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Julen står for døren og snart er året gått ut. Det er en god
skikk å se tilbake ved hvert årsskifte. Hva fikk vi utrettet i det
året som gikk? NVE's oppgaver er så store og mange at en aldri
får gjort rent bord. Vi har mange uløste saker foran oss. Likevel,
vi har vel lov til å si, at ganske mange oppgaver ble løst i det
året som gikk. Det gjelder for de avdelinger som har med undersøkelser, konsesjoner og kontroll å gjøre, likeså for nyanlegg og
driften av våre verk. Vi har stort sett hatt et meget godt år.
For min egen del vil jeg gjerne ha sendt alle og enhver min
hjerteligste takk for hyggelig samarbeid i det året som nå går ut!
Ved et årsskifte skal en også se framover, og vi har oppgaver
nok foran oss! La meg her bare nevne noen indre saker: Det er
vel nå et berettiget håp at vi snart får knesatt en løsning av
husspørsmålet for vårt hovedsete her i Oslo. Dette er igjen en
forutsetning for bedring av vår organisasjonsform.
Til våren må
vel myndighetene
også behandle organisasjonskomitens
innstilling. Her må det være et hovedpunkt,
at vi ved løsningen av
disse sakene får et mer intimt samarbeid mellom avdelingene
enn mulig med den spredning vi nå har av våre kontorer.
La oss så bringe hverandre, over det hele land, våre beste
ønsker for julen og for det nye år!
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Lysfest
Av stortingsmann

Tekst: Johs. 1, 1-14.

Det er et meget stort antall bygder og grender som
i de senere år har holdt såkalte «lysfester». Folket
kommer sammen og gleder seg over at elektrisk lys
og kraft er ført fram til bygdene og hjemmene. Det
blir gitt uttrykk for at det faktisk er et nytt liv som
er begynt i og med at disse goder er blitt også
deres eie.
Julen er i egentlig forstand en lysfest. Da tenker
jeg ikke på den gamle solvervsfest, men på den
kristne julefest.
Det sentrale i julens budskap og den egentlige grunn
til feiring av denne festen er jo at Gud gjennom sin
sønn Jesus Kristus har skapt en ny og levende forbindelse mellom seg og menneskene. Juleevangeliet
forteller oss om dette og Johannes' evangeliets første
kapitel sier det slik i vers 14: «Ordet blev kjød og tok
bolig iblandt oss.»
Gjennom denne forbindelse føres evige krefter ned
til menneskene. «I Ham var liv og livet var menneskenes lys.» Kan man ikke si det slik, dog uten at bildet
pressers, at Gud har etablert en stamlinjeforbindelse
for åndelig kraftoverføring. Liv og lys og kraft strømmer gjennom denne «linjen» ned til menneskene fra
en uutømmelig og evig kraftkilde.
Hver ny jul vi får oppleve skal minne oss om dette
og befeste denne sannhet i våre hjerter. Det er nettopp julens gledesbudskap at muligheten er der for
hvert eneste menneske til å komme i forbindelse med,
få tilknytning til, denne kraftkilde så de personlig kan
få del i livet og lyset. Det er dette vår Bibel kaller
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«å få del i livet», «å eie livet» og å «være lysets barn».
Men julen taler ikke bare til oss om mulighetene for
forbindelse med livets og lysets kref ter, men også om
nødvendigheten av å komme i kontakt med dem. Man
har ikke den fulle og hele glede av en elektrisitetsutbygging, selv om man får stikkledningen festet på
husveggen, dersom ikke forbindelsen blir knyttet med
husinstallasjonen. Jeg kjenner en mann som fikk ført
stikkledningen fram til husveggen sin, men han ville
ikke ha kraft. Ledningen hang der i årevis uten at han
fikk hverken lys eller kraft inn i hjemmet sitt. Først
da han endelig bestemte seg for å kople til fikk han
den fulle glede av den kraft som hele tiden hadde stått
til hans disposisjon.
Julens glade budskap understreker sterkt at dersom
det virkelig skal bli glede og fred i våre hjerter, så må
vi komme i en levende forbindelse med Ham som formidler gleden og freden mellom himmel og jord, mellom Gud og menneskene. Da blir det i sannhet en lysfest.
Fra fjord og fjære,
fra fjell og dypen dal.
Et «Ære være»
i dag gjenlyde skal.
Fra kirketårrie
i fryds basuner støt.

For Guds enbårne,
som er i dag oss født;
Nu er vi kårne,
nu er vi freist av nød!

REVISJON AV
VASSDRAGSREGULERINGSLOVEN
Inntil 1887 hadde norsk lovgivning så godt som ingen regler om
utnyttelsen av vassdragene i industrielt øyemed.
Med vassdragsloven av 1. juli
1887 fikk man en rekke bestemmelser herom, men først i 1911 fikk vi
den første egentlige vassdragsreguleringslov, nemlig lov av 4. august
om vassdragsreguleringer i industrielt øyemed. Denne lov ble 14.
desember 1917 avløst av den lov om
vassdragsreguleringer,
som, med
mindre endringer, fremdeles gjelder.
I forbindelse med behandlingen
,av vassdragsreguleringskonsesjoner
tiden etter frigjøringen ble det
fra forskjellig hold gitt uttrykk
for at vassdragsreguleringsloven
måtte bli gjenstand for revisjon, og

i henhold til stortingsvedtak av
11. mars 1948 ble det ved kongelig
resolusjon av 8. oktober s. å. nedsatt
en komite på hele 12 menn, med
høyesterettsadvokat Magne Schjødt
som formann, til å framkomme
med forslag til revisjon av vassdragsreguleringsloven m. v. Komiteen har avgitt innstilling i oktober
1953. Innstillingen har vært foreagt landets fylkesmenn, de fleste
departementer,
Hovedstyret
for
Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
og interesserte foreninger og institusjoner til uttalelse. I statsråd 7.
februar 1958 er det i samsvar med
Industridepartementets
tilråding
framsatt proposisjon til Odelstinget
om endring av vassdragsreguleringsloven m. v. (0t.prp. nr. 39.)
Departementet har ved sin behand-

ling av saken lagt komiteinnstillingen til grunn, men tatt hensyn til
endringsforslag som er framkommet fra Hovedstyret og fra andre.
Lovforslaget gir ikke uttrykk for
noe nytt syn på vassdragsreguleringer. Hverken når det gjelder
nødvendigheten av konsesjon, behandlingen av konsesjonssøknaden
eller omfanget og innholdet av de
vilkår, som kan eller må oppstilles
for konsesjonen, er lovforslaget
særlig oppsiktsvekkende.
En del av de foreslåtte endringer
vil imidlertid utvilsomt få stor betydning for dem som blir berørt av
dem, og da slik at endringene vil
medføre fordeler for grunneierne
og kommunene, mens de vil bety
en belastning for konsesjonæren.
Hvor endringer er foreslått i
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vassdragsreguleringslovener samtidig korresponderende bestemmelser i ervervsloven av 14. desember
1917 foreslått endret tilsvarende.
Bestemmelser som særlig har betydning for ervervskonsesjoner,
såsom hjemfallsrett, bruk av norske
varer, norske arbeidere o. 1. er ikke
tatt opp til revisjon, idet man har
funnet det naturlig at disse spørsmål blir drøftet av den komite som
er nedsatt for å framkomme med
forslag til endringer i ervervsloven.
De viktigste endringer.
Bestemmelsene
om når konseer
sjon er nødvendig
(§§ 2-4)

opprettholdt uforandret. Det er
bare staten som kan regulere uten
konsesjon. Dersom reguleringen
ikke medfører en øking av vannkraften over en bestemt størrelse
eller forårsaker større skade eller
ulempe, kan imidlertid også andre
foreta reguleringer uten konsesjon
såframt de nødvendige rettigheter
er sikret.
Innholdet
den (§ 5)

av

konsesjonssøkna-

skal stort sett være som
før. Etter forslag av Hovedstyret er
paragrafen imidlertid gitt en tilføyelse om at tilsvarende opplysninger
skal foreligge før det kan besluttes
å utføre statsregulering av et vassdrag.
Om kunngjøring og behandlingen (§ 6) av søknaden er foreslått
mer detaljerte regler overensstemmende med de prinsipper som hittil har vært fulgt. Nytt i denne forbindelse er at søkeren i den utstrekning det finnes rimelig skal
erstatte grunneierne og andre interesserte utgifter de har hatt til
nødvendig juridisk og annen sakkyndig hjelp ved behandlingen av
konsesjonssøknaden. Likeså at søkeren skal bære utgifter i forbindelse med erklæringer fra sakkyndige for fiskeri, jordbruk med fler,
som innhentes av det offentlige,
fordi det antas sannsynlig at reguleringen vil føre til betydelig
skade på vedkommende næringer.
Departementet har i proposisjonen sluttet seg til komiteens og
hovedstyrets mindretall, som foreslår at særbestemmelsen om behandling av søknader om overføring, (§ 8 pkt. 2 skal utgå. Departementet mener at det ikke lenger er
riktig å legge en annen vurdering
til grunn ved overføringer enn ved
vanlige reguleringer. Den forestilling at en overføring medfører andre og større skadevirkninger enn
en separat utbygging langs vass-
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draget, har etter hva depratementet
framholder, ingen støtte i virkeligheten, og det alminnelige ekspropriasjonsrettsligeprinsipp — at fordelene må overveies i forhold til
skader og ulemper — antas å være
fullt betryggende ved alle inngrep
i et vassdrags naturlige forhold.
Når det gjelder spørsmål om en
regulerings- eller overføringstillatelse bør gis, mener departementet
at man må se hele foretagendet og
dets virkninger i positiv og negativ
retning i sammenheng, herunder
også alle middelbare eller fjernere
virkninger, f. eks. økt beskjeftigelse, økt omsetningsmarked for et
distrikts produkter, økt mvestering
o. 1. Da denne forståelse delvis har
vært bestridt, er § 8 foreslått gitt
en tilføyelse herom.
Etter gjeldende lov kan bare
kommuner eller sammenslutninger
av kommuner få konsesjon på ubegrenset tid (§ 10 pkt. 2). I proposisjonen er foreslått at også aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger, hvor kapitalen for
en overveiende del eies av kommuner, skal kunne få evigvarende
konsesjon.
I samme paragraf er foreslått en
bestemmelse om adgang til revisjon av konsesjonsvilkårene etter
50 år for konsesjoner gitt på ubegrenset tid. Hvis vilkårene blir revidert skal imidlertid konsesjonæren ha adgang til å frasi seg konsesjonen.
til stat og
Konsesjonsavgiften
kommuner (§ 11) er opprettholdt
uforandret med 10 øre som minimumssats og i alminnelighet henholdsvis kr. 3.00 og kr. 4.00 som
maksimumssats. Avgiften kan i
særlige tilfelle settes høyere. Nytt
er det at konsesjonsmyndigheten
etter 30 år kan ta fastsettelsen av
avgiften opp til ny prøvelse. Hensikten med denne bestemmelse er å
opprettholde den reelle verdi avgiften hadde på den tid konsesjonen ble gitt. Departementet understreker at det må være en betingelse
for at revisjon kan finne sted, at
poengverdien har endret seg vesentlig — opp eller ned, og at man
ser bort fra kortsiktige bevegelser.
I gjeldende lov er det ikke lagt
noe bånd på kommunestyrenes adgang til å disponere over avgiftsmidlene. Nå er det imidlertid foreslått at kommunene først og fremst
skal benytte avgiftsmidlene til å
bøte på skader og ulemper som regulereringene påfører det offentlige eller private, og som ikke er

avhjulpet på annen måte. Videre
kan avgiftsmidlene nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet. For å sikre at avgiftsmidlene
først og fremst blir benyttet til å
avhjelpe ulemper ved reguleringen, er det åpnet adgang for et
mindretall i kommunestyret (fylkestinget) til å innanke for Industridepartementet vedtak vedrørende anvendelse eller ikke — anvendelse av avgiftsmidler.
Bestemmelsene i gjeldende lovs
§ 12 pkt. 4 om legehjelp og sykehus gjelder etter Høyesteretts dom
av 1. april 1957, hele konsesjonstiden, men omfatter bare arbeiderne. Det foreslås nå utvidet til å
gjelde også funksjonærene og arbeidernes og funskjonærenes familier. På den annen side foreslås bestemmelsene begrenset til å gjelde
for anleggstiden, og hvis omstendighetene tilsier det, for inntil 5 år
etterat anleggsarbeidet er fullført.
På samme måte er det foreslått
åpnet adgang til å pålegge konsesjonæren å erstatte vedkommende
kummuner utgiftene til forebyggende helsetjeneste og alminnelige
sosiale tiltak.
Et nytt tredje ledd i pkt. 4 gir
anledning til å pålegge konsesjonæren å erstatte utgiftene ved et
forsterket jakt- og fiskeoppsyn under anleggstiden.
Konsesjonsvilkår til beste for
fisket — utenom fondsopplegg—
har hittil vært fastsatt i henhold til
bestemmelsen i § 12 pkt. 18 om
«ytterligere betingelser». Utrykkelig
bestemmelse herom er nå foreslått
inntatt i § 12 pkt. 8.
Den nåværende prosentsats for
kraftavståelse til kommuner 10
prosent (§ 12 pkt. 15), er foreslått
opprettholdt som det normale. Etter 30 år skal pålegget om avgivelse av kraft kunne tas opp til ny
avgjørelse. Tidligere kunne dette
bare gjøres for konsesjoner gitt på
ubegrenset tid og bare for tilfredsstillelse av den alminnelige kraftforsyning i distriktet.
Fordi kommunene ikke kan utnytte kraften til den alminnelige
elektrisitetsforsyningi alle døgnets
timer, er det foreslått at kraften
skal kunne kreves avgitt med en
brukstid ned til 5000 brukstimer
årlig.
De bestemmelser som nå gjelder
om prisberegningen fører til en så
høy pris på konsesjonskraften, at
kommunene bare i unntakelsestilfelle har benyttet seg av adgangen
til å ta ut konsesjonskraft.Det er

derfor foreslått nye prisbestemmelser. Som hovedregel skal kraften
leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsområde. Kan ingen slik pris
påvises, skal kraften leveres til
selvkostende.
I utkast til lov om ekspropriasjon
av fast eiendom, som er lagt fram
ved Ot. prp. nr. 1 for 1958er i § 26
åpnet adgang til å tillate at eiendomsinngrep skal kunne gjennomføres før skjønn er holdt, i særlige
tilfelle også før skjønn ennå er begjært. Denne bestemmelse får i
henhold til § 31 pkt. 9 i nevnte utkast tilsvarende anvendelse for eiendomsinngrep som er omhandlet
i reguleringsloven.
Mens skjønnet tidligere bare
hadde adgang til å pålegge konsesjonæren å utføre tiltak av hensyn
til den alminnelige ferdsel eller
fløtning eller bygdefolkets interesser, foreslås det at skjønnet også
skal kunne pålegge konsesjonæren
å treffe tiltak eller påta seg ytelser
til fordel for den enkelte grunneier eller rettighetshaver (§ 16).
Grunn og rettigheter som er nødvendig til gjennomføring av tiltakene, kan kreves avstått også fra
tredjemann, når skjønnet finner at
skaden eller ulempen ved avståelsen er liten i forhold til de fordeler
som oppnås. Flere skadelidte skal
kunne tilstås en felles erstatning,

