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Vi nærmer oss slutten av året 1961, og som vanlig innunder jul
vil de fleste av oss da gjerne prøve å gjøre oss opp en mening om
vårt arbeid har svart til forventningene ved årets begynnelse, både
for etaten og oss selv.
På mange måter er vi i en heldig stilling vi som er knyttet til
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Vi har et virkefelt som spenner over hele landet, og som bringer oss i kontakt med menneskene
og de mest forskjelligartede problemer i bygd og by. Ikke så ganske
få av oss får reise land og strand rundt for å se og drøfte reguleringsobjekter, fløtnings- og forbyggingssaker, elektrifisering av avsidesliggende grender, tilsyn med elektriske anlegg og meget, meget
annet. Mange flere har sine arbeidssteder ved anlegg og kraftverker
i fjellbygdene, hvor de får god anledning til å lære den norske fjellnaturen å kjenne. Vi vet også at regjering og Storting, næringslivet
og hjemmene er levende opptatt av det vi steller med og det vi
foretar oss. Alle distrikter vil ha mer elektrisk kraft og mer industri.
Elektrisitetsforsyningen skal være sikker og prisene rimelige. Kraftutbyggingen skal helst skje uten alt for skjemmende inngrep i vår
vakre natur.
Den interessen som blir vist oss er en sterk spore for oss alle til
å gjøre vårt beste hver på vår arbeidsplass.
Arbeidsoppgavene for etaten fortsatte å øke i 1961, og meget er
blitt utrettet i alle direktorater og avdelinger, både ved hovedkontoret i Oslo og ved kraftverkene og arbeidsstedene utover landet.
Noen avslapning i 1962 har jeg ingen tro på at det vil bli. Vi får
nok henge i etter beste evne også i årene som kommer om vi så
noenlunde skal kunne fylle de krav som blir stilt til oss.
Vi har en god etatsånd i NVE. Vi må prøve å styrke den ytterligere, da det betyr så meget for arbeidsgleden og for vår evne til å
løse de stadig nye problemene vi blir stilt overfor.
Med disse ord vil jeg gjerne få sende en takk til alle etatens
arbeidere og funksjonærer for den gode innsatsen og det hyggelige
samarbeidet i det året som er gått og de beste ønsker for julen og
det nye år for hver enkelt og deres familier.

•

Fossene må vel sies å være det primære
i den

elektriske

representerer

kraftutbyggingen

her

en stor naturherlighet,

gave. Vi må være takknemlige

råmateriale

i landet.

å erkjenne

De

for oss selv om vi gjør alt i bevisst tro og takknemlighet

de er en Guds

for de muligheter

til Gud. Vi vil flere steder i Bibelen se at det er en del

de

av troen det å gjøre noe godt. Men gjerningene

byr oss. Vi er avhengige av dem, og det beror på nedbørforholdene

hvor mye kraft vi til enhver tid kan få

Men ingen av oss klarer helt å stille oss i det godes
tjeneste. Vi svikter alle igjen og igjen. Men da har vi

Men vi må selv sørge for å bygge kraftverker

og

fått lov å komme tilbake, dersom vi ber om tilgivelse.

før vi kan få nytte av fossene. I så hense-

I julen feirer vi minnet

ende kan det kanskje se ut som vi rår oss selv. Men

til verden

det gjør vi likevel ikke. Alle de evner og krefter som

«Dersom

settes inn i kraftutbyggingen

rettferdig,

og i vårt arbeid i det hele

tatt, er også Guds gaver til oss. Om det vi holder på
med

Guds

plan;

om Jesu fødsel. Han ble sendt

for at vi gjennom
vi bekjenner

ham

våre synder,

skulle bli frelst.
er han trofast

og

så han forlater oss syndene og renser oss fra

all urettferdighet.»

med skal lykkes eller ikke beror på om vi er i overensstemmelse

frelser

oss ikke. Vi blir frelst av Guds nåde.

