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TOKKE

Opning

med

telemarkstoner.

Innspurten på et anlegg er alltid slitsom for de som
er midt oppe i det. Denne gang var vår beslutning om
åpning 22. august 1961 en ekstra belastning og nervepåkjenning for dem. «Jeg ville ikke våget å bestemme
åpningsdato for et anlegg før maskinene var prøvet,»
sa vår tidligere sjef, dr. F. Vogt. Vi gjør det kanskje
heller ikke om igjen. Formiddagen åpningsdagen var det
ugreie under en prøveoppstarting og at karenes nerver
da holdt, er et under. Takk til alle for den imponerende innsats dere gjorde og den sportsånd dere viste.
Tokke er nå omtalt i den grad at noe nytt vanskelig
kan komme fram. Jeg skal dog ganske kort nevne noen
tall og resumere viktige beslutninger fra anlegget.
Høsten 1953 fikk vi av våre sjefer ordre om full
fart på planleggingen av Tokke. Desember 1954 var
B.avd.'s plan klar. Mens planen og reguleringssøknaden ble behandlet, var vi alle ivrige etter å få begynne forberedende arbeider. Stor var gleden da Stortinget 15. september 1955 bevilget 3 mill, kroner til
anleggskraftverket Haukeli og enkelte andre forberedende arbeider. 23. april 1956 besluttet Stortinget utbygging av Tokke 1 med tilhørende understasjoner og
fjernledninger. For 1956/57 ble bevilget 55 mill., og
forutsetningen var at alle fire maskinene skulle i drift
så fort som mulig. Vi la opp et program med en passende margin for uforutsette vanskeligheter med
fjellet, leveringer osv. Dette program gikk ut på igangsetting 1. januar 1962. Maskinene ble bestilt og arbeidet lagt opp etter et meget strammere program, som
forutsatte at det ikke ble overraskelser av noe slag, det
såkalte interne program. Vi fikk mye vanskeligheter
med fjellet på enkelte avgjørende steder som kraf tstasjonen og rørsjaktene, en leverandør fikk vanskeligheter med stålstøpegods m. v. Når vi da klarte å
komme i gang 11/2 måned etter det helt knappe,
interne program, har vi grunn til å være meget vel
fornøyd. Personlig liker jeg dog ikke de store overskrifter om at «Tokke i gang et halvt år før programmet» osv. Jeg liker forresten heller ikke uttrykk
som «Nord-Europas største kraf tverk», «Verdens

største turbin i sitt slag» osv. Svenskene har Stornorrfors med 375 MW på 3 aggregater, og det er plass til
et fjerde.
Overslaget desember 1954 var 350 mill. kroner. Det
var da regnet med beskjeden Songadam og stor regulering i Totak. Ved Kronprinsregentens res. av 8.
februar 1957 ble reguleringen fastsatt, og det var da
nødvendig å flytte endel av magasinet fra Totak til
Songa. Det nye overslag ble 380 mill, kroner, heri innbefattet prisstigning fra 1954 til 1957. Vi regner nå
med 360 mill, kroner, og denne reduksjon skyldes for
en stor del bedre utnyttelse av folk og maskiner ved
at kontinuerlig utbygging av resten av vassdraget er
sikret. Inntil åpningsdagen var det brukt 316 mill.
kroner.
Linjer og understasjoner var i 1956 beregnet til 110
mill, kroner, mens det nå ser ut til 100 mill, kroner
vil klare seg. Det er til nå medgåt`t 83 mill. kroner.
Det er her noe endringer i planene, men en vesentlig
reduksjon skyldes mer rasjonell linjebygging.
Arbeidsstyrke ved Tokkeanleggene pr. 1. august
1961 var 917 arbeidere (inkl. kokker) og 104 funksjonærer, ved Tokkelinjene 201 arbeidere og 8 funksjonærer i marken, totalt 1230 mann. Hertil kommer
leiebilsjåfører, entreprenører, montører m. v., så 16—
1700 mann har vært i sving samtidig.
I arbeidslønninger er det til egne arbeidere og funksjonærer utbetalt ca. 85 mill. kroner.
Av andre tall kan i farten nevnes at 6.3 mill, kroner
er medgått til skjønnsutgifter (ekskl. fjernledninger),
det er kjøpt for 40 mill, i anleggsmaskiner, 7 mill.
tonn stein og jord er flyttet (1 mill, vanlige lastebillass!), 35 000 tonn sement og 1900 tonn dynamitt er
medgått.
Det er bygget 214 km 300 000 volts ledninger.
Jeg håper våre folk etter hvert skal få tid til å offentliggjøre erfaringer, etterkalkyler, inndrifter, arbeidsprestasjoner m. v. fra de viktigste arbeider. Det er ting jeg
vet vil interessere mange.
S. Aa.

Statsministeren

set i gang Tokke.
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Foredrag av Ivar Aasen, Nore, i teknisk
forening av DNA.
===

===
.= Har vi en ikke tilstrekkelig
observert tapskilde
===i vår kraftutbygging ?

Måling av tap og bestemmelse av
virkningsgraden er begreper som er
fast knyttet til våre kraftverker. Det
har alltid vært et mål, ved hjelp av
de tekniske anlegg, å søke utnyttet
den størst mulige del av den potensielle vasskraft, slik vi finner denne
i naturen. At det også skal foregå
med de rimeligst mulige kostnader
er også en selvsagt ting.
Mitt første møte med begrepene
tapsmålinger — virkningsgrad —
ligger over 40 år tilbake i tiden, i
min grønne ungdom, i årene like
etter den første verdenskrig. Det
var i en liten kraftstasjon, i et lite
vassdrag om lag en tre mils vei sør
for Trondheim. Elva som heter
Vigda, kommer fra et vann som
heter Ånøya. Elva har et løp på
om lag en mil til den renner ut i
Trondheimsfjorden i Buvikbukta.
Fossene er konsentrert i Vigdas
øvre løp. Øverst, like ved Ånøya,
er Sagbergfossen. En drøy kilometer
lenger nede Rakbjørgsfossene. Fra
gammelt av ble fossene utnyttet til
sagbruk og bygdemøller. tinder den
første verdenskrig var det i Sagbergfossen et sagbruk og to kvernhus, i den nedre fossen sag og
høvleri, ett kvernhus, og endelig en
gammel tovstampe nederst i fossen.
På nevnte tidspunkt ble Sagbergfossen solgt til Løkken Kraft A/S
som straks gikk i gang med utbygging av de 27 fallmetrene i fossen.
Etter nåtidens målebegrep var det
ikke så store greiene. Dette var i en
tid da målebegrepet «Megwatt» var
ganske ukjent. Vi greide oss lenge
med «Kilowatt» uten at tallene
derved ble for store og uhåndterlige. Sagbergfossen ble utbygd med
to aggregater, hvert på om lag 500
kW. Så kom den store dagen for
generalprøven. Effekttapene skulle
måles og virkningsgraden bestemmes. Det var et stort oppbud av
autoriteter både fra Trondheim og
fra leverandørene Thune og NEBB
i Oslo. Fra Norges tekniske høgskole kom selveste professor Sundby
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og foretok sine flygelmålinger. Resultatet av målingene har vel ingen
større interesse for oss i dag. Sagbergfossen kom i ordinær drift og
er fremdeles i fullt vigør.
Men det er et annet forhold vi
skal rette søkelyset mot. Hva med
Rakbjørgfossen sern lå der med en
fallhøyde over dobbelt så stor som
den som ble utbygd og bare en drøy
kilometer nedenfor denne? Vi skal
selvsagt være meget forsiktige med
å kritisere anlegg som ble bygd for
over 40 år siden. Men selv med
denne innrømmelse så var det nok
heller ikke på dette tidspunkt noen
uoverkommelig oppgave å slå igjennom en tunnel av godt og vel en
kilometers lengde og med et relativt
lite tverrsnitt. Nei, det hadde nok
en annen årsak, når de nedre fossene ikke ble tatt med i utbyggingen. Årsaken lå i eierforholdet.
Løkken Kraft A/S hadde kjøpt den
øvre fossen og konsentrerte seg om
å bygge ut denne. Hvordan gikk det
så med den nedre fossen? Det gikk
ikke så mange årene før sagbruk,
høvleri, møllen og den gamle tovstampen ble nedlagt. Fossen ble liggende fullstendig ubrukt og unyttig.
Slik ligger denne fossen den dag i
dag. Den representerte ikke de store
kraftkvanta, slike vi tumler med i
dag. Et par tusen kW, muligens
noe mer. Men i det kraftfattige SørTrøndelag hadde selv dette beskjedne kvantum nok hatt sin store
betydning, hvis fossen hadde blitt
tatt med den gang Sagbergfossen
ble utbygd. Et par tusen kW gjennom 40 år gir da også et ganske
pent tall med kWh.
Her er vi inne i den tankegang
som ligger til grunn for uttrykket:
En ikke tilstrekkelig observert tapskilde. Det er ikke bare det vi gjør,
men også det vi unnlater å gjøre
som kan føre med seg tap i kraf tutbyggingen. Dette var en kort fortalt historie om små forhold knyttet til en fortid som vi alltid må ta
tilstrekkelig omsyn til når vi vur-

Når ein les denne talen til Ivar
Åsen so er det noko ein må tenkje
på: NVE skulle ha folk som tok
seg av og arbeidde ut andre alternativ for utbygging av eit vassdrag
enn det konsesjonssøknadane gjeld.
Sjølsagt kan vedkommande konsesjonssøkjar kome med nye framlegg om dei får avslag på det første,
men dei er vel ofte bundne av
tanken på at den utbygginga dei var
komne til er den beste.
Som det er i dag vert ein konsesjonssøknad antan innvilga eller det
vert gjeve avslag. Ei onnor og rettare løysing av utbygginga vert berre
meir generelt vurdert. Gale kan det
vere der det vert gjeve avslag, men
der kan det kome betre planar fram
før eller seinare. Verre er det der
det vert gjeve konsesjon på ei utbygging som kanskje på langt nær er
den beste sett frå eit ålmengagnleg
syn. Det er og slik no at når det
har kome inn ein konsesjonssøknad
so kjem det ofte mange nye planar.
Dei som kjem fram med desse har
ofte korkje teknisk innsyn eller økonomisk evne til å utarbeide ein
plan, som i seg sjølv kan ha mykje
for seg. Med nokon til å ta seg av
dette arbeidet kunne sikkert mykje
gjerast for å få best mogeleg løysing
av utbyggingane.
S.N.
derer det som ble gjort. Vi skal nå
gå over til å ta fram et bilde av
større forhold, og hvor dessuten
vår egen tid kommer sterkere inn
i bildet.
Tinnelva, elva fra Tinnsjøen og
ned i Heddalsvannet ved Notodden er vel det vassdrag som har
fått en sikker og ærefull plass i
kraftutbyggingens historie. Allerede
i vårt århundredes morgengry, i
året 1901, kom de to første aggregatene i Tinfoss 1, bygd av Tinnfoss Tresliperi, i 1904 kom det
tredje aggregat, nr. 4 og det siste
kom i drift i 1907. Etter vårt målskjema i dag, var det ikke så stort,
en samlet maksimal ytelse på 5.2
kW. I 1912 kom så Tinfoss 2 i drift
med 3 aggregater, som i 1926 fikk
et fjerde og siste, slik at den samlede maksimale ytelse i Tinfoss 2
ble 16.6 kW.
Men det var heller ikke noen
søndagsstillhet lenger oppe i vassdraget, en halv mils vei ovenfor
Notodden. I 1905 gikk Norsk
Hydro A/S løs på den, etter datidens målestokk, store og vanskelige oppgave med utbyggingen av

Svelgfoss 1, nede i fjellkløften.
Svelgfoss1 ble utbygd med 4 aggregater, hvert med en ytelse på
7500 kW, og var i sin tid Europas
største, og verdens nest største kraftverk. Senere, i 1915, kom Svelgfoss
2 med to aggregaterav samme størrelse som i Svelgfoss1. Men Norsk
Hydro hadde ennå en mulighet i
sine ervervede fallrettigheter: I
årene 1909-1911 kom utbyggingen
av Lienfoss. Denne fikk 4 aggregater som samlet ytet 24,4 MVA.
Det er med kraftverker som med
alt annet i denne verden: Alt har
en begrenset levetid, kortere eller
lengre. Før eller senere vil tidspunktet melde seg da det gamle
ærverdige må vike plassen og overlate denne til nyere og mer tidsmessige konstruksjoner som gjennom en bedre virkningsgrad øker
effekten. Slik gikk det også i Tinnelva. Den første som gikk løs på
ombyggingen var direktør Holta
ved Tinfos Tresliperi. Planen gikk
ut på å byggeen ny dam og et nytt
kraftverk, foreløpig med et aggregat
på 27 MVA. Denne plan ble så
realisert, og det nye Tinfos kraftverk som ble satt i drift i 1955,
førte med seg at det gamle ærverdige Tinfos 1 ble nedlagt etter 55
års drift. Inntil videre holdes Tinfos 2 i drift, men det er også meningen at dette skal nedlegges når
aggregat nr. 2 kommer i det nye
Tinfos. Dette kraftverk utnytter
hele fallhøyden på 29.2 m og eies
av Tinfos Tresliperi.
Men det var ikke bare nede i
Tinfossen at alderssymptomene begynte å vise seg. De kom også til
syne i Norsk Hydros anlegg lenger
oppe i vassdraget. Svelgfoss 1,
Svelgfoss 2 og Lienfoss var også
nådd aldersgrensen. Dermed gikk
Norsk Hydro løs på sin ombyggingsplan som gikk ut på byggingenav
et nytt Svelgfoss 3 med 2 aggregater, hvert på 62750 hk motsvarende en generatorytelse på 55
MVA. Utbyggingen av den nye
Svelgfoss 3 ble satt i gang høsten
1956,altså året etterat det nye Tinfos kom i drift. To år senere,
høsten 1958, ble de to nye aggregatene i Svelgfoss3 satt i drift og
kom som erstatning for fornyelse av
de til sammen 10 gamle aggregatene i Svelgfoss1 og 2 og Lienfoss.
Hermed hadde begge selskaper,
Tinfos Tresliperi og Norsk Hydro
gjennomført ombygging og fornyelse av de gamle anleggene. Gjen,
nom en bedre virkningsgrad i de
nye anleggene, ble effekten økt