Færøyenes
I det siste ser vi ofte i dagspressen Færøyene nevnt særlig i
forbindelse med utvidelse av fiskerigrensen. For noen dager siden
var det Lagtingsvalg der borte og
for de som kjenner forholdene var
interessen stor om dette valget
pekte i retning av endrede styreforhold. Vi vet at øyene driver et
forholdsvis stort fiskeri særlig i
fjerne farvann og at de serlig har
gjort seg bemerket ved drift av
store og moderne trålere som året
rundt virker på fiskefelter fra New
Foundland, Grønland, Island, norskekysten, Svalbard, Bjørnøya og
like øst til Novaja Semlja. Bortsett
fra dette om vår skolekunnskap om.
at Færøyene tidligere var norsk biland er vårt kjenskap til øyene og
leveviset der borte i minste laget.
Undertegnede har i noen år vært

enten i form av penger til utføring
av arbeid eller ved at konsesjonæren treffer nødvendige tiltak.
Hvor erstatningen til grunneiere
og rettighetshavere blir fastsatt
som en årlig avgift, skal denne tas
opp til justering hvert 30. år. Som
begrunnelse for denne bestemmelse anfører departementet, at de erstatningsberettigede ut fra grunnlovens alminnelige prinsipp om full
erstatning, bør «ha krav på at de
årlige erstatningsbeløp i den utstrekning det er praktisk mulig og
hensiktsmessig, samsvarer med
pengeverdien når beløpene blir utbetalt».
Det er foreslått betydelige lempninger i reglene om den sikkerhet
konsesjonæren skal stille for at de
årlige erstatninger blir betalt.
Ved siden av sparebankinnskudd
godkjennes også innskudd i aksjebank eller Norges Kommunalbank.
Departementet kan etter forslaget samtykke i at sikkerhetsbeløpet
innbetales over 35 år mot garanti
for den til enhver tid gjenstående
del av sikkerhetsbeløpet og forat
de årlige erstatninger blir betalt.
Er konsesjonen gitt på ubgrenset
tid, kan Kongen bestemme at sikkerheten skal lyde på det 5-dobbelte beløp. I så fall kan sikkerheten også stilles ved garantierklæring fra Norges Kommunalbank.
I samsvar med den praksis som

har vært fulgt, er det foreslått lovfestet at oppnevningen av skjønnsmenn ved alle større skjønn bør
foretas av Kongen, § 20 pkt. 1.
§ 21 inneholder bestemmelserom
nedleggelse av reguleringsanlegget
og om hvordan det da skal forholdes, men har ingen regler om hvorledes det siden skal forholdes med
de årlige erstatninger som er fastsatt. Det foreslås nå at disse skal
falle bort, og at eieren av reguleringsanlegget, foruten erstatning
for skade og ulempe som nedleggelsen volder, også skal yte en engangserstatningfor framtidig skade
som skriver seg fra anlegget.
——
Den konsesjonsfri grense for leie
av kraft fra samme utleier (ervervsloven § 22) er foreslått hevet
fra 500 hestekrefter til 1000 kilowatt.
——
Jeg vil gjerne til slutt presisere
at de endringer som her er omhandlet ikke ennå er behandlet av
Stortinget. Man må således vente
at det i Stortinget vil bli ganske
stor diskusjon om enkelte av forslagene, og muligens vil den lov
som Stortinget kommer til å vedta,
avvike fra proposisjonsutkastet på
enkelte punkter. Så vidt jeg har
brakt i erfaring, vil Stortingskomiteens innstilling i saken foreligge
med det første' Knut

elektrisitetsforsyning
fylkesingeniørfor Færøyene og konsultent for utbygging av endel av
vannkraften der borte. Jeg skal her
gi et kort utdrag av øyenes kraftforsyning. Først en kort geografisk
og historisk oversikt.
Færøyene består av 18 øyer
hvorav de 17 er bebodd og avstanden fra det nordligste til det
sydligste punkt er 113 km. Alle
øyene har fjellandskap, og den
største høyden har Slættaratindur med 882 m. Det samlede flateinnhold er ca. 1400 km2.
Øyenes opprinnelse er vulkansk
og basalt står som nakne hamre i
fjellsiden, mens tufen har forvitret
til jord og har dannet endel av den
færøyske jordbunn. Fra fjære til
fjell er øyene dekket av grønne
grastepper og selv om vinterstormene kan være harde er klimaet så

Olavur

å Heygum,

Vestmannahavn.
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mildt at sauer og hester kan gå ute
hele året. Nedbørsmengden er meget

stor

og
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ikke særlig høy slik som ofte er tilfelle på steder med utpreget havklima. Bebyggelsen er stort sett
samlet ved sjøen og der finnes
mange gode havner hvor det er
bygd moderne kaianlegg. Den samlede befolkning på Færøyene utgjør om lag 32 000 mennesker hvorav 6000 bor i hovedstaden Torshavn
på Streymoy.
Den første som for alvor tumlet med planer om utbygging av
vannkraften var Olavur Heygum
fra Vestmannahavn. Han var på
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mange måter foran sin tid. I 1906
anla han bl. a. for egen regning
øyenes

første

telefon

mellom

Vest-

mannahavn og Torshavn, en strekning på 30 km. Fra da av og inntil
sin død i 1924 arbeidde han intens
for å utbygge øyenes største kraftkilde Fosså i Vestmanna. I 1918 ble
Lagtinget interessert i saken og engasjerte de to norske ingeniører
Sætermoen og Blaauw som utarbeidde en samlet plan for utnyttelse
av øyenes vannkraft.
Planene om utnyttelse av vannkraften fikk et alvorlig bakslag da
Torshavn i 1921 bygde eget verk
drevet med dieselmotorer. Det var

et likestrømsverk for 2 X 220 volt
med 0-ledning. Verket ble fort altfor lite og fordelingsnett for likestrøm viste seg å være meget
upraktisk. Anleggsutgiftene og driften av verket ble så kostbart at
strømprisen i Torshavn nesten har
slått verdensrekord med 1 krone
pr. kWh i mange år. I 1950 ble
dette verket erstattet av et nytt
dieselverk med to motorer å 600 hk.
Til hver motor ble koplet en generator for vekselstrøm og en for
likestrøm. I stedet for å ta skrittet
fullt ut valte man å gå gradvis over
fra likestrøm til vekselstrøm. Det
nye anlegget ble meget kostbart og
har dessuten ikke virket tilfredsstillende. Samtidig med overgangen til vekselstrøm måtte abonnentene finne seg i omfattende omlegging av installasjonene. Torshavns
Elektrisitetspolitikk har som nevnt
vært en meget dyr affære og har
virket sterkt hemmende på byens
utvikling. Den bør stå som et avskrekkende
eksempel. Man forstår dette lettere når man hører at
det årlige forbruk i 1953 kun var
1,6 mill. kWh. Kort etter ble byen
koplet

til

det

nye

kraftanlegget

ved Fosså og da steg forbruket
sterkt. Men det var fremdeles
hemmet av det svake ledningsnettet og de høye priser som måtte
holdes for å betale det nye dieselanlegget og omlegging til vekselstrøm.
Bygda Våg på Sudrøy bygde
1921 eget vannkraftanlegg på
800 kW.
Senere er andre bygder tilkoplet
dette anlegget og i 1950 ble det satt
opp et dieselverk som skulle supplere Våg kraftverk. Begge verk-

Fosså før utbyggingen.

ene ble i likhet med Torshavn meget kostbare og det har vært vanskelig å få prisene på strøm ned
på et nivå i nærheten av det vi er
vant til her i landet. Undertegnede utarbeidet i 1949 en samlet plan for denne øya og det er
utsikt til at den blir realisert
nærmeste framtid. Det finnes flere
gode kraftkilder på Sudroy. Videre
utbygging ligger godt til rette og
blir saken grepet riktig an er det
utsikt til at øyas kraftforsyning
kan bli meget tilfredsstillende. Her
finnes kullforekomster og planen
går blant annet ut på senere å
bygge kullfyrte kraftverk i nærheten av gruvene.
På en av de nordligste øyene
ligger bygda Klakksvik. Her ble
det i 1931 bygd et vannkraf
verk på 1000 kW. Verket ble snart
for lite og i 1949 ble det utvidet
med et dieselverk på 500 kW. I
fjor ble Klakksvik knyttet til Fosså
ved at det ble strukket et fjordspenn på vel 3000 meter mellom to
av øyene. Reguleringsmulighetene
for vannkraftverket i Klakksvik
var små og dette var ofte til sior
hinder for kraftforsyningen. Men
anlegget var rimelig og prisene
på strøm har kunnet holdes betydelig lavere
enn
ellers på
Færøyene.
Før og etter krigen ble det satt
opp en mengde små motorverk
for å dekke det mest nødvendige
kraftforbruk til industri og husbruk. Selv i små bygder kunne
det være mange lag som slo seg
sammen om eget verk. Anleggsutgifter og drift av disse anlegg
kunne ha dekket bygging og drift
av store moderne kraftstasjoner.
Men det tok tid å få samlet alle
krefter til et felles løft. Til slutt
lyktes det ved at Fosså i Vestmanna ble bygd av selskapet SEV som

Vestmannahavn

var en sammenslutning av de fleste
kommuner på de tre største øyene
Streymoy, Vågøy og Eysturoy. Da
undertegnede i 1938 ble ansatt som
fylkesingeniør for øyene var det
sterke krefter i arbeid for å løse
spørsmålet og i 1939 så det ut til at
det skulle bli en løsning. Krigen
stanset imidlertid alle planer.
Saken ble tatt opp igjen straks
etter krigen. Lagtinget samlet alle
de interesserte kommuner til et
møte og her fikk vi bemyndigelse
til å gå i gang med utstikking av
høyspentlinjene. Ingeniørkontoret
fikk også fullmakt til å engasjere
den nødvendige ekstrahjelp for utarbeidelse av de nødvendige planer. På Lagtingets initiativ ble så
dannet selskapet SEV, med tilslutning fra 21 kommuner. Torshavn og en mindre kommune var
de eneste på de nevnte 3 øyer som
ikke gikk med i sammenslutningen. Grunnkapitalen
ble skaffet til veie ved at hver kommune innbetalte 100 kroner pr.
innbygger, i alt, 1,2 mill. kroner. I selskapets lover er fastlagt at innskuddet ikke skal betales tilbake og at det aldri skal
betales overskudd. Selskapet er
også fritatt for så vel lagtingsskatt som kommuneskatt. Eventuelt overskudd skal brukes til
å nedsette prisene,
til videre
utbygging og til avsetting av
fonds for å trygge økonomien.
Det gikk dog flere år før det
første spadestikk kunne tas. Årsaken var at en av de kommuner
som ikke var med i selskapet arbeidde videre med å få bygd ut
et mindre vannfall og at Torshavn
bygde nytt
dieselverk.
SEV fikk ikke den støtte det ville
være å få øyenes hovedstad med
i sammenslutningen. Det færøyske
elektrisitetsråd så seg ikke kvali-

kledd

i vinterdrakt.

fisert til å bedømme planene om
utbygging av Fosså og overlot saken til det danske Vandbygningsvesen, som nærmest tilsvarer vårt
havnevesen. Danmark har av naturlige grunnet intet Vassdragsvesen. Det ville være av uvurdetlig støtte for oss om Vandbygningsvesenet, i likhet med det færøyske
elektrisitetsråd, også hadde erklært
seg inkompetent til å bedømme
planene. For å få saken ut av dødvannet fikk jeg etter henstilling
fra Lagtinget, den daværende generaldirektør for Norges Vassdragsvesen til å utpeke kvalifiserte ingeniører til å bedømme planene.
Herfra fikk vi den beste støtte.
Men vi kom ingen vei på tross
av dette og lån eller offentlig garanti fikk vi ikke før Vandbygningsvesenets godkjennelse forelå.
Vinteren 1950-51 ble det ført en
rekke forhandlinger i København.
SEV hadde valt et utvalg på 7
mann til å føre disse forhandlinger og undertegnede var selskapets tekniske rådgiver. Etter henstilling fra utvalget trakk jeg meg
tilbake som rådgiver og da kom
det endelig fart i sakene. Alt materiale ble overlatt til min etterfølger i stillingen som øyenes fylkesingeniør, men den tekniske konsulent ble i virkeligheten ingeniør
Hjorth, København. Undertegnede
var sterk motstander av at arbeidet skulle overlates som regningsarbeid til bestemte firmaer
da vi kunne få kvalifiserte firmaer
til å overta det i fast pris. Resultatet ble også at anlegget ble atskillige millioner dyrere enn beregnet og at den tekniske kvaliteten ble betydelig redusert. Praktisk
talt alle ledningsdimensjoner ble
redusert, antallet av transf ormatorer ble omtrent halvert, høyden
av demningene ble senket, det ble
FOSSEKALLEN

installert en Pelton turbin på 3000
hk i stedet for planlagt to Francis
å 4100 hk. Følgene av disse endringer skal jeg omtale senere.
Arbeidet med utbyggingav Fosså
kom i gang i mai 1951. Selve vannkraftanlegget er utført av det danske firma A.s Høygård & Schultz
i samarbeid med Skaanska Cementgjuteri i Malmø og ledningsarbeidet er utført av de tre danske firmaer A.s Dansk Elektrisitets Compani, A.s V. Rasmussen, Odense,
samt E. Rasmussen, Fredericia. Jeg
skal gi en redegjørelse for anlegget slik det er i dag.
Elven Fosså på Streymoy har
sitt utspring i henimot 700 meters
høyde over havet, men størstedelen av nedslagsfeltet ligger i
400 meters høyde.
Vi hadde et sparsomt materiale
til beregning av antakelig vannføring. Direkte målinger er bare
utført i Vestmanna høsten 1919 og
fra sommeren 1920 til sommeren
1921. Ved Torshavn er det utført
sammenhengende nedbørsmålinger
siden 1881 og den midlere nedbørshøyde var her 1428 mm i en
40-årsperiode. Ved Kvalvik som
ligger på høyde med Vestmanna,
men på den andre siden av øya,
har den midlere nedbørshøyde
vært 3090 mm i årene 1923 til
1927. For årene 1936-39 har jeg i
Vetmanna målt den årlige nedbørhøyde til 2043 mm. Det har således vært nødvendig å gjøre endel
antakelser for å bestemme magasinenes og aggregatenes størrelse
og vanntilsigets fordeling over året. Man regner med at forbruket

og nedbøren vil falle noenlunde i
takt, et forhold som stiller kraftverkene på Færøyene i en gunstig stilling med hensyn til nødvendige magasinstørrelser.Vi kom
til at Fosså årlig kunne yte 22 millioner KWh. Den øverste dammen
ligger ved Vatnid og har en oppdemningshøyde på 15 meter og er
utført som jernbetong-platedam
uten isolerende bakvegg. Omtrent
halvdelen av kraftstasjonens nedslagsfelt, eller 6,66 km2 har tilløp til dette magasin, som er beregnet å romme 4,16 mill. m3.
Inntaksdammen ligger ved Lomundaroyrar. Vi kom til det resultat at denne dammen ikke burde bygges lavere enn 12 meter
slik at magasinstørrelsen ble 1,02
mill. m3. Demningshøyden ble av
ingeniør Hjorth redusert slik at
magasinet blir knapt 800 000 m3.
Følgen er blitt at betydelige vannmengder tapes på grunn av utilstrekkelig regulering. Demningens
konstruksjon er den samme som
for Vatnid. Fra inntaksdammen
ved Lomundoyrar føres vannet direkte inn i en ca. 1135 m lang tunnel på østsiden av dalføret som
bærer navnet Fonsdal. Det var her
anledning til tverrslag på flere steder og da vannføringen ble for,
holdsvis liten kunne vi benytte
minimum tverrsnitt 3,78 m2. Min
etterfølgerhar fordoblet dette tverrsnitt, uvisst av hvilken grunn. Fra
tunnelen fører en 600 meter lang
rørledning ned til stasjonen. Diameteren skulle øverst være 1150
mm og nederst 950 mm. Dette er
senere endret til to rørledninger