ut av dem.
ledningsnett

det. Men det vil bli til større velsignelse

Vi nærmer

for han sier i sitt Ord:

oss julen. Men skal den bli en virkelig

høytid for oss, må vi på nytt i takknemlighet

«Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen

Vår Frelser, som kom til jorden julenatt.

frukt.» Vi kan derfor handle etter Guds plan uten selv

Gledelig Jul.

ta imot

Da får vi en

Ole Rasmus Krag.
No koma Guds englar med helsing i sky,
Guds fred og velsigning dei bjoda.
No stig ifrå jordi ein helgasong ny,
Som skal gjenom

himmelen

ijoda:

Guds fred og vel møtt,
Du barn som er født!
Vår fredsfyrste

høgt vere lova!

No ljodar ein lovsong frå alle Guds bom,
På alle folks tungor dei kveda!
So vida som klokkone

tima frå tårn,

Stig tonar av hugnad og gleda.
Alt kling som i kor:
Guds fred yver jord!
Vår fredsfyrste

høgt vere lova!

(Blix)
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Og hydrologene dro til Heden
3. nordiske hydrologkonferanse, Viborg,
Hva er det som ligger bak hydrologenes iver etter å
møte kolleger, både inn- og utenlandske, men særlig
nordiske? Selvfølgelig er hovedmotivet rent faglig, men
det er ikke helt realistisk å neglisjere betydningen av
det mer selskapelige. Og når det gjelder å være hyggelige verter, både i møtesal og festsal, kan vel ingen
overgå danskene. Det er nesten utrolig hvor suverent
de behersker kunsten å omgås sine medmennesker. Vi
må vel innrømme at her ligger vi i de andre nordiske
land (og sikkert alle utenfor Danmark) langt etter.
Så var det da også en sann fryd å være gjest i Danmark.
Allerede på forrige konferanse, i Oslo 1958, ble vi
invitert til å være Hedeselskabets gjester i Viborg når
vi neste gang skulle komme sammen. I Danmark er
det nemlig ingen institusjon som helt kan sammenliknes med Vassdragsvesenet. Vannkraftutbygging slik
som hos oss finnes jo praktisk talt ikke, så deres problemer i forbindelse med vannet er for det meste knyttet til irrigasjon og drenering. De hydrologiske undersøkelsene blir altså av størst interesse for jordbruksnæringen og er derfor underlagt Det Danske Hedeselskab, Kulturteknisk avdeling, som har sitt hovedkontor
i Viborg. Her ble konferansen holdt på Rådhuset, og
den offisielle åpningen ble foretatt av presidenten i
Hedeselskabets styre, kammerherre Ilittichau og direktør Heick.
Som de praktiske folk de er hadde våre danske verter ordnet med «reglementert skoletid med frikvarter».
I pausene ble det servert kaffe i vestibylen. Midt på
dagen hadde vi 2 timers lunsj-pause, noe som alle satte
stor pris på. På den måten ble det tid til både å få seg
mat i ro og fred og eventuelt hvile eller «shoppe».
Det er så rart når en kommer til et fremmed sted, og
da særlig i utlandet, enten det er fordelaktig eller ikke
så skal det kjøpes noe.
Mandag kveld, etter den første konferansedagen, var
alle deltakerne med damer innbudt til middag i byens
moderne og smakfulle restaurant, «Salonen». Selv om
vi nok allerede var blitt klar over danskenes overlegenhet i hyggelig omgangstone, fikk de nå riktig utfolde seg

