva den foreslåtte nye finansieringsmåte for statens kraftutbygging i realiteten innebærer og hvilke konsekvenser det vil få om forslaget
blir gjennomført. Jeg må imidlertid la dette spørsmål,
som har betydelig rekkevidde, ligge, om det skal bli
plass til en kortfattet omtale av den nye organisasjonsplan for NVE som komiteen fremmer forslag om.
Som kjent er det nå under generaldirektøren i alt
8 avdelinger, hver under ledelse av en avdelingsdirektør. Komiteen er kommet til at dette ikke er
hensiktsmessig. Etter hvert som arbeidsmengden har
økt, er det tydelig at problemene med å koordinere
etatens virksomhet på de forskjellige områder er blitt
stadig større. En vesentlig grunn til dette er at en
hel del av de saker som skal behandles griper inn i
flere avdelingers gjøremål på en slik måte at det bl. a.
er vanskelig å få den delegasjon av myndighet som
kunne være ønskelig. Dette har ført til at generaldirektøren etter komiteens mening i altfor stor utstrekning blir bundet til å ta seg av indre administrative
gjøremål og detaljspørsmål ved siden av de viktigere
sakene. Hans arbeidsbyrde er derved også blit uforsvarlig stor.
Komiteen er kommet til at NVE etter omorganiseringen bør bestå av 4 hovedavdelinger, slik som vist
på figuren. Disse 4 hovedavdelinger, som hver skal
ledes av en direktør, har komiteen foreslått kalt

6TYRE
NVE
GENERALDIREKT$?5REN
ADM.DIREKT6R

DI REKTORATET FOR
ADMINISTRATIVUURIDISKE
KONOMISKESAKER

CT6.-CENERIW.;
1-Y—RET6
iDIREKTdRENS 5EKRE- 1 FORBY&KAVIY5KONT.
TARI AT
TReStiDEVE5TLANDET LAG
.

FOR
ELEKTR1SITET5-DIREKTORATET
5TAT5 KRRFTVERKENE
DIPEKTORATET

G.5VASSDRA
DIREKTORATET
•••.,

NVE'S

TILSYN5AVD5

NORD-NOR.ErE i.
2.
KONTOR
DISTRIKTDI5TRI

DISTRIKTSKONTOR

3.

4.

5.

DI5TRIKTDISTRIKTDISTRIKT

STATEN5 KRAFTVERKER, REGULERING-5ANLEGG.O& OVERF R I N(.75ANLECTEr
HAKAVIKLANGERÅK
NORE MUMEDALS-MÅR SOZZHASSELELVA AURA GIOMFJORD1206bilbilREIN6FO6SRN
REEr. K.V (FELLESEI E)
K.V
KV.
K.V.
KM
K.V. LAGEN
K.V
K.V
K.V

KRAFTVERKEROG.OVERF6RING-5ANLE&Cr UNDER BYGGIN6
(AUR11 Rds5krA,
NNSET 06. TOKKE)
-

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Sammendrag av kornitens forslag til ny organisasjon.
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Direktoratet for administrative, juridiske og økonomiske saker, Vassdragsdirektoratet, Elektrisitetsdirektoratet og Direktoratet for statskraftverkene. Komiteen
mener at en på denne måten får samlet mer saksområder av beslektet natur, noe den mener vil være
en fordel.
Direktoratet for administrative, juridiske og økonomiske saker skal etter komiteens forslag bestå av en
avdeling for personalsaker og juridiske og administrative saker og en avdeling for økonomiskeog finansielle
saker. I sin omtale av dette direktorat peker komiteen
på den store betydning det har at NVE settes bedre
i stand til å ta seg av de økonomiske og finansielle
spørsmål i etaten. Det er meget betydelige pengemidler NVE hvert år disponerer til forskjellige formål,
og det er derfor også meget viktig å få den best mulige
kontroll med at disse midlene blir brukt på en tilfredsstillende måte. Etter omorganiseringenmå etaten
også ha det nødvendige adm, apparat for anskaffelse
og forvaltning av kapital, herunder bl. a. bearbeiding
av lånesaker og andre finansieringsspørsmålvedrørende
utbyggingen av nye statskraftverker.
Den nåværende vassdragsavdeling,forbygningsavdelingen og hydrologisk avdeling kommer til å gå inn i
det nye vassdragsdirektorat. I dette direktorat foreslår
komiteen ellers at det blir bygd opp en ny spesialavdeling som skal ta seg av undersøkelsen av landets
vasskraft. Komiteen peker i denne forbindelse på de
store samfunnsmessigeog økonomiske interesser som
er knyttet til spørsmålet om hvorledes landets vasskraft mest rasjonelt skal utnyttes, og mener at NVE
må få bedre muligheter enn hittil til å ta seg av
arbeidet med de oppgaver som melder seg på dette
område.
Elektrisitetsdirektoratet kommer til å bestå av en
konsesjons- og tilsynsavdeling, en elektrisitetsavdeling
og en statsstønads- og kontrollavdeling. Den første av
disse avdelinger vil få som oppgave å ta seg av en
vesentligdel av de kontrollerende og konsesjonsgivende
funksjoner vedrørende elektrisitetsforsyningen. De to
øvrige skal behandle saker vedrørende opplegget og
gjennomføringenav landets elektrisitetspolitikk. Elektrisitetsavdelingen blir således etter komiteens forslag
nærmest en planleggings- og rasjonaliseringsavdeling
som får som hovedoppgave å ta seg av samordningen
av kraftkildenes utnyttelse, kraftproduksjonen og konsumpsjonen og planleggingen og overvåkingen av rasjonaliseringen av elektrisitetsdistribusjonen m. v. I
denne avdeling kommer også den generelle behandling av stamlinjespørsmåleneog samkjøringssakenetil
å ligge. Statsstønads- og kontrollavdelingen kommer
etter forslaget ved siden av statsstønadsakenevesentlig
til å arbeide med økonomiskeproblemer i forbindelse
med landets elektrifisering.
Direktoratet for statskraftverkene kommer til å omfatte den nåværende bygningsavdelingog kraftverksavdelingen, dvs, de forretningsmessigefunksjoner innenfor NVE's arbeidsområde. Direktoratets arbeids-~0-0
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administrasjonsformer
for NVE, som tar hensyn
at arbeidsoppgavene
for denne sentrale etat både
blitt flere og mer varierte og vidtrekkende, og også
at tidsfaktoren er blitt mer avgjørende enn den var

i mellomkrigsårene.
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En jeger kom etter elgjakten under tiltale
for, etter å ha satt til livs diverse jaktdrammer, å ha skadeskutt en av driverne. I retten
spurte dommeren:
Men hørte De ikke at mannen ropte:
<<Jeger ingen elg1»
Nei, jeg syntes han ropte: deg er en
elg!»
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oppgaver skal etter det nye forslag fordeles på 4 avdelinger, nemlig en bygningsavdeling,en elektroavdeling, en driftsavdelingog en innkjøps-og salgsavdeling.
Under omtalen av dette direktorat peker komiteen på
at man i større utstrekning enn hittil bør gå inn for
å delegere myndighet og ansvar til den stedlige ledelse
ved de enkelte kraftverk.
Fordelingen av arbeidsoppgavene innenfor de enkelte direktorater og kontorer har komiteen ikke funnet å burde ta opp til noen detaljert drøftelse. Spørsmål av denne art mener komiteen er avhengig av
faktiske og personlige forhold som kan skifte fra tid
til annen. Styret må derfor her stå fritt til å foreta
de endringer som det til enhver tid finner er mest
hensiktsmessig.
Spørsmålet om hvorvidt det vil være riktig å gå
til større desentralisering av NVE's virksomhet ved å
overdra avgjørelsesmyndigheti flere saker til distriktskontorer, er et av de spesielle spørsmål komiteen ble
bedt om å se nærmere på. Komiteen er kommet til
at en slik større delegeringneppe vil svare til hensikten.
Komiteen foreslår imidlertid at det blir bygd opp et
Nord-Norge-kontor for NVE i Narvik, som foruten
forbygningsavdelingensog elektrisitetstilsynets NordNorge-kontorer blir styrket med personale som kan
ta seg av rådgivning i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål i forbindelse med kraftlagenesvirksomhet og elektrisitetsforsyningeni Nord-Norge.
Et annet spørsmål som komiteen ble bedt om å se
på, var hvorvidt NVE fortsatt skulle utføre bygging
av kraftverker og reguleringsanleggm. v. i egen regi.
Komiteen presiserer her at selve tilretteleggingen og
planleggingen av utbyggingen av statens kraftkilder i
det vesentlige bør skje i Vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Når det gjelder selve anleggsvirksomheten
mener imidlertid komiteen at NVE bør fortsette med
den linje det har slått inn på i forbindelse med Tokkeprosjektet og i betydelig utstrekning sette bort anleggsarbeid til private entreprenører etter innhentet anbud.
Komiteen mener imidlertid ikke det ville være riktig
på forhånd å trekke opp bestemte retningslinjer for
hva som skal byggesi egen regi og hva som skal settes
bort til entreprenører. NVE's styre må her ha fullmakt til å treffe det endelige vedtak ut fra sin vur1-ring av hva som i hvert enkelt tilfelle er mest tjenlig
for NVE's virksomhet.
Komiteen har i sin innstilling pekt på det stadig
økende tempo i utbyggingenav vår vasskraft og elektrifiseringen av vårt land, og den avgjørende innflytelse NVE har hatt og fortsatt vil få m. h. t. utnyttingen av landets vasskraftressurser og ordningen av
elektrisitetsforsyningen. Komiteens konklusjon er at
denne utvikling har skapt behov for nye organisasjons-

Eg er komen opp i ein lei strid med
grannen min. Eg vil gjerne du skal vita at
eg ikkje likar det, sokneprest, sa den ulukkelege bonden til presten i bygdi.
Lyft hovudet, kjære ven, svara presten. — Sanningi sigrar nok til sist skal du
sjå.
Ja, det er nett det eg ottast!

ooppo

poppoppopoppoo.

Hvis bøkene står ulest i dine hyller, vil
du få et dumt avkom.
Kinesisk ordspråk.

Alle mennesker
bærer på sitt ansikt bildet av sitt lynne og sin sjel.
Andrd Carrel.

Inntrykk fra en reisetil THAILAND
Av generaldirektor FREDRIK
Sammendrag av et foredrag holdt i
Vassdragsvesenets Ingeniørforening.

Ved siden av sitt viktige arbeid
med lønns-, ansettelses- og arbeidsvilkår for ingeniørene har «Vassdragsvesenets etatsgruppe av NIF»,
som det heter, også tatt opp en helt
ny post på programmet: Foredragskvelder med selskapelig samvær for
medlemmene.
Det første møtet av denne art
ble holdt fredag 2. mai i «Lille foredragssal» i Ingeniørenes Hus. Generaldirektør Fredrik Vogt fortalte
om og viste lysbilder fra Thailand
som han besøkte i februar i år som
medlem av en internasjonal komite
for gjennomgåelse av planene for
Yanhee kraf tverk. Foredraget samlet fullt hus.
Møtet ble ledet av formannen i
etatens ingeniørforening, sivilingeniør K. Malmo. Da han takket generaldirektøren for foredraget, sa
han bl. a.:
«Det er gledelig at mellom de
mer velstående nasjoner kan også
vårt lille land stille eksperter til
rådighet som med sin viten og erfaring hjelper til med å bygge ut
og utnytte veldige ressurser og muligheter i verdensdeler som vi må
tro vil få avgjørende betydning for
verdensutviklingen i årene framover.»
Nedenfor gjengir vi et sammendrag av generaldirektør Vogts foredrag. Foredraget var i sin helhet
ledsaget av lysbilder:
«Jeg var i Thailand i 11 dager.
Disse dagene var jeg meget opptatt
med det oppdraget jeg var kommet
for, og jeg hadde liten «fritid». Noe
inngående kjennskap til land og
folk har jeg derfor ikke kunnet få
på disse få dagene, men jeg vil likevel fortelle litt om de inntrykk jeg
fikk på reisen.
Først vil jeg si noen få ord om
det kraftanlegget vi var kommet for
å se på planene for: Yanhee anlegget bygges i Pinelven i det nordlige
Thailand. Fullt utbygd vil anlegget
omfatte 8 maskiner på 70 til 80
MW hver. Årsytelsen vil under
normale forhold dreie seg om 1900
til 2000 GWh, men kan under
lengre tørkeperioder bli vesentlig
lavere. I første omgang monteres
imidlertid bare 2 eller muligens 3
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maskiner. Kraftstasjonen bygges i
tilslutning til en 155 m høy hvelvdam, og fallet blir om lag 130 m
når dammen er full. Dammen skaffer et nyttbart magasin på noe over
8000 mill. m3, foruten 4000 mill. m3
under
laveste reguleringsgrense.
Sjøen som dannes blir 200 km lang.
Mesteparten av kraften skal føres
til hovedstaden Bangkok som ligger
460 km borte. Endel kraft skal fordeles over hele den store thailandske sletten, som er tett befolket selv
om det spesifikke forbruk neppe
blir stort.
En nærmere redegjørelse for
kraftanlegget og planene for dette
ville betinge et helt foredrag for
seg. Jeg vil derfor ikke si mer om
dette enn det jeg nå har nevnt, men
gå over til å fortelle om selve landet.
Fra vår skoletid er landet kjent
under navnet Siam. I 1937 ble landet omdøpt til Thailand ut fra et
romantisk-historisk syn. Statsminister var den gang Songgram, og han
hadde sterke japanske sympatier.
Thailand ble okkupert av Japan
under siste verdenskrig, men fikk
friheten tilbake i 1945. Da ble
Songgram dømt som krigsforbryter,
men i 1947 tok han igjen makten
ved et kup. Navnet Thailand kom
tilbake i 1949.
I en historiebok som en thailender har skrevet, står det at urbefolkningen i landet er lite kjent, men