Skalafjørdur med
utsikt utover havet.
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med litt redusert diameter. Det
litt redusert diameter. Det planlagte avslags- og pådragskammer
er ikke utført. Hittil har det gått
bra.
Forholdene lå godt til rette for
å installere to Francis turbiner på
4100 hk for et omdreiningstall på
750 pr. min. I stedet er satt inn
en Pelton turbin på 3000 hk for et
omdreiningstall på 600 pr. min.
Kraftstasjonen er inredet for
halvautomatisk drift. Utgående
spenning er 20 kV. Stasjonen
hadde vært i drift i ca. ½ år da
det skjedde et alvorlig uhell. Under normal gang ble turbinen sprengt av vanntrykket og
maskinsalen ble oversvømt på et
øyeblikk. Stengningsventilen ved
tunnelmundingen virket heldigvis
men hele rørets vanninnhold ble
tømt inn i stasjonen. Vannet flommet ut gjennom vinduer og dører.
Det var til liten trøst at den
tyske turbinleverandør måtte erstatte turbinen.
Senere er installert ytterligere
en turbin men denne gang av typen Francis. Fra Vestmanna fører
20 kV linjer til samtlige bygder
på de tre øyene. Mellom Streymoy og Vågoy hadde vi i samarbeid med A.s Betongmast planlagt
et fjordspenn på 1485 meter. Det
skulle anvendes 150 mm2 stålkabel. Planene ble endret til at det
skulle brukes kobberforhudet stålkabel av Fabrikat «Copperveld».
Senere er som nevnt etablert en
forbindelse med Klakksvik ved
et lengre fjordspenn. Denne gang
har man fulgt planene fra nevnte
spesialfirma. Lavspentnettet var
planlagt for 3 X 230 volt uten
0-ledning. Dette ble endret til
3 X 380 med 0-ledning. Jordingsforholdene på Færøyene er verre
enn her på Østlandet og jeg har
stor tvil om det er riktig å anvende
denne spenningen. Arbeidsforholdene for bygging av linjenett ligger meget godt til rette på Færøyene.
Vårt overslag av 29. april 1948
lød på 9 405 000 kroner for fullt utbygd kraftanlegg med 70 transformatorer og kraft til hvert eneste
hjem og bedrift på de tre øyene.
Overslaget lå høyt i forhold til
byggeprisene ved lignende anlegg her i Norge. Vinteren 1950-51 reviderte jeg overslaget og kom
da til 11 mill. kr. Da anlegget ble
kjørt i gang høsten 1953 kostet
det 15 mill, kr. og dette på tross
av at transformatorantallet var

H OVU D STYREmøte
Mange av dei som er tilsette i
Vassdragsvesenet har ikkje noko
samband med Hovudstyret på annan måte en når dei får tilsetjing,
opprykk i lønnsklasse eller liknade.
Det kjem eit brev der det står:
«Etter vedtak i Hovedstyret blir
De herved tilsatt som, . . . eller:
(Etter vedtak i Hovedstyret meddeles herved at De rykker opp
til . . . lønnsklasse . . . Deres tilsetningsforhold for øvrig blir uforandret,
jfr. Hovedstyrets brev
av . . . Men Hovedstyret har mange
andre gjeremål på møta sine utanom at dei tilset folk, flyttar opp i
lønnsklasse, flytter over i andre avdelingar eller let folk som ynskjer
det slutte i vesenet. I «Innstruks for
Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet» finn ein litt om
alle dei pliktene Hovudstyret har.
§ 1.
Hovedstyret har:
Å våke over det offentliges og
almenhetens interesser i vassdragene.
Å våke over og framkomme
med forslagom hva der fra statens side til enhver tid bør

gjøres til fremme av vannkraftens utnyttelse og elektrisitetsforsyningen i landet.
Å foreta hydrologiskeog andre
undersøkelsersamt innsamle og
bearbeide materiale for et nærmere kjennskap til landets
vassdrag.
A forberede og utføre forbyggings-, senknings- og kanaliseringsanleggfor det offentlige.
Å overta forvaltningen av statens vannfall og statens kraftog reguleringsanlegg,hvor intet
annet er bestemt.
Å forberede nye statens kraftog reguleringsanleggog iverksette besluttede nye anlegg.
7. Å føre kontroll med vassdragsog elektrisitetsanleggi den utstrekning som det av statsmyndighetene til enhver tid måtte
være bestemt.
8.
avgi uttalelse om de vassdrags- og elektrisitetssakersom
foreleggesdet av departementet.
9.
avgi de i skattelovene omhandlede oppgavertil Riksskattestyret.

PÅ DR.V.
20
kan ein merke det på mange
måtar at det er hovudstyremøte. Over vasskjelane heng denne plakaten:
«Hovedstyremøte
i dag,
vennligst ikke slå av platen».

Ei tid før det skal væra møte i
Hovudstyret kjem det ein liten lapp
til avdelingane med: «Neste møte i
hovedstyret er fastsatt til 13. juni
1958».
Framføre eit slikt møte er det ei
hektisk tid for dei avdelingane som
har mange og store saker som skal
takast opp. Saker som skal opp i
Hovedstyret skal sendast rundt til
hovudstyremedlemane ei tid før
møte så dei kan få høve til å studera desse og gjere seg opp ei mei,
ning. Det er ikkje småting som går
føre seg på eit slikt møte. Det er 8
avdelingar og ofte kan det væra
mange saker frå fleire av desse i eit
møte. Nokre av sakene avgjer Hovudstyret, men mange vert sendt
til Industridepartementet med tilrådning frå Hovudstyret.
For å visa arbeidsmengda på eit
slikt møte er her teke med første
sida i «Protokoll fra Hovedstyrets
møte 13. og 14. juni 1958».
Protokollen er på 18 sider.

'00000000000000000000~0000000000000.0000000000.0000000000.

redusert fra 70 til 30, samtlige ledningsdimensjoner redusert, mange
bygder hadde ikke fått strøm, og
anlegget for øvrig redusert praktisk talt på alle områder.
Færøyene fikk også denne gang
betale dyrt for utbygging av sin
vannkraft. En vesentlig årsak må
vel tilskrives at arbeidet for en
stor del ble overlatt til ukyndig
folk og etter regning. Hvorfor SEV
begikk denne lettsindighet har jeg
ennå ikke fått noen forklaring på.
Det lykkes å få innført blandet
tariff men prisen er som rimelig
kan være meget høy. Det betales
100 kroner pr. kW/år, totalavgift
10 øre pr. kWh og 40 øre pr. kWh
overforbruk. På tross av dette stiger forbruket meget sterkt og SEV
må snart se seg om etter nye
kraftobjekter. Innenfor området

er det 7 vannfall som kan utbygges til en ytelse av ca. 34 mill.
kWh. Det er å håpe at man har
lært av de mange feilgrep som er
begått og at den gjenværende
kraft blir utbygd rasjonelt og økonomisk. For øyene har utbyggin,
gen hatt meget stor betydning.
Alle hjem har fått elektrisk lys,
og kraft til andre formål. Industrien har fått lettere adgang til kraft.
Kraftprisen er satt såpass høy at
SEV skulle makte for en stor del
ved egne midler å finansiere videre utbygging. Der kan da også
være håp om at prisene på strøm
kan reduseres.
På de øvrige 12 øyene er det
små muligheter for utnyttelse av
vannkraft. Her bor minste delen
av befolkningen. Der finnes nok
noen mindre vassfall men jeg er

0000.

av den oppfatning at det vil være
mer hensiktsmessig å sette opp
dieseldrevne kraftstasjoner.
Færøyene er et lite samfunn,
nordens sjette svane. Det er havet,
fiskeriet som betinger at folk kan
livnære seg på disse øyene.
Den som er oppvokst der eller har
bodd der i noen år lengter tilbake
selv om han får betydelig bedre
arbeidsforhold andre steder. Det
er noe udefinerbart tiltrekkende
ved land og folk. Dobbelt tiltrekkende virker det nå å kunne stevne
inn fra havet mot de klart opplyste
bygder og merke at livet er blitt
så meget lettere for beboerne takket være fossekraften.
Harry Fonsclal.

Driftsbestyrer
Kongsbergkomm. elektrisitetsverk.
FOSSEKALLEN
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PROTOKOLL
fra Hovedstyrets

møte
juni 1958.

13. og 14.

Til stede: generaldirektør Vogt,
direktør Roald og de stortingsvalte
medlemmer Benum, Holten, Ingvaldsen, Jacobsen og Smeby, samt
som sekretær konsulent Bergland.
Avdelingsdirektørene møtte og
deltok i behandlingen av sakene
slik:
Kraftverksavdelingen, avdelingsdirektør Hjort, sakene 1.
Forbygningavdelingen, avdelingsdirektør Tronsgaard sakene 2-14.
Administrasjonavdelingen, avdelingsdirektør Aarseth, sakene 15 til
43.
Vassdragsavdelingen, avdelingsdirektør Bang, sakene 44-51.
Elektrisitetsavdelingen,
avdelingsdirektør Fjalestad, sakene 52
til 53.
Avdelingsdirektør Broch Due var
til stede under behandlingen av sakene 36 og 37.
Avdelingsdirektør
Tronsgaard
var til stede under behandlingen av
sak nr. 43.
Overingeniør Seim var til stede
under behandlingen av sakene 52
og 53.
Funksjonærenes
representanter
møtte og deltok i behandlingen av
sakene slik:
Sakene 16-30 og 36, maskinmesterassistent Graatrud. Sakene 31—
35, overingeniør Amlie.»
I rekja frå 1 til 53 er mange små,
men også mange store saker.
Sakene til Forbygningsavdelinga er
anlegg frå 8000 kroner og opp til
700 000 kroner, samla anleggssum
på 2 650 000 kroner på 13 anlegg.
Kraftverksavdelinga
si sak gield
tildeling av statskraft for 1958-59
275 000 kW til 26 kraftverk med
frå 600 kW og opp til 45 000 kW
til kvart einskildt verk.
Administrasjonsavdelinga
hadde
føre ein sjukepermisjon, 2 andre
permisjoner, 4 lønnsopprykk, 7 tilsetjingar, 2 sluttsøknader med avkorta frist, 2 overføringar til annan
arbeidsplass og så utnemning av
«stedfortredere for avdelingsdirektørene».
Utanom personalsakene var det
søknad om utsetjing med tilbakebetaling av lån, tilskot til utdanning
av kraftstasjonspersonale, budsjettsaker og anna.
Vassdragsavdelinga
hadde saker
om bruksrettar i vassfall, vassdragsreguleringar med deling av
10
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årlige avgifter til herada, manøvreringsreglement.
Elektrisitetsavdelinga
la fram tilråing om tilleggsstønad til 12 anlegg med framlegg om frå 0 og opp
til 500 000 kroner til kvart anlegg,
samla sum 1 360 000 kroner eit midlertidig rente- og avdragsfritt lån
på 230 000 kroner og stønad til 50
nye anlegg med summar frå 5000
kroner og opp til 3 100 000 kroner,
samla stønad til denne 16 938 000
kroner. Anleggsutgiftene for desse
nyanlegga var i alt utrekna til vel
26 mill. kroner.
Det er eit stort arbeid å leggja til
rette sakene til eit slikt møte. Alt
må nøye granskast, sakene må leggjast fram med alle opplysningar
som kan skaffast. Dei må sendast
rundt for å få fråsegner frå alle
som har interesse å ivareta. Etterpå
skal saka skrivast, stensilerast og
sendas rundt. Til dette møte fekk
hovudstyremedlemane tilsendt om
lag 340 stensilerte sider med utgreiding om desse 53 saker. Men dette
møte var av dei store og varde i to
dagar mot vanleg ein dag.

