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I  siste statsråd var det framme proposisjon om endring
av organisasjons og kompetansetilhøva i Vassdragsvesenet.

Etter framlegget skal Hovudstyret som før vere på fem
mann pluss generaldirektøren. Det nye er at 3 av desse
med varamenn skal veljast av Stortinget og to skal opp-
nemnast av Kongen. Før vart alle fem valde av Stortinget.

Etter nyordninga skal det vere fire direktorat.
Direktoratet for administrative, juridiske og økonom-
iske saker.
Vassdragsdirektoratet.
Elektrisitetsdirektoratet.
Direktoratet for statsskraftverka.

Kvart av direktorata vert styrt av ein direktør.  I  direk-
torata skal det vere so mange underavdelingar som ved-
komande departement finn tenleg.

Kvar av desse underavdelingane får ein fagsjef.
Dette med fire direktorat er nytt no, men det er omlag

same ordninga som NVE hadde frå 1920 til 1935.
Ordninga med varamann (stedfortreder) for general-

direktøren skal og haldast oppe og denne varamannen
skal kallast administrerande direktør.

I  proposisjonen er det framlegg om at Vassdragsvesenet
«innenfor tjenestemannslovens og lønnsregulativets be-
stemmelser skal gis adgang til å opprette nye stillinger og
å omgjøre eldre stillinger innen visse grenser som blir
fastsatt senere».

Stortinget skal framleis ha hand om basisprisen for
statskrafta, men det er framlegg om å overlate til admi-
nistrasjonen å fastsetje detaljerte retningsliner.

NYBYGGET
På framsida er det i dag eit bilcete av modellen til nybygget  aårt

på  Frogner.

Arbeidet  på  bygget er ikkje kome i gang enno. Det er mangt som

skal gjerast før ein set i gang, og alt tek si tid. Men om ikkje altfor

mange år kan etaten samlast frå seks stader  rundt i  byen.



Nattevakten

Himlen mørkner ovenover
Klokken er blitt kvart på toly
Hele Montebello sover,
døgnet glir fra dur til moli.

Noen yåker gjennom natten
for at andre kan få ro.
Rødsyd vokter nattevakten
fasekompensator IL

Tusen instrumenter måler
landets puls i megawatt.
Trayle elektroner stråler
hist mot Smestad dag og natt.

Stadig nye yarianter
av den samme gamle sang.
Om de tusen eskapader
mellom glass og begerklang. 


Iltert telefonen kimer,
nattevakten våkner sa
Griper røret halvt i svime:
„Smestad, her ja! Værsågo".

Gjennom rørets evig susing,
høres hvisking som en tyv.
Det var Dahl som skulle vekkes
klokken seks, nå var'a syv.

Kjære du, som trofast vakte
døgnet rundt, ja, dag og natt!
Evig eies kun det tapte,
det har Ibsen en gang sagt

Natten lir, og dagen kommer,
nattevakten vandrer hjem.
Ute er det sol og sommer

pluss et sus fra trafo. fem.

Stein Moe

Reidar Svorte
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I forbifarten SIMADAL OG SIMADØL
Forbygningsavdelingen utfører for

tiden endel suppleringsarbeider ved
forbygningene i Simadal innerst
inne i Hardangerfjorden, denne
korte, trange dalen med tusen me-
ter høye stupbratte fjellsider som
i 1937 ble rammet av en flomkata-
strof e.

Selv om forbygningsanleggene i
dag blir drevet med det tekniske
utstyr og de maskiner det er mulig
og hensiktsmessig å sette inn, er det
særlig ved mange avsidesliggende
anlegg og i brattlende karenes, og da
først og fremst formennenes, inn-
sikt og oppfinnsomhet som er av-

gjørende for anleggenes økonomi og
:soliditet.

Vi kom sist sommer til Simadal
på inspeksjon. Arbeidsformannen
Hilmar Fiveland hilser velkommen.
Han har i mange år ambulert som
formann ved forbygningsanlegg i
Hordaland og er typen på en dyktig
bas, i alle måter en solid og pålite-
lig kar, innsiktsf ull, rask som en
røyskatt i ulendet og sterk som en
bjønn. Håndtrykket sitter lenge i
neven.

Mot kveld drar vi opp til Five-
lands gard høyt oppe på en morene-
rygg innunder fjellsida. Bagasjen
sendes opp med en liten selvlaget
taubane.

Besøket på garden gir et interes-
sant bilde av mannen og gjennom
ham også av forholdene i dalen.

Både ute og inne er alt preget
av hensiktsmessighet og orden. Vi 


får se selvkonstruerte og selvlagde
maskiner og redskap, dreierbenk,
bormaskin, sagbenk. Stor interesse
vekker den elektriske vinsjen med
sitt system av patentblokker og ut-
styr som utfører alt trekkarbeid på
dette vesle bruket hvor den dyrkede
marka mest er hengebratt. Alt vit-
ner om teknisk oppfinnsomhet,
håndlag og først og fremst om ska-
perglede.

For tiden holdes det av husdyr
bare sau på garden. Fruktdyrking
er den vesentligste produksjonen.

Broren Torbjørn, pensjonert båts-
mann, er kokk og serverer en vel

tillaget og anrettet aftens med mat
som hakkasteik, fenalår og gamal-
ost. Stellet bærer ikke preg av at
garden er kjerringløs.

Senere ved et glass alderstegen
fruktvin, kommer historiene på den
særpregede dialekten, fra fjell og
sjø, om folk og fe, skred og flom,
men mest om sterke karer og tunge
løft.

Etter hvert kommer samtalen inn
på katastrofen i 1937.

Nå var ikke det første gang Sima-
dal opplevde skadeflom. Ifølge over,
leveringer har det skjedd med visse
mellomrom langt bakover i tiden.
I 1893 brøt det bredemte Demme-
vatn oppunder Hardangerjøkelen ut
og flommen nedover Simadal ødela
veger, bruer og 300 dekar jord. Det
fortelles at fjorden utenfor Simadal
var så full av drivgods at rutebåten
ikke kunne gå inn.

Etter denne ulykken satte Kanal-
vesenet, som vår etat het den gang,
i gang undersøkelser for å finne
fram til sikringstiltak som kunne
hindre en ny katastrofe. Det ble
konstatert at vannstanden i Dem-
mevatn hadde vært så hgy at det
over 100 m tykke islaget som stengte
utløpet, lettet seg noe og vannet
fikk avløp under isen. Vannstanden
sank 40-50 meter, islaget mistet
tilsvarende oppdrift og løpet under
isen ble redusert til vanlig «lekkasje-
avløp».

Resultatet av undersøkelsene ble
anlegg av en 365 m lang senkings-
tunnel som regulerte vannstanden
i Demmevatn 24 m under den
maksimale og kritiske. Innen tun-
nelen var fullført brøt vannet ut
ennå en gang. Senere holdt vann-
standen seg på regulert høyde —
inntil 10. august 1937.

Årsaken til utbruddet denne gang
er forklart slik at Rembesdalsskåki
som brearmen heter, hadde minket
så meget siden 1893 at den regu-
lerte vannstanden i Demmevatn
svarte til den maksimalhøyde breen
kunne holde vatnet oppdemt i. Is-
høyden ved utløpet hadde minket
ca. 26 m. Breen lettet seg og vannet
fant løp ut under isen. Dette løpet
fikk man senere se hadde et tverr-
snitt på ca. 5 X 5 m2. Hele maga-
sinet på 11.6 millioner m3 vann

Simadalen etter katastrofen i 1937.

Simadalen før katastrofen.
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rant ut på 31/2 time. I disse timene
hadde Simadal Norges største elv.

Fra garden sin hadde Fiveland
god utsikt både oppover og nedover
dalen. Elva gikk fra dalside til dal-
side, grov seg inn i morenebakkene.
Nede i dalbunnen rev den med seg
veg og bruer, jord, skog og hus, i alt
noen og tyve bygninger med stort og
smått. Ulykken hendte midt på
dagen og ingen menneskeliv gikk
tapt.

Etterpå var dalen et trist syn. Dal-
bunnen var en eneste slette med
kvitskurt stein.

Næringsgrunnlaget i dalen var
gardsdrift, litt jakt og etter hvert
noe fruktdyrking. Bortimot halvpar-
ten av den dyrkede jorda ble feid
på sjøen og eksistensmulighetene
var for mange familier sterkt redu-
sert. Det ble undersøkt muligheter 


for utflytting til dyrkingsfelter an-
dre steder i Eidfjord herred. Men
disse f eltene lå høyt over havet og
lengre inn i fjellet. Sammen med
en naturlig uvilje mot å flytte fra
den bygda der forfedrene hadde
bygd og bodd, talte også det for-
hold at husene på flere av brukene
var nye. Det hadde nylig vært ut-
skifting.

Det ble besluttet å gjøre dalen
beboelig igjen ved å anlegge ny
senkingstunnel i Demmevatn og ved
å utføre nødvendige forbyggings-
arbeider.

Forbyggingsarbeidene første året
ble utført med sikte på å redusere
skadevirkningene ved et eventuelt
nytt utbrudd av Demmevatn neste
sommer før tunnelen var fullført.

Utbruddet kom da også, men ikke
med så stor vassføring som året før.

Fiveland ved taubanen.

Et våningshus ble feid på sjøen,
men de provisoriske forbygningene
hindret en ny katastrofe.

I juni 1939 var den 650 m lange
tunnelen fullført, og siden har vann-
standen holdt seg omkring 50 meter
lavere enn den tidligere regulerte.
Magasinet i Demmevatn er nå ube-
tydelig. Ved de utførte forbyggings-
arbeider nede i dalen har Simadals-
elv nå fått et regelmessig løp.

Det er forbausende å se at over
den kvitskurte steinsletten vokser
det i dag løvskog, og en og annen
småfuru er det også å se.

Etter katastrofen fikk Simadal te-
lefon og vegforbindelse med Vik i
Eidfjord. Dette har bidratt til å lette
forholdene for de 18 familiene som
tidligere var mer eller mindre inne-
stengte når isforholdene i fjorden
hindret sjøverts forbindelse.

I dag er næringsgrunnlaget i Sima-
dal fortsatt gårdsdrift og noe frukt-
dyrking. Gode fjellbeiter, de bedrede
kommunikasjonsforhold og mulig-
hetene for tilleggsinntekt utenfor
bygda bidrar til at brukene fortsatt
gir eksistensmuligheter for folket
som rolig sliter med sitt. Men med
nedarvet instinkt er øret var for lyd
fra elva og fjellsidene.

I de sene timer etter en hyggelig
kveld hos Fiveland leter vi oss ned
den bratte stien. Kanskje har leserne
også fått et lite gløtt fra et av Vass-
dragsvesenets virkefelt og av en
kollega — i forbifarten.

Ketil Malmo.

SKEMATISK TEl KNING AV HYDRRULISKE HEISERNLEGG

Kombinasjonen rutsjebane/heis i nybygget til NVE, som vi skreiv
om i nr. 59, kjem ikkje til å bli brukt. Det skal installerast hy-
draulisk heis etter siste amerikanske oppfinning. Kvar høgd får 


sin heis for at det ikkje skal verte for mykje venting. Metoden er
enkel, ein går som vanleg inn på eit golv og trykker på ein knapp.
Olje strøymer inn under golvet og pressar dette opp. Farten kan
ein regulere med trykket på knappen. Den største skilnaden frå
dei heisane vi er vane med i dag er at desse nye er runde, heisen
er rett og slett eit rør. Nybygget til NVE er det første som får
slikt anlegg her i landet, men det er so mange føremonar med
dette at ein reknar med at om nokre år vert det brukt berre
denne sorten heis.

Det er ein fåre med desse heisane og, det er at om ein ikkje
slepper knappen i rett tid so stig heisgolvet og klemmer saman
den som er i heisen, det er nemleg ikkje vegger og tak i den. To
av kontordamene i NVE som var med på ein heisprøve, fekk seg
ein god klem. Dei kom rett og slett i heisen. (Bileta under syner
kor dei såg ut då dei kom seg fri.)
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Hovudstyret for Vassdrags- og
Elektrisitetsvesenet 40 år

25 år sia Hovudstyret vart organisert som det stort sett er no
Av S. N.

Hovudstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
kom i arbeid hausten 1920. Stortingsvedtaket om dette
er frå 19. mars same året. Offisielt kom det ikkje i
funksjon før 1. mai 1921, men hadde då arbeidt eit
halvt år. So det er i år 40 år sia vi fekk Hovudstyret.

Etter den arbeidsordninga vart det tre direktorat.
Hovudstyret vart då ein generaldirektør, tre direktørar
og fem stortingsvalde medlemmar.

Dei tre direktorata var:
Vassdrags- og Fløtingsdirektoratet med avdelingane:
Kontoravdeling, Kontrollavdeling, Fløtingsavdeling,

Kanalavdeling, og Hydrologisk avdeling.
Fossedirektoratet med:

Kontoravdeling, Bygningsavdeling, og Maskinavdeling.
Elektrisitetsdirektoratet med:
Kontoravdeling, Distriktsavdeling, Tilsynsavdeling,

og (den midlertidige) Kraftanleggsavdeling.
Denne ordninga vart ståande med små brigde i 15

år, fram til 1935. Etter innstruks av femte februar
1935 fekk Vassdragsvesenet stort sett den ordninga vi
har i dag. Det er kome til to avdelingar, Bygningsav-
delinga ved kgl. res. av 6. august 1948 og Administra-
sjonsavdelinga ved kgl. res. av 8. juli 1949. Sia den
tid har det ikkje vore andre brigde enn at avdelings-
sjefane har fått titelen Avdelingsdirektørar, og i 1955
vart det utnemnt ein direktør under generaldirektøren
som og er varamann for han. Før den tid var det
sjefen for Vassdragsavdelinga som fungerte som vara-
mann (stedfortreder) for generaldirektøren.

For Hovudstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
kom det 11. februar 1907 kgl. res, på at det som før
heitte Kanaldirektørembete skulle heite Vassdrags-

Karl Leewy, hovudstyresekretcer i 30 år.

direktørembete, og administrasjonen vart kalla Vass-
dragsvesenet. Jamsides med dette arbeidde so Vass-
dragskommisjonen og Elektrisitetskommisjonen.

Medan vi var i lag med Danmark hadde vi frå 1804
ein «Canaldirecion» og i 1810 vart arbeidsområdet til
kanaldireksjonen utvida til å gjelde ogso fyr- og hamne-
v esenet og heitte frå 1911 Direksjonen for Kanal- og
Havne- samt Fyr- og Ringevesenet. Etter vi skilde lag
med Danmark vart dette embete halde oppe.

Før 1804 vart saker som galdt vassdraga handsama av
ymse kontor i Kjøpenhamn. I Noreg var det amtmen-
nene som tok seg av slike saker, til det tekniske fekk
dei hjelp av ingeniøroffiserar. Dette var forresten so
etter 1814 og, at ingeniøroffiserane hjelpte til med det
tekniske arbeidet. Det var dei som var den standen
som hadde teknisk utdaning etter at munkane døydde
ut då reformasjonen vart innførd.

Det var vel og munkane og dei militære som tok
til med vasskraft som drivkraft og klostra var dei første
som eigna til seg vassdrag til dette føremålet. Kjeldene
til opplysing om dette er det smått med. I Gulatings-
lova står forbod mot å føra vatn frå eit vassdrag til
eit anna!