besto visstnok av av en mengde
forskjellige islett: Hinduer, indonesere, delvis også negroide folk.
«Thai»-folket kommer fra SørChina, hvor de hersket i enkelte
provinser. Derfra var det en suksessiv emigrasjon til Thailand, i
alle fall fra omkring 4-500 f. K.
Det store skillet kom med Kublai
Kan (1215-94) som kom fra Mongolia og underla seg hele China.
Marco Polo var ved hans hoff. Kublai Kan, som var sønnesønn av
Djengis Kan, underla seg mesteparten av øst-Asia, helt ned til
Cochin-China. Thailendernes beretning går ut på at de emigrerte
i store flokker til sitt nåværende
land for å bevare sin frihet. I dette
landet var det så thaikonger fra
omkring år 1250. Landet har vært
helt samlet fra ca. 1350.
Denne historieboken beskriver en
kontinuerlig serie av kriger med
tilhørende svik og bedrag. Det er
trist lesning, om mulig enda verre
enn Vestens historie, som heller
ikke er rosenrød.
Thailand har unngått å bli en
europeisk koloni takket være rivalisering mellom engelskmennene i
vest og franskmennene i øst. Under
siste krig var landet okkupert av
japanerne. Formelt deltok Thailand
på Japans side fra 1942-45 og
«erobret» da en mengde land som
de måtte gi fra seg i 1945.

„

Den

internasjonale
komiten
foran kraftanleggets
messe.
I første rekke til høyre
thailandske
sjefen for kraftanlegget,
ved siden av ham generaldirektor
Vogt.
FOSSEKALLEN
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Regjeringsbygningen.

En typisk landsby.

Vogt og de andre i komiten
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har fått plass inne i toget, noen endatil

sitteplass.

Styret betegnes nå som demokratisk. De har sitt parlament med en
meget fin bygning. Regjeringsskifte
skjer likevel som oftest ved militærkup.
Den nåværende statsminister er
en tidligere general. Så vidt jeg
kunne se var han en mann sist i
40-årene, grei å snakke med.
Regjeringsbygningen var et praktfullt og flott utstyrt hus med elegante salonger og festsaler, men jeg
så ingen kontorer? Parlamentsbygningen var også praktfull, men ikke
fullt så elegant.
Thailand eksporterer særlig ris
som dyrkes på de store slettene.
Den årlige avl er ca. 8 mill. tonn.
Dessuten eksporteres bl. a. endel
tobakk, teak og tinn.
Helt usedvanlig for Øst-Asia er
at bøndene er selveiere. I landene
omkring råder fra gammelt av
feudalsystemet,
hvor jorden blir
dyrket av leilendinger. Disse yter
en vesentlig del av grøden til den
rike jordeier i byen. I India fører
Nehru en innbitt kamp mot feudalsystemet, kampen er ytterst vanskelig. I China er det som kjent
ført inn kollektivbruk i nyere tid.
De individuelle jordbruk i Thailand gir neppe toppavkastning under forholdene som de er i dag.
Hver gård er for liten og gir derfor
for lite overskudd til kapitaldannelse, som igjen er nødvendig for
intensivering av driften. Men systemet virker utvilsomt politisk stabiliserende.
Thailand degges sterkt for av
USA, som hjelper landet økonomisk på mange måter. Grunnen er
vel at USA regner med at Thailand er et politisk stabilt land og
samtidig er det villig til en viss samordning. Det er ikke som Nehrus
India med sitt «tredje standpunkt».
Blant mange andre ting bygger amerikanerne moderne veier i landet,
som blir utstyrt med solide dekker
og mange steder har plass for 4
biler i bredden. Videre er det bygd
over 700 sterke bruer. Disse veiene
og bruene er overdimensjonerte for
den nåværende sivile traf ikken,
men den har vel sin militære betydning.
Thailand har 22 millioner innbyggere på et område som er 530
tusen km2. Folketettheten er altså
ca. 40 innblkm2. I hovedstaden
Bangkok bor det 2 mill, mennesker,
og strøket omkring byen er det tettest befolkede i landet.
Folketypene er vanskelig å vurdere for en fremmed. Det er utvil-

somt endel ny kinesisk innvandring,
som overalt ellers i Østen. Men
det var ikke lett å se forskjell som
kunne si meg noe om hva var hva.
I hvert fall i det ytre minner tailenderne mye om kinesere, og befolkningen er vel i det store og hele
svært oppblandet.
Det sies at de nordre innlandsstrøk har mer spedalskhet enn noe
annet sted i verden. De som kan
vurdere det, påstår at de også kan
se spedalske på gatene i Bangkok.
Jeg så bare en som jeg hadde mistanke til. Men folk flest på gater
og streder så meget friskere ut enn
hva jeg har sett i India. Og de så
glade og fornøyde ut. Elskverdighet og vennlighet synes å gi uttrykk
for et alminnelig karaktertrekk. Det
var et yrende liv av biler, trikker,
rickshaws, sykler og fotgjengere i
hovedgatene i Bangkok. Biler og
trikker sneglet seg av sted i den
store trafikken, så der kom en fortest fram ved å gå.
Praktisk talt hele befolkningen i
Thailand er buddhister. Det var
ufattelig mange templer i landet,
og de var rene kunstverk med sin

Et utsnitt fra et av de mange templene.

arkitektur og utsmykning. Munkene,
med sine safrangule gevanter, markerte seg sterkt på alle gater og
streder. Jeg hadde ellers en bestemt
følelse av at det var urimelig mange
munker, mange flere enn det syntes
å være naturlige oppgaver for.

Jeg er meget takknemlig for at
jeg fikk anledning til å ta den turen
til Thailand. Jeg har fått se et land
og et folk som er meget forskjellig
fra oss, og jeg har fått nye kunnskaper som betyr meget for meg,
ikke minst kulturelt.

V assdragsvesenetskontorproblerner
Organisasjonskomiteen for Vassdrags- og elektrisitetsves2net sier i sin innstilling bl. a. følgende om etatens
kontorlokaler:
«Vassdrags- og elektrisitetsvesenets kontorer i Oslo er f. t.
spredt over følgende seks steder: Drammensvegen 20, Ullevålsvegen 72, Parkvegen 55, Norevegen 24, St. Olavs pl. 3 og
Th. Heftyesgt. 28.
Ordningen er både uhensiktsmessig og urasjonell og gjør
det meget vanskelig å få en effektiv og god administrasjon.
Det kan således nevnes at det har vært nødvendig å la Bygningsavdelingen ha kontorer på tre forskjellige steder og Hydrologisk avdeling på to.
Det alvorligste er imidlertid at den kontorplass Vassdragsog elektrisitetsvesenet rår over er helt utilstrekkelig for en
forsvarlig behandling av de foreliggende arbeidsoppgaver og
stiller seg avgjørende i veien for den utvidelse av virksomheten som det etter hvert er blitt behov for
Etaten har selv følt kontorvanskene som et hinder for den
ønskede rasjonering og koordinering av de forskjellige arbeidsoppgavene.»

tidspress for ikke å si tidsnød for å få løst oppgavene
innen de av myndighetene satte frister, mens de på den
annen side til dels p. g. a. utilstrekkelige lokaler, har
hatt altfor få folk til sin rådighet. Det tør være overflødig å si at en i hovedstyret i lang tid har vært fullstendig klar over at tilstrekkelige og høvelige kontor-

•

Alle som på en eller annen måte er knyttet til NVE's
administrasjon i Oslo vet av egen erfaring at organisasjonskomiteens bemerkninger her bare er så altfor
riktige. Komiteen bemerker at det har vært nødvendig
å la visse avdelinger ha kontorer både på to og tre
forskjellige steder. I tillegg hertil har de «forskjellige
steder» også variert slik at avdelingene ofte har vært
på flyttefot. De har så å si måttet leve for dagen nå i
flere år. Samtidig har arbeidsoppgavene vokst sterkt, og
enkelte av avdelingene har derfor måttet arbeide under

«Brakka», Ullevålsvn. 72, hvor Kraftverksavdelingen holder til.
Vassdragsvesenet flyttet inn i dette huset i 1918 og skulle være
der rent l'nidlertidig». Det er der ennd, 40 år senere.
FOSSEKALLEN
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lokaler er av livsviktig betydning for etaten, og dette
har da gjennom mange år stadig vært framholdt både
overfor Industridepartementet og andre vedkommende,
samtidig som det har vært pekt på at den beste løsning
for etaten, og sikkert også den som rent økonomisk
vil svare seg best for staten, er at Vassdragsvesenetfår
oppføre eget administrasjonsbygg.
Det har imidlertid tatt tid å vinne hel og full forståelse for dette syn. De bestemmende myndigheter
må naturligvis se de forskjelligestatsetaters- og institusjoners behov for kontorlokaler i Oslo mest mulig under en samlet vurdering, og det har derfor fra tid til
annen vært antydet forskjelligeandre utveier for løsning også av Vassdragsvesenetskontorproblemer, dog
uten at hovedstyret for sitt vedkommende har funnet
noen av forslagenetilfredsstillende.
Så å si parallelt med strevet for å vinne myndighetenes tilslutning til kravet om eget administrasjonsbygg har det vært arbeidet med å finne en høvelig
tomt for et slikt bygg. Heller ikke denne del av oppgaven har vært lett, først og fremst fordi det ikke er
så mange egnede arealer å velge mellom. Men noen

Parkvn.

55, hvor Bygningsavdelingen

skulle

en gang reise til Paris og

kona hans, Karoline, var litt engstelig for
at han kunne komme ut på eventyr: — Det
sier jeg deg, Bjørnstjerne, at er du meg utro,
så hopper jeg ut fra verandaen.
kom igjen, sto Karolinc
Da Bjørnson
Bjørnson
og vinket.
oppe på verandaen
smilte sitt bredeste smil, vinket igjen og

ropte:
Hopp,

10

Fjernledningskontoret
transformatorstasjon.
de øverste etasjene.

Karoline!