Kven og kva er Hovedstyret?
§ 2.
Hovedstyret består av en gencraldirektør og fem andre medlemmer jfr. §§ 10 og 11. I Hovedstyrets
møter deltar dessuten en direktør,
jfr. dog § 12. Generaldirektør og
direktør blir ansatt ved kongelig
konstitusjon. De øvrige 5 medlemmer av Hovedstyret blir med varamenn valt av Stortinget for 4 år.
Ved behandling av spørsmål om
ansettelser og andre saker som etter lov og reglement tilligger ansettelsesmyndigheten, tiltrer en representant for tjenestemennene.
Møte av Hovedstyret kan holdes
når Generaldirektøren, den foredragende og 2 stortingsvalte medlemmer er til stede. Ved behandlingen av de i § 7 pkt. 3 nevnte
saker bør dog minst 3 stortingsvalte
medlemmer være til stede og ved
behandling av ansettelser m. v.
dessuten så vidt mulig 1 representant for funksjonærene.
Sjefene for de i § 4 nevnte avdelinger foredrar i hovedstyremøte
hver for sin avdeling de foreliggende saker og deltar selv i Hovedstyrets avgjørelser av disse. I vedkommende sjefs fravær fungerer en

Stensilmaskina
Eliassen

går

og

kontorvaktmeistar

har hard jobb før hovedstyremøta.

av Hovedstyrets oppnevnt stedfortreder.
Over saker som behandles føres
protokoll.
Finner et hovedstyremedlem,
den foredragende eller funksjonærenes representant ikke å kunne tiltre den beslutning som fattes, skal
han la sin dissens tilføre protokollen. Utskrift av protokollen skal
følge saken, hvis denne er gjenstand for høyere avgjørelse.»
Hovudstyret i dag er generaldirektør Fredrik Vogt, varamann direktør Halvard Roald. Stortingsmann har vore Martin Smeby, varamann ingeniør Einar Fogner. Redaktør Hans Holten, varamann direktør Eirik Langkaas. Stortingsmann Nils Jacobsen, varamann
driftsbestyrer Teodor Kinn. Stortingsmann Olav Benum, varamann
stortingsmann Erling Vindenes, og
stortingsmann
Bent Ingvaldsen,
med varamann stortingsmann Sigurd Lersbryggen.
Det er mange menneskje det
gjeld dei avgjerdene Hovudstyret
tek i eit møte. Først og fremst tilsetjingar opprykk og slikt som gjeld
personale. I dette eine møte gjeld
det dessutan straumkvoten til halvparten til folket i landet. Det var
ikke liv eller daude for det kor mykje dei fekk av straum, men det
hadde litt å seja.
Det vart teke avgjerd om 10 000
nye som skulle få elektrisk kraft.
Forbyggingsarbeidet gjeld næringsgrunnlaget til mange menneskje.
Vassdragsreguleringane
greip og
sterkt inn i leveviset til mange.
I mange tilfella er Hovudstyret si
avgjerd avgjerda om folk skal verta
buande i eit strok eller ikkje. Set
Hovudstyret tommen opp for elveforbygging eller elektrifisering så
vert folk verande. Set dei tommen
ned vert det å pakka saman og reise

frå staden. Elva kan øydeleggje så
mykje at gardsdrifta må leggjast
ned. Får dei ikkje elektrisk kraft så
vert ikkje ungdommen buande, dei
flytter til meir lettvinte stader. I
dag har alle greie på at vaskemaskin, mjølkemaskin, kjøleskap og
anna vert dreve elektrisk. Ja endåtil eit elektriska strykejarn er ein
stor ting for dei som ikkje har det.
Det er Hovudstyret som gjev departementet råd i slike saker og departementet føl tilrådninga i dei
fleste tilfelle.

Stortingsmann Bernt Ingvaldsen
(H) kom inn i Hovedstyret i 1955
etter Sven Nilsen. Utenom å væra
stortingsmann er Ingvaldsen direktør for National Industri. Ingvaldsen er frå Drammen og er den
einaste av dei stortingsvalde som
er bymann.
Kjem du ofte i opposisjon av
den grunn, eller er det by og land
hand i hand i hovudstyremøta?
I noen saker er det selvsagt
meningsforskjell, men det skyldes i
liten utstrekning forholdet mellom
by og land.
Kva saker har du mest interesse av i Hovudstyret?
Jeg forsøker å konsentrere meg
om de saker som etter min mening
er av størst betydning til enhver tid.
Og jeg oppfatter det ikke som jeg
sitter i Hovedstyret for å ivareta
enkelte særinteresser.
Er det noko å læra av å væra
med i Hovudstyret?
Det er det selvsagt. Hovedstyret behandler jo et uhyre stort
saksområde, for stort, etter min
oppfatning. Befaringene som HovedBernt Ingvaldsen.

styret foretar er ypperlige; når en
er med på disse, får en virkelig sette
seg inn i forholdene rundt om i
landet.
Kjem du noko i kontakt med
dei tilsette i NVE?
Jeg er utdannet ingeniør og
på våre møter treffer jeg ofte ingeniører fra Vassdragsvesenet.

Stortingsmann Olav Benum (V)
er frå Namdal i Nord-Trøndelag.
Han kom inn i Hovedstyret i 1955

lig vederlag for skadeverknader
ved utbygging. Bygdene må og få
del i den økonomiske framgangen
som utbygginga gjev. Eg har ogso
tenkt mykje på kor vi skal få hjelpa den vesle prosent som ikkje
kan få tilførd kraft f rå vanlege
vasskraftverk. Korleis vi skal skaffa desse kraft på ein rimeleg måte.
Kjem du noko i kontakt med
dei som har arbeidet sitt i Hovudstyret?
Berre dei som møter i hovudstyremøte, vi ser nok namna ved
tilsetjingar og liknande, men elles
ikkje. Då Vassdragsvesenet hadde
fest hadde eg ikkje høve å være
der.
Kanskje vi skulle prøva med
ein fest att?
Når rett var skulle det vore
halde ein fest for personale av og
til, det er berre det leie med det
at vi har ikkje pengar til slikt.
Ja, det var sant san.

Stortingsmann Nils Jacobsen (A)
er frå Skjærvøy i Troms.
Kva dreiv du med før du kom
på Stortinget?
Jeg var fisker og småbruker,
jeg får vel helst si fisker for jeg
var helårsfisker. Mitt arbeid på
småbruket blei nesten ingen ting,
jeg kan nesten si jeg var på sjøen
Olav Benum.
støtt, var bare heimorn og skifta
skjorte.
Kor lenge har du vore med i
og overtok plassen til Syltebø. 132-num er bonde og fylkesagromon. Hovudstyret då?
Jeg ble valt som representant
Utanom at du og Syltebø er
frå same politiske partiet har de i 1955, men før den tid hadde jeg
elles same synet på sakene i Vass- vært varamann for rådmann Støstad, og som varamann møtte jeg
dragsvesenet?
Ja, i det store og heile har vi ofte.
Ja, det må du ha gjort for eg
nok det.
Kva var grunnen til at du
kom inn i Hovedstyret?
Nils Jacobsen.
Trøndelag skulle ha ein mann
og Venstre skulle ha ein og dei to
vært altso eg.
Noko som har gjort serleg
inntrykk?
Eg hadde ikkje høve til å
være med på den første synfaringa
Hovudstyret hadde til Tokke, men
laut setja meg inn i saka gjennom
kart og det som vart skreve. Når
eg då fekk reise dit seinare og sjå,
so fall det mykje lettare, det å ffi
sjå tilhøva på staden er ein stor
førernon.
Spesielle saker du har interesse for?
At det vert minst mogeleg
skadeverknad ved utbygging av
kraft, og at bygdene får eit rimeFOSSEKALIEN
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tykje du har vore med så lenge.
Både du og Smedby er frå Arbeiderpartiet, brukar de å ha gruppemøte først sia de er to?
Nei, det har vi aldri hatt. Men
likevel fell det seg slik at vi er
enig i de fleste saker. Det er vel
det felles synet som kommer til uttrykk på denne måten, som også
har gjort at vi tilhører det samme
politiske parti.
Kjem du noko serleg i kontakt med dei som er tilsette i NVE?
Nei, det kan jeg ikke si jeg
gjør, eneste på den festen Vassdragsvesenet holdt, da fikk jeg se
mange av dere, men noe særlig
kontakt ble det ikke tid til dessverre.

Spesielle saker du er interessert i?
Elektrifiseringen.
Det
var
gjennom den jeg kom inn i Hovedstyret. Nord-Norge sto jo så langt
tilbake i det spørsmålet. Før min
tid hadde ikke Nord-Norge hatt
noen representant i Hovedstyret,
bare en varamann.
Ja, jamen var det på tide at
halve kongeriket vårt kom med i
Hovudstyret og.
Redaktør Hans Holten (B) er frå
Åsskard på Nordmøre, han har vore

mann flere ganger, jeg gjorde da
oppmerksom på at jeg ikke var det.»
«Men hvordan i all verden er De
kommet inn i Hovedstyret da da?»
sa han. Jeg vet det ikke sjøl hvorfor jeg ble utsett, men da Hundseid
sluttet ble jeg spurt om jeg ville representere Bondepartiet og det sa
jeg ja til.
Er ikkje dei andre redde for å
snakke fritt når dei veit at der sit
ein bladmann?
Det har jeg aldri merket, de vet
at jeg aldri tar inn i bladet noe som
ikke er offisielt.
Kva interesserer deg mest då av
alt det som er oppe på møta?
Reguleringsspørsmål sjølsagt, jeg
sitter som representant for Bondepartiet og har det synet at en må ta
vare på de verdier som er på bygdene. Sjølsagt må det reguleres,
men det må gjøres varsomt. Elektrisitetsforsyningen til de mørke deler av landet har også interessert
meg og jeg er glad for at vi der er
kommet så langt som vi er.
Martin Smeby er frå Søndre
Land. Han har vore med i Hovudstyret sidan 1948. Smeby har vore
stortingsmann, frå 1934, og frå 1952
var han lagtingspresident. Han er
utlærd bygningssnikkar, men arbedde lenge på fabrikk og var ordfører i heimbygda før han kom på
tinget.
Kven var føremannen din i
Hovudstyret, då Smeby?
Det var Jon Ås fra Høire, det.
Det vert teke politiske omsyn når
hovudstyret vert valt, er det so?
Ja, i forhold til partienes tallmessige styrke på tinget. Fram til
1948 hadde Høire hatt to mann i
hovudstyret, men da ble det skiftet, for Arbeiderpartiet var blitt så
stort at de fikk to og Høire en.
Du har dreve med mangt i ditt

ER DU SMIDIG
Hans Holten.

med i Hovudstyret sidan 1945 og er
soleis den som har vore med lengst.
Når Holten ikkje er i Hovudstyret,
sit han på redaktørkrakken i Nationen. Kvifor vart du vald inn i Hovudstyret ilag med alle desse stortingsmennene, du som berre er redaktør?
«Det samme spørsmål fikk jeg en
gang før, direktør østby i Norsk
Hydro titulerte meg stortings-
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Martin

Smeby.

liv, kva er det interessantaste, ja
utanom å væra stortingsmann, det
er sjølsagt interessant?
Uten sammenlikning er arbeidet
i Hovedstyret det interessanteste
jeg har vært borte i, utenom Stortingsarbeidet.
Det er en ypperlig måte å bli
kjent i landet på dette å sitte
hovedstyret. Sakene som blir framlagt der er jo fra hele landet. Med
mange saker følger det detaljert
kart som må studeres nøye før en
tar standpunkt. Men beste måten å
bli kjent på er selvfølgelig når hovedstyret har synfaringer rundt om
i landet.
Kva for ei sak i Hovedstyret hugsar du best, og kva har gjort mest
inntrykk?
Utbyggingen av Aura. De veldige
dimensjoner på anlegget etter den
tids målestokk, gjorde denne saken
særdeles interessant. Turen fra Aura
til Lesja under den første synfaring glemmer jeg aldri, den tok
flere dager og vi fikk et inngående
kjennskap til hele utbyggingsplanen.

ELLER ER DU STA?
Olje eller kjepper

Offentlige tjenestemenn må være som smøringen i
maskineriet — som får alle hjul til å funksjonerer
knirkefritt. Skal det bli tilfelle må de — som oljen
være til stede i riktig mengde og kvalitet. Så snart
de vil være noe mer eller mindre enn dette, må det
nødvendigvis bli dårligere effektivitet eller stagnasjon
det kan endog komme til å lukte svidd
oljemangel, sand i maskineriet for ikke å snakke om kjepper i hjul.

i hjul?

TENNESSEE

VALLEY

AUTHORITY
..Tennessee
River, en av de vannrikeste elver i De Forente Stater,
er en bielv til Ohio River. Elven
har sine utspring i fjelltraktene
den østlige del av staten Tennessee
og dens nabostater Virginia, North
Carolina og Georgia. Fjellene når
her opp til en høyde av ca. 2000
m. o. h. To elver, Holston og Freuch
Broad, løper sammen like ovenfor
byen Knoxville,Tennessee, og danner Tennessee River. Elven går i
sydvestlig retning gjennom statene
Tennessee og Alabama, dreier så
mot vest gjennom Alabama til
grense med staten Mississippi,svinger her nordover gjennom staten
Tennessee og fortsetter gjennom
staten Kentucky til sitt utløp
Ohio-elven nær byen Paducha. På
sin vei opptar Tennessee-elven en
rekke viktige bielver. Nedslagsfeltet utgjør 106000 km2 med en
større del beliggende i Tennessee
og resten fordelt på seks andre
stater. Elvens lengde fra Knoxville
til Paducha er ca. 1000 km med et
fall på 157 m. Gjennomsnittlig årlig nedbør er 1320 mm, som varierer fra 2160 mm i fjelltraktene
til 1000 mm i lavlandet. I tillegg
til de store kraftmengder som
vassdraget representer finnes store
naturlige ressurser innen det område som grenser til vassdraget,
men mangel på rasjonell utnyttelse
parret med ødeleggende flommer,
utvasking av dyrkbar jord, rovdrift av skogene o. 1. hadde gjort
landsdelen til en av det mest tilbakeliggende i statene.
Den amerikanse kongress opprettet da i mai 1933 Tennessee Valley
Authority (TVA). Dette er en uavhengig korporasjon som eies av De
Forente Stater (Independent Federal Agency) og ledes av et styre
bestående av tre medlemmer (utnevnt av statens president) som
fikk i oppdrag å utvikle landsdelens naturlige rikdomsskilder.
Oppgavene var mange og omfattet forbedring av skipsfarten på
elven, kontroll av skadelige flommer og utbygging av vassdragets
vannkraft. Videre utvikling av
jordbruk og industri, skogplantning og mange ting som kunne bidra til befolkningens sosiale og

økonomiske framgang. Området
som berøres av TVA's virksomhet
omfatter hele staten Tennessee og
deler av seks andre stater med et
samlet areal på over 200 000 km2
og en befolkning på ca. 6 millioner.
Siden TVA startet sin virksomhet i 1933 har det foregått en
voldsom utvikling innen området
For 25 år siden var inntekten pr.
hode i Tennesseedalen bare 45 prosent av middels i Statene. Nå er
den 63 prosent. Siden 1933 har trafikken på Tennessee-elva økt fra
53 til over 3200 millioner tonnkilometer.
TVA hadde pr. juni 1956 under
sin kontroll alt i alt 45 vannkraftanlegg med en samlet installasjon
på ca. 3 577 000 kW. Herav er 20
anleggmed en samlet installasjonpå
ca. 2 094 000 kW bygd av TVA og
8 anleggmed tilsammen 648000kW
innkjøpt og modernisert av TVA.
Ifølge kontrakt med Aluminium
Company of America (Alcoa) leder
TVA driften av dets vannkraftanlegg i bielven Little Tennessee som
har en samlet installasjon av
376 000 kW. De resterende 459 000
kW kommer fra 3 anlegg bygd i
nabovassdraget,Cumberland River,
av U. S. Army Engineers.
7 av disse anlegg ligger i selve
Tennessee-elven og er forsynt med

Birger H. Arneberg.