«Alt vatn skal renna som det rann frå gamal tid,
og om det vert leida bort skal det leidast tilbake og
det skal leggjast bot.»

Dette gjeld arbeidet til Vassdragsavdelinga. I lova
står det og reglar om elvar som bryt nytt far, slikt som
Forbygningsavdelinga arbeider med.

Mest er der om laksefiske i elvane, kven som har
retten til dette, men dette ligg ikkje under Vassdrags-
vesenet, det ligg under Landsbruksdepartementet. Før
dei tok til å bruka vatnet til drivkraft var dette fisket
det verdifullaste i elvane. Ja det var so gjevt at på ein
runestein frå Jæren frå om lag 1100 står det at elva
Figgje hadde vore i same slekta i 200 år, altso frå om-
lag 900.

Tek ein seg føre å blade gjennom gamle rundskriv
frå desse 40 åra so kjem ein over mangt. Fram til 1920
vart rundskriva skrevne med hand og hektograferte.
Dei siste åra dette vart gjort var det Ingvar Kristen-
sen som var direktør og dei var skrevne med den
greie og tydelege handskrifta til Karl Leewy «In fidem»
står det over namnet hans. Det er latin og tyder «til
stadfesting» (til bekreftelse).

Slik skreiv Karl Leewy namnet sitt:

Yi4 oi~

I eit rundskriv frå 21. desember 1917 står det at den
nye rettskrivinga «befales anvendt».
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Dambrot på Vestlandet.

I fjor var det to store ulukker med dammar som
ikkje tolde trykket. Den eine var i Spania og det vart
drepne vel 100 menneskje, den andre var i Frankrike
der var talet av drepne fleire hundrad. Her i landet
hadde vi og ei damulukke som krevde menneskjeliv,
oppe ved Rånåsfoss.

Vassdragsvesenet har eit eige kontor for kontroll av
dammar, Vassdragstilsynet. 0.ing. Arnesen er sjef for
dette kontoret som høyrer til Vassdragsavdelinga.

«Korleis er det, Arnesen, kontrollerar De alle dam-
mar i landet?»

«Nei vi i Vassdragsvesenet har ikkje kontroll med
alle dammar. Vi kontrollerar dei dammar som er
bygde i samsvar med konsesjon, det er eit av vilkåra
for å få konsesjon at det er kontroll med dammen.
Dersom det vert ekspropiert grunn for å byggje dam
til vassverk so vert det kravd at dammen skal kon-
trollerast. Dette vert forresten ikkje pålagt i same lova
som den andre damkontrollen.»

«Det kan vel ikkje byggjast nokon serleg store dam-
mar utan at dei kjem inn under kontrollen?»

«Jau ein kommune treng ikkje ervervskonsesjon so dei
kan byggja utan at det vert kontrollert av Vassdrags-
vesenet. Rånåsfoss har ikkje vore kontrollera av Vass-
dragsvesenet. Men om dei ikkje har fått konsesjon so
kan eit lag påleggjast tilsyn ved kg1. res. og dette har
vorte gjort i mange tilf elle.

«Har det vore noko serleg dambrot her i landet?»
«Nei, det er småting det, frårekna det i Rånåsfoss.

7)am-
kontzoll

S. N.

Det var eit dambrot i Senja for nokre år sida. Der
gjekk ikkje menneskjeliv, men den materielle skaden
var stor. Eit par dammar som var under kontroll har
svikta, men dei var no heller ikkje godkjende. Det skal
forresten ikkje store dammen til før det vert gjort
skade når den brest ut. Ein bonde hadde sett seg opp
ein vatningsdam på bøen sin. Denne dammen small
ut og fløymde ned mot ein bilverkstad som stod nedan-
for og vatnet strymde inn i verkstaden og gjorde mykje
skade.»

«Vi skulle vere bra trygge då for at det ikkje vert
slike dambrot her i landet når vi har slik kontroll?»

«Dammane vert som regel bygde av fagfolk på om-
rådet og etter planar og under kontroll av konsulen-
tar som er ekspertar. Og når det då er offentleg kon-
troll og, so skulle det vere gjort det som gjerast kan.»

«Er det strengare med slikt tilsyn her i landet enn
i andre land?»

«I Sverige, som vi vel lettast kan samanlikne oss
med har dei ikkje slik kontroll i det heile, so vidt eg
veit. Men dei har sjølsagt sine føreskrifter å gå etter
samleis som vi har Vassdragslova, til dømes desse
paragrafane som gjeld alle dammar.»

§ 108.

Anlegg som oppføres i vassdrag, Skal med hensyn til innret-
ning, fundamentering, materiale og arbeid fylle de krav som
med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for menneskeliv
eller for annenmanns eiendom eller for offentlige eller almene
interesser.

Andre arbeid i vassdrag må likeledes foretas på  en  måte som
gir rimelig sikkerhet mot slik fare.

For skader som skyldes feil eller mangler i de nevnte hense-
ender, er anleggseieren ansvarlig, selv om det ikke foreligger
forsett eller uaktsomhet fra hans side.

Eit frå 13. januar 1920 gjeld sparing av kraft.

V cer økonomisk med lys og  kraft.

Da den elektriske kraft i kontorbygninger ikke kan
fåes på vippemåler, men kun på alminnelig måler og
til den høie pris av kr. 0.26 pr. kWt er det enhvers
plikt å økonomisere med lyset.

Tend derfor aldrig — hverken i kontorrummene
eller i korridorene — uten at det er nødvendig.

Slukk så snart lyset ikke lengere er nødvendig. Glem
aldrig å slukke, når kontortiden eller eftermiddags-
arbeidet er slutt.

Innbytning av større lamper tillates ikke uten byg-
ningsinspektørens samtykke.

Eit anna rundskriv frå 1920 gjeld løna til assistent-
ingeniørane og vart sendt til dei:

Eit  rundskriv  til assistentingeniørane:
Under henvisning til mitt cirkulære av 27. juli d. å.

meddeles at Deres lønn fra 1. juli 1920 er fastsatt til
kr. 4000.00.

I 1931 vart det opplyst at:
Riksforsikringsanstalten heter nu  Rikstrygdeverket.
Kretssykekasser heter nu  trygdekasser.
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Dambrot i Nord-Noreg. X Kraftstasjon. XX Maskinistbustad.

Trettende kapitel.
Tilsyn med vassdrag.

§ 114.

Hvis noen setter i verk et tiltak uten å følge reglene i § 108,
punkt 1 og 2, kan enhver som utsettes for fare eller skade,
kreve at han skal sette anlegget i forsvarlig stand eller ta det
bort. Blir 'krav herom ikke etterkommet innen rimelig tid, kan
arbeidet etter opptatt skjønn utføres for den forsømmeliges
regning. Skjønnet fastsetter om anlegget skal settes i stand
eller tas bort og anslår etter så nøyaktig utregning som mulig
utgiftene ved arbeidet. Når arbeidet er utført og skjønnsmen-
nene har gitt bevidnelse derom, kan anslagsbeløpet og skjønns-
omkostningene straks inndrives hos den ansvarlige etter reg-
lene i lov om tvangsfullbyrdelse.
Hvis noen setter i verk et tiltak uten påbudt godkjenning etter
§ 109, plikter han etter krav fra departementet å ta bort eller
endre anlegget eller la være å bruke det, alt i den utstrekning
som 'departementet finner nødvendig av de hensyn som er
nevnt i § 108, punkt 1 og 2.
Hvis noen setter i verk et vassdragstiltak uten hjemmel i
skjønn etter § 112, punkt 2, eller § 113, punkt 1, eller uten
hjemmel i tillatelse etter § 104, pun'kt 2-4, eller § 105, plikter
han etter krav fra departementet eller noen annen som hadde
kunnet forlange skjønn etter § 112, punkt 2, å bringe for-
holdet i lovlig orden, hvis det viser seg at tiltaket er i strid
med det som er fastsatt i skjønnet eller tillatelsen eller i strid
med noen av reglene i §§ 104, 105 og 108, punikt 4. Hvis til-
taket er godkjent etter § 109, jfr. § 110, punkt 3, uten for-
behold om skjønn etter § 112, punkt 2, jfr. § 108, punkt 4,
kan slikt krav ikke bygges bare på regelen i § 108, pun'kt 4.
Hvis noen setter i verk et vassdragstilta'k uten hjemmel i
skjønn etter § 112, punkt 1, eller § 113, punkt 1, og tiltaket
i strid med § 8 eller § 11 volder skade eller fare for annen-
manns eiendom eller rettigheter, plikter han etter krav fra
eieren eller rettighetshaveren å bringe forholdet i lovlig orden
ved å ta bort eller endre anlegget eller vd å la være å bruke
det.

§ 115.

Demninger, vassledninger og alle vassdragsanlegg som, i fall
de blir ødelagt, kan volde fare for menneskeliv eller annen-
manns eiendom eller for offentlige eller almene interesser,
skal eieren til enhver tid holde forsvarlig ved like.
For skade som Skyldes feil eller mangler i den nevnte hen-
seende er anleggseieren ansvarlig selv om det ikke foreligger
forsett eller uaktsomhet fra hans side.
Hvis vedlikeholdet blir forsømt, kan den som lider skade
eller utsettes for skade, kreve at istandsettelse skjer. Blir krav
herom ikke etterkommet innen rimelig tid, kan han gå fram
på den måte som er foreskrevet i § 114, punkt 1. Skjønnet er
ikke gjenstand for overSkjønn. 


§ 144.
Kongen kan i den utstrekning han finner det nødvendig,
anordne offentlig tilsyn med vassdrag og med utførelse, bruk
og vedlikehold av anlegg i eller over vassdrag.
Tilsynet med regulerings- eller kraftanlegg omfatter alle de
innretninger som endrer vassføringen eller vassleiet, såsom
dammer, kanaler tunneler, bassenger og rørledninger, og i
kraftverk de innretninger som fører vassdrag over på turbin-
akselen.
Enhver anleggseier plikter å gi tilsynet de opplysninger som
det anser påkrevd for sin virksomhet. Tilsynet skal ha uhind-
ret adgang til anlegg som står under dets tilsyn og kan når det
trengs, kreve foretatt de 'foranstaltninger som er nødvendige
for å bedømme anleggets soliditet. Tilsynets tjenestemenn
plikter å vise fram skriftlig legitimasjon.
For tilsynet skal anleggseieren betale en avgift til statskassen
etter regler som Kongen fastsetter. Avgiften med seks prosent
rente fra forfallstid kan inndrives ved panting.

§ 145.
Den som vil påbegynne et anlegg som er undergitt offentlig
tilsyn, skal melde det til tilsynet før arbeidet blir igangsatt.
Det samme gjelder når anleggsarbeidet gjenopptas etter å ha
vært innstilt.
Gjelder arbeidet damanlegg eller anlegg til vasskraftutnytting,
skal meldingen inneholde opplysning om hvem som er ar-
beidsleder og i den egenskap har ansvaret for at arbeidet blir
utført fagmessig og på lovlig måte. Det skal sendes med er-
klæring fra den oppgitte arbeidsleder om at han tar på seg
dette ansvar. Tilsynet kan kreve at arbeidslederen skal være
godkjent av det.
Finner tilsynet at et anlegg ikke blir bygd i samsvar med
gjeldende regler, 'kan tilsynet påby at arbeidet skal stanse og
feilen rettes. Når tilsynet krever det, skal arbeidslederen holde
tilsynet underrettet om arbeidets gang.

«Kor mange mann er det som driv på med dette
kontrollarbeidet?»

«Vi er fire mann no, og vi reiser og kontrollerar so
mykje som vi har høve til.»

«Ja, kan ein spare seg for den katastrofen som eit
stort dambrot er, so kunne ein nok bruke mykje meir
til dette arbeidet.»

«Ja, det har vore på tale no å utvide damkon-
troll en.»

8 FOSSEKALLEN



«Du var fylkesingeniør i Finnmark, du Foss, før du
kom til Hedmark og Oppland, var det for å kome
sørover, eller var det for å bli største fylkesingeniøren
i landet du reiste frå Finnmark. Det er vel berre desse
fylka som er to om same fylkesingeniøren?

«Ja, Hedmark og Oppland fylker er de eneste fylker
i landet som har felles kontor for kraftforsyningen.
Elektrisitetskontoret for Hedmark og Oppland — som
er det offisielle navnet — ble opprettet i 1950. Kraft-
forsyningsproblemene i disse to fylkene er stort sett de
samme, og erfaringen hittil har vist at fylkene har hatt
fordel av at ett og samme kontor behandler kraftspørs-
målene i begge fylkene.»

«Står dei om lag likt med kraft då desse to fylka?»
«Nei, det er stor forskjell på vannkraftressursene i

Hedmark og Oppland. Hedmark har — på tross av at
Norges største elv, Glomma, flyter gjennom fylket på
langs — forholdsvis små ressurser utbyggbar kraft. Opp-
land derimot er ett av de vannkraftrikeste fylker i lan-
det. Etter de siste beregninger er de totale ressurser av
utnyttbare kraftkilder i Hedmark om lag 400 000 kW,
mot over 1 000 000 kW i Oppland.»

«Korleis er det med kraftforsyning på den «sivile
sektoren» i området ditt?»

«Hedmark fylke har vært, og er fortsatt det Øst-
landsfylke som er dårligst forsynt med elektrisk kraft.
Det er imidlertid i de senere år utført et stort arbeid
med å bygge kraftlinjer til strømløse strøk, og det er
ytt betydelig statsstønad til disse tiltak. I 1953 var det
om lag 14 000 mennesker i fylket som manglet elektrisk
kraft. I år er tallet for ikke forsynte kommet ned under
2000, dvs, mindre enn 1 prosent av hele folketallet i
fylket.

Kraftforbruket er nå om lag 500 watt pr. innbygger.
Dette er betydelig under gjennomsnittet for Østlandet,
noe som i første rekke skyldes at Hedmark er et indu-
strif attig fylke.

Fylkeskommunene har i de senere år gått aktivt inn
for å bedre kraftforsyningen i fylket. Fylket er deltaker
med 25 prosent i Kraftlaget Opplandskraft, som byg-
ger Øvre Vinstra Kraftverk på 130 000 kW. Dette
kraftverket sattes i drift høsten 1959.

•

Dette rundSkrivet er blitt utsendt i januar 1960:

Norges
Vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Generaldirektøren

Som kjent hadde en rekke kraftverk store vansker med isnåler
på varegrindene omkring månedsskiftet november/desember 1959.
Hyppigheten og omfanget av disse vansker var så usedvanlig på
hele kysten fra Vestlandet og til Troms, at en har grunn til å tro
at vanskene skyldes en sjelden uheldig kombinasjon av forskjellige
klimatiske årsaker. Hvor sterkt utsatt hvert enkelt kraftverk var,
tør bl. a. ha vært avhengig av hvordan inntaket var orientert i

Fylkesingeniør

Foss.

Et fylkeskommunalt kraftverk for engros forsyning
— Hedmark Kraftverk — ble etablert 1958. Det er
meningen at dette fylkesverket etter hvert skal bygge
ut et tilfredsstillende stamlinjenett i fylket for spennin-
ger på 60 kV, eventuelt senere 130 kV, med tilhørende
sekundærstasjoner. Fylkesverket overf ører og selger
kraft engros fra Øvre Vinstra og staten til de lokale
fordelingsverkene i fylket til ens priser. Hedmark Kraft-
verk har nå under bygging en transformatorstasjon på
12 000 kW 60/20 kV i Kongsvinger, en 60 kV-linje
fra Vinstra til Sollia med tilhørende transformator-
stasjon i Sollia på 4000 kW — 60/20 kV, og en trans-
formatorstasjon på Kirkenær i Solør på 6000 kW —
60/20/10 kV.