FOSSFKALLEN

Hopp.

holder til i

alternativer har da foreligget,og i øyeblikket er et par
av disse gjenstand for nærmere undersøkelse.
Ved brev av 30. september 1957fra Industridepartementet fikk hovedstyret stillet til rådighet inntil
kr. 50 000.00 av Konsesjonsavgiftsfondettil planlegging
og forberedende arbeider i forbindelse med et mulig
nybyggfor Vassdragsvesenet.Samtidig ga departementet sin tilslutning til at hovedstyret oppnevnte en plankomite og som sådan ble 15. oktober 1957 oppnevnt
direktør Roald, formann, avdelingsdirektørene Broch
Due og Aarseth og riksarkitekten.
Plankomiteen har hatt en rekke møter hvorav et par
med samtlige avdelingsdirektører. Det er utarbeidet
et foreløpig romprogram for et nybygg,og det er engasjert arkitekt (Fr. Lykke-Engerog Knut Enger) til hjelp
ved det videre forberedende og planleggendearbeid. En
håper å kunne legge fram et forslag i løpet av året,
men en må være klar over at uforutsette hindringer
kan bringe visse skuffelser med hensyn til farten i
arbeidet m. v.
Det haster imidlertid med å få saken avklaret slik
at en kan få komme i gang. Det mener øyensynligogså
Stortingets skog-, vassdrags- og industrikomite som i
sin siste innstilling om Vassdragsvesenetsbudsjett bl. a.
slår fast at spørsmålet om å skaffe bedre arbeidsforhold
for Vassdragsvesenetsadministrasjoner så viktig at det
ikke tåler utsettelse. Komiteen understreker i denne
sammenheng at det må settes fart i arbeidet med å få
løst kontorspørsmålet på en tjenlig måte. Denne uttalelse fra stortingskomiteenbør hilses med glede, og
så får en håpe at også andre gode makter vil stå bi og
at eget administrasjonsbyggfor NVE kan bli en realitet
innen en overskueligframtid.
Anders Aarseth.
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Bjørnson

har kontorer i 2. og 3. etasjc.
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Neimen er det deg, Jonsen! Eg heldt
på ikkje å kjenna deg att.
Det er ikkje so rart, for eg har skift
namn sidan sist.

F6rr i vårlden satte man ofta titeln
efter namnet. Birger Jad till exempel. Kan
någon i klassen nåmna något mera?
Hjårter kung!

— Jeg kommer til å trenge dette brevet
om noen få dager, så vær så snill å ikke
arkivere det. Legg det i en konvolutt og
send det i posten til meg.

Jag stårde dig vel inte når jag kom hem
från festen i natt?
Inte alls. Du var tyst som en råtta.

Men de två som bar dig förde ett ryssligtliv!

Entreprenører ved STATENS KRAFTANLEGG
Av sivitingenim

I hvilken utstrekning skal staten
benytte entreprenører i sin kraftutbygging? Dette problemkompleks
er blitt stadig mer omdiskutert og
aktuelt. Spørsmålet har imidlertid
en egen evne til å stimulere til følelsesfyltog usakligdebatt. Grunnen
til dette må søkes i det forhold at
diskusjonen(dessverre også konklusjonene) nesten alltid bygger på
meninger, ikke på fakta.
I den senere tid har vi imidlertid
fått vite mer om disse forhold, og
det kan vel sies at vi aner konturene av statens framtidige kraftutbygging dersom faglige hensyn
blir avgjørende. Som utgangspunkt
kan det ha sin interesse å gjengi
en uttalelse av NTH's professor i
anleggsdrift. (Vedkommende er også en av våre mer kjente entreprenører.)
«Den oppfatning som ikke sjelden
kommer til uttrykk i pressen, at
staten alltid bygger dyrere enn de
private, er åpenbart på villspor.Det
er ikke tvil om at mange statsetater
sitter inne med en erfaring og rutine
på spesielle arbeidsfelter som gjør
dem i stand til å arbeide til kostnader som andre må ha årrekkers
trening for å komme ned i. På den
annen side er det naturlig at også
private byggefirmaerkan ha erfaring
og rutine på mange felter som gjør
at de kan byggevel så rasjonelt som
en statsetat gjør utenfor sitt spesialfelt.»
Det kan vel tilføyes at i dette
spørsmål har pressen benyttet gjentakelsens kunst i en slik grad og
med slik virkning at de aller fleste
deler dens oppfatning til tross for
at den «åpenbart er på villspor».
Jeg vil gjøre professorens ord til
mine og overføre dem til statens
kraftutbygging i form av følgende
påstand:
Innen sitt spesialfelt som omfatter de store sprengningsarbeider i
tunneler, bergrom og skjæringer,de
store damarbeider og fjernledningene byggerBygningsavdelingenbilligere i egen regi enn ved bruk av
entreprenører.
Men bygging av kraft-, regulerings- og overføringsanleggomfatter
også en rekke oppgaver som på
grunn av sin art og størrelse må
sies å liggeutenfor Bygningsavdelingens spesialområde.Disse oppgaver
kan løses vel så rasjonelt med bruk
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av entreprenører. (Eks. boliger,
brakker, veier, bruer, telefonlinjer
betongbygg, mindre reguleringsanlegg etc.)
Jeg vil understreke at dette er en
påstand, men påstanden lar seg
langt på veg underbygge.
La oss resymere de tre muligheter som står til disposisjon for
utførelse av statens kraftutbygging.
I denne forbindelse går vi ut fra
at planlegging og prosjektering blir
utført i egen regi. Mulighetene er:
Utføre alle byggearbeiderved
hjelp av NVE's egen organisasjon.
Overlate utførelsen av byggearbeidene i sin helhet til entreprenører.
Kombinere arbeid i egen regi
med bruk av entreprenører.
Den påstand som er fremmet
ovenfor, at kraftutbyggingenbyr på
en lang rekke oppgaver som ligger
utenfor NVE's egentlige spesialfelt
og derfor lar seg løse mest rasjonelt
ved bruk av entreprenører er det
vel ikke nødvendig å underbygge
nærmere. Alternativ 1 skulle derfor
ikke være aktuelt lenger.
Fordelene ved alternativ 2 skal
ligge
Konkurransemomentet.
Anbudssystemet vil finne fram
til den entreprenør som i hvert
enkelt tilfelle har de beste forutsetninger for å løse oppgaven.
En har et fast anbud som entreprenøren er ansvarlig for.
I mange tilfelle gir dette gode
resultater, men for statens kontinuerlige utbygging byr det på mange
ulemper å sette bort anleggene i
sin helhet. Den viktigsteinnvending
på lang sikt er at prosjektering og
utførelse skilles. Dette moment er
lite påaktet i diskusjonen om anvendelse av entreprenører eller
ikke.
Ved den fullstendige atskillelse
av prosjektering og utførelse som
følger med vårt nåværende anbudssystem berøver en seg den langt
største mulighet til besparelser og
rasjonell utbygging.Ved våre anlegg
har vi i dag et særdeles fruktbart
samarbeid og en smidig tilpassing
mellom prosjektering og utførelse
som er av største viktighet. Byg-

ningsavdelingens samlede anleggserfaring kommer prosjektene til
gode allerede fra den første start,
noe som ville bli umulig dersom
anleggene i sin helhet blir satt ut
i entreprise.
Det kan nevnes at i byggeindustrien hvor rasjonaliseringsbestrebelsene jevnt over er mer bevisste enn
i anleggsvirksomhetenhar en kommet til at den alt vesentlige besparelsesmulighet går tapt i og med
anbudssystemet som gjør at det utførende ledd kommer for sent inn
i bildet. — Arkitekt og entreprenør
burde komme sammen allerede fra
starten av prosjekteringen.
Videre kan nevnes fra den permanente industri at en rasjonalisering som ikke starter med selve produktet, men bare befatter seg med
selve produksjonsprosessener berøvet den vesentligste mulighet til å
oppnå resultater.
Det må være klart at å sette bort
anleggene i sin helhet til entreprenører representerer et stort tilbakeskritt på dette viktige felt. Av mer
kjente innvendinger må nevnes at
de fleste arbeider er av en slik størrelsesorden at konkurransen er minimal, idet få eller ingen entreprenør her i landet har kapasitet til
å mestre oppgavene.
Forat anbudssystemet skal komme til sin fulle rett må en i det
aller vesentligste ha planene klare
ved anbudsinnbydelse. Dette er
imidlertid oftest meget vanskelig
nettopp i kraftutbygging. Utførelsen må her i høy grad tilpasses grunn- og fjellforhold som
en ikke kjenner fullt ut før arbeidene er kommet i gang. Uventede
vansker opptrer alltid. Det hele er
ofte nokså uberegnelig.Det lar seg
ikke gjøre på forhånd å utføre detaljtegninger. Til og med hovedplaner må ofte justeres under arbeidets gang. Og da står en selvfølgelig langt friere når en utfører
arbeidene i egen regi enn ved bruk
av entreprenører.
Tidsmomentet kan også tale til
fordel for egen regi.Det er vanskelig
å kontraktere entreprenør før skjønn
og reguleringstillatelserer i orden,
men når en gjør arbeidet i egen regi
kan forberedelsene gjøres slik at en
kan sette i gang med full effekt
straks formalitetene er i orden.
Til slutt må det nevnes at bruk
FOSSEKALIEN
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SKIRENN PÅ Skytteekollen

Opplagte

deltakere

fra 13ygningsavdelingen,

før avreisen.

Også i år fikk Vassdragsvesenets
ansatte i Oslo høve til å prøve seg
i en dyst på ski. Det ble ikke holdt
noe eget renn for NVE, men som
statsansatte kunne vi delta i Departementsrennet, som ble holdt på
Skytterkollen onsdag den 5. mars.
Dagen ble velsignet med solskinn,
og det var med godt humør en gikk
til kontoret med ski på nakken. På
kontoret var det lett å merke at det
var noe ekstra i gjære. Folk med
beksøm og nikkers av de forskjellige vidder gikk i dørene med spenstige skritt, og vindjakker og anorakker med mangeårige klisterflekker tydet på at det også var veteraner til stede. En kunne spore
tydelige tegn på rastløshet, og konsentrasjonen om arbeidet var ikke
helt lett, men det er jo kjente fenomener sånn umiddelbart foran store
renn. Og de grusomste kvaler om

64'

Smøringen

må vies stor oppmerksomhet.
Storbråten
med resultatet.

av entreprenører krever et betydelig kontrollapparat. Da entreprenøren behøver like stort antall folk
for utførelsen av selve arbeidet som
NVE, blir det totale antall teknisk
personell større. Dette er lite gunstig ved dagens mangel på kvalifisert teknisk personell. Dette kontrollarbeidet koster selvsagt også
noe, og sammen med de kostnader
som følger med innføringen av et
økonomisk mellomledd i form av
garantier, risiko etc, er det en betydelig belastning som må oppveies
med større effektivitet.
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ser ikke ut til å vccre helt fornøyd

Konklusjonen må etter min mening bli at en velger alternativ 3,
kombinasjon av egen regi og entreprenører. Da skulle en kunne utnytte fordelene ved begge metoder
og eliminere ulempene.
Vi får da et system med Bygningsavdelingen som «hovedentreprenør» og utstrakt bruk av private
byggeforetak som underentreprenører.
De store sprengnings- og damarbeidene samt fjernledningene vil
da mest fordelaktig kunne utføres
i egen regi, mens en vesentlig del av

Stokkebø
har fått et uheldig startnr.
Her
spurter
han i mål etter ci ha tilbakelagt
10 km i racerklassen.

de mindre oppgaver likeså fordelaktig overlates til entreprenørene.
Svenskene regner at disse småentreprisene er økonomisk fordelaktig i
en utstrekning som svarer til 20—
30 prosent av anleggskostnadene.
Det antas at forholdet er tilsvarende
her.
Til slutt vil jeg uttrykke håpet
om at spørsmålet om i hvilken utstrekning entreprenører skal benyttes må vurderes ut fra økonomiske
og tekniske hensyn.
Eller med andre ord — det bør
være fag — ikke politikk.

Fru Gladtvedt har gått et sterkt løp. Her
bærer det mot mål, men det er tydelig at
Fra startplassen.

Frk. Halvorsen tar utforkjøring
sikkerhet.

Er det innledningen
Kristiania»?

Det manglet

ikke på «kontakt»

med stor
til en «stern

det ennå

Det er likt til at Holien er godt opplagt,
men han har ennd 4900 av løypas 5000 ni

Har Nilsen

finnes

krefter

i reserve.

smurt seg bort? Noen stavtak
så er han i mål.

til,

igjen foran seg.

i løypa.

Andresen

legger i vei med seige tak.