Sivilingeniør
Birger H. Arneberg
er fødd i Kristiansand
11. mai 1893,
blei uteksaminert
frå NTH 1916 og
tilsett i NVE same året. Han var der
til 1924 og var millom anna med
Elverum og bygde Hakavik kraftverk.
1924-36
arbeidde han i ingeniør.
firma i New York med pros jektering
av vasskraftverk
og fabrikkar og var
ogso eit år i Brasil. Frå 1936 til 1953
var han i Tennessee
Valley Autho,
rity. — Det var 13 norske ingeniørar
der ei tid. — Arnebergs arbeid siste
åri var overtilsyn med prosjekteringsarbeidet ved byggedeildi,
samtidig
som han hadde sambanclet millom
prosjekteringskontoret
og bygget. Sidan 1953 bur han i Osk). Det er
interessante
ting Arneberg kan fortelja frå Tennessee Valley, at amerikanske ingeniørar faglig set er konservative, som ein, jo ikkje skulde
venta, at TVA til å begynda med
kunde byggja dammar,
men ikkje
kraftverk
fyrr domstolane
gav dei
rett til det og det hev vore vanskeleg
å finna eit grunnlag til deling av
byggekostnaden
for eit verk millom
navigasjonen,
irrigasjonen,
flaumdøyvingi og kraftproduksjonen.
JOHAN
JERSTAD

sluser som gjør elven seilbar fra
Paducal ved Ohiofloden til Knoxville, Tenn, — en strekning på ca.
1000 km med en minste dybde på
ca. 3 m. Driften av al le disse anlegg må koordineres omhyggelig
slik at vannslippingen fra kraftproduksjonen ikke kommer i konflikt med de andre hovedformål
med vassdragets regulering nemlig
1) hovedelvens seilbarhet og 2)
kontroll av skadelige flommer
innen TVA området og nabovassdragene.
Under verdenskrigII bygdeTVA
sin første dampsentral, og omkring
1950 utgjorde dampkraft bare 15
prosent av den samlede kraftproduksjon. Siden 1950 har det vært
en sterk øking i behovet for kraft
under TVA-området. Det blir regnet med 750 000 kW pr. år. På
grunn av at vannkraften innen
området var praktisk talt fullt utbygd måtte det framtidige behov
dekkes fra dampanlegg. Fra 1951
til 1956 bygde TVA 6 nye dampsentraler og den samlede installasjon av vannkraft og dampkraft
var pr. 30. juni 1956 9 280 000 kW.
I de nye dampsentraler har aggregatenes størrelse stadig økt fra
125000 til 275 000 kW og under utførelse er nå (1958) et aggregat på
500 000 kW. Ved utgangen av 1959
antas den samlede kraft installasjon å komme opp til ca. 11 000 000
kW.
(Forts. neste side, nederst.)
FOSSEKALLEN
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Norges lengste sjokabel
KARMØY UTSIRA
Langt vest i havet, ca 17 km utenfor Karmøy ligger
øya Utsira, en av de minste kommunene i landet.
Hovednæringen for folket her ute er selvsagt i fiskeriene, det foregår et utstrakt silde- og makrellfiske
omkring denne forholdsvis lille øya. Livsvilkårene er
harde, det finnes ikke mange av de samfunnsgoder
her ute som for de fleste av oss synes så selvfølgelige.
En av de ting som har vært aller mest savnet er
elektrisitet. Allerede våren 1946 dannet endel av oppsitterne et arbeidsutvalg som skulle forsøke å få etablert en elektrisitetsforsyning for øya. Under krigen
hadde det vært tyskere stasjonert på Utsira, og blant
deres etterladenskaper var bl. a. to små dieselaggregater, hver på 15 kVA. Utvalget kjøpte disse aggregatene og ennå et av samme type.
Den 13. juli 1946 ble L/L Utsira Lyslag stiftet
med det formål å skaffe elektrisk strøm til flest mulig
av befolkningen på øya. Det ble søkt om hjelp fra
staten til å få bygd et maskinhus for de 3 aggregater og til å få bygd lavspent fordelingsnett til de

Kraften leveres fra TVA til tre hovedkunder. Den
største er Federalregjeringen som i 1956 avtok 50 prosent
av energien. Det meste gikk med til Atomic Engergi
Commission (AEC) anlegg. Alminnelig kraftforsyning
tok 29 prosent og 13 prosent gikk til industridriften.
Samlet kraftproduksjon i 1956 var 57 milliarder kWh.
TVA's ledningsnett består av 17 000 km høyspenningsog 192 000 km lavspenningslinjer.
Birger H. Arneberg.
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ca. 400 mennesker (ca. 100 husstander) som bor her
ute, og i 1947 fikk Lyslaget kr. 45 000.00 i statsstønad til dette arbeidet. Anlegget ble ferdig og satt i
drift fra 1. januar 1949.
Det ble nok ingen billig affære med et slik dieselanlegg, prisen måtte settes til hele 75 øre/kWh. Lite
kraft var det også, det ble ikke til annet enn lys.
Denne høye prisen bevirket at enkelte av abonnentene gikk tilbake til oljelampen igjen, og av den grunn
søkte Lyslaget staten om et årlig tilskott på kr. 7000.00
til drift av anlegget, men etter retningslinjene for tildeling av statsstønad var det ikke anledning til å
dekke utgifter til driften. Kraftprisen måtte senere
settes ytterligere opp til hele 90 øre pr. kWh, og det
syntes klart at skulle det kunne bli noen framgang for
øya med småindustri, fryserier m. v. måtte en få en
annen ordning med elektrisitetsforsyningen. Det ble
derfor foretatt undersøkelser med hensyn på å få
knyttet Utsira til Karmøy ved hjelp av en sjøkabel, og
det ble søkt om hjelp fra staten til finansiering av en
slik plan.
Sommeren 1957 ble det gitt stønad til kabelplan
for Utsira, og i den anledning dro jeg til Karmøy og
Utsira for å se på forholdene. Selv om Utsira ennå
ikke er tilsluttet Karmsund kraf tlag (det er meningen
at de skal bli det) har dette kraf tlaget senere stått for
utbyggingen der ute. Sammen med representanter for
Karmsund kraftlag og telegrafverket dro jeg av sted
med motorkutter «Sirabuen» tidlig om morgenen en
dag. Det var et ufyselig vær med regn og blåst, men
da båten var bestilt flere dager i forveien, var det bare
å la det stå til. Min kone var også med på denne turen,

som østlending hadde hun lyst til å se hvordan det så og plastic. Kabelen ble festet til wiren i land. Møgster
ut på denne øya langt ute i havet.
stilte seg ved spillet og folkene på land gjorde fast.
Så lenge vi holdt oss innenskjærs gikk det fint. Vi Så dro slepebåten «Braut» kabelskipet utover et stykke
krysset litt rundt for å finne en brukbar plass for til det kunne gå ved egen hjelp, og med kapteinen,
kabelutgangen, og deretter bar det rett til havs, mens Erling Jacobsen og losen fra Sevlandsvik, Gustav
ekkoloddet tikket i vei for å gi oss et bilde av bunnLarsen, på brua, ble kursen satt for Utsira. Larsen
forholdene utover. Det varte ikke lenge før den
kjente leden og bunnen her som sin egen bukselomme,
siste aning av Karmøy forsvant i regntykket, nå var og merket straks når skipet var aldri så lite ute av
vi på åpne havet. Jeg hadde stilt meg opp ved ekko- kursen. For her gjaldt det ikke bare å holde baugen
loddet for å følge med i bunnforholdene utover. Det
på kursen, men at skipet holdt seg nøyaktig i kursen
registrerte fin, flat bunn, så godt som en jevn, rett hele tiden. Til kontroll av dette ble det brukt «Walkielinje hele tiden og ca. 100 m dyp.
Talkie» mellom båten og land. Været var ypperlig
Men var bunnen jevn, så var overflaten det slett for kabelutlegging, Sirahavet forholdt seg forholdsvis
ikke. Den bølget verre og verre, og det samme begynte rolig, det blåste bare en svak bris fra sorvest. Solen
det å gjøre i magen min. Vi hadde med oss en fisker skinte og varmet det den var god for, og arbeidet på
fra Sevlandsvik som kjentmann, men han mente på dekk var den rene fornøyelse. Så Sirahavet kan være
at dette ikke var noe særlig til uvær. Ja, ja, ham om rolig også, men det er helst sjelden.
det. Jeg var slett ikke enig, det begynte å bli svært
I 3 timer gikk skuta jevnt og trutt og nøstet ut kilolite forskjell på golv og vegger i den lille kahytten
metervis med kabel. Utenfor Utsira dukket losskøyta
etter hvert. Det er engang skrevet «Ondt ofte lider opp og Trygve Klovning bordet kabelbåten. Han
den fiskermand», men denne gangen var det nå stats- skulle lose «Stanelco» inn mellom holmene til Skarvetjenestemannen som led ondt. Nå ja, jeg gikk og la nesvågen. Nå begynte det å minke uhyggelig på
meg til det verste var over, den eneste trøsten var at kveilene i rommet. De var temmelig svære i omkrets,
var jeg dårlig, så var kona verre!
men likevel var det nok en og annen som stilte seg
Etter etpar timers reise nådde vi Utsira, og vi hadde
spørsmålet — tenk om kabelen skulle bli for kort! Siraikke før satt foten på land så ble det forholdsvis bra buen vinket velkommet til båten allerede på lang avvær. Det sluttet å regne, og vinden ga seg. Jeg hadde
stand. En skulle tro at alt som kunne krype og gå, sto,
ventet å finne bare forblåste knauser med enkelte
satt og lå oppover knausene for å se når «Stanelco»
gressflekker imellom her ute, men det var slett ikke kom, og fra flaggstengene vaiet norske flagg. Skole,
tilfelle. Mellom de to tettbebyggelsene og havnene her
barna hadde fri og ungene lot seg ikke be to ganger.
ute, Søre- og Nordrevågen gikke det en vakker grønn Ordfører og varaørdføreren kom roende ut mot
liten dal med gårder, kornåkrer og grønne marker, her
var ganske trivelig. Noen få veier var her også, men
biler fantes det ikke. De eneste kjøretøyene var en
traktor og et par motorsykler med tilhengere. På utturen hadde vi ikke fått gunstige bunnforhold da vi
kom opp under Utsira, det ble derfor stukket ut en
ny kurs på tilbaketuren, og denne gangen fant vi en
fin trase.
Hovedstyret valte 10 kV som spenning på overføringen til Utsira. Det ville bli altfor kostbart med 20 kV,
og overføringskapasiteten ble stor nok selv med 10 kV.
Det måtte da bygges en transformatorstasjon på
Karmøy for nedtransformering, da spenningen er
20 kV på linjenettet til Karmsund kraftlag. Kostnadsoverslaget for hele anlegget var på kr. 820 000.00 og
— Sd dro slepebåten d3raut» kabelskipet utover et stykke til det
av denne summen ble kr. 410 000.00 gitt som stønad
kunne gå ved egen hjelp —
fra staten mens resten skulle finanisieres ved lån
(kr. 250 000.00), tilskott fra distriktet (kr. 150 000.00)
og tilskott fra Fyrvesenet (kr. 10 000.00).
Sommeren 1957 ble kabelen satt i fabrikasjon ved
Standard Telefon og Kabelfabrikk, men det skulle gå
ennå en vinter før kabelen skulle bli lagt ut. Men så,
den 14. mai 1958 kom den store dagen, om morgenen
begynte nemlig leggingen av Norges lengste sjøkabel.
Det var kabelskipet «Stanelco» som sørget for utleggingen av denne kabelen som er 18 km lang, veier
1444 tonn og koster utlagt ca. kr. 570 000.00. Det var
stort frammøte ved Garpavik på Karmøy hvor kabelen går ut fra land. I halv elleve-tiden satte «Stanelco»
kursen for Utsira mens meter for meter med solid
sjøkabel ble kveilet opp fra rommet og forsvant ved
baugen. Men før den tid var det gått flere timer
med grundige forberedelser, kabelen ble spaltet opp
og sivilingeniør Wessel Aas undersøkte om isolasjonen
var i orden. Så kunne Aksel Andersen Møgster pakke
— Da <<Stanelco» var vel fortøyd i Skarvenesvågen,
strømmet
kabelenden godt inn i flere lag av isolasjonsbånd, bly
karene på øya villig til —
FOSSEKALLEN
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Fylkeselektrisitetskontora

I DAG FINNMARK

Finnmark fylkes elektrisitetsforsyning er namnet på kontoret i
dette fylke. Overingeniøren der
heiter Kåre J. Kummeneje og han
er den yngste av overingeniørane
på fylkeskontora.
Du er vel ikkje so gamal i
sjefsstolen enno Kummeneje?
Nei, jeg overtok da Ragnar
Thomasgård reiste til Møre og
Romsdal i 1954, men før den tid
hadde jeg vært ansatt på kontoret
her i 7 år.
Kva for serlege problem har
de i Finnmark når det gjeld elektrisitetsforsyninga?
Det er selvfølgelig de store
avstander. Bosettinga er meget mer
spredt enn andre steder og dette er
vårt største problem. Linjene blir
forholdsvis lange når en ser på
hvilken folkemengde de forsyner.
Finnmark er det tynnest befolkede
av alle våre fylker. Det blir da kostbart, ikke bare å bygge linjer fram
til innbyggerne, men å få bygd
sambindingslinjer mellom hvert
område. Fylket forsynes fra 10
kraftlag: 1. Varanger kraftiag for000000

syner de 9 kommuner øst for Tanafjord. I dette området er forsyningen dårlig med bare to stasjoner på
7,7 MW 35 GWh pluss det en kjøper fra A/S Sydvaranger. I Pasvikvassdraget kan en bygge ut en del
etter at en er blitt enig med Sovjet
om det. Det er også mulig å bygge
ut Adamselv. I dette området bor
27 000 mennesker hvorav 93 prosent har fått kraft. Område nr. 2
kaller vi Nordkyn Laksefjordområdet, ' de får kraft fra Nordkyn
Kraftlag som disponerer 4,2 MW
15 GWh. Her bor ca. 4400 mennesker og 88 prosent har fått kraft. Nr.
3, Magerøya,Porsahalvøya får kraft
fra Repvåg Kraftlag A/L, 4,2 MW
17,5 GWh. Det er kommunene
Måsøy, Nordkapp og en del av Kistrand med tilsammen 9900 mennesker og av disse har 81 prosent
fått strøm.
Vestfinnmark nr. 4, er resten av
Kistrand og hele Karasjok kommune som har 4200 innbyggereog 1,5
MW 6 GWh til disposisjonfra Luostejok Kraftlag. 81 prosent der har
kraft.
Nr. 5 er Hammerfest område med
de tre kommunene, Hammerfest,
Kvalsund og Sørøysund (unntatt
Sørøya). Av de 8300 innbyggereer
83 prosent forsynt, men har bare
2,3 MW 13 GWh, pluss 0,6 M fra
00000000000000000