samtidig som en sterkere konsentrert og et mer tidsmessig teknisk
utstyr reduserte behovet med omsyn til driftspersonale. En rasjonaliseringsprosses hadde funnet sted,
derom kan det ikke være tvil.
Men nettopp fordi denne ombygging ligger oss så nær i tiden,
kan vi her med langt større rett
spørre enn ved et anlegg slik som
det nevnte Sagbergfoss, som ble
bygd for over 40 år siden: Ble det
valt en riktig planløsing under ombyggingen i Tinnelva? Nå ble det
altså to nye kraftverk til erstatning for de fem gamle. Enn om det
i stedet hadde blitt gjennomført en
byggeplan med bare ett eneste
kraftverk til erstatning for samtlige fem gamle? Teknisk ugjennomførbar kunne ikke en slik plan tenkes å være. Om det øverste anlegg, Svelgfoss 1, gir Samkjøringen
stedsangivelsen «ligger 5 km ovenfor Notodden» — altså ville et fellesanlegg ikke føre med seg noen
urimelig tunnellengde.
Hvordan ville nå et slikt felles
utbyggingsalternativ ha stilt seg
økonomisk,sett i relasjon til planen
med to separate utbygginger, slik
denne kom til utførelse? Det er
sannsynlig at fellesalternativet sammenliknet med det som kom til utførelse hadde ført med seg en stor
besparelse i byggekostnadeneGanske sikkert et millionbeløp. Hvor
stort kan selvsagt ikke her angis
eksakt. Men som et sannsynlig og
tilnærmet riktig tall skal her nevnes et beløp i området 7 til 10
millioner kroner. Nevnte beløp blir
her stående som en påstand som
ikke er underbyggetmed bevis gjennom beregning. En slik beregning
lar seg selvsagt utføre, selv i dag
etterat ombyggingener et faktum.
Den har selvsagtingen hensikt med
tanke på å endre noe av det som
nå er utført i vassdraget. Men beregning ville likevel hatt sin berettigelse. Hvis den, slik som her antatt, viser seg å falle ut til fordel
for et annet utbyggingsalternativ,
ville dette åpne våre øyne for en ikke
tilstrekkelig observert tapskilde, i
hvert fall her i Tinnelva. Beregningen vil eventuelt også vise oss
at våre tradisjonelle tekniske tapsmålinger ikke er tilstrekkelige med
tanke på det endelige resultat.
Men saken har også en annen
viktig side. Hittil har vi festet oss
ved anleggskostnadene. Men det
er også noe som heter drift og vedlikehold. Men først — hvordan
kan vi tenke oss fellesanlegget ut-

ført? Det er meget sannsynlig at
dette ville skrinlegge fullstendig
byggeplanen for det nye Tinfos,
både når det gjelder demningen og
kraftverket. I stedet ville det nye
Svelgfoss 3 blitt gitt tilsvarende
større dimensjoner, sannsynligvis
gjennom installasjon av et tredje
aggregat på ca. 50 MW. Samtidig
ville dette kraftverk bli lagt dypere
ned i fjellet, slik at den totale fallhøyde fra Kumansjøen til Heddalsvannet ble effektivt utnyttet i et
anlegg. Fra et slikt Svelgfoss3 ville
avløpstunnelen bli ført direkte ut i
Heddalsvannet. Vi ville få en noe
lengre tunnel, men det btyr nesten
ingen ting i vedlikeholdet, sammenliknet med det som nå ville gå ut
av byggeprogrammet:Det nye kraftverket i Tinfos og den tilhørende
demning. Av erfaring vet vi at betongdammer krever vedlikehold.
Tunneler derimot stiller helt mmimale krav når det gjelder vedlikeholdet. Ved konsentrasjoni et kraftverk ville det også bli nødvendig
med administrasjon og driftspersonale bare til dette ene. Hvor store
besparelser på driftskonto og vedlikehold, det ville atter bli et beregningsspørsmål.Men at det ville
bli ganske betydelige årlige besparelser kan det ikke være noe tvil
om.
Men hva med eiendomsforholdet
i et fellesanlegg?Disse kunne selvsagt for begge selskapers vedkommende bli opprettholdt uendret.
Selskapenes respektive fallrettigheter ville gi et delingstall som
kunne nyttes til deling av anleggskostnadene, driftsutgifter og til fordeling av kraftproduksjonen.
Hvis nå det er riktig, slik som
her antatt, at det er oppstått et betydelig milliontap gjennom et feilaktig valg av utbyggingsalternativ,
hvem må i så fall bære dette tap?
I første rekke må selvsagttapet bæres av de to selskaper. Men tapet
har et større perspektiv. Det er et
nasjonaløkonomisktap fordi det er
en feilaktig bruk av endel av det
beløp som føres opp i nasjonalbudsjettet til kraftutbygging.Sett i relasjon til det samlede beløp er det
kanskje ikke stort, med likevel stort
nok i en tid.da vi må søke ut på
det internasjonale lånemarked for
å finansiere kraftutbyggingen. Det
behøves vel ikke å påvises hvor
nødvendig det er å eliminere alle
tapskilder som virker som en unødig nasjonaløkonomisk belastning.
Vi må aldri glemme at lån som
opptas, skal betales tilbake. Kan vi
FOSSEKALLEN
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redusere lånebehovet gjennom egne
fornuftige disposisjoner, kan det vel
ikke være tvil om at dette må være
riktig.
Hvis nå dette i Tinnelva forholder seg slik som det her er framEr
seg spørsmålet:
stilt, melder
dette et isolert tilfelle, eller finnes
tapsdet flere slike formodede
kilder? Vi skal innskrenke oss til å
se på et eneste, og ett hvor det nå
ser ut til å utvikle seg temmelig
analoge forhold som dette i Tinnelva.
Det som det siktes til gjelder et
forhold legnst nede i Skiensvassdraget, nærmere bestemt i Eidselva,
til
fra Flåvann
elvestrekningen
Nordsjø. I boken «Norske Kraftverker», utgitt av Teknisk Ukeblad
i 1954, heter det på side 184:
«Når Tokke—Vinje-reguleringen
blir en realitet, må fallet mellom
Flåvann og Nordsjø utnyttes mer
effektivt enn nå. Det er framkastet
en plan om å bygge ut Vrangfoss,
Eidsfoss og Ulefoss, i alt 40 meter,
i en stasjon ved Ulleviken, 4 km
nord for Ulefoss. Et annet alternativ går ut på å bygge ut Vrangfoss
og Eidsfoss i en stasjon og utvidelse
eller nyanlegg i Ulefossen.»
Hvordan gikk det så med denne
drøm om en rasjonell kraftutbygging i Eidselva? Det ble bare en
Fata
vakker drøm. Et ørkenens
Morgana. Fra en helt pålitelig kilde,
Samkjøringens beretning for 1959—
1960, side 67, hitsettes:
«Vrangfoss kraftanlegg. Etter avav vannfallet
eierne
tale med
Vrangfoss i Eidselva, er Norsk Hydro gått i gang med å bygge ut fallet for eiernes regning. Kraftstasjonen bygges i fjell og ventes i drift
våren 1962. Den får to aggregater
21 MVA med kaplanturbiner,
som tilsammen kan nytte 170 m3/s
ved 23 m fallhøyde.»
denne disposisjon er
Gjennom
det nå satt en bom for enhver tanke
når det gjelder å samle det hele i
et anlegg. Med omsyn til Eidsfoss,
så ble det den 1. februar i år meldt
i radio at Holla kommune har solgt
Kraftlag,
fossen til Midt-Telemark
og da er det vel sannsynlig at den
nye eier vil bygge ut fossen. Hermed har vi den senere tidsutvikling i Tinnelva om igjen på ny frisk
i Eidselva og ganske sikkert også
her med et milliontap til følge, på
grunn av mangel på integrering i
planleggingen.
Når Norsk Hydros navn på denne
måte i to tilfelle hvor planløsingen
kritiseres blir trukket så sterkt inn i
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bildet, kan det se ut som det gjelder
å gjøre selskapet til syndebukk.
ikke tilsiktet.
Dette er imidlertid
For alt det jeg vet, er det mulig at
selskapet har undersøkt muligheten
for et samarbeid i begge de nevnte
vassdrag, uten at dette har ført til
noe resultat. Norsk Hydros kraftutikke
Tinnsjøen,
bygging ovenfor
minst de to siste, Moflåt og Mæl,
avtvinger den største respekt når
Begge
planløsingen.
det gjelder
disse kraftverk fjernstyres fra Såheim.
Det ser imidlertid ut til å være
litt av en regel at en rasjonell planløsing kommer i faresonen når flere
eierforhold kommer inn i bildet. I
stedet for samarbeid heises det en
fane med påskriften: Troll, vær deg
selv nokl
Vi skal rent generelt se litt nærmere på dette forholdet med flere
eierinteresser og støtte tanken til en
meget enkel geometrisk figur som i
all sin enkelhet ser slik ut:

Vi har en sirkelflate, totalt benevnt A, som deles i en større sektor B og en mindre sektor C. Hvis
vi nå lar A referere seg til en gitt
total fallstrekning i vassdraget, og
hvor det kan påvises en indre teknisk samhørighet med tanke på en
felles planløsing, finner vi innenfor
A de to eiere B og C representerende hver sin sektor. Ved en kraf tutbygging, det være seg nyanlegg
eller ombygging av gamle, vil både
B og C hva planleggingen angår,
holde seg innenfor sin egen sektor.
Tradisjonen om ikke å komme inn
på naboens enemerker spiller nok
sikkert her en rolle. Dette problemet er ikke av teknisk natur. Det
er et menneskelig problem. Etter
min mening er det av sosiologisk
natur, og som sådant fortjente en
sosiologisk gransking. Vf-finner det
igjen på en rekke andre områder
ja,
samfunnsøkonomien,
innenfor
ikke bare det, men i forhold av

Felleslangt større dimensjoner:
— frihandelsforbundet,
markedet
ja, det går igjen på aller høyeste
plan i selveste FN. Hvem vet om
det ikke er innenfor denne sirkel
største uløste
at vårt århundredes
gåte har sitt tilholdssted.
Men la oss tøyle tankene og ikke
komme på viddene. Det som denne
enkle figuren skulle vise, er at det
er helt nødvendig med en objektiv
vurdering i sirkelens sentrum i A.
Er nå dette sirkelens sentrale punkt
et ukjent X eller kanskje en invisibel, imaginær størrelse når det er
seg
det dreier
kraf tutbyggingen
om? Etter min mening, heldigvis
ikke. Vi skal nå bytte ut bokstaven
A i sirkelens sentrum og i stedet
sette NVE. Alle vet sikkert at disse
tre bokstaver er en forkortelse for
Stortingets og Regjeringens eget orog elektrisigan i kraftutbygging
tetsforsyning: Norges Vassdrags- og
I sine disposisjoElektrisitetsvesen.
ner er dette organ bare ansvarlig
overfor landets høyeste myndigheI
og Regjeringen.
ter, Stortinget
instruks, slik denne
Hovedstyrets
for første gang ble vedtatt for over
40 år siden av Stortinget, i møte
den 10. mars 1921 — har Hovedstyret for NVE etter instruksens § 1
til oppgave:
Å våke over det offentliges og
interesser i vassalmenhetens
dragene.
Å våke over og framkomme
med forslag om hva der fra statens side til enhver tid bør gjøres til fremme av vasskraftens
og elektrisitetsforsyutnyttelse
ningen i landet.
Etter den nettopp foretatte omorganisering av NVE består realiteten i denne instruks fortsatt når
det gjelder disse to punkter i forNVE har således
målsparagrafen.
en meget vidtgående myndighet til
på eget initiativ å kunne påvirke
utviklingen slik at denne blir den
best mulige til gagn for land og
folk.
NVE er nå delt i fire direktorater. Min tanke har lekt med et
femte, som har fått navnet Direktoratet for planlegging og rasjonalisering. Oppgaven er gitt i og med
navnet. Hele landet skal sees under
ett, og uten omsyn til bestående
skal planleggineiendomsinteresser
gen foretas på lang sikt og på en
måte som i det lange løp vil tjene
både det offentliges og almenhetens interesser. Det som i dag gjelder er, selv om det kanskje ikke er

nødvendig med et eget direktorat,
at NVE kommer inn i planleggingen på det tidligst mulige stadium.
Dette ikke bare når det gjelder egne
anlegg i Statskraftverkene, men i
alt som planlegges i kraftutbyggingen og dens forlengede arm,
elektrisitetsforsyningen.Vel er det
så at planer som er utarbeidet av
andre skal godkjennes før de settes
ut i livet, i hvert fall når det gjelder nyanlegg; men erfaringen kan
nok fortelle om at det ikke er så
liketil å endre en plan som foreligger utarbeidet i detalj. Dessuten
er det urasjonelt i og med at det
fører med seg dobbeltarbeid.
Det er mulig det kan være oss til
nytte å rette blikket mot et annet
viktig område, nemlig samferdselen.
Samferdselsdepartementet har nettopp i den hensikt gjennomgått en
betydelig omorganisering, og da
nettopp i den hensikt bedre å
kunne ivareta de mange problemer
som i samferdselen griper inn i
hverandre. Særlig skal vi merke oss
den nettopp opprettede Utred,
ningsavdeling. Det er denne som nå
får til oppgave å utarbeide langtidsplaner i samferdselen.
På samme måte som når det gjelder samferdselen, er det også i
kraftutbyggingenmeget viktig å se
tingene i den størst mulige sammenheng. Det er nettopp på denne
måten vi kan komme fram til løsninger som nasjonaløkonomiskholder mål. Ser vi på det store planleggingsarbeidet som er utført av
NVE når det gjelder det store
Tokke-prosjektet, vil vi også legge
merke til hvordan planleggingen,
etter hvert som denne skred fram,
førte med seg bedre løsninger i
form av større konsentrasjon og
mindre skadelige vassdragsreguleringer, ved•at den opprinnelig
påtenkte store regulering i Totak
ble overført til Songa.
I det foregående er trukket fram
forhold som hører hjemme i tiden
som ligger bak oss. Selv om dette
imperfektum ikke er så langt borte,
så dog langt nok til at vi bare må
konstatere det sørgelige faktum at
intet lar seg endre i vår levetid, selv
om de nevnte anlegg inneholder en
skjult tapskilde. Men hvis så er tilfelle, bør dette anspore oss til å ofre
planløsingen den største oppmerksomhet i oppgavene som ligger
foran oss. De er mange og store i
vårt .land. Her skal bare antydes
en eneste:
Utbyggingsplanen for Uste —
Nes i Hallingdal. Planen er utarbei-