Tufte

har lagt en konkurrent bak seg.
FOSSEKALLEN
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hva en skulle smøre med og hvor-

dan en skulle legge opp løpet begynte å melde seg allerede nå.
Men problemene ble luftet, og
det ble atter sjekket opp at det
ikke manglet noe vesentlig i rypesekkenes innhold.
Hvis noen syntes det var tungt å
gå fra arbeidet slik midt på dagen,
så skal det likevel sies til deres ros
at klokka var ikke mange minuttene
over den fastsatte tid for avreisen
før de hadde lukket kontordøra
etter seg.
Turen gikk så til Skytterkollen,
for de flestes vedkommende med
buss. Og vi var ikke før framme
på arenaen, før konkurranseiveren
begynte å gripe om seg — i første
rekke gjaldt det kampen om restaurantens bord og stoler. Men de
færreste hadde sinnsro til å nyte
sine glass, det være seg melk eller
bokk; — en måtte nå ta standpunkt
til smøringsproblemet. Gjennom
vinduene kunne en se at de første
allerede hadde begynt å prøve seg
fram ved å gjøre raske utfall med
ei ski.
De fleste ble fort klar over at det
måtte brukes klister. Det springende punkt var om en utenpå klisteret skulle legge et tynt lag Østby
Mix eller —
En kunne alltids
smøre så en fikk det til å «sitte på»
i motbakkene, men en skulle helst
ha litt gli også, og siden det var
likt til at den ene fordelen måtte
skje på bekostning av den andre,
måtte en her veie for og imot. Det
ble gjort utallige forsøk i den nærmeste delen av løypa, men det lot
til at det var så som så med resultatene. Noen begynte også å smøre
om. Men et raskt overslag over
slitet med å legge om smøringen
kontra utsiktene til å høste eventuelle laurbær i løypa gjorde at de
færreste gikk så drastisk til verks.
De som stilte i racerklassen,skulle
gå 10 km, og de startet først. De
spurtet av gårde som var det et

hundremeterløp, og det var ingen
ting å si på hverken farten eller

stilen under starten.
De aller fleste hadde meldt seg
på 5 km-løypa, som skulle gås på
idealtid. Her var det vel 300 som
hadde fått startnr.
Først skulle 163 damer av gårde.
3 og 3 startet samtidig. En kunne
merke litt nervøs tripping på startstreken hos enkelte, men dette
kunne like gjerne være manøvrer
for å holde skiene så noenlunde fri
for klabb i startøyeblikket. Men det
lyktes øyensynlig bare delvis for
mange. Det ga seg utslag i at når
de på ordet «gå» skulle hive seg
framover løypa med god fart og stil,
så fulgte skiene med bare rykkevis.
Men de la trøstig i vei, fast bestemt
på å fullføre løpet.
Startnumrene ble større og større
og den store kvinnegruppen skrumpet inn etter hvert. De første begynte allerede å komme inn over
mål. Men ennå skulle ca. 150
spreke karer ut i løypa, så ventetiden ble lang. En bør jo være
varm i trøya før starten i et skirenn, så det ble mye joggingrundt
på startplassen. Og noen tok seg
også en tur rundt løypa før de stilte
på startstreken.
For en pressemann er det mye å
følgemed i på en slik dag. Det skal
tas bilder og intervjues, og en må
alltid være til stede der hvor tingene skjer. Men endelig ble det vår
tur til å starte også, og med nr. 405
på brystet la vi trøstig i vei ut i
løypa. Vi hadde ikke gått langt før
vi begynte å få kontakt med andre
løpere, både foran og bak. Å gå på
idealtid skulle vise seg ikke å være
så helt lett; — det skal ikke så
rent lite karakterstyrke til for å
«gå sitt eget løp» når alle går så
å si i flokk og følge. Og etter ansiktsfargen å dømme var det likt
til at det var mange som ikke hadde funnet den idealtid som passet
best til kondisjonen. Men stadig

videre, med svetten silende og snev
av blodsmak i munnen. Men slikt
er jo bare menneskelig, ingen liker

å bli forbigått.
Det hendte vi tråkket på skiene
til han som gikk foran, til gjengjeld
tråkket den som gikk bakenfor på
våre ski. Noen suste forbi med blikket rett fram, for å forsvinne for
godt bak neste sving. Andre gikk
til side med et resignert smil og
lot oss komme forbi.
En kvinnelig deltaker vi nådde
igjen, hadde vært ekstra uheldig
med smøringen. De kladdene hun
hadde under skiene var så høye at
det så ut til å være bare et tidsspørsmål når hun skulle vrikke
anklene. Men hun hadde bestemt
seg til å fullføre løpet, selv om ikke
den anvendte tida ble så helt ideell.
I den siste halvparten av løypa
ble det gått i en eneste lang kø, og
tidtakerne hadde sin fulle hyre med
å «klokke» alle på tiendedelen.
Så vidt vites var de fleste kommet i mål før mørket falt på for
fullt, og avviklingen hadde gått
over all forventning godt, i betraktning av at det var 473 startnummer.
I hvert fall fikk hver og en sin tid
på resultatlista.
Løperne i racerklassen fikk nå
høve til å ta badstu, mens vi andre
måtte klare oss på beste måte, enda
de fleste så ut til å være svette nok.
Det ble nå middag, og maten
samt diverse forfriskninger gjorde
at kreftene etter hvert begynte å
vende tilbake. Dette viste seg tydelig under dansen utover kvelden,
uten at vi skal utdype det emnet
mer her.
Premieutdelingen foregikk under
ovasjoner, og det var ikke få som
kunne gå fram og hente seg et trofe.
Vassdragsvesenetsdeltakere høstet
ikke så svært mye av gullet akkurat;
det viktilgsteer jo som kjent å delta.
Men Yngvar Mehlums 3. plass i en
av racerklassenefortjener å nevnes.

Tur til SVEITS
I august månad 1957 vart det
underteikna kontrakt mellom Norsk
Elektrisk & Brown Boveri og Vassdragsvesenet om levering av 4 stk.
generatorar å 120 MVA til Tokke
kraftanlegg. Kontrakten går ut på
at den første maskinen skal leverast
frå Brown Boveri, Baden, Sveits.
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Dei tre andre skal lagast i fabrikken
i Oslo. Det vart teke atterhald om
at nokre detaljar om utføringa av
maskinane skulle utstå til seinare
og at me då skulle reise til Baden
for å diskutera med spesialistane
der. Det var to hovudpunkt me
ikkje var heilt samde om. Det eine

var om det skulle vere gjennomgåande eller delt aksel. Det andre
var om viklinga skulle vakuumimpregnerast.
Spursmålet om tidspunktet for
dette møtet vart teke opp straks
over nyttår, og det vart bestemt at
me skulle møte hos BBC, Baden,

mandag 17. februar. For Vassdragsvesenet vart fylgjande personar uttekne til å reise:
For Bygningsavdelingen,overing.
Hanssen, overing. Fossen og underteikna. For Kraftverksavdelingen,
overing. Mathisen og overing. Bjerkebo. For Norsk Elektrisk møtte
overing. von Krogh og overing.
Erling Østby. Ein må såleis seie det
var ein talrik delegasjonsom tok ut.
Representantane for Kraftverksavdelingen saman med fru Mathisen reiste med tog fredag morgon
14. februar. Me andre reiste med
fly sundag morgon. I tett snødriv
og kulde forlot me Oslo kl. 7.25
og landa i Ziirich i 13-tida i pøsregn og 15 varmegrader. Vår tjukke
vinterham kjendest såleis trykkjande. Dei som var reiste i førevegen møtte oss på flyplassen, og
i flokk og fylgje vandra me rundt
i byen nokre timar. Mathisen som
har studert i Zfirich var interessert
i å vandre på kjende stader og var
storleg oppglødd over å friske oppatt gamle minne. Utpå ettermiddagen reiste me så vidare.
Baden ligg 25 km frå Zfirich og
har ca. 18 000 innbyggjarar. Her
ligg Brown Boveri, som er største
fabrikken i Sveits. Talet på tilsette
arbeidarar og funksjonærar er for
tida ca. 13 000. Produksjonen omfattar vesentlegelektrisk utstyr, som
elektriske lokomotiv, generatorar,
transformatorar, brytarar og ein heil
del anna.
Mandag gjekk med til å diskutere
akslingskonstruksjonen.Brown Boveri gjekk inn for delt aksel og
hevda sitt standpunkt ut frå to
grunnar. Gjennomgåande akselville
verte svært lang og tung (heile
9 m) og derfor vanskeleg å fabrikere. Men den viktigaste grunnen
etter deira syn var at påkrympinga
av eit så stort nav ville gi så store
spenningar i akslingen at ein kunne
risikere å få kast.
I samband med diskusjonen var
det omvisningi verkstaden for å sjå
på ymse akselkonstruksjonar. Me
fekk der mellom anna sjå 4 stk.
80 MVA generatorar i ymse stadier
i produksjonen. Desse generatorar
skal installerasti Biaskai Sør-Sveits.
Dei var utførde med flensaksel og
hadde nær på tilsvarande navkonstruksjon som dei hadde tenkt for
Tokke. I verkstaden såg me også
deler av generator til Øvre Vinstra.
Elles var det mest turbogeneratorar
som var i produksjon. Overing.
Hanssen var særleg interessert i
å få greie på korleis sjølve flensen
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Brown Boveri & Cie's jabrikker.

i tilfelle skulle utførast for å sikre
seg at koplinga vart heilt stiv.
I slutten av samtalen den dagen
kom me inn på konstruksjonen av
sleperingane og ventilasjonen av
maskinen.
For tysdag var det generatorviklinga som stod på programmet.
Me visste på førehand at det var
på dette punkt det var vanskelegast
å verte samde. Vassdragsvesenet
har gått inn for at viklinga skal
vakuum-impregnerast før micahylsa vert lagd på. I kontrakten
har leverandøren sagt seg viljug
til dette og det er fastsett ein tilleggspris.Seinare har Brown Boveri
bede om å få sleppe utføre dette.
Dei kom med fleire argument mot
vakuum-impregnering,men det einaste som tyktest ha noko for seg,
var at dei ikkje hadde erfaring i
å gjere dette. Det vart snakka fram
og tilbake om vikling mest heile
dagen utan at ein kunne seia at ein
kom noko serleg lengre. På slutten
av dagen var det omvisningi vikleriet og me var ein snartur innom
brytarfabrikken.
Onsdag arrangerte Brown Boveri
biltur til kraftstasjonen Rothenbrunnen. Han ligg i Aust-Sveits,ca.
15 km frå Ziirich. Med firmaet sine
to store Cadillacar og med fylgje
av salsdirektøren og ein av assistentane hans starta med i 8.30-tida
om morgonen. Det hadde vorte
gradvis kaldare dagane i førevegen.
Natta til onsdag hadde det kome
ein del sludd og utpå morgonen
hadde det frose. Vegane var såleis
svært glatte. Ruta var lagd opp som
ein rundtur med framreis i fjellpartiet mot den austerrikske grense