«Stanelco» i færing. «Det er den største dag i Utsiras
historie,» sa ordfører Thore Nordvik.
En mann i hvitt ble avslørt som øyas baker. Han
hadde forlatt deigene sine på denne dagen. Da «Stanelco» var vel fortøyet i Skarvenesvågen strømmet
karene på øya villig til, og etter 11/2times tid var kabelen på land på Utsira. Også her ble den undersøkt
nøye, og ungene fikk fin underholdning da 2 froskemenn gikk ned for å se etter at kabelen lå som den
skulle på bunnen.
17 400 m kabel var lagt ut, og så svært mange meter
var det ikke igjen da leggingen var ferdig. Kabelen
skulle jo et stykke opp på øya også, før den ble ført
inn i en transformatorkiosk.
Men selv om kabelen nå var ferdig så var det ennå
mye som manglet før husmødrene på Utsira kunne
skru på bryteren til vaskemaskinen og komfyren og
før han far sjølv kunne få seg godt arbeidslys i stua
og i sjøbuene. I løpet av sommeren og høsten ble det
bygd transformatorstasjon på Karmøy for 20/10 kV,
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et diselverk om vinteren. På Sørøya
nr. 6 er resten av Sørøysund kom,
mune og Hasvik kommune. Der er
det bare den vestre del av området
som er elektrifisert. Av 2700 har
1500 fått strøm og har 0,6 M,
3 GWh fra Sørøy Kraftlag. Nr. 7,
Loppa, skal få kraft fra Bergsfjord
Kraftlag A/L som er under utbygging og skal forsyne 560 mennesker med 0,4 MW 1,5 GWh.
Alta Kraftlag nr. 8, forsyner Alta,
det meste av Talvik og en del av
Loppa, samt en del av Kvænangen
kommune i Troms. I området bor
i alt 12 900 mennesker og av disse
har 92 prosent fått strøm fra Kraftlaget som disponerer tilsammen
3,8 MW 16 GWh. Det siste store
området, nr. 9, er indre Vest-Finn-
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strukket flere km høgspentledninger og satt opp 5
transformatorer rundt om på Utsira. Lavspentnettet
hadde en jo fra før, og en hadde vært så forutseende
at dette ble bygd svært så solid i sin tid med tanke
på at det kanskje engang ville komme «fossekraft»
ledningene. Det var bare mindre forandringer, oppdeling av nettet, og tilkopling til de 5 transformatorene som måtte utføres nå.
I begynnelsen av oktober 1958 var alt klappet og
klart og strømmen ble satt på. Nå er det ikke lenger
snakk om å spinke og spare på kWh, det kostet ikke
lenger 90 øre for en kWh, nei nå var prisen en ganske
annen og lavere nemlig ca. 6 øre/kWh.
Nå lyser det på Utsira, og hjulene går. En ny provins er til landet lagt, og folkene der ute på denne
avsidesliggendeøya har fått det gode som for de fleste
her i landet synes så selvfølgelig,men som folk som
bor i avsidesliggendestrøk inne i landet og på mange
øyer ute ved kysten feirer som en stor begivenhet.
0. F.

mark, Kautokeino kommune. Av de
1800 innbyggere er bare 430 ved
kirkestedet forsynt med kraft fra et
lite verk 0,3 MW, 1,5 GWh.
I Hammerfestområdet ligger et
lite kraftlag som heter Hakstabben
ltneset kraftlag som forsyner
omlag 150 mennesker. Dette kraftlaget kjøper kraft fra et privat
verk. Området ligg der den vesle
sirkelen er plassert i område 5.
— Ja, dette var mange opplysinga Kummeneje, men det trengst
litt opplysing om Finnmark til oss
andre. Vi veit so altfor lite om
denne delen av landet. Men samanlagt alle dessa utbyggingane, prosentane folketal, summen for heile
fylket, har du det og?
•

Sjølsagt, det er jo det enkleste, av 70 300 innbyggereer nå omlag 59 200 forsynt med elektrisk
kraft. Dette svarer til 84 prosent.
Det har gått framover med
kraftforsyninga i Finnmark i det
siste då, det er ikkje so mange åra
vel sia berre halvparten av folket
hadde kraft?
Ja, det er sikkert, så sent som
ved årskiftet 1953-54 var det
42 000 som hadde kraft, 27 000 var
uten, så framover går det.
Men det står vel det vanskelegaste att, dei siste bur vel mest
spreidt, ikkje sant?
Jo, når en tenker på Kautokeino kommune med sine 1800inn-

byggerepå 900 km2 altså 0,2 personer pr. km2 og en regner med
at i Finnmark fylke samlet er ca.
1,5 person pr. km2 og sammenlikner med hele landet hvor tallet
er ca. 11 pr. km2 så skjønner en
vanskelighetene.
Ja, det er no just ikkje so tett
folkesetnad andre stader i landet
heller når vi samanliknar med andre land og dette gjev oss ekstra
problem. Noko anna du vil nemne?
Vi 'har kraftsamarbeid over
landegrensene her i Finnmark. Varanger Kraftlag forsyner ei grend
Finnland og Luostejok skal forsyne ei grend. Det er ikke så mange
mennesker, men det er da et samarbeid.

LITT FRA SVEITS
Med velvilje fra de sveitsiskemyndigheters side fikk
jeg delta i planleggingav elevarbeider i to forskjellige
kantoner i vel et år. Det ble en meget interessant og
lærerik tid.
Sveitsiske sagn forteller at en nordisk stamme i
gammel tid innvandret til landet på nordsiden av Alpene. Det skal da ogsåvære en mulighet for at navnene
Sveits og Sverige har samme opprinnelse. Jeg kunne
derfor føle meg i slekt med sveitserne, og den elskverdighet jeg ble møtt med bidro også i samme retning.
Men nasjonen er sammensatt av folkeslag som ikke
bare har forskjellig utseende, men også forskjellig gemytt, språk, religion og historisk bakgrunn. Det er
forskjellige kulturer som har møtt hverandre i dette
landet, som fremdeles språklig sett er delt i 4 områder,
med talespråk henholdsvis tysk, fransk, italiensk og retoromansk. Felles interesser, opprinnelig særlig forsvaret, har dannet grunnlaget for samhold.
Som følge av forsvarsordningener det militære innslaget i dagliglivet sterkere enn vi er vant til hos oss.
De vernepliktige oppbevarer sine uniformer og våpen
i hjemmene, og må ut på hyppig gjentatte militærøvinger. Dette forhold, sammen med tradisjoner, har
kanskje bidratt til at de sveitsiske kvinner ennå ikke
har stemmerett. Fra gammelt av var nemlig sabelen
tegnet på at en mann var stemmeberettiget. I enkelte
av de minste kantonene er det fremdeles slik. Sabelen
er bare ombyttet med bajonetten, av forståelige grunner. Interessant er det også at valget da tradisjonsmessigforegår ved håndsopprekking.Foruten det politiske valg blir da samtidig ansettelser i de høyere offentlige stillingene avgjort på samme måte. Kandidatene står opp på en platform på valgplassen, og må
eventuelt tåle både ros og ris før avstemningen foregår.
Administrativt er Sveits delt i 22 kantoner, som hver
har sin regjering og folkeforsamling.De omtales ofte

som egne land og har et meget selvstendigstyre. Mange
ting er derfor forskjellig ordnet i de forskjelligekantonene. Til dels kan nok dette være betinget av for,
skjellige naturforhold eller forskjellig folkelynne.
Felles er imidlertid den demokratiskestyreformen, som
vel her er drevet lenger enn i de fleste andre land.
Foruten å velge representantene til kantonens forsamling, deltar den alminnelige mann direkte i avgjørelsen av mange viktige saker ved hyppige folkeavstemninger. Til eksempel ble en vidtgående utbyggingsplan for
flyhavn forkastet ved folkeavstemning i juni 1957. Et redusert, men likevel fullt
tilfredsstillende prosjekt ble så lagt fram og vedtatt
i sommer.
Og svært mange er det neppe her i landet, knapt nok
blant sveitserne selv, som vet hva presidenten deres
heter. Han skiftes ut hvert år. Et trekk i samme retning er kommunestyrene. Istedenfor en valt forsamling er det de stemmeberettigede selv som møter og
avgir stemme i de sakene de ønsker.
Kommunene kan være temmelig små, og det er
karakteristisk hva en kollega sa meg en gang. «For å
bli ansett som en riktig kommune kreves det minst 3
hus. Det er gudshus, skytterhus og vertshus.» I disse
tre husene tilbringer de en atskillig større del av sin
tid enn vi pleier hos oss.
Det som vel særlig gjør Sveits så tiltrekkende som
turistland er den varierte og fascinerende naturen.
Den skifter på dette relativt lille området fra flate,
rike jordbruksbygder i nord til Alpene med snøbreer
og forrevne tinder i sør. Overgangsstrøkene kan enkelte steder minne om norsk natur. For teknisk interesserte er det en opplevelse å se de imponerende
anlegg av veger, jernbaner, kraftanlegg og elveforbygginger i fjelldistriktene.
En ting som volder sveitserne bekymring, er landets
nesten totale mangel på råmaterialer for industrien.
Systematiskeundersøkelser etter olje er foreløpig uten
FOSSEKALLEN
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resultat. Til gjengjeld vet de å ta vare på de verdiene de har i naturen. Så vel i fjellene som i lavlandet har de fredet betydelige områder av så vidt
mulig uberørt natur. I Engadin har de bl. a. fått igjen
en god stamme av det typiske alpedyret steinbukk.
Ved en rekke sjøer og sumpområder har de klart å
bevare en rik fauna.
Det legges ellers vekt på å beskytte landskapene mot
skjemmende inngrep. I Ziirich har en forstingeniør
som oppgave å gå gjennom alle planer for veganlegg,
elvearbeid, kraftledninger og liknende, og ellers samarbeide med planleggerne for å føye byggverkene inn
i terrenget på lempeligste måte. Mye kan gjøres uten
større kostnad, når en bare har øye for det og vet hvordan. De har da også nådd gode resultater, og en kan
se eksempler på anlegg av forskjellig slag som passer
overraskende godt inn i omgivelsene. Sveitserne går
for øvrig heller ikke av vegen for å koste på byggverkene forholdsvis mye når det gjelder estetiske hensyn, ikke minst på grunn av turisttrafikken.
Hver kanton har sine tekniske etater, som kan være
organisert på forskjellig vis. Forbyggingsarbeidedene,
som jeg stiftet særlig bekjenskap med, ligger i kanton
Graubiinden under det såkalte «Bauamt», som også har
vegarbeidene. Det blir ledet av en overingeniør med
hovedkontor i hovedstaden Chur. Kantonen er delt i
6 ingeniørdistriktet med hvert sitt kontor. Distriktene
er da små av utstrekning, og de fleste anleggene i et
distrikt kan nås fra kontoret på en times tid. Arbeidsmengden er likevel stor. Det virket her praktisk og
naturlig med veg- og forbyggingsarbeid under samme
etat, særlig fordi vegene her er svært avhengig av forbygginger, og planene som regel må sees i sammenheng. Det dreier seg også for en stor del om samme
slags arbeid og arbeidsmaskiner.
I kanton Ziirich derimot er de tekniske etatene
inndelt mer etter faglige arbeidsområder. De har
f. eks. ett kontor for senkings- og korreksjonsarbeider,
ett for fjellbekkforbygging og vedlikeholdsarbeider, to
kontorer med hvert sitt område av vassdragsrett. Tilsammen danner disse «Vassdragsavdelingen» med egen
bestyrer. Tilsvarende har de så en meliorasjonsavdeling, vegavdeling osv., osv., det hele tilsammen «Direk-
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sjonen for offentlige arbeider». Dette er et departement med et regjeringsmedlem som sjef. Denne mer
faglige inndelingen fører til spesialisering, og passer
naturligvis særlig godt når det gjelder et område av
så vidt beskjeden utstrekning og med så godt utbygde
kommunikasjoner.
Kommunene er i regelen byggherrer ved elvearbeidene. Etter søknad får de vanligvis bidrag både fra
forbundsstat og kanton. Statsbidraget er størst i de
fattigere kantonene. Til gjengjeld yter de rikere kantonene tilsvarende mer, slik at distriktets andel av anleggskostnaden svært ofte dreier seg om ca. 10 prosent. Dette fordeles på kommune og interesserte på
forskjellig vis, men kan også bæres helt ut av kommunen, slik det er alminnelig i Zürich både ved forbyggings- og senkingsarbeider.
Som betingelse for bidragene stiller staten sine krav
til planlegging og utførelse og får derfor planene til
godkjenning. I det såkalte «Oberbauinspektorat»
sitter fagfolk som gjennomgår planer, inspiserer arbeidene i marka og fører kontroll med anleggsutgiftene. Før planen blir vedtatt, innhentes gjerne uttalelse fra forstvesen, meliorasjonsvesen og fiskerivesen.
Sistnevnte kan f. eks, ved bygging av jevne løp forlange fiskenisjer eller spesielle terskler med standplass for fisken, og om nødvendig også fisketrapper.
Dette gjelder spesielt ørretelvene, som representerer
verdifulle fiskerettigheter.
Anleggsarbeidet settes bort på entreprise. Planene
blir derfor detaljert og grundig behandlet og danner
grunnlag for kontraktene. Vedlikehold av forbygginger kan som her pålegges distriktet, men i Zürich
blir dette både utført og kostet av kantonen.
Den nødvendige grunnen langs elva blir da ervervet for anleggets regning og blir kantonal eiendom.
Spesielle oppsynsmenn og en fast arbeidsstokk er ansatt for vedlikeholdet.
Det var interessant å se at man i ett og samme land
hadde innrettet seg på så forskjellig vis. Det ble sagt
at hver kanton hadde sin ordning som var mye bedre
enn alle andres. Og under sine spesielle forhold kunne
det være riktig nok. Man bør ikke uten videre kopiere
andre, men søke det mest hensiktsmessige for sitt bruk.
Ivar Aasgaard.
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En vietnameser
forteller om sine inntrykk fra
2 måneders opphold ved
Innset kraftanlegg

En morgen ble jeg kalt inn til
på skolen min, Teksekretariatet
nisk Institutt ved Lausanne Universitet, Sveits. Jeg hadde søkt om
å få praktisere ved et anlegg i sommerferien, og sekretæren ba meg
velge mellom 2 steder han kunne
tilby: Tel-Aviv i Israel og Bardu i
Norge. Uten å nøle valte jeg Norge.
Hvorfor nettopp Norge? Fordi vi
vet praktisk talt ingenting om dette
landet.
På skolen lærer vi om vikingene
som var noen forferdelige røvere
som alltid sloss og drepte. Vi hører
litt om samene og om midnattssola,
og vi får vite at det er et av de
land i verden som er best forsynt
med elektrisitet. Jeg spør en norsk
mener om
student om hva han
NVE, selskapet som vil ta seg av
meg. Han ler og sier: «Det er et
statsselskap. Du tjener nesten ingenting, det er så vidt du for nok
til et glass øl om dagen. Men selskapet er meget godt utstyrt med
så av den grunn
anleggsrnateriell,
bør du ta jobben.»
Dagen etter drar jeg til Geneve
og får mitt visum ved det norske
konsulatet der. Jeg får det uten videre, men det koster ganske mye:
21 sveitserfranc, nesten 35 kroner!
reiser jeg
På veien til Norge
Danmark og;
Tyskland,
gjennom
er meget tilSverige, Danmark
med koselige hagebyer
trekkende
og sykler overalt. Menneskene er
som barn, selv de gamle. De ser ut
til å være meget tilfreds med livet,
de ler og slår vitser hele tiden. —
Det eneste jeg aldri kan glemme
om Sverige er søtt brød. De har
sukker i alt mulig. Jeg liker søte
saker, særlig søte jenter, men jeg
liker ikke å knaske på sukker hele
dagen.