Oppland fylke står kraftforsyningsmessig noe bedre
enn Hedmark. En regner med at ved utgangen av 1959
er det bare 300 mennesker i fylket som ikke har elek-
trisk kraft.

Kraftforbruket pr. innbygger i Oppland er nå om lag
650 watt.

Oppland fylke er bra forsynt med overføringslinjer
og sekundærstasjoner, takket være de stor utbygninger
som er foretatt i fylket av Abjøra Kraftanlegg, Vinstra
Kraftselskap og Kraftlaget Opplandskraft i samarbeid
med staten. Hele fylket er foreløpig dekket med over-
føringslinjer og sekundærstasjoner med tilstrekkelig
kapasitet.»

«Dersom dei to fylka er usamde, er det di røyst som
gjer utslaget, eller held du deg nøytral i eventuell
strid?»

«Slike problemer har det ikke vært, så det vet jeg
sannelig ikke å si hvordan et slikt tilfelle skulle løses.»

S. N.

forhold til vindretning. VanSkene var vel størst hvor inntaks-
magasinene var små og grunne, men også på dypt vann i store
magasiner har det vært store vansker.

Av NVE's egne anlegg ble Røssåga, Glomfjord og Osbu ram,
met, men en rekke kommunale og private verk hadde også store
vansker og ble tildels hårdere rammet enn NVE's.

Isproblemet som sådant blir studert av «Det offentlige isutvalg»
ved dr. Devik og NVE's egen isekspert, overingeniør Kanavin.
De to herrer er også av NVE bedt om å komme med mulige for,
slag til botemidler på bakgrunn av erfaringene fra denne høst.
En regner med at Meteorologisk Institutt vil bistå saken med en
analyse av de klimatike forhold i den kritiske periode.

Besvarelsene bes sendt «Isutvalget» under adresse: Victoria
Terrasse 3, Oslo.

Isutvalget ber dem som leser dette i «Fossekallen», og som
Skulle ha noen opplysninger som kunne ha interesse, om å sende
disse opplysninger til den oppgitte adresse.

I dag:

HEDMARK OG OPPLAND
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Litt orn

fyr

og fyrvesen

Fyrvippen på Kvittingsøy opprettet 1700.

Hvis en studerer Vassdragsvesenets historie, vil en
oppdage at vår etat en periode i sin tidligste barndom
(under navnet Kanalvesenet) hadde en viss tilknyt-
ning til Fyrvesenet, idet begge disse vesen var under-
lagt samme direksjon (1810-1841). På dette spinkle
grunnlag er jeg som gammel fyrvesenmann blitt an-
modet om å fortelle litt om min tidligere arbeidsgiver.
Jeg har imidlertid, som det vil framgå av det etterføl-
gende, tillatt meg å snu litt på oppgaven, idet det er
blitt mye om fyrbelysning og lite om vesen.

Så langt tilbake som vår historie går, vet vi at far-
koster har vært i bruk langs vår lange kyst. Hvorledes
det var i den eldre tid med hensyn til veiledning under
seilas i mørke kjenner vi imidlertid lite til, men vi må
anta at våre forfedre under sine reiser til Sør-Europa
lærte fyrbelysningens betydning å kjenne og at de også
førte med seg denne viten til hjemlige trakter. Sagaen
vet også å fortelle om at kvinner og barn i visse tilfelle
tente bål på passende steder for å veilede hjemven-
dende fartøy, og holdt dem brennende i ventetiden. En
levning av denne form for fyrbelysning skal ifølge be-
retningen også være brukt av enkelte borgere i Halden,
som hadde bruk ute på Hvaler-øyene. Om høsten satte
de leilendingene til å holde vakt ute på de ytterste
pyntene og å gjøre opp bål til veiledning for korn-
skutene.

I det sørlige Europa har lys til veiledning for skips-
farten sannsynligvis vært brukt atskillig lenger tilbake i
tiden enn det framgår av de sparsomme beretninger
som finnes. Det første sted som en med sikkerhet vet
at det var anbrakt fyrlys som regelmessig ble under-
holdt, var ved Kapp Yenishelir ved innløpet til Dar-
danellene. Dette fyr er nevnt av den greske dikter
Leches år 660 f. Kr. Ellers vet en også at fønikerne i
stor utstrekning brukte fyrbelysning for å sikre sin store
skipsf art.

Av oldtidens fyr er tårnet på øya Pharos utenfor
Alexandria det mest kjente (280 f. Kr.) Dette var opp-
ført i hvit marmor og skulle ha en høyde på 200 m.
Dette fyret var i bruk til det 13. århundre, men ble da
ødelagt av jordskjelv. Et annet kjent fyr fra denne tid
var «Kolossen på Rhodos». En antar at dette var en
kjempestatue av solguden Helios, rhodesernes spesi,
elle skytsgud. Den spente over havneinnløpet og var
så stor at skipene uhindret kunne seile inn i havnen 


mellom bena. Dette byggverket ble også ødelagt av jord-
skjelv (240 f. Kr.).

Som fønikerne brukte også romerne fyrbelysning i
stor utstrekning, og ikke bare i hjemlige trakter men
også i fjerne farvann. Således har en i England og Wa-
les funnet ruiner av gamle romerske fyrtårn.

I begynnelsen av det 14. århundre fantes det munker
og eremitter som av ren menneskekjærlighet holdt lys
på farlige steder i den mørke årstid. De bygde små
hytter nær ved disse stedene, hvor de kunne holde til.
Om natten forsøkte de å holde en så kraftig ild som
mulig, og om dagen sang de messer for de skipbrudnes
sjeler. I mange kirketårn langs kysten ble det også tent
lys til veiledning for skipsfarten. En kan i det hele tatt
si at underholdet av «sjølys» i mellomalderen i stor
utstrekning gikk over til å bli en religiøs handling.

Senere, etter at reformasjonen var innført og klost-
rene nedlagt, opphørte passet av disse fyrlys, iallfall i
de nordiske land. De sjøfarende fikk nå ikke lenger nyte
godt av fyrlysene gratis. De måtte begynne å betale
for dem. Fra slutten av det 16. århundre og utover kom
det i de forskjellige land mer eller mindre velbegrun-
nede søknader til regjeringene fra privatpersoner om
privilegium til å opprette fyr mot at vdkommende fikk

Lysbøye, mindre type.
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rett til å oppkreve en bestemt avgift av de fartøy.som
passerte. Slike søknader ble i stor utstrekning innvilget.

Her i landet fikk vi det første faste fyr på Lindesnes
i 1655. Dette var opprinnelig et privat fyr. Senere fikk
vi også flere fyr i privat eie, f. eks. på Ferder, Rundøy
og Agdenes.

Lindesnes fyr's historie, som i korte trekk er gjengitt
nedenfor, gir også i mange henseende et bra bilde av
Fyrvesenets utvikling. Dette fyr er som nevnt, vårt
eldste, og har således gjennomgått de forskjellige faser
av fyrbelysningens utvikling her i landet.

Etter søknad fra Povel Hansøn fra Krisetiansand ble
Lindesnes fyr opprettet i henhold til kgl. bevilgning
av 18. juli 1655. Hansøn ble bemyndiget til «for Livs
Tid at holde Løchte og Fhyr paa Lindesnes at antendes
aarligen 10. August og kontinuere indtil 10. Mars».
Til bestridelse av utgifter til drift og vedlikehold ble
det pålagt «alle Skibe, Skuder og Fartøier, inden- som
udenlandske, som losser og lader udi vor Købstad Ber-
gen og derfra paa alle Ladepladser og Steder øster mot
Landet indtil Baahus af hver Lester Drægtighed skal
give 2 skill. danske som af Tolderen paa hvert Sted
skal oppkræves». (En lest er det samme som en Kom-
merselest og tilsvarer 2,08 netto registertonn. 1 Daler
(riks-) = ca. 4 kr. = 6 mark å 16 skill. = 4 orter å 24
skill.).

Hansøns fyr besto av et tretårn med et såkalt brann-
jern på toppen (kullfyr). Dette fyret brente imidlertid
ikke lenge. Ifølge et kgl. missive ble det slokket og ned-
lagt allerede i okt. 1656. Grunnen til nedleggelsen
skulle være innkomne klager over slett brenning, ve-
sentlig fra Holland.

Det gikk hele 70 år før det igjen ble tent fyr på
Lindesnes. I 1720 kom spørsmålet om lys på neset opp
på ny, men denne gang ble det reist krav om to fyr,
ett på Lindesnes og ett på Markø, slik at en kunne
unngå forveksling med Skagen fyr. (I dag har de en-
kelte fyr en bestemt karakter.)

Privilegiet ble denne gang gitt til Jørgen Michelsen
Bornholm fra Strømsø, som hadde det til 1762. Da
gikk det over til kjøpmann Andreas Chrystie i Moss
som «bekymret for en dydig Kone og 8 Børnes under-
holdning har resolvert at offerere den Kgl. Kasse aar-
ligen at betale 2000 Rdl. mod at nyde for seg og
Arvinger i 20 Aar Fyrindkomsterne».

Både på Lindesnes og Markø besto fyret nå av en
fyrgryte som sto direkte på fjellet (kullfyr). De opp-
førte hus for fyrbetjening og kullforsyning var meget
slette, og passet av fyrene lot visstnok også atskillig til-
bake å ønske.

I 1782 gikk fyrene over til det offentlige. En inspek-
tør ble ansatt for å passe på at fyrene brente ordentlig,
og en inspektørbolig ble bygd på Sælhovden. Fra en
haug ovenfor boligen kunne inspektøren se begge fyr.
Her plaserte han en gammel 4 punds kanon som han
brukte når oppasserne ble for slappe i tjenesten og
været var slik at han ikke kunne komme ut til dem
med båt.

Inspektøren hadde atskillige vansker å kjempe med.
Bl. a. voldet kulltransporten mye besvær. I 1785 skriver
Generaltoldkammeret «at naar kullene ankommer maa
Arbeiderne betinges billigst mulig, men uden at give
dem Brændevin, men kan de ikke faaes uden at give
dem det, kan samme føres til Udgift.» Dette skulle
skje under navn av tilfeldige utgif ter.

Lindesnes fyr har gjennomgått mange forandringer
gjennom tidene. Som nevnt sto fyrgryta til å begynne

Jomfruland fyr. Det gamle tårn  fra  1859 og det nye tårn  fra 1938.

med direkte på fjellet. Senere ble den satt på et lavt
steintårn. I 1822 ble fyret omgjort til lukket kullbluss-
fyr. I 1854 ble det på det gamle steintårnet satt en ny
lykt med et 1. ordens blinklinseapparat. Samtidig ble
inspektørboligen på Sælhovden flyttet til Lindesnes.

Det gamle støpejernstårnet som i dag står på Lindes,
nes skriver seg fra 1915. Senere, i 1920, fikk stasjonen
et kraftig tåkesignal i særskilt oppført maskinhus. Den
siste forandring gjennomgikk Lindesnes fyr i jubileums-
året 1955 (300 år), da fyr og tåkesignal ble elek-
trifisert.

En liknende utvikling som her er skissert for Lindes-
nes fyr, har også andre av de eldste stasjonene gjen-
nomgått. De fleste av våre ca. 140 fyrstasjoner ble imid-
lertid bygd som oljefyr i forrige århundre og i begyn-
nelsen av dette. I dag bygges det ingen nye fyrstasjo-
ner. Fyrvesenets arbeid går i dag hovedsaklig ut på
bygging av fyrlamper og elektrifisering og automati-
sering av våre gamle fyrstasjoner. A. Hage.

Smånitti

I tiden 22.-27. februar ble det holdt et internasjonalt materiell-
kontroll- og forskriftsmøte i Stockholm.

SYSSELSETTINGEN

Ved etatens kraft- og reguIeringsanlegg under utførelse var det
pr. 1. februar i år beskjeftiget i alt 1988 funksjonærer og arbei-
dere. På samme tid i fjor 2321.

Gjennomslag på tunnelen ved Øvre Røssåga ventes å finne
sted ca. 1. mars. Den er ca. 4.5 km lang og ble påbegynt i 1956.

Generaldirektøren har i et intervju med Nationen 18. februar
bl. a. opplyst at vi i januar i år passerte 6 millioner kW utbygd
vasskraft. Antar at vi her i landet kan komme opp i 120 mill.
kWt, muligens mer.

I 1959 var strømforbruket ca. 28.63 milliarder kWh.

DE HVITE KULL

I anledning NEKF's 40-årsjubileum, har forbundet gitt ut et
jubileumsskrift på vel 540 sider — «De hvite kull», med under-
titel EIektrisiteten og elektrofaget. Biblioteket har et eksemplar
til utlån.
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Innanfor elektrisitetssektoren er det mange samar-
beidsorgan. Vi har Norske Elektrisitetsverkers forening.
Elektroteknisk forening. Samkøyringsorgan for dei
ymse landsdelar og endå fleire.

Eit av desse samarbeidsorgana er Studieselskapet for
undersøkelse av Sør-Norges kraftkilder.

I 1947 om hausten tett etter at Fredrik Vogt hadde
vorte generaldirektør i Vassdragsvesenet tok han opp
spørsmålet om samkøyring mellom dei ymse landsdelar.
Han la fram fleire alternativ korleis dette arbeidet skulle
organiserast. Det vart til at organisering av eit studie-
selskap vart vald, og 22. juni 1948 vart lover og ved-
tekter vedtekne. Det vart vald styre med genaraldirek-
tør Vogt som formann og samkøyringssjef Blydt til
varaformann.

Den 1. juni 1949 tilsette styret sivilingeniør Sivert
Istad som overingeniør og styrar for Studieselskapet.

For å få litt greie på korleis studieselskapet er orga-
nisert og kva dei har dreve med desse åra har Fosse-
kallen vore borte på kontoret til Istad og fått ein prat
med han.

«Kvar arbeidde du før du tok til i Studieselskapet
Istad?»

«Eg var i Vassdragsvesenet, frå 1941 til 1945 var
eg i Kraftverksavdelinga, frå 1945 til 1948 i For-

Fra v.: Lund, Marheim, Motzfelt og Eftestøl. Frøysteirt var sjuk.

bygningsavdelinga og so i Bygningsavdelinga til eg tok
over her i 1949. Eg har og arbeidt ved Tafjord og
Tromsø Elektrisitetsverk.»

«Korleis er dette selskapet oppbygd?»
«Jau her kan dei verte med dei som produserar

minst 30 000 kW og dei har då og ei røyst på års-
møtet, og elles ei røyst for kvar 30 000 kW opp til 10
røyster. Dei som har 10 røyster er Vassdragsvesenet,
Samkjøringen for Østlandet, Oslo Lysverker, Norsk Hy-
dro, A/S Årdal og Sunndal Verk og Bergenshalvøens
komm. Kraftselskap. Alle fylke som er med har tre
røyster kvar. Elles er dei med i selskapet dei fleste
store kraftverk og industriverksemder i området, i alt
45 medlemar med 173 røyster.»

«Har de ofte styremøte?»
«Det kan variere, i året som gjekk hadde vi 3. For-

mann i 1958-59 var samkøyringssjef Blydt og vara-
f ormann generaldirektør Erling Eriksen.»