og tilbaketur lengre sør. På grunn
av føret måtte me køyra fram og
tilbake den sørlege vegen. Det var
forutsett å bruke 21/2time kvar veg,
men me brukte nær 4 timar.
Ein stor part av turen gjekk gjennom Rhindalen. Det er tett busetnad langs dalen og det er ikkje
langt mellom landsbyane. Mange
av desse ber preg av å vere nokså
gamle og ein smal veg smyg seg
mellom husa. Dei mange gamle
hotell og overnattingsplassar minner om at dette er ein gamal hovudferdselsveg. Denne del av Rhindalen er heller trong med bratte,
mellomstore fjell, for så vidt ikkje
ulik mange av dei norske dalføra,
men fjellformasjonaneer noko annleis. På framspring i fjellsida og serleg der dalen snevrar seg inn ligg
ruiner etter gamle festningsborgar
og utkikstårn. Eit dusin av desse
minner om at det ikkje alltid har
vore så fredleg i Sveits som i det
siste århundre.
Rothenbrunnen er eit nytt kraftverk. Generatorane er på 50 MVA
montert horisontalt. Stasjonen ligg
ute i dagen med trykksjakt innsprengd i fjellet. Det er noko uvanleg for oss nordmenn å sjå ein slik
ny stasjon ligge ute på sletta, serleg
når tilhøva som her er gunstige for
å kunne skjule det heile inne i
fjellet. Det kom i den samanheng
fleire merknader om sivilforsvarsnemnda her heime. Det var god
plass overalt i stasjonen, og for oss
som er vane med å spare plass så
godt me kan for å redusere sprengningsutgiftene,såg det mest ut som
sløsing. Brown Boveri har levert
generatorane og apparatanlegget til
IOSSEKALLEN
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denne stasjonen. På einskilde punkt
verka arrangementet noko uvanleg
for oss. Krafta frå denne stasjonen
vert førd vestover til Zi.irichog omland. Overføringsspenningaer 130
kV. Det er tre kraftselskap som
eig denne stasjonen.
Torsdag formiddag var me i kort
konferanse hos Oerlikon om Mårmaskinane. Det vart diskutert kva
som kan gjerast for å rette på den
feilen som byrjar å vise seg idet
flenskoplinga til motoren syner seg
å vera fleksibel. Oerlikon la fram
forslag som dei meinte ville gi tilfredsstillande løysingog lova å sende
ein montør i sumar som skulle prøve
å rette på dette. Me gjekk ein tur
rundt i verkstaden og var serleg
interessert i vikleriet for å kikke på
stavar utført med det nye impregneringsmidlet «oerlitt». Oerlikon
vakuum-impregnereralle stavar før
mica-hylsa vert lagd på og hevda
at dette er svært viktig for å få ei
god vikling. Påstandane og erfaringane var såleis motstridande mot det
me hadde høyrt hevda to dagar før.
Men når det gjeld generatorviklinger er det gjerne like mange teoriar
og erfaringarsom det er fabrikantar,
og det er ikkje sjeldan at det den
eine held på som ein stor fordel
vert av ein annen hevda som ei
svakheit.
Etter ein god middag med Oerlikon som vert, reiste me tilbake til
Brown Boveri. Me skulle nå gå
gjennom det skriftlege referat som
skulle vere ei samanfatting av det
me hadde diskutert dagane før.
Etter nokre rettingar og tilføyingar
vart me så einigeom kva som skulle
stå i dette skrivet. Det vart ikkje
teke nokor avgjerd i dei punkta me
hadde handsama. Det var avtala
før me reiste at problema berre
skulle gjennomdiskuterastog at sakene skulle avgjerast etter me kom
tilbake til Oslo.
Fredag var overingeniør Fossen
og underteikna på fabrikken hjå
Sprecher & Shue. Dette firma held
til i Aarau, ca. 25 km frå Baden.
Hovudproduksjonenher er brytarar,
måletransformatorar og overspenningsavleiarar. Samanlikna med
Brown Boveri er dette ein liten
fabrikk.
Laurdag gjekk turen tilbake. Me
som tok fly forlet Zürich i 16-tida,
og dei som reiste med toget noko
seinare utpå kvelden. Overingeniør
Hanssen forlet oss torsdag kveld.
Han reiste då til Austerrike for å
vere med på ei prøve på eit bukserøyr.
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Natur og landskap rundt Baden
liknar mykje på austlandsbygdene
her heime. Småbakkut innmark
ligg mellom små skogkledde åsar,
men barskogen er ikkje så einerådande i utmarka som her. Det
er meir lauvskog av ymse slag.
Baden er ein noko merkeleg by.
Ein utprega gamal bydel ligg nede
i ei dump på begge sider av elva.
Store monumentale steinbygningar
og ein ærverdig byport minner om
mellomalders velstand. I denne
delen av byen ligg ei sneis gamle
hotell side ved side. Forklaringa er
at dette er ein gamal badeby, herav
også namnet. Badinga her foregår
innandørs. Mineralhaldig kjeldevatn vert pumpa opp frå jorda, og
heilt frå mellomalderen har det
vore kjent at bading i dette vatnet
har lækjande verknad for ymse
sjukdomar. Pasientar fra Mellomog Sør-Europa har gjennom sekler
valfarta til denne byen. Alle hotella har installert store badeanlegg
i kjellaren. I korridorane i hotellet
der me budde, kunne me merke
sterk svovellukt som vart sagt kom
frå badevatnet. Det var ingen av
oss som tok desse bada i augesyn,
sjølv om me snakte om det og var
nyfikne nok til å røkje nærmare
etter. Dei fleste hotella sto tome,
men i «badesesongen» kunne dei
vere fulle alle saman, vart det sagt.
I hotellet der me budde, var ca.
60 badepasientar for tida.
Hotellet der me budde var eit
merkeleg bygg. Det var to hotell
som var slegne saman til eitt. For
å nå fram til roma som me frå
Bygningsavdelingen hadde, måtte
ein gå gjennom tronge korridorar,
trapper og dører, og ein måtte ha
ein god del orienteringssans for å
finne fram. Fossen våga seg ikkje
ut på denne vandringa åleine og
tilkalla i førstninga hotellpersonalet.
Med hans gåvmilde natur kosta
dette han ein frank å koma til og
frå romet. Han fann ut at dette
vart dyrt i lengda og paste så på å
få fylgje av ein av oss andre. Sjølv
siste dagen hadde underteikna den
æra å lose han fram og tilbake.
Mathisen hadde første dagane
stor omsut for å skaffe seg «landjäger», eit spesielt slag pølse som
han hadde fått elsk til i studietida.
Den var helst egna til å ete ved
sida av eit glas øl, etter hans utsagn. Då han endeleg fekk tak i
denne yndlingskosten, var han
skuffa over at det ikkje var av den
gode gamle sorten. Den hadde gjennomgått ei oppmjukingsutviklingså

den utan vidare let seg partere med
berre tennene utan å ta bøyepåkjenningar til hjelp. Han var djupt
skuffa over dette og erklærte at det
ikkje var som i gamle dagar.
Hanssen viste seg å vere svært
flink å skrive kort. Kanskje me
andre kunne ha noko å lære i så
måte. Då me gjekk til konferanse
første dagen, skulle han såleis postlegge eit par stykke. Me kom til
ei postkasse. Det sveitsiskenasjonalmerket midt på kassa minte oss om
raudekrossen, sjølv om fargane var
bytte om. Underteikna kasta i god
tru fram forslag om at dette måtte
vere ein førstehjelpsboks. Hanssen
røkte nærmare etter og fann at
dette stemde. Me kom til fabrikken
og Hanssen gjekk vidare bortover
gata for å verte av med korta sine.
Då han litt seinare kom tilbake,
noko opprørd over at han ikkje
hadde fått utretta ærenda, klagde
han over at dette var ein merkeleg
by som det ikkje fanst ein einaste
postkasse i men at det derimot
hang «samaritanboksar»overalt.
Då mysteriet seinare oppklåra seg,
fann me det heile litt morosamt.
Ein av kveldane me var der feira
dei i Baden noko dei kalla «Fastenacht». Unge gutar og gjenter hadde kledd seg ut med masker for
andletet og klededraktar av ymis
slag. Slik gjekk dei i gatene og inn
på kafeane, slo seg ned ved sida av
kafegjestaneog prata i veg. Me hadde gått ut i byen den kvelden og
gjekk inn på ein restaurant nærmest for å sjå på folkelivet. Etter
skikk og bruk hadde ein visst ikkje
lov å sitja fredeleg for seg sjølv ein
slik kveld, og det varde ikkje lenge
før nokre av desse spøkelsa såg det
som si oppgåve å ta plass ved bordet vårt. Oppholdet var ikkje så
langvarig. Men dei vart stadig avløyste av andre. Det er visst vanleg
i Sveitsmed ein slik karnevalskveld,
men dagen varierer noko frå stad
til stad.
Det er vanleg at ein skal kjøpe
med seg noko heimatt når ein er i
utlandet. Men det er lite ein med
fordel kan kjøpe i utlandet i dag.
Prisane i alle butikkar låg jamnt
over høgre enn her heime. Det
einaste me merka oss som kunne
vere billigare, var skotøy. Løna for
ein arbeidar svarer nokså nær til
det ein tenar her i landet. Ingeniørlønningane ligg noko høgre enn her.
Etter dette å døme vert leveomkostningane høgre i Sveits, og dette
stemde med uttala, frå nordmenn
der nede. Når ein likevel kan seie
,

at levestandarden er like høy, so
kjem det av dei små skattane samanlikna med våre.
Både arbeidarar og funksjonærar
praktiserte ei arbeidstid som er noko
uvanleg for oss. Arbeidarane byrja
om morgonen kl. 6.40, funksjonærane kl. 7.30. Frå kl. 12.00 til 14.00
var det middagspause, og alle slutta
arbeidet kl. 17.20. Ved Brown
Boveri var det for tida fridag annankvar laurdag, og fleire andre fabrikkar praktiserte det same. Arbeidstida var 47 timar for veka, idet den

var redusert frå 48 nokre månader
tidligare. Frå 1. mai skulle den
reduserast ytterligare til 46 timar.
Me snakte med fleire om dei var
tilfreds med den oppdelte arbeidstida, men dei var helst av den meining at dei heller ville ha hatt den
slik som den vert praktisert her i
landet. Det kan nok vere at yteevna vert større ved slik oppdeling.
Både Brown Boveri og Norsk
Elektrisk var gjestfrie vertar, og det
mangla ikkje på mat nokon tid på
dagen. Dei prøvde elles å gjere

ot)phaldet s& triveleg for ass som
dei kunne. Etter ei veke med hektiske og travle dagar var det likevel
godt å kome tilbake til «gamlelandet». Alle nye inntrykk, det at
alle samtalar og konferanser foregår
på eit framandt språk, og alt det nye
ein skal prøve å f å med seg på det
tekniske området, gjer at ein vert
meir sliten enn etter travle arbeidsdagar på kontoret. Personleg må eg
seie det var ein hyggeleg og lærerik tur.
A. Tufte.

En ANLEGGSVETERAN forteller
På Røssåga kraftanlegg treffer vi
en stor, kraftig kar som driver med
muring. Han har et koselig smil og
lunt glimt i øyekroken. Arnt Jacobsen heter han og er 66 år gammel.
Vi kommer i prat med ham, og i
samtalens løp forteller han at han
har arbeidet på mange kraftanlegg
rundt om i landet. Han er fra
Korgen, hvor Røssåga kraftanlegg
ligger, men i gamle dager var det
lite å gjøre her, så han har flakket
landet rundt fra anlegg til anlegg.
Etter å ha drevet noen år med
veiarbeid, sier han, — kom jeg i
1914 til Glomfjord. Etter noen måneder ble imidlertid anlegget nedlagt, men arbeidet tok til igjen 2 år
seinere. Jeg var der da fra 1916 til
1918. Jeg drev som tunnelarbeider
på fjellet.
Det var vel andre forhold på
anleggene i den tida, enn nå?
spør vi.
A ja, det er stor forandring.
Vi hadde luftboring den gangen
men det var tungvinte saker. Vi
brukte full salve på stuffen med
vanlig lunte, vi hadde ikke elektrisk
tenning. Vi klarte vanligvis 1 meter
inndrift på skiftet, mens vi her på
Røssåga fint har klart 3 meter. Vaggene lastet vi for hånd, og 3-4
karer dro dem ut. Siden fikk vi
hester til å dra vaggen, og disse ble
så i sin tur skiftet ut med bensinlokomotiv.
Hvordan var ventilasjonen i
tunnelen den gangen?
Det var fæle greier. Det var
ingen forsert lufting, og tunnelene
ble fulle av exhaust. Engang svimte
6 mann av samtidig, og de 2 som
var igjen på skiftet klarte med nød

og neppe å lesse dem på vaggen og
få kjørt dem ut. Det var ofte et
par mann måtte gi opp under
lastinga.
Det var ellers hyggelige forhold
i Glomfjord, og mange greie karer
å arbeide sammen med. Jeg husker
en finnlender som var så umåtelig
sterk. Han holdt luftslanga med en
hånd og boret med den andre. Det
var det ikke mange som gjorde ham
etter.
Hvor dro De hen fra Glomfjord?
Da flakket jeg endel rundt
omkring. Jeg var ved Aura en kort
stund, derfra dro jeg til Skar ved
Kristiansund. Ingeniør Didrik Lund,
som jeg kjente fra Glomfjord, var
nå blitt byggeleder ved et anlegg i
Bremanger. Jeg skrev til ham og
fikk arbeid der. Der var jeg ett år.
Etterpå var jeg ett år i Tafjord. I
Tafjord husker jeg det var planer
om å ha trykksjakt ned til stasjonen, slik som i flere kraftanlegg som
bygges nå for tida, t. d. her på Røssåga. Men planen om trykksjakt i
Tafjord ble ikke godkjent på grunn
av dårlig fjell.
De har vel litt av hvert å for,
telle om livet på disse anleggene,
Jacobsen?
Tja, livet var jo som på anlegg flest på den tida, og nå også,
for den saks skyld. Brakkene vi
bodde i hadde forskjellige navn,
som «Flaskeminken», «Røysekattlia»
og liknende. Vi bodde 10-12 mann
på samme rom, og vi trivdes med
det, for vi mente det skulle være
slik. I fritida spilte vi mye kort.
Jeg husker en kar på Aura som
lodda ut et ur for 5 kroner loddet,

....
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Arnt Jacobsen i arbeid

på Røssåga.