det av Oslo Lysverkerpå vegne av
de 3 deltakere i utbyggingen,Oslo
kommune, Buskerud fylke og Akershus fylke. Realisert vil planen gi et
kraftkvantum på 410 MW med en
investering av 380 millioner kroner.
Disse tall forteller litt om dimensjonene. Er nå denne store utarbeidede plan helt sikkert nasjonaløkonomisk riktig? Det vet vi dessverre så altfor lite om. Den foreligger i det ene utarbeidede alternativ uten mulighet til å sammenlikne med andre beregnede løsninger. Planen forutsetter 17.5 m regulering i Ustevann.
I dag er det nok ikke noen delte
meninger om hvor skadelig denne
regulering vil bli i all framtid.
Kan dette unngås, kan denne
regulering i Uste slik som ved
Tokke tenkes transformert til andre
områder hvor skadevirkningen vil
bli langt mindre — samtidig som
vassdraget kan nyttes til kraftproduksjon? Et inngående studium
hvor andre områder, både Holsfeltet og Hardangervidda trekkes
inn i beregningen vil kunne gi
svaret.
Kartet viser det er mulig med en
tunneloverføring fra Ustevann til
Strandevann, for så herfra eventuelt det halve tilløpet til Uste, å bli
utnyttet i Oslos allerede utbygde
anlegg i Hol 1, Hol 2 og Hol 3.
Kartet viser også at det er mulig å
overføre tilløpet fra Hardangerjøkulen i sør, gjennom Ørteren og
videre herfra til Halne—Øvre Hein
i området på Hardangervidda hvor
det helt sikkert vil komme et magasin når Norsk Hydro skal bygge
ut sine fallrettigheter der inne.
Her vil så den andre halvpart av
Ustes tilløp bli nyttet. Videre kan
siste del av ordfører K. Eidsaaens
plan følges med en tunneloverføring fra Tunhovdfjorden til et
kraftverk i Nes, hvorved den natur,
lige balanse i vassdragenei Hallingdal og Numedal blir gjenopprettet.
Regulerigen av Rødtrigen som har
til følge at nye 4000 dekar grunn
settes under vann, vil da også falle
bort. Dette er hverken mer eller
mindre en meget grov antydning
av et mulig alternativ til det eneste
som foreligger utarbeidet. Bare beregninger vil vise om det har noe
for seg.
Det kan neppe være noen tvil
om at det må være helt berettiget
å slippe forskingenløs for full kraft
på en oppgave av så store dimensjoner. Gjennom operasjonsanalyse
hvor alle tenkelige data trekkes inn

i beregningenvil det sikkert til slutt
utkrystallisere seg et definitivt svar
som kan bli av den største betydning for det som her skal overleveres framtidens slekt. På samme
måte som det store Tokke-prosjektet ble undergitt en samordnet planlegging, må dette også være riktig
i det området som her er nevnt.
Ved kraftutbygging kan feilaktige
planløsinger få store konsekvenser.
Store kapitaler investeres i lange
tunneler og haller i fjell. Ofte store
reguleringsskader. Det nytter ikke
å komme etterpå og endre noe i
det som blir gjort. Det som gjøres,
er ugjenkallelig, i hvert fall i vårt
slektsledd. Nettopp derfor må det
være riktig at planleggingen ofres
den største oppmerksomhet. På
denne konto skal vi ikke være engstelige for å ofre betydelige beløp.
Framtiden vil vise at denne kapital er vel anvendt.
Det karakteristiske ved kraftutbyggingeni vårt land er dens sterkt
desentraliserte natur gjennom de
mange store og små selskaper som
er opprettet. På et tidlig utviklingstrinn kan dette lokale initiativ bety
styrke. På et senere trinn, der vi
står i dag, kan det bety svakhet.
Etter hvert som landet vokser seg
sammen i et stort samkjøringsnett,
dekkende en meget høy prosent av
folketallet, vil behovet for en godt
utbygd sentral koordinerende myndighet melde seg med økt styrke.
Hva enten vi liker eller misliker
slike ord som «reguleringstiltak»
eller også det kjente «statsdirigering», så er betydningsinnholdet i
disse ordene ikke til å komme forbi
når det gjelder kraftutbygging og
elektrisitetsforsyning.
På dette viktige punkt kan det
være av interesse å ta fram et ord
fra en autoritet på kraftutbyggingens
område, nemlig fra overingeniørK.
Baalsrud, den første byggelederved
Nore. For 40 år siden forsøkte
sterke krefter, deriblant overingeniør
Gregus Gregussen Vogter, å velte
statens byggeplan i Nore. Dette
med statens innblanding i kraftutbyggingen var en stygg uting som
måtte stoppes. Det private initiativ
maktet disse oppgavene alene. Disse
toner var ikke vanskelig å høre i
en pressefeide som fulgte, og hvor
Baalsrud og Vogter sto på hver sin
ytterfløy. Gjennom et intenst forsvar, ikke minst fra overingeniørK.
Baalsrud, ble statens byggeplan i
Nore reddet. I «Tidens Tegn» for
mandag 24. januar 1921 skrev K.
Baalsrud bl. a. følgende, som bærer
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7

?ae:
MØRE OG ROMSDAL

«Korleiser det Thomasgaard, har
du vore lenge på Elektrisitetskontoret for Møre og Romsdal?»
«Jeg overtok i 1954 etterat jeg
hadde vært overingeniør i Finnmark fra 1950. Før den tid arbeidet
jeg i 81/2 år ved A/S Impregnertbygg — halvparten av tiden med
planlegging av kraftverk og halvparten med byggingav kraftlinjer.»
«Har det vore elektrisitetskontor
lenge i fylket?».
«Kontoret ble opprettet under
den første verdenskrig med Elias
Grønningsæter som overingeniør.
Senere gikk han tilbake til Vegvesenet og ble avløst av overingeniør
Heldal som ledet kontoret inntil
det ble nedlagt av sparehensyn i
1932. Skadevirkningene av denne
«sparingen» er både til å ta og
føle på.
Etter siste krig ble kontoret gjenopprettet og på ny ble Elias Grøn-

ningsæter — som da var gått av
som vegsjef — leder for kontoret
inntil han sluttet i 1954 — 80 år
gammel.»
«Driv fylket kraftverk?»
«Nei, her i Møre og Romsdal er
det ikke noe fylkesverk og fylket
hadde ikke engasjert seg direkte i
kraftutbyggingfør i 1956 da det ble
vedtatt å delta i utbyggingen av
Tussa Kraftverk på Sunnmøre med
20 prosent. Senere er fylket også
blitt medeier i Svorka kraftverk på
Nordmøre med 25 prosent.
«Det vert kanskje slik at fylket
kjem til å verta med i utbygginga
i tida framover?»
«Det er mulig at fylket etter
hvert vil engasjere seg sterkere i
kraftutbyggingenten ved fortsatt å
delta i distriktenes utbyggingereller
ved egne utbygginger.»
«Møre og Romsdal er svært oppdelt av fjordar so det har vel ikkje
vore so godt å samle det til eit fylke
når det gjeld kraftutbygginga?»
.

•• *

«Nei. Det karakteristiskefor elektrisitetsforsyningeni Møre og Romsdal har vært oppdeling i mange
små — til dels meget små forsyningsområder. Av «Utbygd vannkraft i Norge» fra 1946 framgår det
at Møre og Romsdal hadde flere
kraftverk enn noen av de andre
fylker. De fleste av disse små kraftverkene er nå nedlagt og kraftforsyningen overtatt av større kraftverk med linjer som strekker seg
ut til de minst bebodde øyer og
langt opp i fjelldalene. Men fremdeles er tallet på kraftlag og elektrisitetsverkermeget stort — om lag
80 — slik at det kan være behov
for en viss rasjonalisering.»
«Men det vert vel meir og meir
samkøyringder og, som elles i landet?»
«Etter hvert er det blitt utvidet
samkjøringog samarbeid. I løpet av
1961vil hele Sunnmøre bli ett samkjøringsområde som gjennom L/L
Vestlandske Kraftsamband har forbindelser helt til Sogn — og derfra
med tiden til Østlandet. Hele den
delen av fylket som ligger nord for
Romsdalsfjorden har fra 1953 vært
sammenknyttet med Trøndelagsfylkene i forbindelse med statens
utbygging av Aura Kraftverk. I
løpet av 1961 får dette området
forbindelse med Østlandet og derved blir kraftforsyningen straks
bedre sikret enn tidligere. Mellom
disse to store områdene ligger så
indre Romsdal (med ca. 8000 mennesker) som en øy for seg selv. Mitt
håp er det at det også her kan slåes
ei bru meget snart. En linje som vil
ha meget stor betydning både for

bud til alle som i dag ser med anlægs vedkommende. Jeg skal her
skrekk på fornuftige tiltak fra sta- indskrænke mig til denne tilbakebevisning. Iøvrig er forholdet i virtens side:
keligheten det at staten paa vandi sitt sterkt tendensiøse faldsutbygningensomraade som paa
kåseri har Rjukaningeniøren stillet andre omraader til varetagelse av
de privatøkonomiske principper op almene interessertvinges til at konmot angiveligekontrære principper trollere og derfor helt eller delvis
for statens virksomheter og søker at underlægge sig produktive virksompaavise dette misforholdved blandt heter, hvis utnyttelse tidligere har
andet at sammenligne utbygnings- været forbeholdt det private initiaforholdene ved Maar og Nore. tiv. Grunden hertil er saavidt jeg
Forsaavidt sigtes til at offentlig an- har forstatt den at det saakaldte
lægsvirksomhed falder dyrere end privatøkonomiske princip av gode
de privates, maa dette bestemt be- grunde .ikke altid er anvendelig L/L Vestlandske Kraftsamband og
for vårt fylke er Vågåmo — Tanegtes for de fuldt organiserte stats- likeoverfor almene interesser.»
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fjord som jeg håper ikke vil la
vente for lenge på seg.»
«Har dei fleste fått straum då?»
«Det er ikke så mange mennesker
i fylket som i dag er helt uten
elektrisk lys — tallet er under 100.
Men det er et atskillig større antall (2-3000 som har utilstrekkelig eller ustabil forsyning fra gardsog grendeverk. Med statsstønad og
ved at avsidesliggende og tungdrevne gårder og grender blir fraflyttet forbedres disse tallene meget
raskt.
«Kraft har de vel nok av i fylket?»
«Kraftproduksjonen i Møre og
Romsdal var i 1960 knapt 2 milliarder kWh, dvs. vel 200 willioner
mindre enn i 1959 p. g. a. de dårlige nedbørsforhold.
Av kraften brukte A/S Årdal og
Sunndal Verk 1150 millioner kWh,
og til den alminnelige forsyning
gikk med 865 millioner kWh eller
noe over 4000 kWh pr. innbygger.
Alle disse tallene refererer seg til
kraftstasjonene. Det kan nevnes at
i Stranda ligger kraftforbruket godt
over 6000 kWh pr. innbygger.
Av kraftverkene er Aura selvsagt i særklasse med sine 310 MW
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(inkl. Osbu). Dessuten har Tafjord
«Fylkets ressurser av utbyggbare
Kraftselskap 70 MW, L/L Tussa vannkraftkilder er bra. I tillegg til
Kraft 54 MW og Svorka 22 MW. de utbygde 2.2 milliarder kWh kan
Resten av kraftverkene er under det bygges ut ca. 5 milliarder. Av
10 MW.»
disse må en regne med at minst 2
«Og endå er det vel fleire kraft- milliarder kWh er utbygd innen
kjelder som kan byggjastut?»
1968.

Eg KRYP ()
(1

Eg kryp for dei store
og heilage menn,
for keisar og konge og

Eg dillar på rova
for slag og for spenn,
med ryggen min krøkt
som ein klave.

pave.
For eg byggjer mitt liv
på eit ord eg fann:
«Soet ei Eder op mot det
So krøkjer eg rygg
for den mektige mann,
so djupt som ein
skattetyngd bonde.