Jeg kom til Oslo en lørdag. Søndagen fordrev jeg med å kike i butikkvinduer og gå på museum. Jeg
har sett filmen om «Kon-Tiki» tidligere hjemme i Saigon. Og nå, når
jeg ser «Fram», må jeg beundre
dette stolte, modige folket som drar
av sted og oppdager nye land uten
frykt for fare og død. De er verdige
og
sønner av vikingene. Nansen
Amundsen.
Jeg drar videre nordover. Landskapet jeg passerer er så vakkert at
jeg mangler ord for å beskrive det:
om kvelden daler sola og speiler
seg i en stille fjord som blinker
som et speil, en fiskebåt ligger der,
fjellene reflekteres på vannflaten.
Jeg blir rent rørt av å se en slik
vindunderlig vakker natur.
Etter 2 måneder tenker jeg over
hvilket utbytte jeg har hatt av å
være i Norge. Når det gjelder praksisen, så har jeg lært svært mye.
Jeg har inntrykk av at jeg har lært
like mye på 2 måneder her som 2
år på skolen. Og det er mange ting
en bare kan lære ved praksis og
ikke ved bøker. Jeg finner arbeidet
særlig interessant fordi landskapet
og naturen i Vietnam og Norge er
meget like: mange små elver, gamle
fjell, store daler. Derfor er jeg meget opptatt av hvordan en jorddam
med steinfylling blir bygd.
Jeg lærte meget godt det norske
folket å kjenne da jeg var ved Innset. Jeg mener oppriktig at det er
blant de beste i verden, og jeg holder av det av hele mitt hjerte. Alle,
fra byggeleder til arbeider, gjorde
sitt beste for å hjelpe meg, vise

meg interessante ting og også lære
meg norsk. Mange av dem snakker
engelsk eller tysk. Da jeg snakket
med dem som bare kunne norsk,
brukte vi det internasjonale språket, to hender.
Selv om jeg er lei for å forlate
dette landet, er jeg glad for å komme tilbake til skolen. Jeg vet at når
jeg engang drar tilbake til Vietnam, vil jeg aldri få høve til å bef all ikke
i hvert
søke Europa,
Norge, mer. Jeg kjenner disse hygdette vakre,
gelige menneskene,
og jeg har mange uforlandet,
glemmelige suvenirer.
Til slutt vil jeg få lov å si at jeg
er meget takknemlig for at NVE
var villig til å la meg praktisere
ved Innset. Jeg vil også få si
hjertelig takk til byggeleder Grave,
overingeniør Tveit, og spesielt til
avdelingsingeniør Kurnmeneje, som
var min direkte overordnede. Han
forklarte alt mulig meget nøyaktig
og tålmodig for meg, som en far
til sin sønn. Jeg vil også takke
ingeniør Holen og hans frue, samt
ofte
ingeniør Irgens. Jeg hadde
morsomme turer med disse tre. Videre vil jeg takke hr. Sterri, sjefen
Institutt ved
for det Geotekniske
Innset, en av mine beste venner,
alle arbeiderne. Jeg kan dessverre
alle ved navn. Jeg
ikke nevne
den sjarmerende
aldri
glemmer
Jorun. Til slutt
bedriftssøsteren,
vil jeg takke hele det norske folk.
Innset, 29 september

1958.

Pham Huu,
Saigon, Vietnam.
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Den 1. oktober 1958
gikk overingeniør Kolbjørn Berg over i pensjonistenes rekker.
Berg er født 9. september 1891 og er uteksaminert som elektroingeniør fra Darmstadt
i 1917. Etter noen års
virke blant annet ved
Odda
Smelteverker
kom han i 1925 til
Vassdragsvesenet hvor han kan se tilbake på
en meget lang arbeidsdag i Elektrisitetsavdelingen. I 1955 ble han overingeniør.
Alt fra den første tid ble det lagt sterkt beslag på hans solide kunnskaper og fagligevidsyn. Med sin allsidighet kom han gjennom
årene til å arbeide med de mest forskjelligartede saker, blant annet med konsesjoner og
gjeldsordninger for elektrisitetsverker, senere
med tariffsaker, vedtekter og med kontroll og
tilsyn med anlegg som har fått statsstønad. I
en årrekke før sin avgang arbeidet han i approbasjonskontoret, mest med låne- og finansieringssaker.
Få kjente Elektrisitetsavdelingens omfattende arbeidsområde som Berg. Hans saker bar
alltid preg av klarsyn og en sikker vurdering
og hans uttrykksform var klar og konsis.
Kolbjørn Berg er ikke av de mennesker som
har gjort stort vesen av sitt omfattende kjennskap til og sin erfaring i elektrisitetsforsyningsspørsmål,men lunt, nesten stillferdig lot
han beredvillig andre få del i sin viten og erfaring, og han var ualminnelig lett å samarbeide med.
Ved siden av den sterke interesse han viste
for sitt arbeid i Vassdragsvesenet føler Berg
seg nær knyttet til jord og skog.Han eide inntil
for noen år siden gården Kolsrud i sin fødebygd Hallingdal, men selv etter at han over,
dro den til sin sønn, var tiltrekningen til gården og hjembygden alltid så sterk at han så
ofte han hadde anledning til det, syntes han
måtte «hjem» for å ta del i følge virksomheten
der. Da han etter et alvorlig trafikkuhell i høsten 1957 ikke helt gjenvant sin helbred og
måtte slutte, flyttet han da også dit med sin
hustru.
.000~00000000000000004000

HARDE
I Teknisk Ukeblad nr. 28, 10.
juli 1958er eit stykke om «Forsvarsmessig sikring av kraftforsyningen»
det det m. a. står:
I henhold til lov av 25. juni 1948
om forsvarsmessigsikring av kraftforsyning skal en nemnd, Kraftfor-
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Fullmektig i særklasse Ingerid Njærheim
fratrådte etter eget ønske ved utgangen av
mars 1958.
Frk. Njærheim som
sluttet før hun nådde
aldersgrensen hørte til
«den gamle garde» i etaten. Hun begynte allerede i 1913— nærmere
bestemt 8. juli — da
etaten ennå var en heller beskjeden institusjon
og fulgte den da i nesten 45 år fram til 1958.
Da var den jo svulmet ganske godt opp.
Hele tiden virket frk. Njærheim som arkivar
og i virkeligheten ved samme kontor, selv om
dette i årenes løp fikk forskjelligenavn. Nå er
det Vassdragsavdelingen.
Sitt arkiv holdt frk. Njærheim i den mest
mønstergyldige orden og forsto også å vokte
det med nidkjærhet mot rot fra andre som
skulle bruke det. Med sin store elskverdighet
og hjelpsomhet var hun til uvurderlig hjelp
for de mange kolleger og andre som søkte opplysninger i arkivet eller hos arkivaren selv. For
ikke bare hadde hun god oversikt over arkivet
og kunne finne lett fram i det, men visste også
selv utrolig mye om våre vassdrag.
Bak frk. Njærheims stillfarende og kanskje
noe reserverte vesen skjuler seg en betydelig
personlighet og et varmt hjertelag.
Vi mistet alle en god kollega da frk. Njærheim foretrakk pensjonistenslodd framfor strevet med arkivet og vi takker henne hjertelig
for godt samarbeid og hyggelig kameratskap i
de mange år hun virket her og ønsker henne
alt godt i de mange år hun sikkert også har
foran seg.
A. A.

18
1

Alle som kom i kontakt med overingeniør
Berg, vil beklage at han altfor tidlig måtte
forlate sitt virke her. Vi savner ham som
lega og medarbeider og ønsker ham mange gode
år med sin familie på Kolsrud.

0000

Halvard
0.0000000000

000

0 000000

Nordberg.
000 0~X>0000

loven likeså foreldet som enkelte
lovbestemmelser
fra
Kristian
Kvarts tid og håper at den kan få
sove stille og fredelig inn på sin
10 års dag, slik at planleggerne av
kraft- og understasjoner
får bygge
slik de mener er best, billigst og
penest.

syningens sivilforsvarsnemnd, kunne pålegge eierne av kraftverk og
overføringsanleggå sette i verk de
sikringstiltak mot krigsskade og saEin skulle tru at so pass hard
botasje som den i hvert enkelt til- kritikk ville det kome motlegg mot,
felle finner påkrevd.
men til denne tid har det ikkje
Etter forholdene anser jeg denne
kome.
S. N.

Jostedalsbreen
Største innsjøen i landet vårt er Mjøsa, den er 366
km2,men den største isbreen vår er Jostedalsbreensom
er 813 km2. Mjøsa vert lita når den kjem saman med
denne store tilfrosne innsjøen. Mjøsa ligg på 124 m
over havet, Jostedalsbreen ligg jamtover på 1500 m
over havet (når på høgste brekulen opp i 1950 m) so
fallhøgdi er stor. Det er nokre kolossale kraftmengder
i vatnet frå denne veldige tilfrosne sjøen. Om vinteren
kjem det ikkje so mykje vatn frå breen, men litt
smeltar den av jordvarmen og den vert også drenert
om vinteren, for om hausten er den gjennomtrekt med
vatn som ei myr. I somartida gjev den frå seg veldige
vassmengder. Nedbøren er stor over desse områda.
Regntunge skyar kjem inn frå havet i vest og vert
tvinga opp i stor høgd av fjella og avkjøld av isbreen
og regnet strøymar ned og snøen fell tett. Det er store

kraftmengder som går til spille kvart år avdi vi, til
denne tid, ikkje har byggt ut kraftkjelder som berre
produserar somarkraft. Dammar som verkeleg kan ta
noko av denne svære vassmengda er vanskelege å få til
og vil verta dyre i desse trange dalane. Men før eller
seinare vert vel desse vassmengdene og tekne i bruk.
Kor mange m3 med vatn det er i dette niagasinet er
uråd å seie. Some stader ligg breen over dalar hundrevis av meter djupe, andre stadar stikk fjelltoppar opp
av ishavet. Å stå på ein fjelltopp ein somardag og sjå
utover denne isvidda er eit syn ein aldri g:øymer. Då
stig orda til Vinje fram i minnet:
Me standa her som på eit storkne hav
som laken snjoen liggpå denne grav.
Dei andre store isbreeane i landet er Svartisen i
Nordland, 450 km2,og høgste punkt er 1599meter over
havet, Folgefonna220 km2, og høgste punkt er 1653m
over havet, og Hardangerjøkulen 95 km2, og 1876 m
over havet. Dei to siste ligg i Hordaland.
S. N.

Smånitti
I oktober 1958 har en jugoslavisk studiedelegasjon
besøkt Kraftverksavdelingen for å studere drifts- og
vedlikeholdsproblemer, organisasjon, maskinelt utstyr
m. v. ved kraftverkene. Studiene ble ledet av overingeniør K. V. Mathisen og omfattet også besøk ved
kraftverkene Nore, Mår, Aura og Solbergfoss samt
ved Hydrologisk avdeling og Samkjøringen. Delegasjonen besto av ingeniørene Risto Asanin, Petar Vasilevski, Milan Vitezic og Ante Busatto.
Studiereisen var arrangert under De Forente Staters hjelpeprogram.

Avdelingsingenør G. Kummeneje (Tokke) deltok i
Nordisk betongkongress som i år var henlagt til
København.
AvdelingsdirektøreneJ. Hjort (K) og T. Hodne (T)
er oppnevnt som medlemmer av Norsk Elektrisk Komite.
Avdelingsdirektør R. Bang (V) er for et tidsrom
av 3 år innvalt i styret for Norsk institutt for vannforskning.

Avdelingsdirektør T. Hodne (T) er oppnevnt som
NIF arrangerte i oktober—novemberto kurs i sannHovedstyrets representant til en konferanse som skal synlighetsregning og grunnleggende statistikk. Det
avholdes i forbindelse med revisjon av de internasjo- deltok 4 ingeniører fra etaten.
nale overenskomster om sikkerhet for mennesker til
sjøs (London 1930) og om lasting (London 1930)
Godt sagt.
Då Vestlandske Kraftsamband vart skipa, vart det
Overingeniør A. Schønsee (T) representerte NVE
strid
om det skulle væra teknisk utdana folk i styre eller
på Nordisk forskriftsmøtesom ble avholdt i Danmark
ikkje. Enden på striden vart at tre styreformenn i omi år.
rådet vart vald, og to av dei var prestar, prost Bakke
Overingeniør K. Mathisen (K) er oppnevnt som og prost Nybø. Nett etter valet var det ein mann som
Hovedstyrets representant i styret for Elektisitets- spurde ein av ingeniøranekor det gjekk med styrevalet,
forsningens forskningsinstitutt (FFI).
kva slags styre vart det? Det gjekk fint, sa ingeniøren,
Direktør H. Roald er oppnevnt som Hovedstyrets det vart evangelisk-lutherskstyre i Vestlandske Kraftrepresentant i FFI's råd.
samband.
FOSSEKALLEN
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nær måte. Til den elektriske utbygging vil
Større elekvære tilsvarende.
forholdene
kraftsom eier lite beheftede
trisitetsverk
verk o.1., har nok lett kunnet skaffe seg de
lån til gunstige vilkår, men de
nødvendige
færreste har vel anlegg som kan stilles i
pant. Mange tiltak trenger statsstønad, men
denne dekker ikke alt. Selv om distriktet
yter så stort tilkudd det makter, blir det
noe igjen. Den kapital som en ikke kan
kan en nå få ved
skaffe innen distriktet,
mot særlige
lån i Norges Kommunalbank
garantier. Disse garantier er tilveiebrakt ved
at det ved lov av 25. mars 1949 ble bestemt
I § 2b i
et spesielt grantifond.
opprettet
denne lov heter det «at hvert kraftverk på
over 100 kW innbetaler årlig til fondet 5 øre
som det
pr. 1000 kWh av de energimengder
til borgerlig
har produsert
i regnskapsåret
forsyning, under det også den industri som
denne forsyning».
er tilknyttet