og han fikk inn mye penger. «Uret»
viste seg å være ei gammel vekkerklokke uten hjul og annen innmat.
Men han hadde sine ord i behold,
for han hadde ikke sagt hvordan
klokka var.
Seinere var jeg i Høyanger en tid,
og så i Osa i Hardanger. Mens jeg
var der, fikk jeg høre at staten
skulle begynne med et stort kraf tanlegg på Nore. I påsken 1921 gikk
vi 5 mann på ski fra Osa til Hallingskeid stasjon på Bergensbanen.
Derfra tok vi tog til Nesbyen og
gikk på ski videre gjennom Rukkedalen, forbi Tunnhovd og ned til
Rødberg, hvor kraftstasjonen skulle
ligge. Der meldte vi oss for anleggsingeniør Thorleif Johnsen og
fikk arbeid. Jeg arbeidet i tunnelen
til 1923.
De er godt kjent på Nore da?
Ja, jeg er godt kjent der oppe.
FOSSEKALLEN
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Jeg kjenner mange bygdefolk der
omkring. Dessuten slo flere av mine
arbeidskamerater seg til der og bor
på Nore ennå.
Det var trivelig på Nore i førstninga. Ingeniør Johnsen var en grei
sjef og godt likt blant arbeiderne.
Men det var mye vilt liv og mye
fyll. I et fyllekalas ble en mann
sparka i hjel.
Jeg husker en kar som bodde
oppe ved Øygardsgrend og fikk
tannverk. Han spente 2 hester for
kjerra og dro til Nesbyen på 4 timer, hvor den nærmeste tannlegen
var. På Nesbyen dumpa han oppi
en fest, og dermed glemte han tannverken og hele greia. Da han kom
tilbake, måtte en diakon trekke ut
tanna for ham. En annen kar, som
vi kalte Mattis, gikk en gang hele
veien til Kongsberg,enda han kom
rett fra nattskift. Billetten til Kongsberg kosta 15 kroner, men det var
jevngodt med 3 flasker vin, og de
pengene kunne han ikke kaste bort
til togreise. I Kongsberg kom han
på fylla og ble arrestert. Han kom
derfor for seint tilbake, og jobben
hans var besatt. Dette syntes han
var urettferdig og spurte ingeniør
Johnsen hva han ville ha gjort hvis
han ble satt i fyllearrest og ikke
hadde penger til å betale mulkta
for.
Som sagt, det var hyggelig på
Nore i førstningen, men seinere ble
det endel uvennskap og krangel der.
Lønna vi fikk for tunnelarbeid var
til å begynne med 700 kroner pr.
strekkmeter, den gikk etter hvert
ned til 460 kroner. Da det var
snakk om enda et avslag, var vi
mange som sa opp og dro vår vei.
Jeg reiste til Oslo, hvor jeg hadde
forskjellige jobber. Først arbeidet
jeg på Sognsvannsbanen, hvor jeg
vesentlig drev med muring av underganger. Undergangene ble utført som regulert mur, og det var
meget pent arbeid.

,,
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Anleggsarbeidere

fra Nore 1922. Mannen

Da Sognsvannsbanen var ferdig,
hadde jeg forskjellige kortvarige
jobber. Det var forresten en rar tid.
Det var pIaner om å sette i gang
anlegg flere steder. Jeg oppsøkte
kontorene i Oslo og ble lovt arbeid.
Arbeidet skulle ta til om noen få
uker, ble det sagt overalt. Men anleggene kom aldri i gang.
Jeg var heldig og kom inn i Oslo
kommune, hvor jeg var til 1927.
Da fikk jeg arbeid hos Ingeniør Selmer, og jeg var i dette firmaet helt
til krigen kom i 1940. Hos Selmer
arbeidet jeg først i 11/2 år med
grunnarbeidet på Vigelandsanlegget.
Seinere arbeidet jeg på flere nybygg
i Oslo og også med å forsterke
grunnmurene på eldre hus i sentrum. Dette var et interessant arbeid.
Jeg var hos Selmer til krigen kom.
Da reiste jeg hjem til Korgen. Her
drev jeg med forskjellig muringsarbeid i bygda, bygde bl. a. den nye
Esso-stasjonen i Korgen. Jeg ville
ikke arbeide for tyskerne, og det

med hatt er Arnt Jacobsen.

slapp jeg også. Jeg ble utskrevet til
tyskerarbeid et par ganger, men da
sendte overlege Hornslien meg på
sykehus, enda jeg var frisk som en
fisk.
De var vel glad da det ble
satt i gang et stort kraftanlegg i
hjembygda Deres? De har vel hatt
arbeid på Røssåga helt fra starten?
Ikke helt fra starten; jeg begynte et par måneder seinere. Jeg
var opptatt med forskjellige andre
jobber som pipemuring og liknende
da. Men jeg hadde snakket med
ingeniørGuldvog, og han ville svært
gjerne jeg skulle begynne. Han
spurte meg hver gang han traff meg
om jeg ikke kom snart.
Hva syns De om anleggsarbeidet på Røssåga,sammenliknet med
andre anlegg De har vært på?
Det er først og fremst mer
effektiv drift nå, med moderne anleggsmaskinerog andre hjelpemidler. Men jeg syns mange ting i
kraftstasjonen kunne vært penere
utført!

00000000

RALLARDANS
Høyr kor dragspelet durar frå Bumlefoss bru,
sjå kor rallarane svingar seg og skrattar!
Det er gutar som seg hivande i hopsavals kan snu,
like ledige som kjettekåte kattar.
Og dei femner bondetausene med
kjenner bringa mot dei svellande
og so hiv dei seg i hopsavals med
so det kvast igjennom fosseduren
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grå'dige tak,
barmar,
dyngjing og brak
larmar.

Og på lippa si har rallarane småmala snus,
ho står fram som ein støvel midt i maska,
og når rallaren vil ha seg ein rågalen rus
berre klunkar han på laddevinsflaska,
og so rusar han i veg att, både galen og ør,
slik at gjenta mest i armen hans vil dåne.
Men då bannar han på svensk so det lyser og glør:
jeklar ifrån Skåne.»
«Ta mig hundratusentusen

Fraen AMERIKATUR
Når en i våre dager snakker om
å ta en tur til Amerika, er det i
grunnen noe så dagligdags at en
ikke akter stort på det. Men for
den enkelte som for første gang
drar av sted, er det en fantastisk
opplevelse. Iallfall ble det det for
meg da jeg i februar i fjor, med
mange hyggeligemenneskers hjelp,
fikk en måneds studietur til USA.
For å få nyttet tiden best mulig, var
det nødvendig å bruke fly overalt.
Jeg reiste fra Fornebu 25. januar
til København for derfra å gå over
i direkte fly til New York. En slik
avreise med fly er langt mer prosaisk enn når Amerika-båten drar
av sted. Her er det ikke «Ja, vi elsker», store avskjedsscenerm. v.
En flytur med de moderne
kjempefly er en stor opplevelse i
seg selv. Jeg får her innskrenke
meg til å fortelle at kursen ble lagt
slik at vi passerte sydspissen av
Norge, Reykjavik og like syd for
Grønland. Vi gikk fra København
kl. 23.25, og natten ble lang. Vi
fløy jo med solen og måtte stille
klokken 6 timer tilbake da vi kom
til New York. Vi brukte 141/2time
på turen, og det var en atskillig
mindre slitsom tur enn dagtoget
Oslo—Røros.
Det første jeg så av Amerika var
en liten, lysende flekk i et stort
nattemørke, Goose Bay på Labrador. Men du verden så langt det
var derfra til New York. Vi gikk
over land, endeløse strekningermed
liten eller ingen bebyggelse. Men
det ble da hus nok mot slutten; vi
fløy innover New York mot flyplassen Idlewild. Det var en merkelig
følelse å vite at jeg ganske snart
skulle være midt oppe i denne
heksegryte som en har hørt så
mye om.
Vårt første mål var Chicago, hvor
.00.0000.0~0

vi skulle besøke en utstilling av anleggsmaskinerog utstyr. Vi hadde
en time å gjøre på til vårt fly til
Chicago skulle gå. Papirer og bagasje ble gransket; vi får gjennom
lange bygninger med skilter, travle
mennesker, bråk i ett sett fra høyttalere om flyankomst og -avgang,
huttetu — dette var nok et pust
av den store verden.
Etter å ha fløyet 3 timer 20 min,
og stilt klokken ytterligere 1 time
tilbake, var vi i Chicago. Det var
nydelig vær underveis, landet vi
fløy over var flatt og fruktbart. Vi
så bilbyen Detroit og noen av
kjempefabrikkene.Byen var kolossal
i utstrekning, og det så ut til at
alle bodde i småhus.
På bilturen fra flyplassen til hotellet i Chicago merket en seg i
utkanten av byen en masse småhus.
Avstanden mellom husene var så
vidt en barnevogn passerte, og tomten var ikke stort større enn huset.
Vi så også store trailerkolonier —
et merkelig syn. Mange folk bor i
en slik stor tilhenger
vogn som
kan slepes etter en lastebil — leier
seg tomteplass og bor der til de blir
lei av jobben eller byen, og drar så
videre. Overalt så vi fjernsynsantenner på takene, også på trailerne.
Inne i byens sentrum var det
kolossal trafikk, noe snø, skittent og
kaldt, helt nede i ± 12° C, et forferdelig sammensurium av mennesker — svarte, gule, hvite, alt mulig,
pent kledd og dårlig kledd. La oss
ikke flytte dit for å bo. Ikke for
det, vi så også pene strøk langs
sjøen, hvor det sikkert var bra å bo
sommerstid.
I Chicago var jeg i 8 dager. Utstillingen var et fantastisk oppbud
av små og helst store maskiner, alt
var heldigvisinnomhus. Det var en
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masse interessante ting å se, selv om
det kanskje ikke var noe epokegjørende nytt. Mitt inntrykk var at
de store fabrikkene følger godt med
konkurrentene og lager maskintyper
i tillegg til sine tidligere modeller,
typer som ligger nær opp til konkurrentenes. Alt ble gjort fra utstillernes side for å tiltrekke seg
oppmerksomheten.Pene piker satte
blomster i knapphullet, delte ut
spaserstokker, mystiske hatter osv.
Videre hadde de større firmaene
«Reception»,steder hvor de ba inn
messebesøkendeom kvelden til mye
mat og tilsvarende drinker. Jeg kan
nevne et eksempel fra et av de steder vi var innom. Det var her
åpent fra kl. 18 til 20 i en kjempesal på et av byens flotteste hoteller.
Det var bare å forsyne seg med
alskens delikatesser stablet opp på
et langbord. I hver ende av rommet fant man en velutstyrt bar.
Ingen spurte om noe når du kom,
du hilste ikke på andre enn de du
kom sammen med, 600-700 mann
spiste og drakk. Det var bare sitteplass til noen ganske få av dem.
En må undre seg over om slikt har
noen hensikt. Det er jo til sjuende
og sist forbrukeren som betaler gildet, men dette med reklame er en
forunderlig ting.
Som kjent er alle fjernsynsprogrammer i Amerika også betalt av
firmaer. På hotellrommet var det
fjernsyn, og det var mye morsomt
å se på. Best som det var mest
spennende, stoppet programmet og
du ble minnet om at du var nødt
til å kjøpe et bestemt hårpreparat
i morgen, eller at det var vanvidd
å kjøre rundt i den gamle bilen når
den nye modellen nå var kommet.
— Deretter fortsatte programmet.
Dette irriterte meg svært, og det sa
jeg til noen amerikanske venner.
000000000000000000000000,

av Jakob Sande
Hei kor dansen går vill igjennom vårkveiden blå,
hei kor dragspel-1 åten eggjande strøymer!
Og med flog som ei flaumfrisk og fyssande å
gjennom ådrane biodfossen fløymer —
til den dormande dyrdrifta vaknar til liv
og slår ned som ei jagande glente:
Hei, ein saltande lysing og ein blinkande kniv,
og eit skrik frå ei skjelvande gjente!