Onde».

lakob Sande..
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Båtar
BATEN
Alt so tidleg som i steinalderen laga folk seg båtar.
Det var antan skinnbåtar som var laga av skinn som
var trekte over ei tregrind med båtskap, eller stokkebåtar, ein uthola stokk. Skinnbåtar har eskimoane
brukt heilt til no, og australnegran og andre naturfolk
har brukt stokkebåten.
I bronsealderen tok dei til å byggje båtar av bord.
Borda var sulagde slik dei er på ein vanleg robåt i
dag, men i staden for å bruke naglar av metall,1so
«sauma» dei båten saman med bast eller tarmar til
tråd. På Valderøya på Sunnmøre er det funnen ein
slik båt, og der var brukt saueull til tetting i suene.
Seinare kom so klinkenaglar av jarn i bruk, i staden
for å «saume» saman båten, men framleis vert ordet
saum nytta mange stader.
Men å binde borda saman vart nok brukt jamsides
jarnnaglar lenge framover. I Snorre står at finnane
laga to skuter åt Sigurd Slembe. «Dei var ihopbundne
med senar forutan saum.»
Kravelbygdebåtar er frå nyar tid. Båtborda vert då
sette saman kant mot kant og tetta mellom med tjæredrev.
De siste for småbåtar er at dei vert bygde av plast,
men då må båtbyggjarane gje opp, plastbåten er
fabrikkvare.
Båtbyggjarkunsten stod so høgt alt i vikingtida at
det gjekk hundradvis av år før det vart noko framsteg.
Det er stor likskap mellom båttyper i dag og desse
gamle båtane.
Båten var viktigaste farkosten i eldre tid. Vegar
fanst ikkje, einaste måten å få fram noko over land
var å bære det på rygggeneller kløyve på hesteryggen.
Der det var flatt kunne dei og køyre med slede, men
det var småting dei kunne få fram soleis mot når dei
fekk ta båten i bruk. Frå landsende til lendsende gjekk
denne farvegen, skulle dei fort fram laut båten brukast. Det var båtar til allslag bruk, til frakt og føring
til fiske og fangst, seglbåtar og skyssbåtar,alt etter det
bruk båten vart tiltenkt.
Etter kvart vegnettet vart utbygd blei det mindre
og mindre bruk for båten i samferdsla. I ein fjordarm
der det krydde av motorbåtar har bilen teke over
sidan vegane kom. Motorbåtane vart selde og nausta
rotna ned over dei gamle robåtane. Men i det siste
har det kome ein snunad, folk får meir og meir fritid
og søkjer då tilbake til natura. Båtturen er vorten
hyggjetur i helgane.
Ein her som har plastbåt fortalde
då han fekk båten.

denne
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BATEN TIL STEENSGAARD
Redaktøren ber meg skrive litt om båten min. Han
tenker vel på at når man har hytte ved sjøen, kan
man ikke leve uten å ha et fartøy selv om det er lite.
Som jeg tidligere har fortalt Fossekallen er jeg jo eier
av en hytte i Brunlanes. Jeg kjøpte meg straks en båt,
en Hardangersjekte hvor det på akterskottet sto
«Srandebarm», malt med fine bokstaver. Båten var
lettrodd. Jeg anskaffet også seil og vi hadde mange
hyggeligeturer mellom øyene i Langesundsfjorden.Vi
tok som regel med «kaffelars»og spiste medbrakt mat
på en beleilig plass. Her tok vi oss også et bad. Som
seiler var båten ikke god, helst så vi at vinden snudde
når vi skulle på hjemtur for vi kom godt fram på slør
og lens, men skulle vi gå «baut skib» var det sørgelig
lett å drive av.
Min fortøyningsplass ligger værhardt til og båten
ble etter hvert sterkt medtatt, den fikk til slutt stevnene nesten trukket ut og ble «sprukken i begge ender». Jeg sikret den med ståltrådsurringer og den ble
så vidt brukbar ved tetting med asfaltfiberkitt. I høst
trakk jeg den godt opp på land og akterstevnen ble
løftet opp på en stor tømmerstokk. Jeg tenkte nok at
den neppe ville bli videre brukbar lenger, men da jeg

historia om

Jeg hadde tinget på plastbåt og gikk og ventet på
at den skulle komme. Vi var da på hytta vår ved
Drøbak. En dag min svoger og jeg kom til dampskipsekspedisjonen hvor den skulle komme, lå der virkelig
en pakke til meg, en diger pakke. Båten skulle være
9 fot lang, men vi var begge sikre på at denne måtte
være minst 12 fot. Ja, dere kan selv tenke dere en
båt innpakket, at den må virke stor. Etterat vi hadde
fått pakket den ut, fikk vi et annet syn på den. «Det
er jo et badekar jo», sa min svoger,og jeg måtte medgi
at det liknet. De blåste en stiv kuling og vi måtte ro
rundt en molo for å komme heim til hytta. Vi hadde
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våre betenkeligheter om vi skulle våge turen, men har
en båt så må en jo bruke den. Jeg rodde og min svoger
satt bak, og jeg skal tilstå at jeg holdt krampaktig i
årene da vi rundet moloen, og han som satt bak i
badekaret holdt seg fast i æsingene med begge hender,
men vi kom velberget fra det. Da vi kom fram til
hytta var alle hytteeierne omkring frammøtte for å se
vidunderet. De gjorde visstnok det samme som vi
hadde gjort, sammenliknet vår farkost med en båt av
vanlig type, og så lo de, alle lo for det virket så uvant.
Etterat vi ble vant med båten, likte vi den bedre og
bedre. Vi kan være tre stykker ombord i den, det går
fint. Skal vi skifte plass, må vi være forsiktige og
smyge oss forbi hverandre, ellers er den all right. Det
er tryggest å holde seg på smult vann, men til å ro
mellom holmer og skjær er båten fin og vi har hatt
mye glede av den.
Det er forresten noe som er ypperlig med en plastbåt, det er ikke noe vedlikeholdsarbeidmed den. Den
er akkurat likedan om våren som om høsten. En trenger heller ikke noe båthus til den, det er bare å snu
den opp ned så vatnet renner av. Dette må en si er
en stor fordel, for å bygge seg et naust er en merkbar
utgift. Altså det er mange fordeler med en plastbåt,
og plastbåtfabrikasjonen har gjennomgått en rivende
utvikling så nå behøver en ikke kjøpe «badekar».

•

kom til hytten tidlig i vår, var båten borte, rett og
slett stjålet.
Til neste år må jeg få meg en ny båt og vi bygger
nå båthus for å bevare den.
BÅTEN TIL SMEDSTAD
Jeg husker særlig godt en søndag. Det var strålende
vær om morgenen og vi besluttet å dra på langtur
med båten. Båten vår er en liten Tunejolle på 17 fot,
oljet og lakket blank og fin med blåmalte tiljer.
stelle med båter er jo forresten som en egen vitenskap.
Når vi står der på stranda og skraper og pusser og
maler om våren, kommer alltid andre som har båter
med gode og vektige råd om god måte å stelle båt på
og om gode og gamle prøvede ting eller nye uovertrufne malinger. Det høres ut som om alle har sin
egen måte å gjøre det på og at den måten er den eneste saliggjørende.Når båten omsider glir på vannet er
det like spennende hver gang om den er tett, og vi ser
den duver blank og fin på sjøen. Da er man jo ikke
så lite stolt over sitt verk og sin eiendom og man vever
i stillhet drømmer om alle de gode turene man skal
ta sammen i ferien. Størrelsen er ikke akkurat noe å
skryte av, men den er stø og greier seg til oss og vårt
bruk. Vi har dessuten kjøpt en påhengsmotor —
51/2 hk. Eivind Rude, så vi kommer godt fram.
Omsider fikk vi pakket det nødvendigste — det er
utrolig hvor mye en synes er nødvendig og tror en
skal ha bruk for på en liten søndagstur, så det var
ikke så rent lite pargass vi hadde. Da vi kom ned til
bryggen, lå vår lille stolthet — båten — der og duvet
opp og ned på rolige bølger i solskinnet. Den så ut
som den smilte og gledet seg til en liten tur istedenfor
å liggebundet. Vi fikk da installert oss — løste fortom
og aktertom og rodde ut fra grunna og dro i startsnora
på motoren. Jo, ganske riktig, den startet på første
forsøket i dag også. Det er ikke for å skryte, men
«Rudene» gjør det, hvis de har bensin da.
Det var fint å være på sjøen i dag og båten gled
stille og pent. Jeg satt i forstavnen med bena dinglende
i vannet og speidet etter brennmaneter. Vi hadde
tenkt oss ut til en av øyene «våre», 3/4 times båttur
hjemmefra. Det er så mange koselige øyer ute i vårt
farvann — hvor det ikke finnes mennesker og hvor
vi kan få sandstrand, brådyp, svaberg eller gress etter
hva vi ønsker og hvor det er en fryd å gå på oppdagelsesferd rundt omkring. Sjøfuglene bor her ute og
bygger reder, og i rugetiden er fuglene helt ville av
skrekk for redene sine. Redene legger de overalt, små
fattige reder ofte åpent oppe i fjellet, men de er likevel vanskelig å se med en gang på grunn av beskyttel-
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sesfargen. Eggene kan være store eller små, avlange
eller runde, med eller uten prikker, lyse eller mørke og
også ofte svakt fargede. Det er rart å tenke på at det
skal bli fugler av dem. Det er en egen spenning ved å
være på en slik ubebodd øy langt ute i fjorden.
Vi trakk båten inn i en vik og fant oss en koselig
plett. Vi så ikke så mange brennmaneter så vi jumpet
omsider til sjøs. Det er deilig og moro å bade selv om
det er like grusomt å dukke hver gang. Vi dykker etter
blåskjell og så samler vi gjerne noen grå enerøtter og
drivgods og tenner et lite bål nede i en glove. Etter
meget strev brenner det, og vi legger store deilige blåskjell på bålet. Når de har åpnet seg, er de spisendes.
Vi skjærer brød og har smør til. Det smaker himmelsk
ute i det fri, særlig når en strever litt for å få det til,
og vi tenker at uten den lille båten vår kunne vi
ikke komme ut på øyene heller. Dette er så festlig og
vi behøver da ikke reise til syden for å finne spennende og deilig mat og varm sol, men hvor lenge den
varer her i nord, kan en aldri vite. Plutselig er det
grått og den vante ferievind kommer. Det begynner
å bli kaldt og truende og man må tenke på hjemreisen. I mellomtiden var det blitt høyvann og båten
var på vei ut av viken alene. Vi fikk da heldigvis fatt
i den og dro den inn på stranden igjen og sanket
sammen alt pargasset vårt. Det er ikke fullt så god
orden i det som da vi kom, men vi rydder på plassen
vår og forvisser oss om at bålet er slukket. Nå var det
deilig å ha husket på varme gensereog gjerne litt
vindtette jakker også. Motoren går fint og det er godt
å tenke på at en slipper å ro i disse digre bølgene i
sterk motvind med salte dusjer med jevne mellomrom. Når vi når hjem til båtplassen er vi blitt frosne
så det nesten kan være vanskelig å fortøye båten, men
etter mye trøbbel går det da og vi låser og går hjem.
Vi må forlate båten vår og vi håper den synes den
har hatt en morsom og hyggeligtur og at den gleder
seg til neste gang den skal bære oss utover sjøen igjen.
Nå ligger den alene på den snille og farlige sjøen og
husker opp og ned — helt alene stakkar, men ennå
er det jo mange gode søndager igjen før båten trekkes
på land, vaskes og gjemmesfor snø og sol under tjærepappen.
BATEN TIL IBENHOLT
Båten vår er en 16 fot klinkbygd passbåt av nokså
enkel utførelse. Den har et lite fordekk, og toftene er
bygget ut til forholdsvis bekvemme seter med rygglene
og skinnputer. Drivkraften er en 6 hk. påhengsmotor
som gir båten en fart som tilfredsstiller våre krav.
Båten var opprinnelig utstyrt med en gammel «Arcimedes» påhengsmotor, men denne viste etterhånden
slike alderstegn at vi for 3-4 år siden byttet den ut
med en ny lett og driftssikker motor som ikke har gitt
oss mange bekymringer. Båten har ellers den fordel
at den kan roes, om en skulle ha lyst på en rotur,
men særlig etter at vi fikk den nye motoren er det
blitt lite av det, altfor lite.
I godt vær kan en nok dra f. eks. over til Nesodden,
inn Bunnefjorden eller utover Oslofjorden, men det
er ingen sjøbåt, og det er ikke tvil om at den egner seg
best i «Vestfjorden», dvs, området mellom Fornebolandet og Asker. Her har vi til gjengjeldet paradis for
småbåter, med alle dens øyer og sund, og med fristrand og idylliske privathytter i passe blanding. Etter
som vannet i Holtekilen, hvor vi har vår båtplass, blir
stadig mindre egnet som badevann, er det ønskelig å
FOSSEKALLEN
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komme seg noe lenger ut. Om ettermiddagen drar vi
gjerne til Borøyaeller Oustøya til en kaffekok etter en
dukkert i et vann som etter Oslofjord-målestokkmå
sies å være brukbart. Undertiden tar vi også middagsmaten med. Om søndagen trekker vi ut til de ytterste
øyer i området, som regel Skogerholmen hvor en
håndfull trær forsvarer navnet.
Barna som nå er henholdsvis 41/2 og 3 år gamle,
har vært med på disse utflukter så å si fra de var nyfødte. De stortrives med dette sjølivet, hva enten de
koser seg på fordekket eller hjelper far med å styre
eller leter etter krabber, skjell og andre rare ting i
strandkanten.
Undertiden bemerker enkelte av mine kolleger i
båthavnen: «Hvorfor kjøper du deg ikke en ordentlig
båt?» Og hermed menes en 23-25 fot snekke med
kahytt og køyeplasser. Valg av båttype avhenger av
behovet, hva en skal bruke båten til. Videre av hvor
meget en kan og vil ofre på denne sektor, både med
hensyn til penger og arbeid med vårpuss, her i Norge
hvor sesongen er kort og ofte både våt og kald. Vi har
kort vei til sjøen og bruker båten ofte, men bare til
småturer. Og den båten vi nå har dekker behovet
godt. Men hvis badevannet i indre Oslofjord blir for
ille, og jetflystøyenfra Fornebo blir for sjenerende, slik
at en tvinges lenger ut i fjorden, — da kan det bli
aktuelt med en «ordentligbåt».
Men båt vil vi ha. Sjølivet gir en egen følelse av
frihet. Her er ingen trengsel, ingen kø-kjøring, ingen
støvplage og (foreløpig) ingen nevneverdig ekshaustplage.
BÅTEN TIL BJAALAND
Da redaktøren, etter å ha fått oppsnust at jeg bl. a.
også er skipsreder, ba meg skrive noen ord om mitt
23 fots M/S i en påtenkt beretning i Fosskallen fra
flere likesinnede, var jeg lettsindig nok til å gå med
på dette. Nå viser det seg at med min nåværende båt
har jeg ikke opplevd noe som er trykksverte verd —
den er så alminnelig å tekkelig i sin oppførsel at jeg
ganske enkelt dropper den, og i stedet forteller litt om
min (vår) første utgave av motordreven farkost.
Da vi giftet oss og flyttet fra den barske Trondheimsfjord til den blide Østlandssommer ved Oslofjorden, var både min kone og jeg enig om at en
motorbåt niåtte vi ha. Ingen av oss hadde mer greie
på sjøfart og motorbåter enn katta på sennep, men
kr. 250.00 av min kones medgift ble investert i en
18 fots snekke med 3 hk. motor, og hvis opprinnelse
var noe tåket, men i hvert fall lå et sted i begynnelsen
av århundredet.
Bryllupsreisen skulle foregå med båten utover
.