i det virkelige selskapsliv. Både gjennom taler og vanlig samtale ble vi alle ført sammen i «en stor, hydrologisk familie». Og så var det dans etterpå.
Foruten å være president for direksjonen for Hedeselskabet, var kammerherre Låttichau også godsherre
på Tjele gods. Så vidt jeg forsto hadde det helt fra
første innbydelsen for 3 år siden vært hans mening å
invitere konferansens deltakere til å bese Tjele. Etter
endt konferansedag tirsdag dro vi derfor av sted i busser til sikkert et av Danmarks flotteste herreseter. Her
tok kammerherren imot oss med munter bukkehornlåt og blomst i knappehullet, men overlot omvisningen
i fjøs og familiekapell til to av sine bestyrere. Det var
forresten en virkelig sjelden opplevelse å få gå rundt i
grisefjøset, som til tross for 5-600 griser i alle størrelser var så renslig at en godt kunne innta sine måltider
der. Men det ble det ikke noe av, for etter å ha hilst
på familiemedlemmene ute på tunet, ble vi ført inn i
et lyst, hvitkalket vognskjul, hvor vi ble servert pølser,
rundstykker og øl. — Et slikt gods må vel mer kalles
en jordbruksindustriell bedrift enn en bondegård.
Maskinparken var like stor som bilparken til en middels småby, og hele drif ten var lagt opp etter de mest
moderne, rasjonaliserende prinsipper. Det må jo også
planlegges nøye når 800 tønner land (bortimot 4500
mål)- skal dyrkes med økonomisk vinning.
For omkring 100 år siden, da E. M. Dalgas sto i
spissen for Hedeselskabets tilblivelse, var det ca.
10 000 km2 (10 000 000 mål) udyrket mark på Jylland.
Nå er bare knapt 2000 km2 av dette tilbake, resten er
enten under plogen eller beplantet med (ca. 1 milliard)
trær. Et lite glimt av denne utviklingen på de jydske
heder fikk vi da vi etter konferansens 3. møtedag ble
tatt med på en tur til Kongenshus Mindepark. Dette
er et fredet område som for det meste består av noen
km2 hede, for at folk til alle tider kan se hvordan det
en gang så ut på Jylland, og derfor bedre vurdere det
ellers nesten ufattelige arbeid som er nedlagt i oppdyrkingen av heden. Et gammelt vertshus var bygd
på, og her fikk vi både bevertning og en orientering i
Hedeselskabets historie. I den store salen hvor vi spiste
var denne historien illustrert med et utall plansjer og
figurer, svært enkelt og oversiktlig montert. — I en
tidligere elvedal fra istiden ligger den egentlige minneparken.

Omvisning
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i den gamle

by Århus.

august 1961

21.-25.

Her

har

hvert

herred

En del konferansedeltakere

reist

utenfor

ett større

Rådhuset.

og flere

Avdelingssjef

Ebert orienterer om den historiske
vi står på.

bakgrunn

mindre monumenter over de som var med på oppdyrkingen på sitt hjemsted. På den store steinen var
det hugget inn herredsvåpenet, et devise om egnens
mest typiske håndverk (fra gammelt av) og to sirkler
som skulle illustrere forholdet mellom dyrket mark
og hede. Hver sirkel var delt i to sektorer med hver
sin «skravering».Den ene sirkelen viste fordelingen i
1850, den andre i 1950.Hver av nybrottsmennene (av
betydning) hadde så fått sin lille stein med navnet på.
I det hele en vakker og samtidig interessant minnepark.
Mens vi slet som hardest med våre problem den 4.
møtedagen, var våre medbrakte damer til ettermiddagste hos fru avdelingssjefEbert. Etter endt dag ble
vi alle invitert med avdelingssjefenhjem for å hente
damene og få «litt tobakk og vin».

Ekskursjon,

utsikt

til Limf jorden.