«Kor mange er det som arbeider i Studieselskapet?»
«Ja det har også variert ein del, no er vi fem mann

og ei dame som skrivehjelp når det trengst, og vi har
faktisk ikkje plass til fleire på desse kontora her.»

«Nei det har du jammen rett i. Men de er vel mykje
ute og reiser?»

«Ja heile somaren er vi ute og ser på nye prosjekt.»
«Det er vel ikkje berre nye prosjekt de ser på. I

1920 åra for vel Heggstad over heile landet og leita
opp dei vassdraga som var brukande til utbygging?»

«Ja men det er lenge sidan det no og tidene har skift
so mykje at dette må vurderast om att. I desse 10 åra
vi har arbeidt har vi sett på om lag 80 anlegg med vel
74 milliarder kWh. Her kan du forresten få ei liste
som syner fylkesvis desse arbeida.»

Sjå tabell øverst neste side.

«Er det ikkje 115-120 milliardar kWh det har vore
rekna med at vi kan produsere her i landet, meiner
de det talet er for stort, eller er det for lite?»

«Etter det vi trur no so kan nok talet kome til å
bli ein god del større.»

«Kor stort då?»
«Vanskeleg å seie, kanskje 130 milliardar kWh, det
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SumAnlegg som er
produksjonsberegnet

Studieselskapets
planer

Fylke

kW kWkWmilliarder
kWh

milliarder
kWh

milliarder
kWh

Østfold   0 0
Akershus   0 0
Hedmark   623 700 3.8213
Oppland   1 083 600 6.4200 .
Buskerud   275 500 1.3690
Vestfold   0 0
Telemark   749 600 4.2642
Aust-Agder   554 400 2.8830
Vest-Agder   1 130 000 5.4900
Rogaland   848 000 4.4840
Hordaland   1 317 300 7.2600
Sogn og Fjordane   1 107 400 5.7520
Møre og Romsdal   420 000 2.4190
Sør-Trøndelag   405 800 2.0230
Nord-Trøndelag   300 200 1.8153

sum i 8 815 500 I 48.0008

	

357 500 2.8056

	

56 000 0.4369

	

0 0

	

607 000 3.7330

	

1 109 600 6.1597

	

0 0

	

834 500 5.4446

	

0 0

	

0 0

	

0 0

	

0 0

	

140 000 1.3010

	

670 000 3.5620

	

251 500 1.4500

	

268 500 1.5911

4 294 600 I 26.4839

357 500
56 000

623 700
1 690 600
1 385 100

0
1 584 100

554 400
1 130 000

848.000
1 317.300
1 247 400
1 090 000

657 300
568 700

I 13 110 100

2.8056
0.4369
3.8213

10.1530
7.5287

0
9.7088
2.8830
5.4900
4.4840
7.2600
7.0530
5.9810
3.4730
3.4064

74.4847

kjem sjølsagt an på kor langt ein kan gå før det vert
for dyrt. I 1920-åra vart det rekna med 75 milliardar
kWh so det har iallfall auka på sidan den gongen.»

«Det har vore mykje arbeid ute i marka før de har
kome fram til desse tala, kor mange reisedagar har
de på eit år samanlagt i Studieselskapet?»

«No siste året hadde vi 280 reisedagar, vi var so å
seie ute heile den delen av året det er råd å arbeide
ute, den som hadde mest hadde 84 dagar.»

«De arbeider med samkøyring og, er det ikkje so?»
«Jau, vi fungerar som sekretariat for Kraftoverførings-

utvalget. Eg er sekretær for dette utvalget, som elek-
troteknisk medarbeider har vi overingeniør T. Terjesen
i Hjartdøla Kraftverk, han var forresten før tilsett i
Vassdragsvesenet i B. Det vert arbeidt med mange
planer om overføringsanlegg no. Det vert samkøyring
mellom alle landsdeler, og seinare med andre land.

Då kan vi levere kraft i vassrike år og få att kraft i
vassfattige år.

Elektrisitetsforsyninga vår har utvikla seg frå små
isolerte billige kraf tverk og fram til samkøyring av store
kraftverksgrupper, og denne utviklinga kjem sikkert til
å halde fram. Oppgåvene med samkøyring er etter mi
meining like viktige som arbeidet med utbygging.»

«Eit spørsmål til slutt, er det ikkje noko som heiter
Sira Kvina utbygginga, har ikkje Studieselskapet
sett på dette og?»

«Jau, men når det kjem so langt at det skal arbeidast
med detaljplanar då har ikkje vi høve til å arbeide
lenger med det.»

Hovudkasserer i Vassdragsvesenet frk. Lowum er
kasserar for Studieselskapet, og kontorvaktmeister
Eliassen stensilerar for dei.

S. N.

 - -•

«Storofsen» i 1789
SIV.ING. BJARNE NICOLAISEN

Verst i manns minne - er et
uttrykk som ofte brukes i forbin-
delse med de naturkatastrofer som
fra tid til annen rammer vårt land.
Selv hørte jeg uttrykket brukt flere
ganger da jeg besøkte enkelte av de
distrikter der flommen herjet i
Nord-Norge siste høst.

Det kan vel diskuteres hvor lang
tidsenheten «manns minne» er. Me-
ningen med uttrykket er nok den
at en slik flom som f. eks. den i
Nord-Norge kan man i alle fall ikke
regne med å oppleve mer enn en
gang i livet. Og godt er det.

Men det hender jo dessverre ka-
tastrof er av et slikt omfang at det
går mange «mannsminner» mellom
hver gang. Dette er tilf elle med den
flommen som rammet øst-Norge,
og i særdeleshet Gudbrandsdalen, i
1789. Den omtales ennå i dag som
«ofsen» eller «storofsen», og er vel
den største flomkatastrofe i vårt
land i historisk tid. I det følgende
skal jeg prøve å fortelle hva det var
som skjedde og hvilke konsekvenser
det fikk.

Vinteren 1789 hadde vært meget
kald, men med lite snø, og jorden
telefrøs derfor betydelig dypere enn 


vanlig. I Gudbrandsdalen kom mild-
været i midten av mai, og ved-
varende regn førte sammen med
teleløsningen til at grunnen ble
vasstrukken og bløt. Hele forsom-
meren var det meget varmt og fuk-
tig, riktig et drivende vær for jord-
bruket. Alt tydet på kronår, og
slåttonna kunne begynne 14 dager
tidligere enn ellers. I juli økte imid-
lertid nedbøren igjen. Det regnet
sammenhengende i to uker, og alle
elver og bekker gikk i flom. Dette
skyldtes også den kraftige snø- og
issmeltingen i Jotunheimen og på
Dovresiden.
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Det hele kulminerte med kata-
strofen i dagene 21. til 23. juli. Tra-
disjonen vet å berette at det tirsdag
den 21. ble mørkt som om natten.
Lynene flammet mot den svarte
himmelen og tordenbrakene ga gjen-
lyd mellom fjellene. Regnet tiltok,
og det må ha vært enorme nedbørs-
mengder som kom ned disse dagene.

Elver og bekker som fra før av
gikk i flom, økte stadig, og vannet
tok nye løp nedover dalsidene, der
det grov dype renner i de oppbløtte
og ustabile morenemassene. De
bratte dalsidene skled også ut i
en mengde ras som tok med seg
både skog, dyrket mark og hus. Sær-
lig gikk det mange kvernhus og
sager, de lå jo utsatt til ved elver
og bekker. Men også hele gårder
forsvant ut i Lågen, som nå hadde
vokst opp og oversvømmet hele
dalbunnen. I vannet, som var tykt
og grått, fløt det trær, hus, redska-
per og mange døde dyr. Det var
heller ikke få mennesker som satte
livet til, i alt regner man med at
«storofsen» krevde nesten 70 men-
neskeliv. Det er ikke rart at mange
trodde de opplevde dommedag, og
i samtidige beretninger fortelles det
om folk som ble sinnssyke disse da-
gene.

Fredag den 24. juli klarnet det
opp og senere ble det tørt, varmt
vær. Lågen sank igjen, og man be-
gynte å få oversikt over flommens
herjinger. De lavere partier med
dyrkningsjord langs Lågen var enten
skyllet vekk eller dekket av tykke
grus og steinlag. Oppover i liene
var det dype renner som vannet
hadde gravd, ofte helt ned på fjel-
let. Foruten de hus som var blitt
tatt av flommen, var flere blitt flyt-
tet på eller undergravd, slik at de
sto på skjeve eller skakke. Mye av
årets høyavling gikk tapt, og beset-
ningene måtte derfor reduseres be-
traktelig. En stor del av åkerarealet
var ødelagt, og det som var igjen
ga dårlig avling. Etter flommen fløt
det tett med trær og busker i Mjøsa,
og vannet var grått av de slam- og
jordmasser Lågen hadde ført med
seg. Ennå neste vår var vannet
grumset. Fisken ble uspiselig, og det
fløt opp død fisk. Mens flommen
raste på det verste, og folk trodde
det var verdens undergang de var
vitner til, var det likevel (og heldig-
vis) noen som hadde åndsnær-
værelse nok til å merke av høyeste
flomvannstand på enkelte steder
langs Lågen, som dystre minner for
etterslekten. Dette har gjort at man
har kunnet sammenlikne med 


senere flommer og også anslå flom-
vassføringen i 1789. I en artikkel i
Geografisk Tidsskrift om storflom,
men i Gudbrandsdalen i 1938 har
ingeniør H. Klæboe noen opplysnin-
ger om dette.

Flommen i 1938 kan man godt si
var «den største i manns minne»,
idet man må tilbake til 1860 for å
finne maken. Vannstanden i Lågen
under flommen i 1938 lå 4-5 m
over normalvannstanden, i 1789 lå
den enda ca. 4 m høyere. Ved et
målested ved Losna var vannstan-
den i 1938 6.37 m og vassføringen
er beregnet til ca. 2600 m3/sek. Til-
svarende for flommen i 1860 er ca.
7 m og ca. 2700 m3/sek. Det er på
dette sted ved Losna hogd inn et
flommerke fra «storofsen» som viser
en vannstand på hele 10.5 m, og
det tilsvarer en vassføring på 4000
m3/sek. Altså var flomvassføringen
den gang 50 prosent større enn un-
der senere flom. Dette gir vel det
klareste bilde av katastrofens om-
fang i 1789.

Selv om Gudbrandsdalen ble har-
dest rammet, var ikke «storofsen»
bare begrenset til dette strøk, dens
virkninger gjorde seg gjeldende også
ellers i Øst-Norge og i Trøndelag.
Vi vet at den forårsaket store ska-
der og krevde menneskeliv i Val-
dres, og i samtidige beretninger he-
ter det at vannstanden i Mjøsa,
Randsfjorden, Øyeren og andre
sjøer var høyere enn noen kunne
minnes. Den langvarige nedbøren
på forsommeren i 1789 hadde sik-
kert fylt opp sjøene til en vanlig
høy flomvannstand, slik at da
«storofsen» kom, ble den dempet
langt mindre av sjøene enn den nor-
malt ville blitt, og den fikk derfor
stor virkning helt ned til utløpet av
vassdragene.

Om en flom av denne størrelse
hadde rammet oss i dag, ville skade-
virkningene nok blitt større enn i
1789, fordi flere ville blitt rammet
i dag og fordi vårt samfunn på
mange måter er mer sårbart nå
enn det var i naturalhusholdnin-




gens dager. På den annen side ville
vi i dag raskere og mer effektivt
enn den gang ha kunnet hjelpe de
skadelidende.

Den hjelp det offentlige den
gang ga, besto vesentlig i skattelet-
telser og lån til gjenoppbygging. Det
ble også gitt tillatelse til å oppta
kollekt i Danmark og Norge til inn-
tekt for de rammede. Ingen av disse
foranstaltninger var særlig effek-
tive. Skattelettelsene ble gitt for et
visst antall år, men skattegrunn-
laget, gårdens skyld, ble ikke satt
ned, idet det ble forutsatt at går-
dene ved opprydding eller nyryd-
ding skulle bringes tilbake til sin
opprinnelige verdi i løpet av de
årene skattelettelsene gjaldt. Det
sier seg selv at for manges vedkom-
mende lot dette seg ikke gjøre.

Så ble det gitt adgang til å oppta
lån i Kreditkassen til gjenoppbyg-
ging og rydding av jorden. Renten
ble satt lavere enn vanlig, men på
den annen side ble det bare ytet
førsteprioritetslån. De gårdene som
hadde lidt størst skade, og derfor
hadde minst å pantsette, fikk såle-
des låne minst. Mange fikk også
redusert sine lånemuligheter ved at
det allerede var pantet hos dem for
skatterestanser. Det ble dog lempet
på utpantingene i påvente av at det
beløp som var innkommet ved kol-
lekten skulle bli fordelt.

Kollekten ga som resultat ca.
20 000 riksdaler, et atskillig mindre
beløp enn man hadde håpet på. Det
gikk dessuten 31/2 år etter katastro-
fen før de ble fordelt.

Den eneste direkte bevilgning til
de flomherjete distrikter, var de
penger kongen bevilget til gjenopp-
bygging av ødelagte veier.

Det er ikke vanskelig å forstå at
nøden var stor, og særlig vinteren
1790 var det nok mange som direkte
sultet. For øvrig merket man føl-
gene av de skjebnesvangre julidøgn
i 1789 til langt etter århundreskif-
tet, og ennå i dag, 170 år etter, er
minnet om «storofsen» levende i de
distrikter som ble rammet.

NORDISK SAMARBEID
I dagane 5. og 6. februar var det i København eit sammøte for

redaktørane av same slag blad som <<Fossekallen». Det var redak-
tør K. Valenius i «Kontakt», personalbladet for NESA, Nord-
sjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab, som skipa til
møtet. Møtet var interessant og lærerikt, det var danske, svenske
finske og norske deltakarar. Danskane er flinke til å ta seg av
gjestene, so det var også hyggeleg. Eine dagen bila vi ut og såg
Asnæsværket, eit nytt varmekraftverk på 70 MW som skal ut-
byggjast til 135 MW i neste byggetrin. Det er NESA som har
byggt det, og det ligg tett ved Kaluhborg. — To hyggelege og
lærerike dagar. Redaktøren.
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T.  Lillevold. Arne  Jensen. Andreas Gabrielsen. Iver Iversen frå Nore.

Driftsuhell ved kraftverk
Industridepartementet,
Vassdragsavdelingen.

Erkjentlighetsgave til driftspersonalet for resolutt  opptreden.

Den 3. juni 1959 oppsto det i turbin 4 ved Glomfjord kraftverk
en feil som i begynnelsen artet seg som en meget svak bankelyd
og små uregelmessigheter i lagertemperaturene. Etter ganske •kort
tid begynte turbinlageret å vibrere sterkt, og maskinen ble da
straks avlastet, utlagt og vakthavende ingeniør varslet.

Ved den påfølgende undersøkelse viste det seg sprekkdannelse
i turbinakselen midt mellom de to turbinhjul. Disse sprekkdan-
nelser var så langt framskredet at akselbrudd var nær forestå-
ende. Dette ville ha medført betydelige skader på anlegget samt
innskrekninger i driften. At dette ble unngått må tilskrives drifts-
personalets påpasselighet samt raske og resolutte inngripen som
for maskinistens og maskinmesterassistentens vedkommende inne-
bar personlige risikomomenter.

Tilstede i kraftstasjonen var:
Maskinmesterassistent Arne Jensen, maskinist Toralf Lillevold,

brettvakt Andreas Gabrielsen.