fjorden og tilbake så langt vi kunne rekke på 4 dager.
Kalesje eller annen form for beskyttelse mot vær og
vind fantes ikke, men vi hadde jo hørt at det på
Østlandet var sommer om sommeren i motsetning til
i Trøndelag. En noe perforert pressenningsbit fulgte
imidlertid med i salget og ble ansett som tilstrekkelig
som tak i tilfelle regn.
Selve båten viste seg heller ikke å være pottetett,
men vi oppdaget snart at to gangers lensing i døgnet
holdt den flytende og fire ganger holdt dørken tørr.
Dette siste var meget viktig, for dørken var også
sengeplass. Seks timers intervaller mellom lensejobbene — også om natten — er jo mer enn nok for et
nygift par, så dette bød ikke på noe problem.
Første dagsseilas gikk i fint vær og uten sinnsbevegelser med landgang på Ramton og Langåra, og i
kveldingen lot vi dreggen gå i Sandspollen ved Drøbak.
Primussen ble tent, steikepanna satt over, og så var
det bare å slenge ut snørene og begynne å dra hvitting. Jo da, situasjonen svarte akkurat til våre for,
ventninger om en sommerkveld på Oslofjorden; hvittingen krøllet seg i panna og gled ned gjennom halsen
i store kvanta sammen med hvitvin (til kr. 1.80 pr.
flaske).
Dagen etter brakte oss på samme måte til Horten
og Moss, og om kvelden putret vi inn på Hvittingbukta innenfor Jeløya. Etter lensetørn ved 24-tiden
gikk vi til ro — og våknet et par timer senere av iltert
regn i fjeset, mens sjøen utenfor toppet seg i frisk
sønnabris.
Her fant vi ut at det ikke var annet å foreta seg enn
å tørne ut, kjølhale styrbords halser og hive ankeret.
Klar av Jeløya ble bølgene ganske imponerende og
en reketråler fra Son praiet oss og spurte om vi
trengte hjelp. Vi fant ut at hvis bare ikke motoren
streiket, så vi hadde styring, ville sønnavinden sørge
for at vi ble hufset i riktig retning og at avstanden inn
til Hvitstenlandet ikke var større enn at vi ville greie
en eventuell svømmetur.
Min kone fant ut at kaffe var tingen på morgenkvisten, og på en eller annen merkelig måte fikk hun
montert og tent primussen på motorkasselokket.Kjølevannsinntaket lå nokså høyt i denne båten og vi var
derfor stadig innstilt på å holde et øye med kjølevannet om pumpen skulle ha «mistet taket» — og
nå skjedde det selvfølgelig:Jeg var mer enn opptatt
med å styre unna de værste bølgene da kona skriker
ut at kjølevannet er borte!
For å få sirkulasjonen i gang igjen, måtte vi vanligvis stoppe motoren, skru av toppluggen på vannpumpa, fylle vann på toppen og starte opp igjen.

Forts.
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Uanganyika

De .aller fleste av oss husker kanskje Tanganyika best fra
beretningene om Livingstone's og Stanley's ferder til det
ukjente indre. Ca. 100 år er gått siden disse berømte menn
trosset seg fram gjennom den afrikanske «bushen», og meget
er blitt forandret siden den tiden. Landet har gått gjennom en
vekslende utvikling under europeisk innflytelse, først som tysk
koloni fra århundreskiftet til slutten av første verdenskrig og
siden som engelsk mandatstyrt område. I de siste årene har
landet kjempet for sin selvstendighet og vil få det ved slutten av 1961. Julius Nyerere er den afrikanske lederen, og han
er kjent som en klok og dyktig politiker. Ikke bare er han den
selvskrevne lederen for det framtidige Tanganyika, men det er
også snakk om en føderasjon med nabostatene Kenya og
Uganda med Nyerere som leder. Dette er storpolitikkkog ingen
kan si hva som blir utfallet, men i løpet av ett år eller to er
nok resultatet gitt.
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Utenfor Dar-es-Salaam flyplass.
Her er en langt fra alle steder.

di& består av melk og blod. De
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Jeg bodde nesten fem år i Tanganyika og har i grunnen mye godt å
si om landet. Når alt nå er kommet
på avstand så er det heldigvis de
beste minnene en husker best. Det
er et ordtak som sier at Afrika
alltid kaller en tilbake. Det er
mye i dette, og muligens er det
dette primitive og opprinnelige ved
siden av moderne utvikling og komfort som virker så tiltrekkende. Det
er ikke til å komme forbi at europeerne har hatt en god tid i ØstAfrika, og mange vil fortsatt ha
det — bare med den forskjellen at
det vil bli under innfødt styre i
framtiden.
Tanganyika er et land som kan
flyte av melk og honning dersom
utviklingen blir styrt på beste måte.
Det er et stort land, 21/2 gang så
stort som Norge, og det er store
områder med god og fruktbar jord

Et typisk bilde fra den øst-afrikanske

kyst.
av sand og
strekninger
Det er milelange
landsbyer
koralrev med små innfødte
båter
En ser hjemmelagede
innimellom.
bruker til sitt primitive
som de innfødte
fiske.

som i dag ligger uten å bli benyttet.
Vanskeligheten for et godt jordbruk
bunner i første rekke på det faktum
at store deler av de dyrkbare områdene er oversvømmet under og
like etter regntiden fra november
til mai—juni. I tørketiden er jorden
så tørr at svært lite kan vokse. Det
må store arbeider til for å regulere
vassdragene, dvs, dempe flommene
ved hjelp av magasiner og senere
bruke det oppsamlede vann til
overrisling i den tørre årstiden.
Landet har sine største muligheteer
innen jordbruket, og med dyktig
ledelse og god støtte utenfra vil
deler av disse kolossale områdene
kunne bli benyttet til noe bedre
enn bare å ligge der.
Det bor ca. 8 mill. mennesker i
landet, og befolkningstettheten er
derfor ikke så forskjelligfra Norges.
I tropene er det bare den forskjellen at praktisk talt alt land kan
beboes, og folk har slått seg til oppe
i fjellene så vel som i lavlandet.
Tanganyika virker derfor i sin hel-

het mye mer glissent bebodd enn
vårt eget land.
Hovedstaden, Dar-es-Salaam, ligger ved det Indiske Hav og har
120000 innbyggere. De fleste er
innfødte, men det bor da noen tusen europeere og atskillig flere tusen indere. Brorparten av den private kapital er på indiske hender.
De eier mye av tomtene og behersker all privat handel. Det er meget vanskelig for europeerne å konkurrere kommersielt med inderne,
og det vil bli vanskelig for de innfødte i framtiden å ta opp konkurransen med den tallrike, nøysommelige og handelsdyktige indiske
befolkning.
Det kunne skrives mye om dette
landet, men Fossekallen er kanskje
ikke det rette forum for denslags
forfattervirksomhet.Jeg håper fotografiene kan gi noen inntrykk og
ellers vil jeg'anbefale en ferietur til
tropelandet. Selv for en statsfunksjonær er kanskje ikke dette utopi.
J. Otnes.
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På grunn av rask utvikling av industrien i Helgeland øker stadig kraftbehovet. Området Mosjøen—Mo
i Rana er langt på vei til å bli et storindustrisentrum
med Norsk Jernverk i Mo og aluminiumsindustrien i
Mosjøen. Begge foretak står foran nye utvidelser. Hertil kommer vedtatte planer for Norsk Hydros koksverk i Mo samt utbyggingenav gruven i Dunderlandsdalen.
Få områder i landet har slike naturlige muligheter
for industri som Helgeland. Her ligger flere store
vannkraftkilder i toppklasse og betydelige malmforekomster. I nær framtid vil foruten Langvatn kraftverk,
også de meget store kraftkilder i Bjerka—Plurabli utnyttet, og vi får følgende anlegg:
Røssågaverkene
Langvatn
Rana
Bjerka

410 MW,
90»
400»
35»

2450 GWh
350»
2050»
150»

Sum

935 MW

5000 GWh

Det er kanskje uvant for mange å omgås så store
tall for elektrisk kraft. La oss sette dem om til dagligdagse begreper. 5000 GWh er 5 000 000 000 kWh som
ville kunne gi god forsyning til alle hjem i Oslo-området. Brukte vi all denne kraften til aluminiumsproduksjonen alene, ville vi få en brutto årsinntekt på
ca. 1 milliard kroner1
Rana—Bjerke er en omfattende utbyggingsom kre-

ver lang tid både for anleggsarbeidene og planleggingen. For å møte behovet i mellomtiden blir Langvatn bygget.
Langvatn kraftverk imponerer ikke ved sin størrelse,
men på mange måter er det et interessant lite anlegg
sett med våre øyne.
Det skal nytte en fallhøyde på vel 43 m mellom
Langvatn og Ranafjorden, jfr. oversiktskartet. Det
samlede tilløp til anlegget blir ca. 178 m3/sek. gjennomsnittlig årsvannføring. Tilløpet kommer både fra
Langvatn og fra Rana ved at Rana ledes inn i Langvatn. Vi står altså overfor et typisk lavtrykksanlegg
som det finnes svært mange av både i Sverige,Finland
og mange andre land med mindre gunstige vassdrag
sett under hensyn til vannkraft.
Hertil kommer at
reguleringsmulighetene i disse vassdrag — Rana og
Røvassåga— er uvanlig dårlige. Ja, vi får for første
gang i Vassdragsvesenetshistorie et kraftverk med kun
uke- og døgnreguleringsmagasin,da større reguleringer
utelukkes på grunn av store skader og på den fullstendige mangel på gode sjøer, bortsett fra selve Langvatnet. Langvatn kraftverk blir derfor både et lavsom stort sett må nytte
trykksverk og et flomkraftverk
vannføringene slik som disse veksler etter årstidene.
For lesere som er «vannkraftfagfolk»og for hvem
denne lille artikkel ikke er skrevet, spør da: Er det
virkelig riktig sett under hensyn til økonomi og behov
å gå til utbyggingav en slik særling blant kraftverkene
i Helgeland? Vi mener det, da det er flere spesielle
forhold som spiller inn:
FOSSEKALLEN
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Langvatn kraftverk kan bygges så hurtig at det kan
dekke et ellers udekket behov til storindustrien
inntil vi får bygget Rana.
Kraftverket har en sentral beliggenhet like ved Mo
i Rana. Linjebyggingen blir meget beskjeden.
Ved å gjøre installasjonen
i stasjonen passe stor
og finne oss i at vi taper vann i flomtiden, kan vi
få et økonomisk forsvarlig anlegg.
Dette siste skal vi se litt nærmere på.
Vi kunne selvsagt bygge anlegget så stort at vi klarte
å ta den største flommen, men dette ville tydeligvis
bli en elendig utnyttelse av pengene da en storflom
hører til unntakelsene.
Det gjelder å finne ut hvor
mye flom det er økonomisk forsvarlig å slippe forbi
kraftverket hvorved vi kan minske størrelsen på hele
anlegget. Det er altså nødvendig å beregne anlegget
med flere forskjellige installasjoner og de tilhørende
produksjoner.
Tabellen nedenfor gir et inntrykk av
problemet som for øvrig beregningsmessig er en omfattende oppgave:
InstallasjonOmkostninger
MWmill.

5044
7061
9070
11086
130(
150(112)

kr.

98)

Produksjon

275
335
382
422
449
470

GWh
øre/kWh

1.3
1.5
1.5
1.6
(1.7)
(1.9)

Vi ser hvorledes omkostninger og produksjon øker
med installasjonen.
For et verk av denne type øker
omkostningene
raskere enn produksjonen,
slik at vi
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snart når opp i høye priser på kraften. Vi har funnet
det riktig å stanse ved 90 MW, tilsvarende en kraftpris på 1.5 øre/kWh.
90 MW installasjon tilsvarende
en vannføring på ca. 280 m3/sek., og vi nytter omtrent
70 prosent av alt vannet.
Selv ved å kutte ut alle de store flomtoppene, får
de enkelte ledd i dette verket store dimensjoner.
Tilløpstunnelen
som har en lengde på 3.6 km, får
et tverrsnitt på hele 140 m2. Dette er foreløpig det
største tunnelprofil vi har gitt oss i kast med. Tunnelen
vil bli drevet både for inntaket ved Lagnvatn, fra et
tverrslag
ved Ytteren
og fra fordelingsbassenget.
Vi går først gjennom med en toppstoll. Derpå tas
resten av profilet ut ved pallsprengning. Det er selvsagt viktig å gjøre toppstollen minst mulig slik at det
meste av profilet blir sprengt ut i pallen. Størrelsen på
toppstollen
bestemmes
av gravemaskinen
som skal
brukes. For borarbeidet vil det bli brukt 4 fjernstyrte
og hydraulisk manøvrerte bormaskiner av Joy's fabrikat. Det kreves kun 2 mann for betjening av alle 4
maskiner. Dette er et stort framskritt fra det utstyr vi
har brukt tidligere. Det vil gi bedre økonomi og er
mindre anstrengende
for tunnelarbeiderne.
Kraftstasjonen blir lagt i en fjellskjæring ved Ransosen. Vi har vurdert forskjellige installasjonstyper
og
blitt stående ved 2 vertikale francisaggr. å 45 MW
= 90 MW samlet installasjon. Et alternativ med 1
kaplanaggr. à 90 MW ble undersøkt og forkastet på
grunn av de store dimensjoner og strenge krav til sugehøyde for turbinen.
Dammen ved Reinsfossen sørger for at Ranaelva
går inn i Langvatn via Langvassåga, se oversiktskartet.
Strømmen i Langvassåga kommer altså til å gå motsatt

den naturlige strømretning. For å kunne lede forbi
flommene blir hele damprofilet utnyttet til luker.
Ranaelva er både lakseelv og fløtningselv. Vi blir
derfor pålagt å slippe noe vann forbi dammen. Derved reduseres kraftproduksjonen fra ca. 380 GWh til
ca. 350 GWh. Noe av dette produksponstapet blir
innvunnet ved at den gamle Reinfossen kraftstasjon
nedenfor dammen blir stående. Reinfossen kommer
sannsynligvis til å bli fjernstyrt fra Langvatn kraftstasjon.
Langvatnanleggetblir drevet for fullt fra våren 1961,
og vi regner med å ha 1 aggregat i drift ca. 1. mars
1964 og 2 aggregat ca. 1. mai 1964. Vi tar altså sikte
på å få nyttet hele sommerperioden i 1964 til kraftproduksjon. Dette er av betydning her hvor vi har et
rent flomkraftverk.
Jørgen Sørensen.