Vel, dette var den mer selskapelige del av turen.
Som en overgang til den faglige og selvfølgeligviktigste delen kan det være passe å nevne noe om deltakelsen fra de respektive land.
I alt deltok 44 herrer på konferansen, ingen damer
denne gangen. Av disse var 14 fra Danmark, 8 fra
Finland, 1 fra Island, 9 fra Sverige og 12 fra Norge.
Av disse 12 var 5 fra Vassdragsvesenet,Den hydrologiskeavdeling.
Nå var det meningen at denne konferansen spesielt
skulle legge vekt på dansk hydrologi, og det som nok
har gjort det sterkeste inntrykket i den forbindelse er
den tydelige enorme aktivitet avd. ing. LundagerJensen har lagt for dagen innen sitt fag. Han hadde
anmeldt 12 innlegg, og selv om ett av disse gikk ut
på grunn av tidsnød, var han avgjort den som var mest
i ilden. For oss nordmenn var det meste av dansk
hydrologi noe fremmed. Det dreier seg for en stor del
om grunnvannshydrologi,
og da temmelig forskjellig
fra den vi kjenner hos oss. Men det var jo også generelle,

hydrologiske

problemer

på dagsordenen,

og denne

var inndelt i disse hovedpunktene:
skiners anvendelse til
Overflatehydrologi.
hydrologiske og meteGrunnvann.
orologiskeberegninger.
Is og snø.
Standardisering av hy- 7. Hydrometeorologi.
drologiske observasjo- 8. Forskjellig.
ner og publikasjoner.
(Kunstige sjøer i finsk
Lappland,
dybdekartIsotopers og kjemiske
midlers anvendelse i
album over norsk e innhydrologien.
sjøer, Københavns
Elektron- og regnemavannforsyning o. a.)
'••

I4edersmonument

over hedeoppdyrkingen.

På hjemveg,

arette

men

lykkelige».
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OPERASJONSANALYSE
er av en av dens fremste eksperter i vårt land definert
som: «Vitenskapelig metodikk anvent på bedriftslederproblemer.» Metodikken som har funnet innpass i be
drifter der det er ønskelig med en grundig vitenskapelig gjennomtenkning
(analyse) av problemene,
fant som så mye annet, sin utformning og anvendelse
i Amerika under krigen. Da Vestmaktene sto framfor
noen av sine vanskeligste oppgaver og avgjørelser for
å søke å nå fram med sine konvoier over de store hav,
mens fiendens ubåter og øvrige krigsskip herjet som
verst, fikk USA's admiralitet anledning til å engasjere
landets fremste vitenskapsmenn
til en grundig gjennomtenkning av de muligheter som forelå. Med gitte
forutsetninger
om de fientlige skips antall og stasjonering, kom de blant annet fram til hvilken konvoistørrelse som skulle nyttes for at størst mulig antall
handelsskip med sin eskorte skulle nå sine bestemmelsessteder. Under dette arbeid ble det utviklet en metodikk som ble kalt operasjonsanalyse,
og den ble en
uvurderlig hjelp til å vinne kampen om Atlanterhavet,
og var derved med på å bestemme krigens endelige
utf all.
Siden gikk analysens menn ut i bedriftslivet som
rådgivere ved utbygging og effektivisering av produksjonen i konkurransen om markeder og kunder. Høyere
produktivitet har nå lenge vært litt av et slagord, men
de er helst i forbindelse med studiet av den manuelle
innsats på arbeidsplassene (arbeidstidsstudier)
og i anvendelsen av de høveligste redskaper og maskiner at
det er gjort en innsats som er alminnelig kjent. Operasjonsanalysen er nå også etter hvert blitt mer kjent i
vårt land og i Europa for øvrig, og får større og større
anvendelse her. Den er i stor utstrekning blitt nyttet
til undersøkelse av nødvendig lagerhold, til å fastslå
det gunstigste produksjonsopplegg
(seriestørrelser)
og
til å finne den fordelaktigste distribusjonsmåte.
Den
vender således sin oppmerksomhet
mot selve organiseringen og ledelsen av bedriften i sin alminnelighet,
for å få en gunstigst mulig anvendelse av den kapital
som står til rådighet. Det har vist seg at en under forsøkene på å komme fram til en mer lønnsom kapitalanvendelse, svært ofte støter på lagerproblemer.
Det
-
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Lengden på de anmeldte innleggene varierte en del,
men nesten ingen klarte å holde de 20 minuttene det
var henstilt til deltakerne å begrense seg til. I tillegg
kom da debatten, som på en måte er noe av det viktigste ved en slik konferanse. Selv om det så ut til å
bli knapt med tida på slutten, var det svært lite av det
oppsatte programmet
som måtte gå helt ut, takket
være god, dansk ledelse. For øvrig vekslet representanter fra de forskjellige land om å være møtedirigenter. Den første delen ble ledet av avdelingssjef
Frode Ebert, deretter fulgte dr. Ragnar Melin (Sverige).
Så kom i tur og orden Jakob Otnes, dr. Gunnar Nybrant (Sverige) og til slutt dr. Allan Siren (Finland).
Den offisielle avslutningen tok så Ebert seg av, og alle
hastet av sted til sine hoteller.
Etter en slik liten uke med faglig og selskapelig samvær føler en seg overbevist om at dette er av så stor