Frå  Mår: Lien,  Bergkvist, Tiller.

NORE MAR QLOMFJORD

Hovedstyret mener at betjeningen i dette tilfelle fortjener en
påskjønnelse i likhet med det som ble gjort etter skovlbrudd ved
Nore I den 16. desember 1951 og ved Mår 'kraftverk den 31. ja-
nuar 1952, ffr. kgl. res. av 21. desernber 1951 og 4. april 1952.
En foreslår derfor at betjeningen gis en erkjentlighetsgave.

Andreas Gabrielsen avgikk ved døden 20. juni 1959, og gaven
må i tilfelle utbetales til hans etterlatte.

Som nevnt ovenfor har det i de senere år inntruffet to lik-
nende driftsuhell ved andre kraftverk, nemlig 16. desember 1951
ved Nore kraftverk I og Mår kraftverk 31. januar 1952. Også i
begge disse tilfelle reagerte vakthavende betjening korrekt og
prisverdig raskt uten hensyn til personlige anstrengelser og fare.
Ifølge driftsledelsens rapporter kan en gå ut fra at de ved sin
resolutte opptreden avverget store skader og omkostninger. I
begge disse tilfelle ble det etter innberetning til Industrideparte-
mentet tilstått erkjentlighetsgaver til de av betjeningen som hadde
vakt da uhellet inntraff. Bestemmelse herom ble truffet ved kg1.
res., jfr. Industridepartementets brev hit av 10. januar 1952, jnr.
106/52 IDV og av 30. april 1952, jnr. 871/52 IDV.

Hovedstyret viser til foranstående og forelegger med dette saken
for Industridepartementet idet en foreslår tilstått erkjentlighets-
gaver i likhet med de tidligere bevilgede. Det har vært drøftet om
en skulle gradere beløpet i forhold til den personlige risiko som
falt på hver enkelt av de tre under løsningen av sin del van-
skene. Hovedstyret ser imidlertid saken slik, at de i fellesskap
måtte  løse  vanSkene og at alle bør få samme beløp. Det foreslås
tilstått

kr. 1000.00 til maskinmesterassistent Arne Jensen,
kr. 1000.00 til maSkinist Toralf Lillevold og
kr. 1000.00 til maskinist Andreas Gabrielsens etterlatte.

En går ut fra at overrekkelsen i sin tid bør skje under iakt-
tagelse av et passende seremoniell.

Behandlet i hovedstyremøte 9. dktober 1959.

Fredrik  Vogt

Anders Aarseth

Ved kongelig resolusjon i dag er bestemt:

<<Følgende driftspersonale ved Glomfjord kraftverk: Maskin-
mesterassistent Arne Jensen, maskinist Toralf Lillevold og ma-
skinist Andreas Gabrielsen — nå hans etterlatte — tilståes hver
kr. 1000.00 som erkjentlighetsgave for resolutt opptreden ved
driftsuhell den 3. juni 1959.»

Departementet går ut fra at det ved overrekkelsen av beløpet i
former som av Hovedstyret antydet, bør gis uttrYkk for stats-
myndighetenes særlige anerkjennelse.

Når eit tog kjem inn til ein hovudstasjon går det ein mann
langs toget og bankar på hjula for å høyre om det er sprekk i dei.
Det har vorte fortalt ein vits om desse karane. Ein av dei vart
spurd kvifor han gjekk der og banka, men det hadde han aldri
tenkt på. So vidt han visste so hadde heller ikkje han som hadde
jobben før hatt greie på det. Dei visste berre at det skulle ban-
kast på hjula.

Denne historia fortel noko viktig. Folk har lett for å tenkje at
dei som har den sort arbeid berre går der og er til stades, ikkje
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Frå Nore. N.  L.  Hagen og I. Åsen. Bilete av Frydenberg mangler.

noko meir. Men det er ikkje berre «å vere på plass». Desse folka
kan sine ting og dei kan gjere det som gjerast skal i den rette
augneblinken. Slik er det ogso ved kraftverka.

Dei tre karane oppe i Glomfjord kraftverk har synt det, og
mange andre har synt det same. På Mår kraftverk gjorde tre
mann det som gjerast skulle den 31. januar 1952, og sameleis med
dei fire som var på skift på Nore kraftverk den 16. desember 1951.

Eit moderne  turbinhjul til 250 000 kroner.

Hovudstyret i Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har vilja
gje ei påskyning for dette, og den kongelege resolusjonen er
komen som avgjerd på dette brevet av 9. oktober 1959.

Den 18. desember 1959 var sjefsingeniør Hugo frå Kraftverks-
avdelinga i NVE til Glomfjord kraftverk, og ved ei tilstelling fekk
dei so denne gåva.

Lysstikkci

Avd.ing. Edvard Jørstad.

«Har du sett siste Lysstikka, Nesdal? So skulle Fosse-
kallen og vore, du får ta modell av den. Lysstikka er
slik som eit slikt blad skal vere, der er ikkje lange
kjedelege artikler som ingen idest lese. Nei, prøv å få
Fossekallen so som den, so vert vårt blad lesande.»
Slike og liknande meiningar har eg høyrd ofte sidan
eg tok til med «Fossekallen». Lysstikka er bladet til
Oslo Lysverker og redaktør er avd.ing. Edvard Jørstad
står det inne i bladet.

I eit slikt lite blad er det redaktøren som har hand
om alt, og eg fann ut at eg skulle ta ein prat med Jør-
stad. Oslo Lysverker er grannen vår her på Drammens-
vegen 20, berre litt på skrå over gata, so vegen var kort.
Jørstad er tilsett i Kraftutbyggingsavdelinga. Han har 


vore i OL i 34 år og kjenner etaten ut og inn, og det
har mykje å seie for å finne fram til rette folket når
det er noko ein skal ha skreve.

«Kor lenge har du vore redaktør, Jørstad?»
«Nå er jeg begynt på 7. året.»
«Du kjem til å halda fram som redaktør so lenge du

er tilsett i OL?»
«Ja, jeg er fast ansatt til 1. juli 1961 og jeg går for

aldersgrensen 7. mai 1961.»
«Du vert altso redaktør etter at du har fått pensjon

då?»
«Ja, jeg blir jo det et par måneder, hvordan det kan

bli senere vet jeg ikke.»
«Har du noko gode råd til ein kollega?»
«Det er meget viktig å komme i kontakt med folk

i alle avdelinger, få de rette folk til å skrive om de for-
skjellige emner. Dette er litt av et problem, det er ofte
folk er tilbakeholdne, en må simpelthen lete dem
fram.»

«Har du noko retningslinjer kva som skal stå i bla-
det?»

«Nei, egentlig ikke, det skal jo være for og om etaten.
Jeg har forresten tatt en analyse som viser at ca.
50 prosent av stoffet som står i bladet er fra Lysverke-
nes arbeidsområde, 30 prosent er personalia fra for-
eningene, idretten, ferie og fritidslivet i etaten, mens
20 prosent er annet bedriftstoff og diverse annet.»

«Det var interessant, har du høyrd om andre blad
som har teke ein slik analyse eller er det noko du har
teke deg føre sjølv?»

«Nei, jeg har ikke hørt om det, jeg bare fant ut en
gang at det skulle være bra å vite hvorledes stoffet for-
delte seg på de forskjellige områder.»

«Takk skal du ha, Jørstad, det var hyggelig at du tok
deg tid til ein prat, og nye ting å tenkje på treng ein
redaktør støtt.» S. N.
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EN TELEMARKING
Han er født og oppvokst i Øvre Tele,

mark. Hans liv faller sammen med den
store industrielle utvikling som startet med
NorSk Hydro. I oppveksten opplevde han
det gamle bondesamfunnet. Det var natu-
ralhusholdningens siste år i disse strøkene.
De gamle skikkene var fremdeles levende.
En drakk og spiste av felles bolle, og buk-
ket pent for «sjaven» — det var ikke alltid
greitt å være husmann.

Det var en kamp for tilværelsen så hard,
at vi som vokser opp nå lurer på om det
er sant at det ikke er lenger siden.

Fra Notodden i sør til Rjukan i nord
har han hatt sitt virkefelt. Han opplevde
medgang og motgang som andre — i mel-
lonakrigsårene spesielt. I dag er han opp-
synsmann og ledningsmann ved Mår Kraft-
verk. Bor i en stor, moderne leilighet med
elektrisk oppvarming og alle de nyeste be-
kvemmeligheter.

På 60-årsdagen så vi fargelysbilder med
nyeste moderne utstyr. Barstad selv var
helst framvist i overallen. «Den habitten
har sittet på ham i 98 prosent av hans liv,»
sa fruen. Det gir et bilde av mannen, en
som er vant til å slite og liker å slite.

Han smiler selvironisk når han forteller
om den gangen han ble fast ansatt på må-
nedslønn som ovnsvakt ved Birkeland-Eyde-
ovnene på Rjukan. <<I kvit frakk skulle eg
gå som skiftmann og føre inn tall kvar
time. Du veit det gjekk ikkje» — som han
sier. Det ble å gå tilbake til utelivet som
timelønt mann med usikre og skiftende
arbeidsforhold.

Det er sikkert mange som har opplevd
mye i disse årene og slitt mye, men få har
Barstads evne til å fortelle om det, og få
har hans fortellerglede. Noen vil si at han
overdriver. Det kan noen ganger høres ut
slik, men de som kjenner ham vet at han
er en ytterlighetens mann på mange måter.
Når han først setter seg noe føre og går
inn for noe, er det ingen ting som stopper
ham.

En original, sier noen. Det er han ikke,
men en type er han, av den gamle, gode
skolen, vokst opp i et hardt klima. Det
fikk kanskje sønnen, Bjørn, føle da han
i et halvt år måtte bo hjemmefra for å
gå på realskole. Skolen lå bare noen kilo-
meter unna med god bussforbindelse, men
Barstad fant ut at han hadde godt av å
krøkes. «Enebarn, ser du,» sier han, «og
eg ska si deg han godtok alle betingelser
da han flytte heim att.» — «Men gjøre
det, nei det skjønner jeg ikke,» faller kan-
skje noen i tankene. Slik er mannen. Det
er alltid omtanke bak det han foretar seg,
og meningen er god.

Når fortelleren i ham slipper løs, går det
mest i heimbygdas dialekt. Historiene er
mangfoldige og detaljrike. Han er født i
Gransherad 8. januar 1900 og vokste opp
som den 5. i en stor søskenflokk. Faren
var altmuligmann. Plassen de bodde på
var for liten til å gi livsutkomme. Jentene
måtte ut som barnepiker så fort de var
store til det og i tjeneste siden. Guttene
måtte hjelpe faren.

«Eg kan jo hugse det,» forteller han, «at
me hadde ikkje pengar te såpe, og f-eks
om me hadde lampe, så var det ikkje
snakk om å tenne lampa. Hvis me skulle
lese på leksun konses så måtte me ha upp
øvnsdynna. Me måtte spara på parafin.
Så satt me med bokja på skrått ned med
øvnsdynna. Dette va fyre me fekk elek-
trisk lys, rnå hugse på me fekk ikkje det 


heime før i 1920. — Skulle me ha lampa
tent, så måtte me bestandig vente te far
kom heim.»

eg var ellev år,» forteller han vi-
dere, «var eg og bror min, han er to år
eldre enn meg, med far og tok upp ein
vannledning. Eg trur han var 194 meter
lang. Det var eg og bror min som tok upp
grøfta. Far han sto og mura brønn'. Ho
blei nok ikkje særleg djup den grøfta, for
det var mye undermerg der, men det svav
vel i en meter og tjuge og ned til åtti—
nitti sentimeter. Nok av det, gammel'n
sto og mura brønn' aleine med me tok upp
grøfta. Me begynna tidleg om våren den
gongen. Eg hugser det at søttande mai
fekk me femogtjuge øre til deling. Da
krangla eg og 'bror min om den eine øra
åssen me skulle deile den.»

Da vi spør hvordan dette kunne harmo-
nere med skolegangen, sier han at det var
ikkje snakk om skole hvis du kunne tjene
penger. «Me måtte være heime å hjølpe.
Det var beskjed nok til læraren.»

Etter konfirmasjonen reiste han hjem-
mefra, og siden har han klart seg sjøl.
Første jobben var ved oppgangsaga på
Tinnfoss ved Notodden. Han måtte lyve
på alderen for å bli antatt. Tinnfoss jern-
verk var han også innom før han dro til
Rjukan. Der arbeidet han som anleggs-
mann, inntil han ble fast ansatt som må-
nedslønt ovnsvakt. Det gikk altså ikke
lenge. Det ble anlegg igjen, og da det var
slutt reiste han tilbake til Gransherad.

Det var i den tiden Vassdragsvesenet
bygde Rjukanlinjene. Ingeniør Alten holdt
til i «Nøysomheten», som kontoret ble
kalt, og der ble Barstad tatt i arbeid. Mas-
tene ble kjørt med jernbanen til Grans-
herad, omlastet til hestetransport og kjørt
rundt til Tuddal. Våren 1923 var anlegget
ferdig, og da begynte en vanskelig tid. Det
var mange om beinet og vanskelig å få
jobber. I uvær lusket vi omkring Altens
kontor, forteller han, og håpet på linjefeil
og arbeid. Freidigheten var liten og agen
for arbeidsgiveren så stor at han torde ikke
gå inn og spørre. Vi ble vinket inn, som
han sier.

Barstad forteller om linjefeil og islast-
målinger og strevsomme linjebefaringer.
Da han skulle bygge hengebru fra Altens
hus over Tinnelva havnet alle i elvestry-
kene og én mann druknet. Da brua kom
opp ble den tatt av flommen i 1927. Det
er betegnende hva han selv sier om denne
tiden. <<Hvis du ikkje hevda deg på en
særSkilt måte, i ein eller annan form, så
hadde du små sjanser. Men hvis du au
konna hevde deg, at folk stola på deg og
at du konna gjera ein innsats, så hadde
du sjansen. Du måtte fyrste yte det du
konna og være litt fyre alle andre for å
komme litt i forgrunnen.»

Vinteren 1931 reiste han til GrønvollfOss
og anlegget der. Der ble han gift og la seg
opp 3600 kroner, forteller han. For det
bygde han seg hus i Gransherad. Han
'hadde ikke råd til kjeller i første omgang.
Den gravde han ut siden og stemplet opp
'huset imens. Det er dyrt å være fattig.

Siden gikk det i småjobber helt til han
begynte på Måranlegget i 1941. Da arbei-
det ble tatt opp i 1946 var han på plass
igjen, men først i 1949 flyttet familien
etter til Mår. Da ble han fast ansatt ved
driften av kraftverket som ledningsfor-
mann.

Halvor Barstad, Mår — fyl/er 60 år.