Heime frå IRAN
Den 27. juni 1960 reiste hydrolog Syver Roen til
Iran. Roen er tilsett i Hydrologisk avdeling i NVE og
har permisjon i den tida han er utanlands. Før Roen
reiste dit var det hydrolog Sverre Nordnes som hadde
den stillingen, og Roen er no heime i Noreg for å
konferere med Nordnes og ein amerikansk hydrolog.
Fossekallentrefte Roen so vidt og hadde ein liten prat
med han. Då dei reiste sydover var det han og kona,
no er dei tre. Dei har fått ein gut der nede som no er
7 måneder gamal. Handelsmannen deira spurde om
det var gut eller gjente. Då han høyrde det var gut
sa han at gut, det var flott, men gjente, ingen ting.
Gjentebarna vert ikkje verdsett mykje.
Det var interessant arbeid i Iran, men Roen kunne
ikkje tenkje seg å verte verande der når han kan få
bu og arbeide i Noreg.
No dei skulle reise hit hadde dei ordna med pass
og alt, men då passa skulle stemplast på flyplassen
viste det seg at dei hadde gløymt å få utreiseløyve til
7 månader gamle Reidar Olav, og han var fødd i Iran
og var altso iranar. For å få orden i dette måtte dei
vente i 2 dagar før dei fekk reise.
Om ikkje lenge går reisa tilbake til den vesle landsbyen utanfor Abas der dei bur. Roen har lova å skrive
om opphaldet sitt der når han er ferdig med oppdraget sitt.
God tur tilbake.
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7.

FAR I HUSET

Eller rettere sagt: I det 7. huset. For dette er bildet av det
7. stedet Iskontoret
har flyttet til i sin levetid. Nå har vi sjølsagt ikke hele huset. Vi har da overlatt noe til Forbygningsog
Vassdragsavdelingen.
Dessuten
er det sørget for at vi ikke skal
behøve å gå for langt etter de mest nødvendige
forbruksgjenstander som badeballer,
kammer,
hårvann
og annet vann.
Hvis noen skulle lure på hvor Iskontorene
er, så er det jo
opplagt at det må være der alle vinduene
står oppe. Vi tåler jo
ikke å ha det for varmt.
Flytning nr. 8 er jo for så vidt allerede bestemt, det er bare
tidspunktet
som er litt vanskelig å sette ennå. Men da blir det
vel siste gang vi kan hygge oss med den ekstrafornøyelsen
som
vi har vært så heldige å bli tildelt så rikelig av. Foreløpig er
den 8. himmel på et forberedende
stadium, som sikkert framgår
tydelig av foto.
Isgutta.

FLYTTESJAU
Den siste store flyttinga før den store flyttinga?
Ja so har det vore stor flytting og omikalfatring
i NVE att.
Vassdragsavdelinga
16 stk., Forbygningsavdelinga
11 stk, og Iskontoret
i Hydrologisk
avdeling 7 stk. har flytt til Parkveien
8.
V.-avd. og F.-avd. flytte frå Drammensvn.
20 5. og 6. høgda,
Iskontoret
frå Viktoria
Terrasse.
RegnSkapsavdelinga
i Karftverksdirektoratet
er slega saman
med
Hovedkassa,
Administrasjonsdirektoratet
og 16 stk. frå
Ullevålsvn.
er flytta til Drammensvn.
20 5. høgda der Hovedkassa har sine kontor.
Tilsynsavdelinga
i Elektrisitetsdirektoratet,
6 stk., har flytta
frå 3. høgda til 6. høgda på Drammensvn.
20. Konsesjonskontoret i same direktoratet,
5 stk., som no er slege saman med
T-avd. er flytta frå 5. til 6. høgda. Elles var det 3 til der som
bytte kontor, i alt 8. På Administrasjonsdirektoratet
var det i
alt 20 stk, som flytte at og fram for å få mest mogeleg samla
dei ymse avdelingar.
I Kraftverksdirektoratet
har og vore mykje
flytting. Oppe i Ullevålsvn.
flytter dei so at salsavdelinga
kjem
i den nordlege enden av brakka og Driftsavdelinga
i den syd,
lege, 13 stk, har der skifta kontor.
På Drammensvn.
fekk
K-direktoratet
kontora
til T,avd. i 3. høgda, og når der vart
tekne i bruk skifte 13 stk. kontor
og so har ein mann flytta
frå Ullevålsvn.
til Drammensvn.,
so det er 14 der som har
flytta no.
I alt har om lag 110 stk. bytt kontor no siste par månader.

Flyttedirektoratet

Iranaren

Reidctr Olav.

Etter å ha sett kor mykje arbeid det er med flytting har
Hovudstyret
søkt departementet
om å få eit 5. direktorat.
I siste
statsråd vart dette invilga og flyttedirektørstillingen
skal utlysast
med det første. Som konsulentar
for direktoratet
er det meininga å tilsetje Iskontoret
i Hydrologisk
avdeling då det er dei
som har flytta mest i statsadministrasjonen.
Minst ein gong for
halvåret,
to gonger for året har dei flytta dei siste åra. Med
deira hjelp skulle det bli von om flyt i flyttinga i åra framover.
FOSSEKALLEN
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Sira-Kvina-utbygginga
Standpunkter og argurnenter
SolveigSteinnes Lone gir i forrige
nummer av Fossekallen under
overskriften «Skal kraftutbygginga
få lov å øydeleggjalandet?» en kort
og utmerket skildring av Kvinesdal
som en vakker og blomstrende dal
med elva som en harmonisk del
av det hele. Deretter går hun
til angrep på bortføringen av elva
i forbindelse med den prosjekterte
kraftutbygging i Sira- og Kvinavassdragene. For utbyggingen her
foreligger det planer i to alternativer, den såkalte separate utbygging hvor hver av de to elver bygges ut langs sitt eget løp, og den
kombinerte utbyggingsom forutsetter overføring av Kvinas vannføring
ved Homstølvatn til Sirdalen, for
der å bli utnyttet i en felles stor
kraftstasjon ved Tonstad.
Fru Steinnes Lones angrep retter
seg først og fremst mot overføringen av Kvina, men overskriften og
noen andre uttalelser tyder på at
det har en bredere front. Hvor
bred, er ikke helt klart for meg.
Moderne vannkraftbygging gjør
det i alminnelighet nødvendig over
kortere eller lengre strekninger å
fjerne elvevannet fra dets naturlige
leie, således at skader på naturen
vil oppstå. Det er mulig det finnes
mennesker i dette land som er motstandere av enhver vannkraftutbygging. Dette er også et standpunkt,
og fru Steinnes Lones argumenter

FER1E

kommer her til sin fulle rett. Men
det er vel ikke mange som er villig
til å ta konsekvensene av dette.
Større er nok den gruppen som kan
avfinne seg med kraftutbygging
andre steder, men ikke den utbygging som skader naturen i deres
egen egn. Her kommer det egoistiske moment sterkere fram.
Det er mulig eller sannsynlig at
noen Kvinesdøler er imot enhver
utbygging av Kvina. Men dette er
vel ikke dalens offisielle standpunkt. Det var den kombinerte utbyggingde tre ordførere fra Kvinadalføret stemte imot. Og sterke krefter i dalen har gått inn for den
separate utbygging av Kvina. Etter
planene for den separate utbygging
vil Kvinadalføret få to kraftstasjoner mer enn etter den kombinerte
utbygging. Og dette betyr en god
del økonomiskfor kommunene der,
bl. a. skattemessig.Standpunktet er
således lett forståelig, men krever
andre mer materialistiskeog mindre
gripende argumenter enn de fru
Steinnes Lone opererer med. Det
tyder på at vannet i Kvina nok er
til salgs, bare vederlaget blir det
best mulige.
Det er rett nok en forskjell på de
skader som vil oppstå ved de to
alternativer, men det blir vel nærmest en gradsforskjell— ingen vesensforskjell.Og det er vel ikke sikkert at forskjellen vil slå ut i favør

Forts. fra side 12.

stoppe motoren i denne sjøen var vi svært lite lystne
på, og jeg tror jeg alltid vil huske situasjonen i de
følgende minutter — også når vi sitter og mimrer i
hver vår gyngestol på aldershjemmet — : Min kone
med skrevende sjøbein og håret som en seiersvimpel
i kulingen, stående og balansere over motoren mens
hun skrudde av toppluggen, fylte på vann og skrudde
på igjen — mens hun samtidig av og til måtte redde
en brennende primus med en kokende kaffekjel fra
å velte. Er det noe rart at jeg i tillegg til nygift forelskelse ble fylt av beundring og ekstra tilfredshet med
å ha fått en slik kone?
Motoren tøffet ellers knirkefritt og kaffen smakte
utmerket, mens vi på vel en time ble blåst inn til
Håøya og smulere vann. Alt inventar var blitt gjennomvåt, og da solen igjen tok til å skinne, ble det hele
strødd utover et svaberg til tørk, mens vi la oss til
rette for å ta igjen litt av den forspilte nattesøvn.
Alle tiders bryllupsreise!
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av den separate utbygging. Etter
den kombinerte utbygging vil nok
overføringen fra Homstølvatn føre
til at elveleiet et stykke nedover
blir tørrlagt. Men tilsiget nedenfor
Homstølvatn vil dalen få beholde,
og det blir noe av det etter hvert.
Ved den separate utbyggingvil også
vannet måtte fjernes fra elveleiet
over kortere eller lengre strekninger
alt etter vannfallenes beskaffenhet.
Og da vannfallene til dels er lite
konsentrerte, kan elveleiet over betydelige strekninger bli helt tørrlagt.
Det er nok ved dette alternativ så
vel som etter det kombinerte, mulig
å lede noe vann utenom kraftstasjonene for derved å søke å opprettholde en viss minstevannføring i
elva. Men det er selvsagt en for,
holdsvis snever grense for hvor
langt en kan gå på den vei uten å
redusere lønnsomheten av utbyggingen. Den som satser en milliard
kroner på utbyggingen vil nødig
miste fordelen ved en forholdsvis
rimelig kraftpris.
Det er til syvende og sist Stortinget som ved behandling av konsesjonssaken må ta standpunkt til
overføring eller ikke overføring, og
vi må tro at det herunder samvittighetsfullt veier mot hverandre
fordeler og ulemper, — i denne
sak som i tidligere reguleringssaker.
Og at det er betydelige fordeler er
ikke tvilsomt. Vi har noen eksemp,
ler på hva kraftutbyggingbetyr for
kommunene økonomisk. Virksomhet og velstand vil nok fortsette å
blomstre i Kvinesdal, — ja langt
sterkere enn før — selv om det er
vondt å miste noe av elva.
Gunnar

lbenholt.

" Om båten er ellers å berette at vi etter tre år var
lei av å hente den opp fra sjøbunnen hver gang vi
skulle bruke den, og til vår store overraskelse ble vi
budt 150 kroner for den. Senere hørte vi at den nye
eier etter et års «bruk» solgte den videre for kr. 50.00
cif. Hovedøya. Kjølen var da så råtten at propellerhylsen ble holdt så noenlunde på plass ved hjelp av
ståltråd m. m. Da båten skulle leveres, ble den kjørt
fra Sandvika, og ca. 200 meter fra Hovedøya — hvor
den påtenkte, nye eier sto på brygga og ventet
forsvant først «flyndre» og hylse til bunns og de derved
oppståtte tilleggslekkasjermedførte at resten av båten
bestemte seg for å følge eksempelet. Selgeren svømte
til lands og kjøperen brukte antagelig 50-lappen til å
trøste seg med.
Ja, sjølivets farer er mangfoldige, og denne vår
første motorbåt var en individualist som vi minnes
med spesiell glede, særlig når vi i dag tøffer rundt i
C-193 hvor lerisepumpa sjelden eller aldri blir brukt
og sinnsbevegelserav liknende art som beskrevet ikke
kan påregnes.

Opninga

inne

i det

store

kvernkallhuset.