6

FOSSEKALLEN

er vel fordi det gjerne er der at besparelser er lettest
å påvise hva enten det gjelder fabrikkenes råvarelagre, elier detaljhandelens
tilførsel av de forskjellige
vareslag.
Operasjonsanalysen
anvendes for øvrig på mange
andre områder, og en kan nevne så forskjellige oppgaver som å finne fram til den riktige erstatningssum
ved ekspropriasjon av grunn som en undersøkelse av
effektiviteten ved forskjellige former av reklame.
Det er første og fremst på områder der beregninger
tidligere ikke ble benyttet eller iallfall i mindre utstrekning, at operasjonsanalysen
har vunnet innpass. Den
gir seg ikke ut for å være epokegjørende ny, men det
framheves at metodikken
innbyr til å nytte regneteknikk på nye områder. Det som videre er nytt er vel
i første rekke selve måten å angripe problemene på og
den benyttede systematikk hvoretter en trinnvis nærmer seg løsningen av det gitte problem.
Metodikken vinner stadig større anvendelse innen
bedrifter og institusjoner
som et hjelpemiddel
til å
treffe sikrere valg i viktige avgjørelser, og har sin særlige berettigelse der problemene er mange og oversikten
ellers minimal. Den vil sjelden helt eliminere behovet
for et visst skjønn, men ved anvendelse ved operasjonsanalyse kan en gjøre spillerommet
for en skjønnsmessig vurdering vesentlig mindre.
Mange bedrifter er i dag blitt oppmerksomme på de
muligheter operasjonsanalysen
gir og har tatt skritt til
å ta den i bruk, noen kanskje nødtvunget av konkurransehensyn. Det er imidlertid ingen gitt å si hvor stor
anvendelse denne metodikken kan få, da en stort sett
kan si at vi befinner oss på stadiet for kartlegging av
dens muligheter.
Det skulle ikke være noen fjern tanke om Vassdragsvesenet også fant å ville gå til en slik kartlegging av
operasjonsanalysens
anvendelighet
innenfor
etaten.
Ved å nytte en meget liten del av de midlene som
disponeres eller forvaltes, kunne en muligens få bedre
holdepunkter
for hvordan resten av kapitalen mest
lønnsomt skulle disponeres hva enten det gjelder den
som skal investeres, eller de anlegg en alt har.
H. H.
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verdi at vi håper flest mulig må få anledning til å
delta på framtidige konferanser.
Til slutt vil jeg nevne at mens vi var hjemme hos
avdelingssjef Ebert for å «hente våre damer», leste
Sigurdjon Rist opp et telegram han hadde fått fra
sine overordnede hjemme på Island. Det inneholdt en
innbydelse til 4. nordiske hydrologkonferanse
i Reykjavik.
Knut Wold.

Avdelingsingeniør
Johan Aasen som Fossekallen hadde stykke om då han slutta (nr. 2
1961) er død.