Men når skuggane seg breider uti vårnatta varm
som eit slør kringom lier og lundar,
kviler gjenta liksom sanselaus i raliaren sin arm
inn i skogen, som i dvaledorm blundar,
medan blomane frcever seg og knoppane svell
i dei rustunge, vårvarme nceter.
Men når rallaren omsider segjer Burnlegrend farvel,
sit det mang ei møy kring gardane og grceter.
FOSSEKALLEN
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Hvis ikke reklamen betaler, må vi
betale lisens, svarte de. De hadde
meget vanskelig for å forstå at det
er forbrukerne som også må betale
denne reklamen.
Nok et glimt fra reklamen. Allis
Chalmer hadde en dag satt opp et
ekstratog på 2 vogner pluss spisevogn for messebesøkende fra Chicago til byen Springfield. Mennesker fra alle verdens kanter var møtt
opp til toget, deriblant fem nordmenn. Her fikk vi erfare hva et
tog kan være. Det var svingbare,
dype lenestoler, kun en rekke på
hver side, tykke tepper på golvet,
en tjener — og som vanlig for slike
jobber var det en neger — var alltid til tjeneste, hang bort frakk og
hatt, børstet deg og sto i. Toget
gikk meget fort og praktisk talt lydløst, en meget behagelig reise.
I Springfield var det arrangert
sightseeing bl. a. til Lincolns hjem
og til hans mausoleum. Vandringen
gjennom fabrikken hvor traktorene
ble serieframstilt er noe som imponerer. En må beundre et slikt
opplegg og også de folk som jobber
ved samlebåndene, selv om deres
arbeid ikke var fullt så ensformig
som Chaplins i «Modern Times».
Fra Chicago gikk turen til Denver, hvor Bureau of Reclamation
hadde sine kontorer. Det er den
institusjon som best kan sammenliknes med oss. Kraftverkene de
bygger er alltid et ledd i det som
er denne etats hovedformål, irrigasjon og vannforsyning.
På kontorene i Denver arbeidet
1200 funksjonærer, derav 700 ingeniører og teknikere og 150 tegnere.
Kontoret var i en stor fabrikkhall

Fra Pelton
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kraftanlegg.

fra krigens dager, alle kontorer på
ett golv, de færreste hadde dagslys.
De jobbet 5 dagers uke, kontortid
fra kl. 7.30 til 16.00 med V2 times
lunsjpause.
Mr. Killin, head of foreign activities training and visitors section,
hjalp oss til rette. Han viste oss
bl. a. et verdenskart, hvor han hadde et flagg på hjemstedet til hver
mann som hadde studert ved kontoret. Det var en mengde flagg,
også noen i Sverige og Finland, men
ingen i Norge. Han så gjerne at
han snart kunne plasere flagg også
der.
Alle var meget hyggelige, alt var
åpent, intet hemmelighetskremmeri. Overalt hvor vi var i Amerika, kunne vi fritt filme dammer,
kraftstasjoner osv. De så nærmest
rart på oss når vi spurte om lov til
å fotografere. Jeg fikk utlevert anbudsinnbydelser (tykke, trykte bøker med nydelige tegninger), priser
m . v.
Jeg ble forbauset over hvor spesialisert karene var. 10-12 mann
f. eks, regnet og tegnet tunneler og
lagde anbudsinnbydelser for disse.
Da jeg spurte vedkommende om
drivemåter m. v., var han straks
utenfor og måtte tilkalle en annen.
Det ble snakk om forskalingsmetoder ved utstøpning av tunneler,
nok en ny ble budsendt. Det er
nok riktig med spesialisering, men
det må være trist for den det går
utover.
Ved byråets laboratorium var det
ansatt 160 mennesker, derav 80
ingeniører. Det var avdelinger for
modellforsøk, hydrologi, irrigasjon,
petrografi, jord, betong, kjemi,

Tankbil

og heis for fisk.

maling, asfalt, udyr i jorden. Et
gjeng prøvde å komme fram til en
metode for å kunne bruke sjøvann
til vanning, et spørsmål hvis løsning
har kolossal betydning. Vi så en
mengde prøvemodeller for overløp,
utforming av inntak, tunneler m. v.
Vi bruker utvilsomt for lite modellforsøk, amerikanerne er kanskje
gått litt langt den andre veien?
Vi fikk hjelp til å legge opp turen
videre, men også her kom spesialiseringen inn — de visste lite om
de arbeider som foregikk utenom
B. of R. I Denver beså vi ColoradoBig Thompson project, en overføring av vann fra vest- til østsiden av
vannskillet. Dette av hensyn til
vanning. Det ble et komplisert system av kraftverk, vanningskanaler
og pumpeverk.
Videre gikk ferden med fly over
Rocky Mountains til Los Angeles.
Etter kun å ha sett flatt, fruktbart
land hele turen New York—Chicago
—Denver, ble det nå høye fjell,
deretter dype daler (canyons) som
skjærer seg med stupbratte fjellsider
ned i et rødt, flatt ørkenlandskap.
Vi fløy i 3 timer over ørken, vi så
svære, tørre daler som bar tydelig
preg av å være oversvømmet i regntiden, gjørma må ha veltet nedover.
Det var her «Den ukjente ørken»
ble spilt inn. Vi så Lake Mead,
magasinet som dannes av Boulder
Dam. Videre fløy vi rett over den
beryktede spillebyen Las Vegas.
Byen er en husklynge midt ute i
ørkenen. Plutselig skiftet alt karakter: det ble snø på fjelltoppene og
trær nesten til topps. Det gikk bratt
nedover, det var tykt av hus på
sletten nedenfor fjellene; vi landet
i Los Angeles ved Stillehavet.
Her var deilig, 18° C (6. februar),
palmer, sitron- og appelsintrær,
grønne plener og blomster. Her er
fantastiske veier inn til byen, drosjen fra flyplassen var oppe i 95
miles (ca. 150 km/t), her er Hollywood, Beverly Hills, hvor filmstjernene bor, her er Disneyland, som
er en fantastisk kombinasjon av
museum, fantasibygg og fornøyelsespark, osv.
Vi var ute til en liten by, Ventura, hvor det ble bygd en stor
jorddam i en nesten vannløs elv.
Det ville ta mange år å fylle dammen. Vannet går til irrigasjon.
Anleggssjefen her het Gredvik. I
det hele tatt var det fantastisk så
mange nordmenn og norskættede
vi traff. De drev en tunnel hvor
«fjellet» var slik at straks salven
var gått, måtte de sprøyte veggene

med asfalt forat de ikke skulle gå
i oppløsning, og deretter stemple.
Den ble siden støpt.
Etter en stopp i San Francisco,
byen med de store broer, Golden
Gate-parken, hvor «Gjøa» ligger,
den berømte kinesiske bydel og meget annet, gikk turen til Oregon for
mitt vedkommende. Staten Oregon
ligger på vestkysten, nord for California.
Jeg besøkte Pelton kraftanlegg, en
60 m høy betonghvelvdam med
kraftstasjon liggende ved foten av
dammen. Det ville bli 3 aggregater
å 40 000 kW. Et stykke nedenfor
kraftstasjonen bygde de en 25 m
høy, 200 m lang utjevningsdam for
å få jevn vannføring i elva nedenfor selv med stor døgnvariasjon i
anlegget.
Dette anlegget var for meg særlig
interessant fordi det lå meget nær
min fødeby. Jeg var meget liten da
vi forlot USA, så jeg husket dessverre ingenting, men det gjorde min
onkel, som hadde bodd i byen hele
tiden fra vi reiste.
Det var forbausende å se hvor
meget det ble ofret for å bevare
fisken ovenfor kraftverket. En 4.3
km lang fisketrapp, fra nedenfor
utjevningsdammen til ovenfor hoveddammen, skulle sørge for at
fisken passerte. Dette arrangement
var beregnet til 5 mill. dollars, nok
penger for oss til å bygge et kraf tverk på 25 000 kW. I anleggstiden
ble fisken narret inn i et bur, hvor
bunnen var en traktformet rist.
Trakten ble av og til heist opp og
fisken sloppet ned i en tankbil.
Bilen ble kjørt ovenfor anleggsområdet, hvor fisken ble sloppet ut i
elva igjen. Dette arbeid gikk på 3
skift. Fisken så for meg ut til å
være av svært beskjeden verdi, men
muligheten for sportsfiske blir vurdert høyt der borte. (Dette får vi
vel nå høre igjen under skjønnet
på Tokke?)
I Snake river, grenseelv mellom
Oregon og Idaho, er det planlagt
3 kraftverk etter hverandre. Jeg besøkte det ene som var påbegynt

w*wff,

Inntaksdammen

ved Pelton kraftanlegg.

1955 med Morrison-Knudsen som
entreprenør. Beregnet byggetid 3 år
og pris 450 mill. kroner. Anlegget
besto av en steinfyllingsdam med
tetningskjerne av leire. Tetningskjernen var ført 35 m ned til fjell,
og fyl 1ingen over tidligere elvebunn
var begynt. Dammen vil bli 120 m
høy, målt fra fjellet. Det skulle
fylles 4.5 mill. m3. Straks nedenfor
dammen kom kraftstasjonen med
540 000 kW. Den lå ute til tross
for det her var god anledning til å
legge den i fjell. De holdt på med
sprengningen for tomta, og de
brukte store bormaskiner på vogner.
Det var pussig å se at det var 2
mann ved hver bormaskin, mens vi
antagelig ville hatt 2 mann på 3
bormaskiner. De var selvsagt klar
over det gale her, men de hevdet
at det var organisasjonen som kom
inn i bildet.
Det kan være morsomt å fortelle
at selv etterat anlegget med Brownlee var kommet så langt, var det
stor diskusjon i kongressen om å
bygge en 190 m høy kjempedam
nedenfor de planlagte 3 anlegg og
utnytte det hele fall i ett. Min onkel forteller at selv nå — et halvt
år før igangsetting av første aggregat — er ikke diskusjonen slutt.

under bygging.

Jeg trodde den slags bare kunne
forekomme hos ossl
På mange av de kraftverk og
-anlegg jeg besøkte, var det lagt an
på å gi besøkende — også turister
— god service. På Pelton og Brownlee førte asfalterte veier opp til utsiktspunkter, og der fant man en
tavle med de viktigste data. Små,
pene brosjyrer kunne en ta med seg.
På Pelton var det bygd et hus med
store utsiktsvinduer i fall det var
litt surt ute.
Overalt på anleggene var det en
iøynefallende orden. Forskalingsmaterialer så en ikke slengt omkring. Hvor det var mulig, bruktes
store forskalingslemmer som ble
løftet på plass med kraner.
På Brownlee var det en stor leir,
hvor de som ville kunne plasere sin
trailer med familie. Ellers var det
80 manns brakker med 2 mann på
hvert rom og sentral spisemesse for
hele anlegget.
Reisen hjem gikk via Portland—
Chicago—New York—København,
med noen dagers opphold i New
York. Jeg hadde truffet en masse
hyggelige mennesker og hatt et
makeløst reisefølge. Jeg var mange
erfaringer og et minne for livet
rikere.
Sigurci Aalefjær.
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Talaren vart noko dryg, og Maria vart lei.
Ho tok fram strikkesakene sine, og snarr
klirra det i strikkepinnane.
Du må 'kje det! kviskra dama som sat
ved sida av henne.
Eg kan vel spøta når han der oppe
vev! fnyste Maria.

I forgrunnen kraftstasjonen

EN FORLIST SJØMANN
som hadde tilbrakt 5 år på en øde sydhavsøy, ble en dag vill av glede da han så
et skip kaste anker i bukten utenfor den
lille hytten han hadde bygd. En båt ble satt
på vannet, og en styrmann ble rodd i land

og leverte den forliste sjømann en bunke
aviser.
— Kapteinen vil gjerne at De skal lese
hvordan det står til i verden, sa han. — Så
kan De etterpå bestemme om De ønsker
å bli reddet.
FOSSEKALLEN
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Statskraftverkenes skirenn 1958
Det årlige renn ble i år arrangert av Hakavik og Flesaker i fellesskap. Start og innkomst var ved Idrettens Hus i Vestfossen.
Deltakelsen
var ikke så stor som ventet
grunnet
konkuranse
med det store pilkefiske i Nore. I alt startet 29 mann i den
10 km lange løypa. Det var tungt føre og
vanskelig
å finne den rette smøring,
så
turen ble tung for mange. Heldigvis var
fornuften større enn iveren hos deltakerne,
og de fleste slo av på farten og tok det som
en skitur i det pene skogsterreng
løypa
gikk i.
Tidtakerne
kom til følgende resultat:

Klasse 42-50
H.
T.
H.
N.

Klasse 35-42

1.02.04
1.09.20

Klasse over 50 år. 3 km.

54.41
54.51
1.13.12
1.14.18

år.

H. Kristiansen,
Nore II .
0. Sætrang, Flesaker. .
E. Sveinson, Smestad
K. Håkonsen,
Gjøvik
E. Kåsin, Nore I
F. Tønsberg, Smestad
S. Sveinson, Smestad
0. Gjenge, Smestad
Sv. Guterud, Hakavik
E. Wo1d, kontoret

Klasse over 50 år. 10 km.
T. Hagen, Nore I
A. Røsby, Smestad

år.