«ohhrå uarttøymb
Medan Olav den V. var konung
i Noreg dreiv folk stort med igangseting av kvernkallar. I kvar den å
som fanst frå Vingulmork til Finnmork sagdest å ligge store verdiar.
Alle med eigedomsrett til å, bad
om at kvernkall snart måtte svive i
deira foss. Femti år før den hendinga som her vert fortald sende
klerken Kornbrekke nokre planer
til det store tinget. Denne klerken
kunne meir enn dei lærer i klosterskule til vanleg. Han såg det alt då
som si store oppgåve, og sette seg
som mål å få mange store kvernkallar til å svive i sjølve storåi i
Telemorka.
Ei å er alltid stor ved vårflaum,
men skal kvernkallen svive med
same fart året rundt lyt vatnet
strøyma like stridt støtt. Kornbrekke ville dei skulle taka vare på
vatnet langt oppe i åi og so sleppe
det nedover etter kvart kvernkallane trengde kraft.
Medan Haakon, far til Olav var
konung, vart det vedteke i det store
tinget at denne åi som Kornbrekke
hadde tala om skulle takast i bruk
for å skaffe kraft til mange kvernkallar. Dette var medan Fredrik var
stormeistar for vass-styret og Paul
var meistar for dam- og slokbyggarane. Desse to sette seg so i stolane sine og grunda. So reiste dei
til Telemork og såg på damstader

og slokstelle. Etter dette sette dei
slavar i arbeid. Some sat i kott inne
i vasstyre og rita slok og dammar.
Andre vart sende til Telemork og
tok til som troll og grov seg inn i
fjellet under vatna. Slavane rita
og grov år etter år og køyregreider
gjekk jamleg mellom ritarane og
gravarane slik at arbeidet skulle
verta slik som Fredrik og Paul ville.
I Telemork laut vere ein mann som
såg til trelane at dei arbeidde, og
til dette sette dei Kåre frå Voss.
Åra gjekk, ritarane rita og gravarane grov, og smått om senn tok
kvernkallstøda til å sjå slike ut at
kallane kunne setjast på plass.
Slike store kallar som der trengdest
hadde aldri nokon i Nordlanda sett
før. Ritarane hadde sagt frå korleis
dei ville ha dei og mange slavar
sleit i smidja dag og nott med dette.
I desse åra sleit dei seg ut med
storarbeid både stormeistar og meistar. Stormeistaren hadde siste åra
havt Halvard frå Møre til å ta eit
tak med seg når han sjølv tykktest
trøytt. No høvde det då so heppeleg at Halvard sjølv vart stormeistar.
Paul hadde hatt til hjelpesmann
ein dei kalla Sigurd frå Sørlandet
og same heppa som hadde fylgt
Halvard fylgde Sigurd, han vart
meistar ette Paul.
Den mynten som trengdest til mat
og mette for dei som dreiv med

dette store verket vart skrapa saman på ymist vist. Og det er sagt
for visst at so mykje mynt hadde
aldri gått med før til vassgogneri
ei å i all den tid slike gogner hadde
svive. Det er og sagt av sume at
gravarane tente meir enn ritarane
og mange var misnøgde med dette
medan andre var velnøgde.
Det går elles mange sogor om
storverket, men skulle alle ritast so
ville skriveskinnet verta fullt av
runer, men dette er å melde:
Desse to nye meistarane heldt
fram i fotefara til føremennene
sine og fekk den første av dei store
kvernkallane so i stand at den
kunne svive. Då dette var ordna
vart det bede til stor veitle i Telemorki. Dette var i det 16. året etter
at Einar frå Oslo første gongen sat
i høgsetet i Rådet til Kongen.
Frå Kongebyenreiste mange store
og små sveinar den lange vegen for
å sjå det store kvernkallhuset og
for å få småkjøt som var tilbud i
ovstore gryter. Frå Vass-styret var
mange frammøtte, både trælar og
toppar. Men det er sagt av folk som
såg folkefjølda i Telemorki at sjeldan har store folk frå Vass-styret
synt so lite som saman med alle dei
rettleg store som var samla på staden som i denne soga er kalla
Dalen.
Etter nokre ord om arbeidet med
FOSSEKALLEN
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Overingeniør

K. V. MATHISEN
ved Direktoratet for Statskraftverkene er etter en tids sykdom avgått
ved døden 1. august.
Overingeniør Mathisen var født
i 1899 og var således ved sin død
bare 62 år gammel.
Etter å være utdannet som elektroingeniør ved den tekniske høyskole i Ziirich i 1924, var Mathisen
1/2år ved Oslo El.verk. Han reiste
deretter til USA og var først 1 år
ansatt ved tegnekontoret hos
Brooklyn Edison Co. NY, deretter
21/2 år ved prøveavdelingen hos
Westinghouse El. & Mfg. Co., og
endelig 4 år ved Public Service Co.
of Northern Illinois som ansvarshavende ved nyanlegg og modernisering av kraft- og understasjoner.
I 1932 vendte Mathisen tilbake
til Norge og ble ansatt i Vassdragsvesenet som maskinmester ved Kåfjord kraftverk, hvor han var i 4 år.
Han var deretter i 12 år stasjonsingeniør ved Nore kraftverk (Nore
I og Nore II) og ble i 1949 utnvent
til overingeniørI i Vassdragsvesenet
og sjef for Kraftverksavedelingens
elektrotekniskekontor.
Som stasjonsingeniør ved Nore
kraftverk — en stilling han skjøttet
på en fremragende måte — deltok
Mathisen også i utvidelsen av
Nore I med aggregatene nr. 5-7
samt i byggingenav Nore II.
Som sjef for Kraftverksavdelingens elektrotekniske kontor ledet
han arbeidene med den elektriske
del av installeringen av det 8.

aggregat i Nore I samt av det 5.
aggregati Mår kraftverk.
I samarbeid med Oslo lysverker
deltok han i utvidelsen av Mørkfoss—Solbergfosskraftverk.
Han var medlem av dansk-norsk
teknisk utvalg hvis mandat var å
utarbeide prosjekt til en likestrøm
kabelforbindelsemellom det danske
og det norske nett.
Han var også medlem av Norsk
Elektroteknisk Komite, og styremedlem i den norske komite for
CIGRE.
Han var for tiden Hovedstyrets
representant i styret for Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt
(EFI) og Hovedstyrets representant
i ankenemnda ved NorgesElektriske
Materiellkontroll.
Som representant for Vassdragsvesenets Ingeniørforening deltok
han i Hovedstyrets møter ved behandling av personalsaker.
Under krigen var Mathisen en
mester til å ta de tyske vaktene på
Nore på den rette måten. Han var
sterkt engasjert i hjemmefronten og
ble julen 1944 arrestert og havnet
på Akershus. Han var lite villig
til å fortelle fra denne tiden, men
han var helt utarmet da han kom
ut og fikk da antakeilg en knekk
for livet.
Overingeniør Mathisen var en
meget dyktig ingeniør med utpreget
praktisk sans og sjelden evne til å
få fart på sakene. De arbeider han
ledet i løpet av sin 29-årigetjeneste-

dette storverket sette Einar frå Oslo
fingeren sin på ein knapp (som
ikkje stod på klede) og so sveiv den
store kallen. Elles var det frammøtte fylkesmenn og heradshøvdingar. Seinare på kvelden var
det småkjøt for alle som hadde arbeid med dette. Kjøtet fekk kvar
og ein framsett av fagre møyar i
mangelita klede på den staden han
hadde fått sete.
Dei som fekk målbere ymse emne
tala alle stutt og greidt. Nils Frå
Bergen som var ordstyrar i det store
tinget var frammøtt, og han er den

høgste i Norgesveldet etter Konungen sjølv. Han var sers glad for gåva
Telemorkinganegav til det store tinget. Gåva var meisla av Telegjenta
Anne som høgg figurar i harde
emne. Einar er fyrr nemnd, men
utan om han var Kjell som styrer
med kallar i kongens råd der. Der
var og frammøtte mange frå det
store tinget som styrer serleg med
slike saker.
Alle som slapp fram til den store
talartuten målbar det same: Gjæve
folk hadde gjort ei gjæv gjerning.
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tid i etaten, og som til dels var av
banebrytende art, har alltid gitt de
beste resultater og skaffet ham en
vel fortjent anseelse som fagmann.
Hans bortgang betyr derfor et stort
tap for etaten.
Blant kollegernøt han den største
respekt på grunn av sin energi, rike
erfaring og faglige dyktighet, egenskaper som han alltid beredvillig
stilte til disposisjon for sine medarbeidere, når disse kom for å be
om råd og hjelp. Han hadde også
en utpreget rettferdighetssans og
kommer til å bli dypt savnet av
sine kolleger.
Men overingeniør Mathisens anseelse som fagmann strakte seg
langt utenfor Vassdragsvesenetsog
landets grenser. Derfor vil også
mange utenlandske ingeniører, som
Mathisen har arbeidet sammen
med, nå med vemod motta det
sørgelige budskap om at denne
dyktige ingeniør og sjarmerende
personlighet allerede er gått bort.
Oslo, 5. august 1961.
Jens Hjort.

Dei var alle i godlag etter at den
gode maten og dei kalde kakerne.
Det vart tala vel om alle denne dagen, både ritarar og gravarar vart
rosa. Men det er det å seia at klerken Kornbrekke som først la fram
rit om alt dette han vart gløymd.
Endå han den gongen for 50 år sidan la fram rit som i mangt og
mykje likna dei rit som dette store
verket er bygd etter i dag.
Redaktøren ritar difor desse runerne so Kornbrekke og vart
nemnd.

Før har rekneskapa i NVE vorte reviderte på Viktoria Terrasse der riksrevisjonenhar kontora sine. No
er det oppretta revisjon på staden her på Drammensveien 20.
Fossekallen har helsa på dei to som var på kontora:
«Er det to mann de skal vere eller er det fleire?»spør
vi Stagre. «Vi er foreløpigto, det vil muligens bli en til
seinere, det spørs hvordan arbeidsmengden blir.» «De
skal altso verte sitjande her no då samanhengande,
ikkje berre kome opp og vere nokre dagar?» «Ja, vi blir
sittende her på disse kontorene nå og får som arbeidsområde regnskapene i Vassdragsvesenet.» «Har du
halde på lenge med rekneskap herifrå?» «Siden 1.
januar 1959 arbeidet jeg med revisjon av avlagte
rekneskaper.» «Det er vel store summar det gjeld
rekneskapa her i etaten?» «Ja, det er ikke småting, det
er store tall det gjelder.»

Fullmektig

Sekretcer

for forslagsordningen ved statskraftverkene
område.

På alle områder vil det være av stor betydning å få forslag til arbeidsforenkling,
nye
hjelpemidler
og en mer
effektiv
organisasjon.
Funksjonærer
og arbeidere
ved statens
kraftanlegg
anmodes
derfor om i sitt dag,
lige arbeid å være oppmerksom
på muligheter
for forenklinger
og forbedringer.
2. Introduksjon

av

forslagsvirksomheten.

Det overlates
til det enkelte
anlegg å
avgjøre på hvilken måte de vil gjøre forslagsvirksomheten
kjent.
F. eks, ved introduksjonbrev,
plakater,
film etc.
3. Nødvendig
virksomheten.

utstyr

i anledning

forslags-

Det overlates
også til det enkelte
anlegg å anskaffe det nødvendige
utstyr —
f. eks. postkasser,
oppslagstavler,
blanketter etc.
4. Forslagenes

utforming.

Forslagene
forsøkes utformet
etter disse
retningslinjer:
Nåværende
ordning.
Mangler ved nåværende
ordning.
Forslag til ny ordning.

d) Fordeler
(økonomiske
og andre)
ved
den nye ordning.
Ved eget arbeidssted..
Ved andre arbeidssteder.
e) Eventuelle
anskaffelseskostnader,
år,
lige merutgifter
osv, ved den nye ordning.
Ved
Ved

eget arbeidssted.
andre arbeidssteder.

Forslagsstilleren
kan, •dersom han ønsker det, i rimelig utstrekning
få assistanse
til utformning
av forslaget.
5. Innlevering

av forslag.

Forslagene kan — etter forslagsstillerens
valg — leveres enten
under
fullt navn
eller med lukket navnekonvolutt.
I sistnevnte
tilfelle
skrives det et stikkord
i
stedet for navn på forslaget, og sammen
med forslaget innsendes
en forseglet konvolutt med stikkordet
og forslagets
titel
skrevet utenpå
og en seddel med fullt
navn og arbeidssted
i konvolutten.
Navnekonvolutten
vil først bli åpnet i driftsutvalgets møte, etterat det er avgjort eller
foretatt
innstilling
om forslaget skal premieres.
Navnekonvolutten
net for forslag som

A. Bjørn Stagre.

6. Forslagets

RETNINGSLINJER
1. Forslagsvirksomhetens

1. Mathisen.

blir således ikke åpikke premieres.

behandling

og premiering.

Forslag sendes til vedkommende
driftsutvalg, som gjennomgår
det, og kan foreta
premiering
av forslag for inntil kr. 300.00.
I tilfelle dissens om forslaget skal premieres eller ikke, kan forslaget
forelegges
Hoveddriftsutvalget
til endelig avgjørelse.
Hvis driftsutvalget
mener
at premiebeløpet bør være høyere
enn kr. 300.00,
sendes forslaget
med innstilling
over til
hoveddriftsutvalget,
som
behandler
og
premierer
forslag for inntil
kr. 1000.00.
Forslag
som
etter
hoveddriftsutvalgets
mening
hør premieres
med
mer
enn
kr. 1000.00 forelegges
hovedstyret
med
innstilling
til avgjørelse.
Både driftsute
valget
og Hoveddriftsutvalget
kan innhente fagavdelingens
uttalelse.
Forslagsstilleren
får Skriftlig melding om
avgjørelsen,
så snart forslaget
er ferdigbehandlet.
Driftsutvalgene
holder
Hoveddriftsutvalget orientert om alle forslag som kommer inn. Ved eventuell
utglidning
med
premier
utdelt
av driftsutvalgene,
kan
all premiering
legges under Hoveddriftsutvalget.
Forslag som ikke blir premiert,
og som
er sendt inn med
lukket konvolutt
(jfr.
punkt
5), kan vedkommende
få tilbake
ved henvendelse
til driftsutvalget.
Dersom det innen 2 år viser seg at forslaget har hatt en vesentlig
større verdi
enn opprinnelig
antatt, kan premien økes
etter ny behandling
i vedkommende
bedømmelsesutvalg.
1. mars 1961.
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KONTOR-

4qgget

Grunnarbeidene
for kontorbygget
går
framover noenlunde
etter programmet.
En
liten forsinkelse
vil det dog bli på grunn
av uforutsett
vanskelige grunnforhold.
Planene for grunnarbeidene
ble i sin tid
Siviling. A. Hage,
sekretær i byggekomiteen.

utarbeidet
på basis av grunnboringer
og
forundersøkelser
foretatt
av Oslo kommune før tomteoverdragelsen.
Ifølge disse
hadde en på et område av tomten ganske
stor dybde til fjell, på sine steder bortimot
20 meter. Forutsetningsvis
skulle det sjaktgraves for fundamentene
hvor dybden til
fjell ikke oversteg 8-9
meter, hvor dybdene var større skulle det peles. Sjaktgravingen
og mer detaljerte
grunnundersøkelser
har imidlertid
vist at fjellkonturene under endel fundamenter
har en
så uheldig fasong at det blir nødvendig
med spunting
og utgraving
av et større
samlet område med dybde fra 12 til 15
meter. Disse utgravningsarbeidene
har pågått en tid og nærmer seg nå avslutningen,
men de vil som nevnt forårsake en for,
sinkelse
for første
entreprise,
slik at
grunnarbeidene
ikke vil bli ferdig før i begynnelsen av oktober.
Forsinkelsen
med
grunnarbeidene
vil
imidlertid
ikke influere
på starten
for
selve bygget.
Arkitekter
og konsulenter
arbeider
på spreng med utarbeidelsen
av
planer og anbudspapirer
for hovedentreprisen, og terminplanen
tar sikte på at anbudsinnbydelsen
skal gå ut i begynneIsen
av oktOber. Hvis dette holder, skulle det
være godt håp om at kontrakten
om
hovedentreprisen
skulle være undertegnet
innen utgangen
av året.
A. H.