*

*
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BUSKERUD
«De første av disse er:

«Du er vel nokso ny i stillingen,
Wærsted?»
«Jeg tiltrådte stillingen som sjefsingeniørfor «Elektrisitetsforsyningen
i Buskerud fylke» (EBF) først i
april i år, således at jeg ikke har
den fullstendige kjennskap til «de
elektriske forhold» innen fylket slik
det kunne være ønskelig i forbindelse med et intervju om fylket.
Tidligere har jeg vært 10 år i Telemark hvor jeg var ansatt som driftsingeniør og senere som driftsbestyrer for A/S Skafså Kraftverk.»
«Er det bra med kraft i fylket
tykkjer du?»
«Som det går fram av Norgeskartet er Buskerud fylke rik på
vannfall og som oftest med gode
magasinmuligheterbakenfor. Da det
er forholdsvis korte avstander fram
til de store forbruksstedene kom
kraftverksutbyggingentidlig ganske
godt i gang. I Kongsbergfikk man
således sin første kraftstasjon allerede i 1891.»
«Kor mykje kraft er utbyggt no?»
«I en oversikt som EBF utarbeidet
i 1919 kan man finne at man den
gang regnet med at det kunne bygges ut kraftverk innen fylkets grense
på om lag 970 000 hk. Det skulle
vel tilsvare en installert generatorytelse på om lag 850 MVA. Det er
derfor meget interessant å lese årsberetningen fra Samkjøringen (1957
—58) hvor man vil se at det innen
fylkets grenser nå er installert en
generatorytelsepå nesten 1100MVA
og at det dessuten er kraftverksprosjekter under planleggingpå om lag
800 MVA.»
«Kva for anlegg er det då som er
planlagde?»

Først den 8. august i år kunne vi
motta de første MWh fra egen
Usta
160 MW kraftstasjon, nemlig Ramfoss KraftNes .
250 »
lag som bygd ut i fellesskap med
Dagali .
120 »
de omliggende kommunene MoUvdal
105 »
dum,
Krødsherad og Sigdal. EBD
Mykstufoss
40
har
her
rett til 46 prosent og
Kongsbergfossene
15
kommunen til resten av kraften.
Stasjonen er bygd ut på 2 aggregater
Ennå er det en del mindre fall å 10 MW. Det er dessuten plass til
som sannsynlig vil bli bygd ut. Av et tredje på 10 MW, men det er
de ovennevnte prosjekter har alle- ennå ikke besluttet å avskaffe dette.
rede Uvdal og Mykstufossfått konI år besluttet også fylkestinget at
sesjon, mens søknad er innsendt for Mykstufoss i Numedal skulle bygUsta og Nes.»
ges ut. Konsesjonen har vi allerede
«Har de noko slag inndeling av fått. Stasjonen vil bli på 2 aggrefylket når det gjeld kraftforsyninga?» gater å 26 MVA.
«Kraftforsyningen innen fylket
Dessuten er fylket også med i utkan en i hovedtrekkene dele opp på byggingenav Usta og Nes Kraftverk
følgende måte:
med 2/7. Da disse to stasjoneneblir
Hallingdal med Ål Kraftverk som på hele 410 MW tilsammen, blir
fordelingsverk.
fylkets andel om lag 116 MW.
Numedal med Nore Kraftverk som
Under de ovennevnte forutsetfordelingsverk.
ninger skulle fylket kunne disponere
Ringerikemed Hønefoss og Norder- over følgende kraftmengde:
hov Kraftverk som fordelingsverk.
14 MW
Nedre Buskerud med Drammens Ramfoss
40»
Elektrisitetsverkog EBF som for, Mykstufoss
Usta og Nes
116»
delingsverk.»
«Brukar folk mykje straum i fylket stort sett?»
«For driftsåret 1957-58 ble det
av EBF utarbeidet et tabell over
fylkets totale forbruk av elektrisk
energi. Denne tabellen viser et samlet forbruk på 886.6 GWh. Man
skulle anta at forbruket nå er steget
til omkring 1050 GWh. Kraftforbruket pr. innbygger skal da ligge
omkring 6.5 MWh eller om lag 750
watt i årets samtlige timer.»
«Har elektrisitetsforsyninganoko
kraftverk sjølve?»
«Selv om fylket er meget rikt på
vannfall, har EBF i alle år dekket
sitt kraftbehov ved kjøp fra andre
med staten som hovedleverandør.