10 kV-Iinjen innover fjellet som han
fikk å gjøre med, var dårlig oppsatt og står
så utsatt og vanskelig til som vel noen
linje kan gjøre. Når han forteller om stra-
basene er det vel helst farene på vinterstid
han minnes. Folk reagerer gjerne når han
beretter om den gangen han moret seg
med å sende 4 toms spiker opp gjennom
pipa på Storenurhytta. «Me var ute i
uvær,» forteller han, «og skulle fyre opp
i ovnen, men det ble ikkje varmt. Da eg
Skulle sjå inn i øvnen låg det nokan få
gløar der borte røret gjekk upp. Da me
skulle sjå nærmare så låg det ein stein der
berre for det ikkje skulle trekke for sterkt.
Så tok eg nå bort denna steinen. Eg ville
sjå om det var noka fortetningar som
gjorde at det ikkje var muleg å få værmde
i'n. Resultatet var at eg hørde det for upp,
over rør'n, og øvnen ble aldeles hundre
prosent rein. Så tok eg fyrstikkasken og
heldt den på handa mi. Den reiste utor
og uppover røret fOr'n. For moro skuld
gjekk eg ut på lageret og henta noko spi,
ker. Eg begynte med 2 toms spiker og la'n
flat på handa mi. Den reiste uppover.
Ein 3 toms tok samme vegen. Fyrst ein
4 toms bremsa litt. Reiste gjord'n, men
han låg og høgg uppi røret.» Dette er en
av de mange historier om uvær og vind.

Nå har han begynt å tenke på pensjons-
alderen, og bygd seg hus på nytt. Så lenge
det sto på var han bare hjemme når han
sov. Men han bruker en del av sommer-
ferien på seg sjøl. Han har kjøpt seg bil,
innredet den for camping og reiser land og
strand rundt og ser seg om.

Når han kjører slik og «spytter» ut ben-
sinliterne, kan det vel hende han tenker
tilbake på lekselesingen i ovnslyset for å
spare parafin.

Han har fått det bra nå, og han har slitt
så mye og sett så mange forhold at han
forstår å verdsette de godene livet byr
ham. Så håper vi helsa holder så han også
de neste 10 år får slite ut noen blådresser.
Innsatsviljen er der, og resultater vises det
alltid etter ham.

K. R. H.

Min
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Store Norskes lasteanlegg i Advent Bay, for gruvene ved Longyearbyen, Svalbard.

FRA SVALBARD
I slutten av juli 1945 stevnet det gamle hurtigrute-

skip D/S Mosken nordover langs prins Karls forland
med den første pulje av folk til Statens kullgruver
Kings Bay ved Kongsfjorden på Svalbard. Da skipet
dreidde om nordspissen av forlandet ble vi møtt av
drivis fra breene og sur brevind med tette snøbyger.
Dette var noe av en forandring å komme fra Bergen
via Trondheim hvor temperaturen da var 30 C°. Det
var vel ikke å undres over at tankene mine uvilkårlig
streifet «Snemåkkervisa og Trondhjæm, Trondhjæm».

Inne på Bayen lå en lastebåt med stor dekkslast opp-
ankret, den kunne ikke legge til kaien da isen i krigs-
årene hadde gitt kaien slem medfart; på avstand min-
net den om et skremt pinnsvin med kaitømmeret strut-
tende i alle himmelretninger.

Det var opplagt at flyrapportene over anleggets krigs-
skader var vel optimistisk, anlegget var nærmest total-
skadet.

Vi ble landsatt fra livbåter og situasjonen var ikke til
å filosofere over, oppdragene var legio.

Transportmateriellet var i en dårlig forfatning, loko-
motivene var sprengt, endel av det rullende materiell
var kjørt på sjøen utenfor kaia. På skinnegangen var
samtlige sporveksler og sporkryss underminert og
sprengt. Kraftstasjonen omhyggelig sprengt i filler og
var et eneste krater av avslitte og forvridde stålbjelker
innfiltret i betongblokker sammenbundet av armerings-
jern. Det kjente Nordpol-hotellet hadde fått en full-
treffer fra grovkalibret skipsartilleri som hadde tatt
begge murpipene, disses vekt hadde sannsynligvis med-
ført at golvene i annen og første etasje lå i bakken. På
verkstedet var ødeleggelsene gjennomført omhyggelig,
samtlige maskiner var ødelagt, de mindre maskiner bar
tydelig preg av omgang med storslegga. Sykehuset av-
svidd. Ved gruvene brant fortsatt kullageret på femte
året. Gruvene var i krigsårene rent fulle av vann som
var frosset til is. Av de beboelseshus som ennå sto var
ingen i en slik forfatning at man kunne flytte inn. Be-
legget måtte foreløpig bo ombord i skipene.

Gjenreisingsplanen for anlegget gikk ut på at man
første året skulle skaffe den elektriske kraft til anlegget
fra 3 aggregat, en kort tid var også et fjerde diesel-
aggregat i drift. Til sommeren 1946 skulle en så ta
fatt på å gjenreise dampkraftstasjonen og da få til-




strekkelig kraft til kullproduksjon. Av den grunn var det
ikke bestilt ny dampkjele til erstatning for den sprengte.
Heldigvis ble derimot et turboaggregat med Asea
generator og det meste av det elektriske apparatanlegget
sendt opp til Svalbard i 1945. Det meste av materi-
ellet, bl. a. til kraftstasjonen, ble bestilt fra England
under krigen. Da man manglet eksakte oppgaver der-
over, ble bestillingene nærmest en vurderingssak, dette
medførte mange uforutsette tiltak under monteringen.
Bl. a. måtte det rigges opp en kupolovn, da en måtte
forarbeide en rekke modeller for støping av en rekke
deler i støpejern og messing samt kopper til kraftsta-
sjonen og gruveanlegget for øvrig.

Lossingen av de første to skip etter krigen var et
kapitel for seg. Lasten var lite egnet for manuell lossing
og transport da den hovedsakelig besto av gruvetømmer
av grovt kaliber, store kolli av bygningsmateriell,
tyngre maskindeler og spill. Av den grunn ble losse-
kapasiteten liten selv om arbeidet gikk helkontinuerlig.
Det illustrerer forholdene å nevne at en av skipperne,
ganske muggen for øvrig, som selvsagt var forståelig,
mente det ville ta minst 6 å 7 uker med nåværende
tempo å losse skuta. Han hadde sikkert rett, dessverre
kunne ikke jeg love ham økt kapasitet de første døgn,
heller tvert om. Hvis han ikke straks gikk ombord og
forseglet alle ferskvannstanker omgående ville lossin-
gen stoppe helt opp senest om ett døgn med det store
uttak. Dessuten kunne skuta lett bli en varig attraksjon
for stedet dersom det skulle blåse opp til uvær, noe vi
aldri var trygg for. En time senere ble all vask og
koking samt sjarmantisering utført i sjøvann ombord.

skaffe skipene bunkers og vann med de for hånden
værende hjelpemidler var ikke lett. Den eneste mobile
trekkraft til dette bruk var vi tobente skapninger, noen
«hestevandring» på kulivis med kurver på hodet eller
sekker på ryggen bortfalt da vi ikke hadde et brukbart
antall.

Vi var alt langt på sommeren, lossingen «stjal» alt
disponibelt mannskap. Alle bodde ennå ombord, da
disse først måtte skaffes tak over hodet på fast grunn.
Verkstedet måtte opp, det samme med høyspendinjer
og den provisoriske kraftstasjon. Skulle det nåværende
belegg skaffes levevilkår og arbeidsplasser gjennom
polarvinteren, måtte alt dette være unnagjort før denne
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satte inn. Dette hadde hittil bekymret meg mest, nå
kom dette med bunkringen på toppen og måtte gis
første prioritet.

Damplokomotivene ble nå sømfart meget inngående,
de var av de fleste, for ikke å si alle, ansett for ut-
åndet for alltid.

Det var ikke populært da jeg tok endel av losse-
gjengen, delte dem opp i helkontinuerlig skift for å ut-
nytte det vesle vi hadde av verktøy samt utnytte tiden
best mulig ved reparasjon av lokene. Det var ikke
mangel på medlidenhet og finter fra det øvrige av be-
legget under dette arbeid, ja selv driftsbestyreren av
anlegget mente at arbeidet var fåfengt. Etter 6 døgns
slit med godt tempo, ble det første loket koplet for et
drabelig vognsett og trukket opp i leiren der loket
med noen lange og hese ul fra fløyta kvitterte for fin-
ter og spydigheter ved å vekke det sovende belegg kl.
04.00. Kort tid etter ble lok. nr. 2 satt inn i transporten
og fraktet vann i store tanker og kull i jernbanevogner
til bunkring av skipene. Med den nye trekkraft ble
lossing unnagjort med anstendig liggetid.

Husene tok nå til å komme opp, men lys og hus-
installasjoner måtte innskrenke seg til talglys og para-
finlamper på rommene og petromaxlamper på verk-
stedet, kraftstasjon og messer av den gode grunn at vi
ikke eide lavspent installasjonsmateriell, dessuten var
det nå mer nødvendig å få opp høyspentlinjene først.

Arbeidet ble sterkt hemmet overalt av mangel på ut-
styr og materiell. Typisk for situasjonen var svaret
dr. Styrevik ga meg på møtet for avdelingslederne, da
det ble besluttet at jeg skulle dra ned til Norge for å
prøve å skaffe noe mer utstyr. Jeg har transalve, jodd,
ei saks og gas, som søster Gerda har lagd gardiner av.
Ja, det kvinnelige akke! Liknende var svaret fra messe-
bestyrerinnen, fru Arntzen: Gjevik, vi har 8 kopper til
200 mennesker! Ved ankomsten til Tromsø ble hoved-
kontoret orientert om situasjonen, og det gjorde sitt
aller beste. Men forholdene i Oslo og Tromsø var
svært like, de sivile lagre var tomme.

Det eneste var hos de allierte militære myndigheter.
Tilfellet gjorde at jeg på gaten ble stoppet av en svært
beseglet offiser som viste seg å være en gammel kame-
rat fra militæret. Han hadde en høy stjerne hos de
allierte og satt på grøtfatet som sjef for materiell-
avdelingen, saken var biff.

Etter et stabsmøte hvor det ble besluttet at jeg skulle
få all den hjelp og materiell de kunne avse, var det
rasket sammen en skipslast av forråd, skuta minnet
ikke så lite om Noas Ark da vi skulle seile.

Men akk, da jeg stakk innom meglerkontoret satt
skipper Brandal og ventet. Han meddelte at dyreverns-
nemnda hadde vært ombord og lagt ned forbud mot
at vi tok med husdyr slik de var plasert. Politiet var
varslet og holdt vakt ved fortøyningene så vi ikke
skulle få stikke til sjøs. Etter å ha hatt en kort råd-
slagning med passasjerene hvor vi var innforstått: kyr,
griser og hester måtte vi ha deroppe på Svalbard.

Dyrlegen, som dyrevernsnemndas sakkyndige repre-
sentant, hadde ikke noe å innvende mot at dekksluga-
rene som var bestemt for de 2-bente ble overlatt til de
4-bente. Vi 2-bente menn, kvinner og barn måtte for-
trekke i rommet under dekk forut og våre tidligere
køyeplasser ble okkupert av et snes feite svin, vel å
merke var de på 4 ben med klauer på.

Tromsø-politiet hevet blokaden med et humoristisk
glis. På nordtur var vi innom Longyearbyen og hentet 


et par transformatorer, på kaia sto Lindholm og ønsket
velkommen. Han var interessert i å høre om arbeidet
gled oppe i Kings Bay. Han var tobakklens og hans
bekymring var at belegget led av de samme vansker, av
den grunn hadde hele styrken på anlegget gått til «sit-
down» på brakka. Saken ble omgående ordnet ombord
ved et for begge selskap heldig byttelån. Direktør Lind-
holm sendte beskjed i land at dersom det ble brakt
ombord i skuta et angitt antall av gass- og surstoff-
flasker samt gruvebor og noe elektrisk materiell skulle
det bli tobakk. Før Lindholm og jeg var kommet opp
til kraftstasjonen var arbeidet tatt opp så vel på Hotell-
nesset som Sverdrupbyen og Skjæringa!

I Kings Bay var det nye materiellet et kjærkomment
tilskudd til slunkne lagre, stemningen ble lettere og
arbeidet også.

Som kraftforsyning hadde vi nå 3 dieselaggregater i
drift. Av visse grunner hadde vi ett av disse plasert ute
på krafstasjonen, ett i leiren ved verkstedet og ett oppe
ved gruvene. Nå ble det koplet nok et aggregat ved
gruven, men selv ved to parallellkoplede aggregat ble
det for lite kraft der oppe når lensepumper, gruve-
spill og andre elektriske maskiner skulle ha kraft. Nå
hadde vi fått materiell til å etablere et ringnett hvor
alle 4 aggregater matet innpå. Med en viss lastfor-
deling over døgnet hvor gruvene selvsagt hadde prefe-
ranse unngikk vi da utkopling av leirområdet med få
unntak. Etter hvert som driften i gruvene økte vokste
også belastningen på aggregatene og margin nærmet
seg 0.

Da vi fikk bare en liten del av det bestilte reserve-
materiell til aggregatene, og dertil kom at det krise-
betonte brennstoff ikke ga aggregatene på langt nær
den virkningsgrad vi hadde regnet med, ble stillingen
ikke god. Når temperaturen ble lav skilte brennstoffet

Kings Bay med luftskipshallen.

Fra de russiske gruveanlegg  på  Svalbard (finske blokkhus).
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60 år sidan :«TRIKKEN» overtok trafikken
For 85 år sidan fekk Oslo første sporvegsrutene sine.

Det var hestesporvegar som vart brukt, endå det på
same tid var søkt om konsesjon for anlegg av damp-
sporveg. Han som søkte om konsesjon for dampdrevne
sporvegar skreiv: «Stigningen i vore Gader er for stærk
for Hestesporvogner». I Oslo vart likevel ikkje damp-
sporveg teke i bruk, men både Stockholm og Køben-
havn har hatt slike.

Første sporvegsruta vart altså opna i 1875, og første
20 åra var hesten som trekkraft einerådande, men so
kom elektrisiteten inn i biletet. Litt om senn vann den
fram, først i eit nytt selskap som fekk konsesjon på drift
av nokre ruter i byen. Mange var redd dette framsteget,
og «Aftenposten» skreiv i 1899 «At den off entlige
Sikkerhed er ganske anderledes betryggende ved Heste-
drift end ved mekaniske Motorer vil vel neppe nogen
for Alvor bestride . . » Men denne drivkrafta hadde
likevel so mange føremonar at året etter i 1900 vart
siste hestesporvegen teken ut av trafikken, den elek-
triske sporvegen vart einerådande. Denne stillingen
hadde den fram til 1920-åra, då dei første rutebussane
kom i bruk. Eit privat selskap hadde sett i gang med
«dampomnibussar» i 1897, desse hadde jarnskodde
bakhjul og vart kalla «Tarmristarar», og folk var so
missnøgde med dei at dei gjekk berre eit par månader.

Seinare har elektriske bussruter teke over mykje av
trafikken til trikken, og i sentrum tek desse sikkert over
meir og meir.

No når striden rasar om slang og nylagingar i språket
skal få rett og rom, er det rart å tenkje på at trikk er
slik slang. Folk tykte det var for langt og tungvint å seie
elektriske sporvegar for å halde dei frå hestesporvegar.
So sa dei elektrisken, seinare vart det elektrikken, og so
til slutt trikken. No 60 år seinare er det ingen som
tenkjer på kva ordet trikk stammar frå.

I første tida fekk dei elektriske sporvegane krafta frå
eit dampkraf tverk ved Majorstua. Kring hundradårs-
skiftet bygde kommunen eit vasskraftverk ved Hamme-
ren, men dampkraftverket var i bruk i vintermånadene
i mange år framover.