Dødsulykkerved Tokke
Dato

Stilling

Ansatte

ved anlegget:

23/3-56
13/8-56
15,/2-57
4/5-57
18/3-58
2/2-60
27/5-60

Anl.arb.
Skiftbas
0.montør
Anl.arb.
Tun.arb.
Tun.arb.
Verkst.arb.

26/4-61 Tun.arb.
I tilknytning

Thorleif Kåsa
Arnfinn Henriksen
Trond Silnæs
Olav Midtveit
Einar Øyhovden
Nils Slåtta
Hilmar Almås
Bjarne Strøm

Født

Ulykkessted

8/8-16
12/11-23
27/1-15
22/1-30
28/3-26
7/1-11
31/12-06

Veien til Kraf tst.
Kabeltunnel.
Eidsborg.
Songavn.
Eidsborg, Tunnel.
Trykksjakten.
Dalen cementlosse.

15/1-17 U-tunnel Tokke 2.

Årsak
Ras.
Ras.
Fall fra ledningsmast.
Overkjørt beltebil.
Sprengningsulykke.
Trallevinsj i sund.
Klemt mellom kran og
sementsilo.
Overkjørt av shovel.

til anlegget:

31/1-61
24/6-61
24/6-61
24/6-61
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Kaare Rosland
Arthur With
Roger With
Dag Erik Birkeli

5/3 38
8/5-21
12/4-45
17/11-45
-

Veien til Kraftst. Tokke 2Veltet med shovel.
Songa.
Drukning.
Songa.
Drukning.
Songa.
Drukning.

4Uokke
Talerekke:

Generaldirektør

Turen til

Roald:

Velkommen
(1 min.)
Fylkesmann
i Telemark,
T. Evensen
.
(1 min.)
Statsminister
Gerhardsen
(10 min.)
Fylkesmann
Trygve Lie
(4 min.)
Generaldirektør
Roald .
(6 min.)
Formannen
i Tokke arbeidsmannsforening,
Tore østrno
(4 min.)
Repr. for ordførerne
i distriktet,
A. 0. Versto
(4 min.)
Stortingspresident
Langhelle:
Takk for maten
(3 min.)
I alt 33 min.
Avreise Dalen
kl. 18.15
Buljong og rundstykker
«Bondeheimen»,
Kongsberg
» 21.00-21.30
Ankomst
Oslo
ca. » 23.00

For oss som var til Tokke frå Oslo var programmet
lagt opp
slik som vist nedanfor.
Det var lang veg og mangt som skulle
gjerast på den knappe tida so alle taler måtte vere korte.
Ikkje alle fekk plass på Dalen. Det var tilstellingar
rundt om
på anlegget og so var alt bunde saman med høgtalaranlegg
som
fungerte
godt. Sidan det har stått om Tokke i alle blad vert
det ikkje teke med so mykje om det. Der var mange gode taler
og dei var so korte at ein godt kunne ta dei med, men dei har
før vorte refererte
i blada. Tilstellingane
utanom Dalen var på
Edland, Amot, Vinje og Kjela.
Frå Kjela er eit lite referat om korleis dei hadde det der.

PROGRAM
Avreise med busser fra Oslo Rådhus
Smørbrød
og kaffe på Gullkronen,
Notodden
Ankomst
Dalen (portalhuset)
Seremoni
kraftstasjonen
«Spelmannslaget»

kl.
»
»
»

PRESSEKONFERANSE

(3 min.)
(3 min.)

Fellesbespisning

takker

Gerhardsen:
(3 min.)
intervaller

8 min. = 45 min.

i anleggsregi

47

00

000

<,> 0 0 0 0 0 0 00

00

0

Laurdag før Tokkeopninga
var det pressekonferanse
om Tokke
på kontoret til generaldirektør
Roald. Utanom Generaldirektøren
var direktør Aalefjær, kontorsjef Andresen
og overing. Johansen
frå Statskraftverka
til stades.
Dei som var frammøtte
var frå Norsk Rikskringkasting,
Norsk
Telegrambyrå,
Aftenposten,
Arbeiderbladet,
Morgenposten,
Nationen og Norges Handelsog Sjøfartstidende.
Det vart svara på spørsmål om kva Tokkeanlegget
har kosta,
kor mange m3 som var flytta, lønningar
som var utbetalt
osv.
Det vart og fortalt kva som var gjort for ikke å skjemme for
mykje natura med reguleringane.
Og so var det opplysingar
om
opningshøgtida.
Konsulent Tresselt styrde konferansen.

(15 min.)
(5 min.)

Stortingspresident
for gaven

Langhelle

000

Tokke og sjå
med alle frå
nye får vere
På det viset
med på den

(3 min.)

Ordfører Arneshaugen
overrekker
minnegave
til Stortinget

I alt 37 min.

Det var hyggeleg for dei som fekk vere med til
anlegget. Til denne opninga var det ikkje råd å ta
hovudkontora,
var det ikkje ein tanke at nokre
med for kvar ny maskin som Skal setjast i gang.
fekk alle sjå Tokke sjølv om dei ikkje fekk vere
store høgtida.

(5 min.)

Kraftverksdirektør
Aalefjær:
Velkommen
Byggeleder ødegård
Orientering
om anlegget
med lysbilder
<<Spelmannslaget»

Statsminister
Igangsetting

VIS FRAM TOKKE

08.00
10.30-11.00
14.15
14.30-15.30

16.00-18.00

0000

0 00

0 0 0 00000

00

000
000

00

000

0000

0 4:>0 00000

00

00000

0 000

000

000

00

00000

00000000

000

0

0

Personalforandringer

FRA KJELA

I.

i etaten

kvartal 1961

Tilsettelser:
Helt oppe på høyfjellet
sentrum,
ligger Kjela-vatn.

— langt fra Dalen og begivenhetenes
a. 50 mann er plasert på damanleg-

gene her oppe, som er satt på entreprise
til firmaet Christiani
& Nielsen.
Også her ble dagen feiret på samme måte som
ellers på Tokke-anleggene,
med lapskaus og is.
Da det ikke var noen mulighet
til å få overført talene fra
middagen
på Dalen direkte, var vi her helt uavhengig av tiden
og middagen
ble servert etter ordinær arbeidstid
kl. 18.00.
0.ing.

Hage

og utbrakte

fra Vassdragsvesenet

en skål for firmaet

ønsket
Christiani

velkommen
& Nielsen,

for innsatsen.
Kontorsjef
Fadnes fra Christiani
& Nielsen takket
vesenet
for anerkjennelse,
og utbrakte
en skål for

til bords,
med

takk

VassdragsVassdrags-

vesenet.
Ved kaffen fikk vi Kringkastingens
opptak i Aktuelt-sendingen,
og fikk på den måten også være med på begivenhetene
som var
årsak til festlighetene.
Etter middagen
gilk det buss til Edland, der det var åpen
fest av det «gode gamle slaget».
W.

Andersen,
Bjarne
Askildsen, Kåre
Aurlien, Arve
Barstad, Halvor
Bergan, Morten
Berntsen, Randor
Berven, Turid
Bleken, Hans
Brugaard, Arve
Drøpping, Dagfinn
Eine, Alf
Engen, Jørgen
Flindal, Thor
Hansen, Turid Lunde
Hagen, Knut Røst
Hauge, Ommund
Holmvik, Morten
Hovde, Torgrim
Johnsen, Rolf R.
Kristiansen,
Arthur
Kummeneje,
Einar
Lofthus, Asmund
Lyng, Karl A.

Maskinm.ass.
Avd.ing. I
Overing. I
Opps.m. I
Opps.m. II
El. repr.
Ktr.fullm.
I
Overing. I
Overing. I
Ktr.fullm. II
Svakstr.repr.
Montasjeleder
Montørform.
Ktr.fullm.
I
Overing. I
Overing. I
Opps.m. II
Svakstr.repr.
Overing. I
Skogtekn.
Overing. II
Konstruktør
III

Røssåga kr.v.
S.B.avd.
S.s.avd.
M år kr.v.
S.B.avd.
Røssåga kr.v.
S.
S.S.avd.
S.E.avd.
Røssåga kr.anl.
S.Svakstr.verkst.
—»-—»—
A.
Tokke kr.v.
S.E.avd.
S.Fj.ktr.
S.Svakstr.verkst.
S.B.avd.
S.B.avd.
Innset kr.anl.
Tokke kr.anl.
—»—
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Konstruktør
I
Montørformann
Maskinm.ass.
Konstruktør
III
Kontorsjef I
Førstesekr.
Opps.m. II
Overing. I
Konstruktør
II
Tømmerinspektør
Overing. I
Bedrif tslege
Opps.m. II
Damformann
Overing. I
og byggeleder
Ing. I
Kontorass. I
Overing. I
Opps.m. Il

Marstein, Bjarne P.
Martinsen,
Helge
Mathisen,
Håkon
Melsvik, Ivar
Mengshoel,
Torbjørn
Miehaelsen,
Finn
Pedersen,
Harald
Resell, Knut
Roghell, Bertin
Sandok, Halvor
Smith, P. T.
Solem, Sverre
Strand, Gunnleik
Sørdahl, Arne
Tveit, Egil
Tveit, Rune
Ulvmoen,
Brit Sunde
Vinjar, Asbjørn
Aanvik, Signar

S.B.avd.
S.Svakstr.verkst.
Mår kr.v.
Takke kr.anl.
S.
S.
Aura kr.anl.
S.B.avd.
Røssåga kr.v.
Tokke kr.anl.
S.B.avd.
Vefsnaoverf.
S.B.avd.
Aura kr.v.
Røssåga kr.anl.
El.tils.4.distr.
V.
S.D.avd.
S.Fj.ktr.

Stipendiater
FN-stipendiatene,
Arumugam
Norge

Opprykking

Fratredelse

Avd.ing. I
Avd.ing. I
Avd.ing. I
Opps.m. I
Maskinm. i særkl.
Avd.ing. II
Kontorfullm.
II
Avd.ing. I
Konstruktør.
II
Avd.ing. I
Avd.ing. I
Ktr.fullrn. II
Konstruktør
II
Sjåfør
Ktr.fullm. II
Avd.ing. I

Fratredelse

S.Fj.ktr.
Røssåga kr.v.
Aura kr.anl.
Takke kr.anl.
Røssåga kr.v.
El. tils.
S.B.avd.
S.Fj.ktr.
S.B.avd.
El. tils. 1. distr.
S.Fj.ktr.
E.
Aura trafo.
S.B.avd.
S.
El.tils.3.distr.

etter egen oppsigelse:

Bagøien, Lars
Bergan, Olav
Bretseg, Peder A.
Forsberg, Edgar
Fredriksen, Reidun Gladys
Karlsen, Arvid
Knutsen,
Kjell
Larsen, Olav
Madsen, Jørgen
Nelvik, Gunnar J.
Skagholt, Cato
Vik, Anders
Wigum, Odd

Avd.ing. I
Sekr.
Konstruktør
Konstruktør
Ktr.ass. II
Konstru'ktør
Konstruktør
Reparatør
Overing. I
Maskinist
Bokholder
Ktr.fullm.
II
Avd.ing.

i mars

Overing. I
Tilsynsmann

vegetarer,

Bud

det

meste

har

S. Mallikarjunan
studert

av tiden

og M.
problemer
i
ved Driftsavdelingen
faglige

og ville

ikke spise hverken
kjøtt eller fisk. Ja den
å spise egg, eller noe mat som det var egg
med den begrunnelse
at også egg var div».
De fleste
messevertinnene
var Statskraftverkene
har hatt
gjester fra India før og var flinke til å få mettet dem på tilene

nektet

sogar

frelsstillende
måte, men det kunne av og til komme en munter
og godslig diskusjon om problemene.
Slik som f. eks. da en av
vertinnene
en morgen
serverte
kokte egg til frakost,
og den
ene inderen sa nei takk til egget. Da applyste vertinnen
på sitt
flytende
og morsomme
engelsk: <<There is no life in that egg.
There is no kykeliky in the chickenyard.»

S.B.avd.
A.
H.
Tokke kr.anl.
T.
H.
S.Fj.ktr.
Smestad trafo.
S.Fj.ktr.
Aura trafo.
Glomfj.
Aura kr.anl.
El.tils.5.distr.

F.
El.tils.l.distr.

Avgått ved døden:
Jensen, Ingvald August

måned,

Inclia,

innlagte besøk ved Aura, Røssåga, Nore og Mår kraftverker, Samkjøringen og enkelte fbrikker.
Den 11. mars overvar de Vassdragsvesenets skirenn i Sørkedalen og fikk anledning til selv å prøve seg på skiløperkunsterC
De indiske herrer var noe vanskelige å ha i kosten. Ikke
fordi de var fordringsfulle,
men snarere
tvert imotl De var

etter oppnådd aldersgrense:

Holst, Lorentz Michael
Talle, Sigurd Ravn

elektroingeniørene
Madras,

og med

i lønnsklasser:

Brokstad, Sverre
Dahl, Tormodur
Furu, Halvard
Hegg, Anders
Hernes, Jahn
Kjær, Tore
Kjærem, Egil
Kvarekvål, Lars
Moen, Ole
Møller, Aksel
Røste, Gudbrand
Smedstad, Erna
Steen, Ole I.
Storbråten,
Birger
Sønju, Irene
Tambs, Tony

fra

S.B.avd.
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