•

ELEKTRISITETSAVGIFTENE
Avgift

på forbruk

av elektrisk

Av konstruktør

lov av 29. juni 1951 om avMellombels
gift på forbruk av elektrisk energi er sålydende:
Med heimel i denne lova kan Storpå over
tinget vedta at alle vasskraftverk
100 kW skal betale ei avgift for kvar kWh
Krafti rekneskapsåret.
som er produsert
til kraftå refundere
pliktar
avtakarane
verket utlegg som det har til avgifta. For,
kan krevja refusjon hjå abondelingsverk
vert fastsett på
Refusjonsplikta
nentane.
grunnlag av den energi som er mottatt, med
og for
tillegg for overføringstap
tilsvarande
har nytta til
den energi som produsenten
I dei reglar om refusjon som
produksjonen.
vert utferda i samsvar med fjerde leden,
satsar for
diffenrensierte
kan fastsetjast
ymse slag forbruk.
Avgifta skal svarast frå 1. juli 1951 med
dagfall etterskottsvis kvar 1. januar og 1. juli.
som skattar
Avgifta har same pantetrygd
på fast eigedom og kan drivast inn på same
måten som dei.
Kongen gjev nærare reglar om utrekning,
innkrevjing og refusjon av avgifta. Tvist om
tolking av reglane vert avgjort av Hovudstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsstellet.
Slik avgjerdsle kan ankast inn for departesom avgjer saka med endeleg
mentet,
verknad.
Alt som kjem inn ved denne avgifta, skal nyttast som tilskott til elektrisistrok av landet
i straumlause
tetsforsyninga
eller der det er dårleg elektrisitetsforsyning.
kan i serlege høve
Departementet
heilt eller i nokon mon frita kraftverk for
avgifta for ei avgrensa tid.
Denne lova tek til å gjelde straks
og vert gjeldande inntil 31. desember 1956.
er som det ses ikke
Selve avgiftssatsen
tatt inn i loven, men må vedtas av Storav
tinget hvert år. Kongelig kunngjøring
29. juni 1951 om avgift for budsjett-termilyder slik:
nen 1951-52
har 27. juni 1951 gjort dette
Stortinget
vedtak i henhold til mellombels lov om avgift på elektrisk energi:
på over 100 kW skal
Alle vasskraftverk
betale en avgift på 0.1 øre for hver kWh
1. juli 1951
som er produsert i regnskapsåret
-30. juni 1952.
blir med dette
Dette stortingsvedtaket
satt i kraft.
Arbeidet med denne avgift er underlagt
Elektrisitetsavdelinga.
gjelde til 31.
Loven skulle opprinnelig
1956, men i 1955 ble stamlinjedesember
trukket inn i bildet. Ved Storproblemet
tingets vedtak av 21. juni 1956 (kongelig
av 30. juni 1956) ble det bekunngjøring
på over 100 kW
stemt at alle vasskraftverk
skulle betale en avgift av 0.2 øre pr. kWh
1. juli
i regnskapsåret
som ble produsert
29.
1956 til 30. juni 1957. Ved endringer
paragrafer i lojuni 1956 ble etternemnde
ven gitt slik ordlyd:

22

FOSSEKALLEN

energi.

Neri Ljodal.

§ 2.
«Alt som kjem inn ved denne avgifta
skal nyttast som tilskott til elektrisitetsforstrok av landet eller
syninga i straumlause
og
der det er dårleg elektrisitetsforsyning,
av bygging av sambandstil finansiering
liner.
§ 4.
Denne lova tek til å gjelde 1. juli 1956
og vert gjeldande inntil 31. desember 1960.»

det bl. a.:
etter § 2 kan
«Det spesielle garantifond
garantere for lån i Norges Komrnunalbank,
når lånet skal nyttes til fremme av elektrisitets- eller vannforsyning.»
og sørger for å
NVE foretar beregningen
mens
til kraftverkene,
sende regningene
som tar imot inndet er Kommunalbanken
betalingene.
i Stortinget regnet
Ved lovbehandlingen
man med at denne avgiften ville innbringe
ca. 300 000 kroner pr. år, men allerede ved
(første hele regnførste gangs innbetaling
skapsår etter 1. januar 1949) 1949/50 resp.
Til
1950 var beløpet ca. 460 000 kroner.
i alt vel 5.5 mill.
fondet er det innbetalt
til og med regnkroner fra opprettelsen
skapsåret 1957/58.
I § 3 heter

1957/58 og 1958/59 er
For regnskapsårene
avgiftssatsen ved Stortingets vedtak satt til
0.2 øre for hver kWh som er produsert.
Avgiften har i årene til og med 1957/58
innbrakt i alt vel 200 mill. kroner.
Regnskapsåret
»
»
»
»
»
»

1951/52 ca. 18.3 mill. kroner
»
1952/53 » 18.7 »
»
1953/54 » 20.6 »
»
1954/55 » 22.2 »
»
1955/56 » 22.2 »
»
1956/57 » 47.9 »
»
1957/58 » 51.9 »

Avgift til garantifond for lån i Norges
Kommunalbank.
Til utbygging av vannverk og til elektriårlige
trenges betydelige
sitetsutbyggingen
og private
For både kommunale
lånebeløp.
å
vil det ofte være vanskelig
vannverk
på ordilånebeløp
skaffe det nødvendige

1949/50 resp.
»
1950/51
»
1951/52
»
1952/53
1953/54
»
1954/55
»
»
1955/56
»
1956/57
1957/58
»

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

ca.
»
»
»
»
»
»
»
»

460
490
535
565
630
690
680
735
808

000 kroner
000
000
000
000
000
000
000
000
Neri Ljodal.

OM KONSESJONSAVGIFTENE
FOR VASSDRAGSKONSESJONENE
Av konsulent

som steller
Det er Vassdragsavdelingen
med avgiftene for reguleringskonsesjonene
og for ervervskonsesjonene.
For enhver regulering av årsvassføringen
av noe omfang - hva enten den skjer ved
eller ved overføring fra nabomagasinering
med konsevassdrag - er det nødvendig
sjon i henhold til vassdragsreguleringsloven
1917 nr. 17, jfr. tidligere
av 14. desember
lov av 4. august 1911. Dersom staten skal
slike tiltak, må det fastsettes
gjennomføre
Og dersom andre
reguleringsbestemmelser.
erverver
enn staten og norske kommuner

Ragnar Kielland.

eller bruksrett til vassfall, må
eiendomsrett
til konsesjonsde ha konsesjon i henhold
loven av 14. desember 1917 nr. 16. I alle
(evt.
disse tilfelle blir det i konsesjonene
tatt med vilkår
reguleringsbestemmelsene)
For
om årlig avgift til stat og kommuner.
og reguleringsbereguleringskonsesjonene
blir det fastsatt en bestemt avstemmelsene
beregnet etter
giftssats pr. naturhestekraft,
som er innvunnet
den øking av vannkraften
Likedan for ervervskonved reguleringen.
sesjonene, men de skal beregnes på grunnkraftmengde.
lag av den gjennomsnittlige

NORETUREN
Jeg har lest den lille artikkel i «Fossekallen's siste
nummer om «Kvinnfolka som skriver». Der blir det
bl. a. nevnt om en tur noen av etatens damer hadde til
Noreanlegget i 1926, altså for mer enn 30 år siden.
Selv om det er lenge siden husker jeg meget fra turen
og har lyst til å fortelle litt om den.
Det daværende
hovedstyre
med generaldirektør
Stuevold-Hansen
i spissen hadde vært på Nore og
skulle reise videre med Bergensbanen til et anlegg
vestpå. Det ble - etter forslag av sekretær Leewy og
med generaldirektørens
samtykke - arrangert at noen
av oss «hvis vi hadde lyst» skulle ta toget til Geilo
og derfra med hovedstyrets returbil dra over Dagali
til Nore. Vi var 7 i alt som dro forventningsfulle
avsted. På Geilo møtte vi «hele hovedstyret» som var
kommet dit i etatens flotte Cadillac. Det var om høsten
og jeg husker spesielt at det var et usedvanlig rikt
multeår. Det var som et gult teppe overalt på fjellet.
Vi spiste oss fram. - Ved ankomsten til Nore ventet
det oss en overraskelse. Vi ble invitert til byggelederen - overingeniør Baalsrud og frue om kvelden.
Og det ble noe av en kveld. I de skjønneste omgivelser og med et enestående vertskap hadde vi en rik
stund. Det ble sørget for så vel kulinarisk som åndelig
kost, fru Baalsrud er nemlig en meget god pianistinne
og holdt litt av en konsert.

Avgiftssatsen
til staten skal ikke være
mindre enn 10 øre og i regelen ikke overskride kr. 3.00 pr. naturhestekraft.
Tilsvarende tall •for kommuneavgiftssatsene
er
10 øre og kr. 4.00 pr. naturhestekraft.
Det
vil her føre for langt å komme nærmere inn
på de forhold som bestemmer
avgiftssatsenes høyde.
Men ved å gå igjennom konsesjonssakene
siden krigen kan vi konstatere at konsesjonsmyndighetene
i sine uttalelser bl. a. har tatt
spesielt hensyn til følgende momenter:
Direkte
skadevirkninger,
sedvanlige
og
spesielle.
Skjemming
av utseendet
og turistinteresser.
Fare for avfolkning av distriktene ved magasinene.
Minsking
av vassføring i vassdrag som
overføres.
Inngrep i almene interesser.
Verdier som fjernes fra distriktene.
At reguleringen

skjer ved oppdemming.

Kraftinnvinningens
størrelse.
Anleggsomkostninger.
At magasinkommunene
ved fylkeskommunale reguleringer
innen fylket ikke får
noe skatteobjekt,
hva ellers som regel er
tilfelle.
Forandring
i pengeverdi.
(Regulering
av
Storsjøen. Kg1. res. 25/7 1949.)
Fordeler som magasinkommuner
får ved
utbyggingen.
Tilsagte kompensasjoner
til bygdene.
For å få en peiling på nivået er det i
tabellen
nedenfor
vist hvordan
konsesjonene fordeler seg på hver enkelt avgiftssats
(det gjelder konsesjoner
i de siste 10 år
til 1958):

Sats
Kr. pr. nat. hk.
0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
4.00

'

Neste dag ble vi under kyndig ledelse vist rundt på
anlegget. For oss var det ikke så lite av en opplevelse
å få se et slikt storanlegg - ikke bare følge det pr.
skrivemaskin. Vi skjønte naturligvis lite av det hele
rent teknisk sett, men vi var veldig imponert. Vi tok
bl. a. taubanen opp til dammen - litt nifst var det men vi klarte det alle bra. - Etter et par dagers opphold på Nore dro vi tilbake til Oslo og skrivemaskinen.
Og vi var alle et stort minne rikere og var hovedstyret, og ikke minst overingeniør Baalsrud og frue
takknemlig for noen uforglemmelige dager.
Ja, det var altså den gang for lenge, lenge siden.

Statsavgif t
Antall
49
2
65
12
1
0
0
0
0
0
0
129

Ragna Løwlien.

Kommuneavgift
Antall
20
1
16
36
11
22
1
10
2
8
2
129

For året 1957 ble det betalt avgifter for
i alt 225 reguleringskonsesjoner.
Det samlede avgiftsbeløp var kr. 5 645 000.00, og det
fordeler seg med kr. 1 730 000.00 i statsavgift og kr. 3 915 000.00 i kommuneavgift.
Den samlede sum av kraftøking - som ligger til grunn for dette - er 2 915 600 naturhestekrefter.
I middel utgjør således statsavgiften
ca.
kr. 0.60 pr. nat. hk. og kommuneavgiften
ca. kr. 1.35 pr. nat. hk., men dette gjelder
alle konsesjoner siden 1912.
De nevnte 2 915 600 naturhestekrefter
er
beregnet
på grunnlag
av en vassføringsøking - som sett under ett - er ca. 735
m3/sek. Skal vi la fantasien
løpe litt og
tenke oss et kjempekraftverk
som skal gi en
tilsvarende kraftmengde
med en tilsvarende
vassføring, så må dette kraftverket
ha en
bruttofallhøyde
på ca. 300 m.
For øvrig kan det nevnes at de nevnte
735 m3/sek. i vassføringsøking
er beregnet
på grunnlag av et samlet magasininnhold
på ca. 16 900 millioner m3 og det er omtrent 80 % av det samlede magasintall
for
Norge i 1957. Det er jo endel eldre maga.
siner som det ikke betales avgift for. Det

gjelder den eldste regulering av Mjøsa (800
mill. m3), Møsvatn
(760 mill. m3), Byglandsfjord
(160 mill. m3), Ringedalsvatn
(184 mill. m3) med flere.
De største avgiftsbeløpene
i 1957 ble betalt inn for følgende reguleringskonsesjoner
(reguleringsbestemmelser):

Aura
Tya
Limingen
Bygdin
Røssåga
Abjøra
Hol

Tillatelsesdato:
(31. 7.-53) med ca. kr. 630 000
(14. 7.-50)
» » » 400 000
( 4. 7.-52)
» » » 360 000
» » » 290 000
( 5. 7.-28)
( 8. 7.-54)
» » » 260 000
(21. 1.-49)
» » » 240 000
( 3. 6.-49)
»
» » 220 000

Som det ses utgjør avgiftene for disse 7
konsesjonene
nesten halvparten
av de samlede avgiftsbeløp.
Utenom de årlige avgifter kreves det inn
en «godtgjørelse en gang for alle til staten»
for de reguleringsmagasiner
hvor sjøen ikke
i sin helhet er undergitt
privat eiendomsrett.
Denne
godtgjørelse
har hittil vært
fastsatt med enten kr. 1.00 eller kr. 2.00
pr. naturhestekraft
og har vært betinget for:
Aursunden,
Storsjøen
i Rendal,
Osensjø,
Bygdin, Vinsteren,
Mjøsa, Øyeren,
Tunhovdfjord,
Rødungen,
Pålsbufjord,
Fyresvatn, Nisservatn, Vråvatn, Limingen, Namsvatn, Tunsjø, Røssvatn, Altevatn
m. fl.
De årlige avgifter for ervervskonsesjoner
er tilsammen
ca. kr. 115 000 til staten og
ca. kr. 155 000 til kommuner.
Praktisk talt alle de statsavgiftene
som
er nevnt her, går inn i statens konsesjonsavgiftsfond, og kommuneavgiftene
går
i
de kommunale
konsesjonsavgiftsfond
etter
at kongen har fastsatt hvorledes avgiftene
for hver konsesjons skal fordeles.

Ragna Lowum.
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ALLE BARNA
Det er so mangt å lære her

for vera er so rar,
spis grøten seier mora mi
et grauten seier far.
Hunden seier vov vov vov
og pusen seier mjau,
og mamma sier jo jo jo
når pappa seier jau.
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o
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For far min er frå landet han
og mor mi er frå byn.
Ja mor mi er frå Oslo ho
og far min er frå Stryn.
0

Kråka sier kra kra kra
og gauken gjel ko ko,
og pappa seier jau jau jau
når mamma sier jo.

,

I
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Dei snakkar kvar sin dialekt
og dei skriv kvar sitt språk
om dette her fortel dei meg
at det er mykje ståk.

Men begge måla snakker eg,
eg kan seie jo og jau,
og det er like lett for meg
å seie rø(c1) og rau(d).

Og mamma sier stundom sne
netr pappa seier snø.
Men pappa seier ali t i cl raud
om mamma seier rød.

STANG og NESDAL
;
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