Hagen, Nore I
Møllerud, Nore II
Holter, Flesaker
Asmyhr, Flesaker

52.06
52.50
54.22
1.00.25
1.00.41
1.03.09
1.04.15
1.07.20
1 10.49
1.19.36

Klasse under 35 dr.

1. E. Halvorsen, Smestad
2. L. Guterud,
Slagen
3. P. Andersen
(69 år) Hakavik

55.52
1.09.15
1.10.42

1. A. Løken, Hakavik
2. T. Hovde, Smestad
3. G. Grimnes,
Hakavik

58.25
59.44
1.01.53

4.
5.
6.
7.
8.
9.

H. Sletta, Smestad
B. Riise, Nore II
H. Martinsen,
Smestad .
K. Akselsen, Mår
J. Lund, Flesaker
R. Drangsholt,
Hakavik

1.03.00
1.05.01
1.19.27
1.21.06
1.27.03
1.39.44

Avd. 61 av NE og KF's vandrepokal
for
beste løper uansett klasse ble vunnet
av
H. Kristiansen,
Nore II, for annen gang.
Nr. 2: Odv. Sætrang, Flesaker.
Brødrene Berntsens vandrepokal
til beste
3-mannslag uansett klasse:
Nore II ved H. Kristiansen,
T. Møllerud
og B. Riise.
NE
og KF's
vandrepokal
til beste
2-mannslag
under 42 år:
Smestad ved E. Sveinson og T. Hovde.
Arrangørene
sender hilsen og takk til
deltakerne
og håper at mange flere blir
med neste år. Rennet
blir da holdt på
Rjukan med Mår som ansvarshavende.

N. A.
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&aten
Fra ca. 15. februartil 1. juni 1958.
Tilsettelser:
Blikom, Tor
Fredriksen, Otto
Bang, Kåre A.
Lieng, Leif
Løkseth, Ljot
Lindseth, Karle
Strand, Olav
Grande, Reidar
Våer, Lars
Gaupås, Daniel D.
Olsen, Age
Formo, Herman
Nelvik, Gunnar J.
Nielsen, Reidar
Pettersen, Karl J.
Hammer, Synnøve
Kristiansen,
Bjørg
Utkilen, Borgny Seglem

kontorfullmektig
konstruktør
oppsynsmann
I
konstruktør
III
tekniker
konstruktør
III
konstruktør
III
konstruktør
III
maskinist
maskinist
maskinist
maskinist
maskinist
maskinist
maskinist
kontorass. II
kontorass. II
bedriftssøster

II

Tokke kr.anl.
Røssåga kr.anl.
Glomfjord kr.verk
Tokke kr.anl.
Innset kr.anl.
Tokke kr.anl.
Røssåga kr.anl
Mår kr.verk
Mår kr.verk
Røssåga kr.verk
Aura kr.verk
Aura kr.verk
Røssåga kr.verk
Røssåga kr.verk

konstruktør
III
oppsynsmann
I
verksmester
kasserer
transportass.
konstruktør
III
konstruktør
III
konstruktør
II
kontorfullm.
(særkl.)
kontorass. I
oppsynsmann
I
konstruktør
III
fullmektig I
kontorfullmektig
II

B. Fj. ktr.
Tokke kr.anl.
Røssåga kr.anl.
Tokke kr.anl.

Aura

kr.anl.

Tokke kr.anl.

Fratredelse etter egen oppsigelse:
Tokke kr.anl.

Lium, Sivert
Indrevik, Kjell
Presterud, EIsa
Rykkjelid, Else
Haarbye, Edith
Vada, Torfinn

Oppflyttingi lønnsklasser:
Flatjord, Steinar
Mikkelborg, Dagfinn

Høitomt, Thorbjørn
Colliander,
Alfred
Lia, Torkjell
Bae, Peder 0.
Løver, Otto
Sommerfelt,
E.
Valaker, D.
Høverstad, T.
Otness, Gudrun
Myhre, Ragnhild
Erstad Per
Kristiansen, Hans Jørgen
Eriksen, Bjørg Mauritz
Seljord, Olav

statshydrolog
(1.kl. 13) H
konstruktør
III
Innset

kr.anl.

maskinmester
konstruktør
kontorass.
bedriftssøster
kontorfullmektig
maskinist

Glomfjord kr.verk
B. Fj. ktr.
F. Tr. lagsktr.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.anl.
Aura kr.verk

000000-0000000.0-00000000000000000.0000-00-0000000000000000.040000.0000000000000.0000k

POLIOVAKSINASJON
Fra Sosialdepartementet
kom det i mars
i år, i form av rundskriv til tjenestemenn
i
sentraladministrasjonen,
oppfordring
til frivillig vaksinasjon
mot poliomyelitt.
Oppfordringen gjaldt også tjenestemennene
ved
hovedstyrets
kontorer i Oslo, og vaksinasjonen skulle foregå i Helsedirektoratets
regi,
første gang den 14. april. Det var anledning
til å ta med familiemedlemmer
og prisen
ble oppgitt til ca. kr. 5.00 pr. person pr.
gang, med i alt tre innsprøytninger.
Det
viste seg at interessen
her var stor, og om
lag 150 personer møtte fram første gang.
Siste sprøyte blir gitr i desember i år.
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LØRDAGSFRI
For hele sentraladministrasjonen
som også NVE
nå innført
lørdag

kommer

en ordning

med

i sommermånedene.

funksjonærene
til stede

i Staten,

inn under,

er det

fri annenhver

NVE's

Halvparten

vært

skal ha fri og resten

om lørdagene.

av
være

Fridagen

arbeides

inn ved at en på de 5 ukedagene

mandag

til fredag

arbeider

ordningen

en halv time lenger,

og

i løpet av 2 uker blir dette 5 timer. Den nye

er frivillig, men den er blitt me-

get populær

blant

kontorer
praktisert

alle funksjonærene

i Oslo. Ordningen
noen

ved
har alt

år ved et par andre

statsetater.
I 1956 og -57 søkte personalet
ningsavdelingen

Hovedstyret

beide inn annenhver
Søknadene

om

ved Bygå få ar-

lørdag om sommeren.

ble den gang avslått.

40
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«Nei, nei,» sier Jensen idet han
kommer i døra og ser blitzlampen
rettet mot seg, men da er det allerede så godt som for sent å trekke
seg tilbake.
Jensen er ansatt ved Bygningsavdelingen og overtok plassen etter
frøken Jørgensen i fjor vår. Den
første dagen stilte vi oss kanskje
litt skeptisk til byttet, for det skal
jo ikke så lite til for å fylle plassen
etter en ung pike på 19. Men
skepsisen ble fort gjort til skamme.
På sine runder gjennom kontorene kommer Jensen flere ganger
om dagen i kontakt med alle ved
avdelingen. Han deler ut posten,
henter og bringer mapper og tegninger, lager kopier og ordner med
nær sagt alt mulig. Han er et uunnværlig bindeledd innen avdelingen,
og et hjul som er nødvendig for å
holde maskineriet i gang.
Forsyningene av melk og kaffe er
det også Jensen som tar seg av, til
alles tilfredshet. Den påfølgende
jobb med å «inndrive» kaffe- og
melkepenger er ikke fullt så populær, men Jensen har også de egen-

KONRAD

HORNFELT

skapersom skal til for å gjøredette
minst mulig smertefullt for skyldneren.
Gjennom alle sine gjøremål har
Jensen således hatt god anledning
til å bli kjent med alle i B. Og han
har alltid en liten bemerkning som
kvikker opp (jfr. frøken Jørgensens
blide åsyn), slik at alle setter pris
på ham når han kommer på sine
runder.
Når en flere ganger om dagen
kommer i kontakt med alle, har
det jo mye å si hvordan humøret
er hos de forskjellige. «Er det mye
grettenhet å møte rundt i avdelingen?» spør vi Jensen.
«Nei, absolutt ikke. Det er bare
hyggelige mennesker å møte på
runden.»
«Men av og til kan det vel bli
litt mas. F. eks, om noe er blitt
forsinket, så kan vel en eventuell
irritasjon over dette lett gå utover
den som skal bringe rundt sakene.»
«Naturligvis forekommer det,
men da gjelder det bare å «take it
easy» og få klarlagt saken, noe som

bestandig lykkes. Sakene skal gjennom så mange hender, og da er en
ja avhengig av at det klaffer alle
steder.»
«Det blir vel mange oppdrag og
mye flying ute i byen også. Kunne
det ikke være hyggelig med bil
mange ganger?»
«Jo, absolutt. Men jeg holder
meg mye bedre i form ved å bruke
beina,» sier Jensen med et lurt glimt
i øyet og fortsetter på runden.

MØTER

Praktikantutveksling

Overingeniør Fossen (B) deltok
Underkasserer ved Kraftverksavdelingens regnskapskontor, Konrad i CIGRE's møte i Paris i tiden 9.—
Hornfeldt, døde den 20. mai 1958 14. juni. Han er med i komite nr. 9
etter kortvarig sykehusopphold, et- som studerer problemer ved kraftter å ha tjent etaten siden 4. juni overføringer for spenninger over
220 kV.
1956.
Overingeniør Gohn (K) deltok
Hans sykdom og dens triste utfall
kom overraskende på alle som i CISPR's møte i München i dagene
hadde kontakt med denne mannen, 16.-19. juni for bl. a. å drøfte
fordi han i usedvanlig grad hadde radiostøyproblemet, særlig radiostøy
hatt en god helse, arbeidsglede og fra kraftlinjer.
Norske ElektrisitetsverkersKraftet stabilt godt humør.
For hans kolleger og overordnede stasjonsforbund feirer sitt 40-årsvar det en udelt glede å ha ham jubileum søndag den 6. juli. Direksom underkasserer. Hornfeldt var tør Roald deltar fra NVE.
Selskapet for Lyskultur har holdt
effektiv og pålitelig i sitt arbeid som
han kjente til bunns, og hans hu- årsmøte 12. mai, med overingeniør
mør, vennlige vesen og arbeidsvilje D. Smith som representant for
gjorde det til en fornøyelse å sam- etaten.
NEVF's årsmøte ble holdt 9. og
arbeide med ham.
Han ble bisatt under stor del- 10. mai. Fra etatens side deltok
takelse den 27. mai 1958. På båren bl. a. avdelingsdirektørene Hjort og
var et vell av blomster og kranser, Fjalestad, sjefsingeniør Hugo m. fl.
blant annet fra funksjonærene ved
Oppdrag for FN
Kraftverksavdelingen og fra funksjonærene ved Hovedstyrets kontor
Avdelingsingeniør I, Arne Lieng
i Oslo.
(H) er etter søknad innvilget tjeHans kolleger savner ham både nestefrihet inntil 1 år for å utføre
som menneske og som tjeneste- oppdrag som hydrologisk ekspert
mann.
for FN i Pakistan under FAO's
Vi lyser fred over hans minne.
hjelpeprogram.Han tiltrer stillingen
i august.
Kolleger.

Gjennom praktikantutvekslingen
ved NTH er det i år gitt tillatelse
til praktikanttjeneste for følgende
utenlandske studenter:
W. J. Akkermand (Holland) ved
Røssåga kraftanlegg, Do an Sendil
(Tyrkia), ved Tokke kraftanlegg,
S. Pearson (India), ved Nore I,
Pham Huu (Vietnam), ved Innset
kraftanlegg, samt Patric Powers
(England), ved Osbu kraftanlegg.
Tjenesten vil strekke seg over ca.
2-3 måneder.

KRAFTANLEGGENE
ÅPNES FOR TURISTER
I Sverige har Vattenfallstyrelsen utgitt
en serie brosjyrer for turister som vil besøke
Vattenfalls kraftverk om sommeren. De
instruktive og lokkende ukebladene, som
utvilsomt er egnet til å popularisere kraftutbyggingen, bidrar sikkert til å efrketuriststrømmen nordover, mener svenskene.
Overingeniør Aalefjær forteller i dette
nummer av «Fossekallen» om den servicen
amerikanerne yter turister som besøker deres kraftanlegg.
I Norge må en ha spesiell tillatelse fra
hovedkontoret i Oslo for å få adgang til
en kraftstasjon. Kunne ikke våre store kraftverk også utnyttes som turistattraksjon?
FOSSEKALLEN
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