«Aftenposten» skreiv i det før nemde stykket: «— det
vil med den elektriske Sporveisdrift stadig være for-
bundet en uberegnelig Fare for Liv og Gods for Kristi-
ania Vognmænd og private Hesteeiere og for Byens
Indvaanere i det hele taget.» Men den elektriske krafta
har her og synt at den har store føremonar, so dei
dystre spådomane slo ikkje til.

Ja, i eit byområde har den endå til store føremonar
samanlikna med bensinmotoren, elektriske motorar for-
pestar ikkje lufta slik som olje- og bensinmotorar gjer.

S. N.

seg. På toppen fløt nærmest en issørpe av vokspartikler
på størrelse med sagogryn; under drift strupet denne
sørpe til oljefiltrene så forbrenningen og effekten
ble svært variabel. Dette virket på generatorene og
i særdeleshet på regulatorene i tillegg til store last-
variasjoner fra gruvene når de store heiser og gruve-
pumper kunne slå inn flere samtidig. Dessuten med-
førte den dårlige oljen stor bekkdannelse på stempler
og hyppig fjærbrudd og revisjoner og reparasjoner av
regulatorer. Beregnet effektiv kraftproduksjon kunne
vanskelig sies å bli mer enn fra 3 aggregater av den
grunn, dessuten måtte jeg ikke se bort fra veivbrudd
og knekk av krumtapp, noe som også inntraff senere.

Etter å ha rekognosert anlegget, og det fra tidligere
driftsperiode, og tatt en tur over fjorden til New Lon-
don, ble sjefen for gruveanlegget gjort kjent med at jeg
anså det tvilsomt å kunne holde kraftleveringen gående
uten uheldige avbrekk med det nåværende materiell
og ba ham innhente styrets samtykke til å gjenreise 


dampsentralen straks, da jeg regnet å få en betraktelig
større kraftproduksjon og langt mer driftssikkerhet.

Monteringen av dampsentralen med tilhørende an-
legg måtte nødvendigvis under de herskende forhold ta
endel tid. Turboaggregatet var bygd for overhetet damp
og for et driftstrykk som lå atskillig over det arbeids-
trykk som kunne tillates for 2 gamle kondemnerte
dampkjeler som ble funnet uten apparatur og satt i
stand.

Den største drawback var at turbinskovlene var av
krisematerialer (støpejern) og mer mottakelig for
brekkasje, derfor måtte det gjøres spesielle foranstalt-
ninger for å unngå bl. a. «vannslag» når aggregatet nå
måtte drives med mettet damp. Dette gikk STAL med
på. Turbinens normale turtall var 3000 omdr./min.,
dette ga relativt små dimensjoner, men samstundes
stilte det langt større krav til smøresystemets sikkerhet.

Til nødlys i kraftstasjonen ble nyttet batterier. Men
til oppstarting av turboaggregatet måtte vi bruke et
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dieselaggregat som strømkilde for hjelpemaskineriet
inntil hovedaggregatet var oppvarmet og kommet opp
i normalt turtall og spenning, da ble driften av hjelpe-
maskineriet lagt over på turboaggregatet.

Selve driften av dampsentralen ble ganske stabil,
det tok litt tid før også øvete fyrbøtere var trimmet for
fyring med Svalbardkull. Hel driftsstans ved stasjonen
inntraff bare noen få ganger av noen varighet, årsaken
til disse var følgende:

Under et forrykende uvær med fralandsvind og stor
ebbe, falt kjølevannspumpen ut (slo tørr og tok opp
flygesand og luft), bunnsilen ble liggende tørr og kjøle-
vannsbrønnen bunnfrøs i den lave lufttemperatur,

28 C°. Dessuten sviktet ferksvanntilførselen. Da vi
ikke hadde evaporator måtte all tilførsel av ferskvann
for stasjonen den første vinter skje med vannkasser
trukket av hester. Denne transport var svært sårbar
om vinteren i snøstorm. Driftsstans nr. 2 skyldtes kjele-
skade, materiellspenninger i røkrør, sannsynligvis på
grunn av kjelestein og dårlig fødevann. Endel røkrør
og noen andre rør ble skiftet ut, og samtlige rør ble
valset opp.

Bryterfall på høyspentlinjene om sommeren skyldtes
i alminnelighet at store måker fløy på trådene, et par
ganger var årsaken defekte isolatorer og overslag.

Om vinteren var hurtig væromslag med sterk ising
årsak til linjebrudd, en gang under storm slo et par
faser på høyspentlinjene sammen.

Mangelen på ildfast hvelvstein av riktig kjemisk sam-
mensetning medførte endel ekstra varmt arbeid, men
ingen utkoplinger da skadene ble utbedret under de
vanlige revisjonsarbeider i helgedøgnet mellom lørdag
og søndag kveld når driften i gruvene sto og diesel-
aggregatene klarte å ta belastningen. Til å begynne med
oppsto der noe tæring i fortetteranlegget, men med visse
tiltak ble disse nøytralisert.

Vinteren 1945/46 ble det på Svalbard utarbeidet pla-
ner til forenkling av driften av dampsentralen, bl. a.
ble bruken av dieselaggregat ved stasjonen overflødig.
Ved å utstyre sirkulasjonspumpen med gjennom-
gående aksel og kople en dampdreven aksialturbin på
den ene enden og en vekselstrømsmotor i den annen
ende. Ved oppstarting av turboaggregatet ble kjøle-
vannspumpen drevet med aksialturbin inntil spennin-
gen på hovedaggregatet var tatt opp, da ble pumpen
drevet med elektrisk kraft fra hovedmaskinen. Som-
meren 1946 ble «vannrenna» montert. En sindig inn-
retning, elektrisk oppvarmet og drevet vannledning,
om lag 2500 m lang, som overflødiggjorde hestene til
vanntransport. Renna forsynte også leirområdet med
rinnende vann året rundt. Om sommeren fikk også
atskillige fiske- og lastebåter levert vann ved kaia fra
renna.

Bergmesteren for Svalbard utarbeidet en produk-
sjonsplan omkring 1945. Denne tok sikte på å øke den
norske kullproduksjon til vel 1 million tonn pr. år; dette
ville dekke landets behov.

Utviklingen har tatt en annen retning. De gamle
kunder har sviktet idet de nytter andre energikilder.
Avsetningen er derfor vanskelig og svært begrenset.

Kanskje er det mulig å få avsatt noe til Nord-
Russland? Med kullbriketteringsverk i Trondheim og
noe livligere jernbanetransitt fra Sverige med gunstig
returfrakt kunne det muligens la seg gjøre å dekke de
svenske varmekraftverks behov for brensel? Bergen
med sitt brikettanlegg skulle kunne dekke det samme
behov i Danmark. Maskinist Strømmans patent for kull-
pulverfyring av skipskjeler lar seg sikkert tilpasse sta-
sjonære varmekraftanlegg. Et privat selskap kan vel i
tilfelle neppe løse oppgaven uten støtte fra staten.

Sigurd E. Gjevik.
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IN MEMORIAM
Overingeniør Lars Ziegler Broch

døde 27. desember 1959, vel 69 år
gammel. Broch ble de siste 3-4 år
stadig mer svekket av sykdom, men
greidde likevel å ha en finger med
i sine mange interesser og gjøremål
helt til han i november måned
måtte innlegges på sykehus.

Broch var født i Oslo. I 1912 til-
trådte han som nybakt ingeniør ved
Statsbanenes brukontor, hvor hans
første jobb ble utformingen av de-
taljene til Minnesund-brua. I 1917
gikk han over fra Statsbanene til
Vassdragsvesenet, hvor han fort-
satte uavbrutt til sin død. Broch var
således 47 år i statens tjeneste,
hvorav 42 år i Vassdragsvesenet.

Ved siden av sin stilling ved
Statsbanene og senere Vassdrags-
vesenet, var Broch i 13 år, fra 1914
lærer i forskjellige bygn'_ngsfag ved
Kristiania tekniske skole, hvor han
i en årrekke også underviste i land-
m ål ing.

I tillegg til alle kraftlinjene og

transformatorstasjonene Broch har
vært med å bygge eller ledet byg-
gingen av, var han også etter første
verdenskrig ute på kartlegging av
kraftutbygningsprosjekter og innkjøp
av vannfall.

I tilknytning til sin stilling var
Broch medlem av flere tekniske
komiteer. Han var med å stifte
Nordenfjelske Kraftsamband hvor
han en tid var formann, videre
nevner vi EFI's islastkomite og lett-
metallkomiteen.

Broch holdt flere år gjestefore-
lesninger ved Norges tekniske høg-
skole om «planlegging, bygging og
vedlikehold av høyspente kraftled-
ninger».

Også i sitt private liv var Broch
meget aktiv og virksom. Han var
fast formann i to gårdaksjeselskaper,
var i 10 år medlem av styret og
viseformann i Oslo Gårdeierfor,
ening, videre styremedlem i A/S
Norsk Vaktselskap og styremed-
lem og formann for en av de
eldste Nordmarksklubber, skiklub-
ben «ODD» på Slakteren. I ca. 25 


år var Broch medlem av et em-
betskollegium i Frimurerlosjen.

Broch var også en meget ivrig
sanger, han var medlem av Studen-
tersangforeningen, Guldbergs Aka-
demiske Kor og Frimurernes Sang-
forening og i tillegg var han med

en privat sangkvartett.
Vi som daglig hadde gleden av

å være sammen med Broch, har
mye å takke ham for. Han hadde et
enestående godt humør, et likevek-
tig og godt avbalansert sinn, egen-
skaper som kom godt med for en
kraftlinjebygger, som stadig, ut fra
offentlige hensyn, må krenke sær-
interesser.

Broch hadde mange venner, og
var aktet og æret av sine kolleger
og underordnede for sin rettskaf-
fenhet og evne og vilje til å hjelpe
den enkelte. Han forsto fremfor de
fleste å slippe ungdommen til, og
selv blant ungdom var ofte hans
innstilling den mest moderne.

En særpreget personlighet er gått
bort, men hans minne vil leve
videre.  J. Madsen.
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Gerda Fassum

Fullmektig I, Gerda Fossum,
Vassdragsavdelingen, sluttet ved
årsskiftet 1959/60 etter eget ønske.

Frøken Fossum begynte i etaten
8. april 1922 som midlertidig assi-
stent II, og arbeidet først noen år
vesentlig i Elektrisitetsdirektoratet.
Til Vassdragsdirektoratet (-avdelin-
gen) kom hun i 1930 og ble fast
ansatt 1. september s. å., fremdeles
som assistent II. Det gikk heller
smått med avansementet den gang.

Det er således en lang tjenestetid
frøken Fossum har hatt i etaten,
men det er likevel ingen alders-
grense som markerer avslutningen
av hennes tjeneste. Hun har fore-




trukket å slutte før og å ta fatt på
sitt «otium» i full form. Dette kan
fra hennes synspunkt være for-
ståelig, men det er å beklage fra
etatens og hennes medarbeideres
side.

Det er et dyktig og interessert
arbeid frøken Fossum har nedlagt i
etaten. Det har alltid vært lett å
samarbeide med henne, for hun har
blant så mange gode egenskaper
også et forfriskende humør. Dette
er selvsagt en medfødt herlighet,
men det har sikkert heller ikke
vært til skade at hun har kunnet
reise nokså meget, også i yngre år.

Vi beklager som sagt at frøken

Fossum slutter så tidlig, men hå-.
per at hun for sin egen del har
valgt riktig.

Vi takker henne for godt sam-
arbeid gjennom mange år og ønsker
henne alt det gode som friheten
kan gi, først og fremst at hun får
beholde helsen og humøret. A. A.

00000000000000000000

Klipp  frå st.prp. nr. i  (1959-60)
(1959-60)

Hovedstyret bemerker 'bl. a. at publikasjonen «Nyttbar vasskraft
Norge» foreligger i manuskript og trykkingen kan ta til i

begynnelsen av 1960. Hovedstyret regner med at den vil være
ferdigtrykt i 1960, og til trykkingen er da ført opp kr. 20 000.00.

Kap. 2257. Tilsyn med vassdragsanlegg.
Tilsynet er en del av Hovedstyrets vassdragsavdeling. Avgiftene

skal beregnes slik at statens utgifter blir dekket, jfr. redegjørelse
St.prp. nr. 1 for 1956.

Kap. 576 og 2260. Forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider.
I 1958-59 gikk med til vanlige forbyggings-, sen'kings- og

flomskadearbeider, kap. 576, post 1, kr. 4 381 200.00 og som
distriktstiNkott, kap. 2260, kom inn kr. 1 242 500.00. Videre gikk
med kr. 3 082 700.00 av sysselsettingsmidler (kap. 1016) og kr.
945 300.00 som distriktstilskott til sysselsettingsarbeidene.

Til tunnel i Østerdalsisen for sikring mot flomskade fra den
bredemte sjø i Svartisdal i Nord-Rana, kap. 576, post 2, er pr.
30, juni 1959 'brukt kr. 5 715 700.00. Hovedstyret bemerker i sitt
budsjettforslag av 10. september 1959 at tunnelen er ferdigsprengt
og at overføring pr. 30. juni 1959 kr. 135 000.00 og bevilgningen
for 1959-60 kr. 250 000.00 bør stå til rådighet inntil en får noe
erfaring for hvordan tunnelen virker.

Kap. 577. Tilskott av elektrisitetsforsyningen.
Når de utvidelser av ledningsnett m. v. som nå pågår med

statsstønad, er fullført, skulle det gjenstå ca. 35 000 fastboende
mennesker uten elektrisitetsforsyning, jfr. redegjørelse i St. prp.-
nr. 1 for 1959. Forsyningen av de områder som ikke med forsvar-
lige omkostninger kan tilknyttes vannkraftanlegg, er under utred-
ning.

Post  8. Aura  kraftanlegg.
Hovedanlegget, OSbuanlegget og overforingslinjene antas som

bebudet i St. prp. nr. 1 for 1959, å bli ferdige i inneværende
termin.

Omkostningsoverslaget for overføring av mer vann til Aursjøen
(«takrennen») er 23 mill. 'kroner når veianlegget i Eikisdalen
regnes med. Hittil er bevilget 16.75 mill, kroner, hvorav syssel-
settingsmidler 3 mill. kroner. Hovedstyret anfører bl. a.:

«Av omsyn til det økende kraftforbruk, ikke minst ved alumi-
niumsverket, anser en det for vesentlig å fremme disse anlegg så
raskt som mulig. Etter planen vil en gjøre hele anlegget fra
Leipåna til Aursjøen ferdig til å tas i drift omkring årsskiftet 1960
til 61. Av anleggene nord for Leipåna vil en samtidig ha utført
en vesentlig del av anleggsarbeidet, men en regner først somme-
ren 1961 å få anlegget ført så langt fram at en kan overføre også
Breimega.

For å gjøre en slik framdriftsplan mulig foreslås bevilget
5.5 mill. kroner for annet halvår 1960.»

Styra i etatgruppene i 1960
Departementets sjef- og sekretærforening, gruppe NVE, Stafo.

Formann: Konstruktør C. Horn (K).
Styremedl.: Førstesekretær F. Helland (F).
Styremedl.: Kontorsjef F. Andresen (B).

varamann: Hovedkasserer R. Lowum (A).
varamann: Sekretær F. Storaker (K).

Departementets fullrn.- og assist.forening gruppe NVE, Stafo.

Formann: Fullmektig K. Jonsen (F).
Nestformann: Fullmektig J. Tande (H).
Kasserar: Underkasserar S. Halvorsen (A).

Nytt styre  i bedriftsgruppe NVE Oslo, av NITO.

På årsmøtet i vår gruppe 8. desember 1959, ble følgende tillits-
menn valt:

Formann: Olaf Abilgaard (B).
Nestformann: Neri Ljødal (E).
Sekretær: Leif Burhol (B).

Styremedl.: H. Kristiansen (H).
Styremedl.: B. Sletaune (F).

Vassdragsvesenets etatsgruppe av NIF.

Etatsgruppen holdt årsmøte 16. desember 1959. Det var bl. a.
valg på nytt styre, og etter konstituerende møte 22. desember 1959
har dette fått følgende sammensetning:

Formann: overing. J. Sørensen, Bygningsavd.
Viseformann: avd.ing. A. Lieng, Hydrologisk avd.
Sekretær: avd.ing. A. Johansen, Tilsynsavd.
Styremedl.: overing. S. Aalefjær, Bygningsavd.
Styremeal.: avd.ing. Th. Hoff, Tdkke kraftanlegg.
Varamann: overing. K. Røst Hagen, Mår Kraftverk (for 1 år).
Varamann: K. Hage, Kraftverksavd. (for 2 år).

Vassdragsvesenets gruppe av Sentraladministrasjonens
Tjenestemannslag, avd. 2, av NTL.

Styret består av følgende personer:
Formann: Rolf Røsok-Olsen.
Kasserer: Gerd Moltzau.
Sekretær: Gunnar Jakobsen.
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Småniiii

Det er no utarbeidt referathefte frå den 2. Nordiske Hydrolog-
konferanse. Heftet er på 67 sider pluss 9 vedlegg, i alt ca. 100
sider. Prisen er 20 kroner, og hefta er å få på Hydrologisk avde-
ling, Iskontoret, adr. NVE, Drammensvn. 20.

RASJONALISERING

I samråd med R-direktoratet har Hovedstyret gitt firmaet Indu-
strikonsulent A/S, Skøyen, i oppdrag å framkomme med forslag
til framtidig ordning av arkivene og av kasse- og regnskapsvirk-
somheten ved kontorene i Oslo med sikte på innpassing i etatens
nye administrasjonsbygg. Firmaet har allerede begynt sin virksom-
het, og innsamler f. t. de nødvendige opplysninger og oppgaver.

KONTORASSISTENTER I

Lønns- og prisdepartementet har gitt Hovedstyret fullmakt til
å ansette kontorassistenter med examen artium o. 1. direkte i
lønnsklasse 3, uten først å innhente departementets spesielle sam-
tykke til dette.

TANKKRAFT

Som følge av strømsituasjonen tidligere i vinter fikk Elektrisi-
tetstilsynet inn om lag 10 søknader om dispensasjon fra de
gjeldende bestemmelser vedr. overføring av el.kraft fra T-2 tank-
båter. På grunn av betydelig nedbør i årets siste måneder ble
situasjonen betraktelig bedret, slik at den planlagte «tankkraft»
ikke kom til anvendelse i så stor utstrekning som antatt nød-
vendig.

BIBLIOTEKET

Bibliotekar 0. Wiik, som har vikariert for bibliotekar 0. R.
Krag i vel ett år, har nå gått tilbake til sin tidligere stilling ved
UB.

NEMCO

Den 7. desember i fjor ble Norges Elektriske Materiellkontrolls
nye laboraroriebygg på Blindern innvidd og tatt i bruk. Samtidig
ble NEMCO's 25-årsjubileum feiret.
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År og dager i 1960
«Fossekallen» vil gjerne - for en gangs skyld - være tidlig

ute med navnene til de som i år runder hele tall. Disse blir

70 ÅR

Sivilforsvarskonsulent N. Eggan (K), 31. mars.
Førstesekretær S. Lunda (H), 14. oktober.
Kontorfullm. II, Tordis Ingebrigtsen( 6. distr.), 12. november.
Konstruktør I. P. Øverby (F. Vestlandsktr.), 22. desember.

Disse blir

60 ÅR

Masinm.assistent N. Skeie (Hakavik), 2, januar.
Maskinm.assistent H. B. Moe (Hakavik), 18. juni.
Kontorfullmektig i særklasse, fru Ida Miinster (A), 29. august.
Overingeniør I, J. Følling (6. distr.), 9. juli.

Disse blir

50 ÅR

Overingeniør I. A. Gohn (K), 26. april.
Oppsynsmann I, E. Steen (Tokke), 25. mai.
Maskinist J. Hansen (Aura), 3. juni.
Overingeniør I. J. Engh (B), 9. juli.
Overingeniør I, E. Wessel (B), 30. juli.
Montørformann N. Flink (Glomfjord), 31. juli.
Kontorfullm. II, 0. Tøfte (Aura), 22. august.
Maskinm.assistent J. Tiller (Mår), 3. oktober.
Verksmester 0. Seierstad (Tokke), 11. oktober.

Vi gratulerer, og benytter anledningen til også å ønske over,
ingeniør I, J. Hol (K), som fylte 75 år den 1. januar - til lykke
med «hele tall».

PRØVENEMNDA

NEMCO's prøvenemnd består f. t. av representanter fra føl-
gende 7 institusjoner:

Hovedstyret for NVE.
Norske E.verkers forening.
Landsforeningen for Elektrisk Industri.
El.grossistene.
Norske E.verker og Kraftstasjonsforbund.
Norges Installatørforbund.
Dessuten er NEMCO's sjef, direktør P. D. Poppe, medlem av

nemnda.

MØTER m. v.

CIGRE holder møte i Paris 15.-25. juni.

Stasjonsingeniørmøte ble holdt på Røssåga Kraftverk 20.-24.
september. Kraftverkssjef Hjort (K) og sjefingeniør S. Hansen (B)
deltok, sistnevnte med et foredrag om <Turbiner, rørledninger og
turbingeneratorer».

9th Electrical Engineers Exhibition Feature: «Marine Electrics»
5.-9. april i London. (Electrical Engineers ASEE Exhibition Ltd.
Museum House Museum Street. London WCI. International Union
for Electroheat;7th annual plenary meeting. Mai i Wien. (Adresse:
14. rue de Staël. Paris 15. e.)

International Conference on Large Electric System. 18th Gene-
ral Assembly 15.-25. juni i Paris. (CIGRE. 112 Boulevard Hauss.
mann, Paris 8 c.)

Nordisk Råd vedtok på sitt siste møte i Stockholm at den
nordiske vasskraftkomites arbeidsfelt, som hittil bare har omfat-
tet «Nordkalotten», skal utvides og at Danmark opptas som nytt
medlem. Komiteens navn ble endret til Nordisk Elkraftkomite.

I dagene 23.-24. november ble det i Oslo holdt et møte sam-
menkalt av NEF og NEVF, emne: «Vedlikehold». 24 ingeniører
fra etaten deltok. Overingeniørene A. Vinjar og H. W. Bjerkebo
(begge K) var blant foredragsholderne.

Avd.direktør T. Hodne (T) deltok i CEE's møte i Lugano.

OPPDRAG OG VERV
Overingeniør Karsten V. Mathisen (K) er gjenvalt som NVE's

representant i EFI's styre for perioden 1. jan. 1960-31. des. 1961.

Avd. direktør T. Hodne (T) med overingeniør A. Schønsee
(T) som varamann, er oppnevnt som etatens representant i
NEVF's prøvenemnd for kommende 1,årsperiode.

Avd.direktør A. Klæboe (H) er utpekt som NVE's representant
i Det offentlige isutvalg, etter avd.direktør Søgnen.

VERN OG VELFERD

I Verneutvalget for bygg- og anleggsvirksomhet er overingeniør
0. Johannessen (B) oppnevnt som Vassdragsvesenets faste repre-
sentant.

TREIMPREGNERING

Det nordiske treimpregneringsmøte 1959 ble arrangert i Norge,
med Norsk Treteknisk Institutt, Blindern, som arrangør. NVE
var representert ved overingeniør B. Madsen (B. fj.).

DELTAKELSE I KURS

Reparatør A. J. Gimre, Hakavik kraftverk, har deltatt i et
dreiekurs ved Statens teknologiske institutt. Mekanisk montør-
formann A. R. Karlsen og timelønt arb. Audun Kvamme, begge
Røssåga kraftverk, har gjennomgått et kurs i buesveising.

Overingeniør K. Y. Nilsen (B) var blant deltakerne i NIEF's
kurs i «Beregning av konstruksjoner i bruddstadiet (Plastic Ana-
lysis)» på Stord og i Oslo.

I fjorårets Industridager ved NTH deltok 8 ingeniører fra
etaren.

PERMISJON

Oppsynsrnann Myhrvold ved settefiskanlegget i Eresfjord (Aura)
er tilstått 2 å 3 måneders permisjon for å studere settefiskanlegg
under Kg1. Vatrenfallstyrelsen.
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NYTT DIREKTORAT

I henhold til Stortingets vedtak og kg1. res. av 9. oktober i fjor
er det fra 1. januar i år opprettet et Statens bygge- og eiendoms-
direktorat. Fra samme tidspunkt oppheves Riksarkitektkontoret.
Direktoratets adresse er Karl Johans gate 14, Oslo.

NORDKALOTTEN

Foreningen Norden har sendt ut innbydelse til en Nordkalott-
konferanse som skal holdes i Torneå i mars. Det er økonomiske
spørsmål som vil bli drøftet.

ISLASTKOMITÉEN

Overingeniør J. Madsen (B), er innril videre oppnevnt som
Hovedstyrets representant - etter avdøde overingeniør Broch

den Islastkomite som er nedsatt av Elektrisitetsforsyningens
Forskningsinstitutt.

International Electrotecnical Commission har møte i Madrid
i dagene 29. juni til 10. juli.

UTVALG

Hovedstyret har besluttet å nedsette et utvalg for å gjennomgå
lønnsplaseringene m. v. for driftspersonalet ved statskraftverkene.
Utvalget har fått følgende sammensetning:

For Hovedstyret:

Overingeniør H. W. Bjerkebo (K), formann.
Konsulent 0. Skjørten (A).
Overingeniør E. Frogner (Aura).

For stasjonsbe tjeningen:
Maskinist Helge Martinsen (Smestad).

For maskinmestere og ledningsmestere:
Maskinmester Ragnar Hakavik (Hakavik).

For linjepersonalet:
Ledningsformann Ø. Heia. 


AFF

Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshrayskole har
også i år stilt til rådighet inntil 4 friplasser i Administrasjons-
kurset for embets- og høyere tjenestemenn i statsadministrasjonen.
Kurset varer i ca. 11 uker, og er som tidligere år henlagt til Sol-
strand Hotell ved Bergen.

«Strömkarl» heter Vattenfalls jubileumsskrift 1959, med under-
titel «En kronika om Vattenfall, dess miljöer och månniskor».
Bildene er levert av Lennart Nilsson og tekstene av Charlie
Cederholm. Trykk: A/B Svenskt Djuptryck, Stockholm.

Et ekspl. av «Stromkarl» er til utlån i NVE's bibliotek.

HOVEDSTYRETS MØTER

Det ble i fjor holdt 15 hovedstyremøter og behandlet 590 saker.

HOVEDSTYRETS SYNFARINGER I 1959

I tiden 10.-17. september foretok Hovedstyrets medlemmer
m. fl. synfaringer av Sjåvatn i Tuddal, Finndalsvassdraget i Fyres-
dal, Tokke-Vinje-vassdraget, Skinvatn i Rauland, Mår kraftverk
med reguleringsanlegg, regulerings- og overføringsanlegg i Uvdals-
vassdraget, samt Nore Kraftverk med reguleringsanlegg.

UTVALG

Da reparatør Helge Martinsen, Smestad, er sendt på et lengre
arbeidsoppdrag nordpå,  er  reparatør Jac. Thorsvald, Smestad, opp-
nevnt i hans sted i Utvalget for lønnsplasering m. v. ved stats-
kraftverkene.

BRUK AV EL.KRAFT

Bruken av elektrisk kraft varierar frå land til land. Her kjem
oppgaver frå ndkre land. Tala er kWh pr. innbyggjar i 1959, og
Noreg står som nr. 1.

1. Noreg 7820. 2. Sambandstatene 4180. 3. Sverige 4030. 4. Stor-
britannia 2070. 5. Vest-Tyskland 1800. 5. Finnland 1800. 7. Frank-
rike 1400. 8. Belgia 1390. 9. Holland 1190. 10. Sovjet-Samveldet
1050. 11. Danmark 950. 12. Polen 780.

MØTE

Kraftverksjef Hjort (K), har fått innbydelse til å delta i De tyske
elektrisitetsverks årsmøte som blir holdt i Mannheim i tiden
9.-11. mai.

Fossum, Arne W.
Fulsås, Erling
Holter, Trygve
Jacobsen, Erik
Johre, Else-Marie
Mehus, Thor
Moen, Aslaug
Storvik, Kjell B.
Winther-Berge, Ebbe
Wold, Thorvald

Bråthen, Martin
Baadstø, Nils
Fasting, Synnøve
Frogner, Einar
Hagen, Reidar
Helle, Astrid
Hope, Olav
Haakonsen, Karl

mek.reparatør
kontorass. I
maskinbokh.
maskinist
kontorass. II
kontorfullm. II
kontorass. II
kontorass. I
maskinist.
el.reparatør

maskinm.ass.
konstruktør II
kontorfullm. II
overing. I
ledningsmester
kontorass. I
avd.ing. I
maskinist

Glomfjord kr.v.
Tokke kr.anl.

Glomfjord kr.v.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.anl.

Glomfjord kr.v.
Glomfjord kr.v.

Røykås trafo.
Innset kr.anl.

Overføringslinjene
Overføringslinjene
Tokke kr.anl.
F.N.N.ktr.
Røykås trafo.

Irgens, Aage
Krogh, Rolf
Laukøy, Per
Lie, Unni
Moløkken, Bjørg
Midjås, Hildegunn
Møller, Aksel
Solberg, Edith
Steen, Inger Margrethe
Steen, Rolf
Steiner, Ingvar
Tambs, Tony
Tysnes, Gunnar
Vassbø, Birgit
Ve, Jens J.
Wennemo, Astrid

Davidsen, Ottar M.
Erstad, Per
Grande, Reidar
Granum, Jorunn
Olsen, Arne Kåre
Stenberg, Peder
Taraldlien, Asbjørg

avd.ing. I
maskinmester
avd.ing. I
kontorass. I
kontorass. I
kontorass. I
avd.ing. II
maskinbokh.
kontorass. I
maskinist
avd.ing. II
avd.ing. II
kontorfullm. II
kontorass. I
avd.ing. II
kontorass. I

maskinist
oppsynsmann I
konstruktør
kontorass. I
maskinist
konstruktør
kontorass. II

Innset kr.anl.
Innset kr.v.
B.Fj.
Tokke kr.anl.

Tokke kr.anl.
ELtils. 1. distr.
Tdkke kr.anl.

Smestad trafo.
El.tils. 4. distr.
El.tils. 3. distr.
Røssåga kr.anl.
Tokke kr.anl.
El.tils. 2. distr.

Glomfjord kr.v.
Aura kr.anl.
Røssåga kr.anl.

Glomfjord kr.v.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.anl.

Personalforandringer i etaten
i. kvartal 1960

Tilsettelser:

Opprykking i lønnsklasser:

Fratredelse etter egen oppsigelse:

Fratredelse etter oppnådd aldersgrense:
Fossum, Gerda fullm. I V

AKTIETRYKKERIET OSLO 1960