Tilsammen

170 MW

Dette er vel å merke ikke primakraft men installert generatorytelse.»
«Some stader er heile fylket med
i fylkeskontoret,andre stader er det
berre delar, korleis er det i Buskerud?»
«Fylket har 26 kommuner hvorav
9 kommuner er medlemmer av
EBF. Dagens kraftbehov for EBF
vil liggeomkring 55 MW.»
«Korgamal er institusjonenEBF?»
«I og med vedtaket på amtstinget
den 8. mars 1918 om opprettelsen
av EBF regner vi med denne dato
som grunnlagfor framtidigjubileer.»
FOSSEKALLEN
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Dårlig generalprøve
vellykket
premiere
Ovenstående ordtak som er vanlig brukt i teaterlivet kan også gjelde ved idriftsettingen av Tokke. Vi
som driv med dette arbeid, å sette i drift nye anlegg,
vi blir etter hvert vant med at uventa ting kan hende.
Det er for så vidt ikke så rart at det ved igangkjøring
av anlegg kan inntreffe feil eller uhell. Når en tenker
på at det i en kraftstasjon er tusenvis av ledninger som
skal koples rett i begge ender, hundrevis av releer,
brytere og elektriske apparater som skal koplast riktig
og virke riktig. Dessuten skal de elektriske skjema som
er laget være riktig prosjektert og tegnet for at det hele
skal funksjonere etter planen. Stasjonene blir mer og
mer automatisert og det er simpelthen ikke mulig å
gjøre alt dette uten feil. De elektriske anlegg blir derfor grundig kontrollert og prøvet på forhånd, et arbeid
som for en kraftstasjon kan vare en hel måned før en
kan tenke på å kjøre i gang. En «tørrprøver» alle funksjoner så langt en kan før en kjører i gang for alvor.
Det er likevel med meget stor spenning en starter opp
en generator for første gang. Det er millionbeløp som
står på spill og et uhell kan føre til katastrofe.
Jeg har opplevd mange forskjellige uhell, feil og
vanskeligheter, men vi har ennå ikke hatt noen uhell
med alvorlige økonomiske konsekvenser. Av morsomme episoder må jeg nevne igangkjøringenav første
maskin på Innset. De lokale kraftverker i Lofoten og
Narvikområdet holdt på å kjøre ut de siste dråper i
sine magasiner da Innset endelig kunne kjøre i gang.
Vi skulle fase inn Niingenområdet, men Niingen hadde
så lav frekvens at vi hadde ikke noe instrument som
gikk så lavt. Vi måtte «dukke ned» med turtallet på
Innset og fase med synkronoskopetog deretter trekke
med oss Niingen opp til normal frekvens. Dette hadde
Statsrninisteren

Telemark
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og kona mellom generaldirektør
og direktør Aaleficer.
talar —

ordfører

Arneshaugen.

Roald

vi nettopp gjort og vi hadde overtatt endel av lasten
i Lofoten da det kom melding fra turbinkjelleren at
vannet fosset ut fra turbinen og at det måtte være en
lekkasje. Vi hadde ikke annet å gjøre enn å kople ut
og stoppe maskinen hvorved Niingen også falt ut og
halve Lofoten med Harstad ble liggendei mørke. Nærmere undersøkelserviste at det var vann som rant over
ved kjøpevannsbassengetsom hadde funnet veien ned
ved turbinen. Vi måtte jo smile av hele episoden, men
det gjorde nok ikke de abonnenter som ble liggende i
mørke i Lofoten.
På N. Røssåga var det også mange episoder som
f. eks, den gang vi holdt på med avslagsprøver på
aggregat2 mens aggregat 1 gikk fullastet på Jernverket
og Mo. De sterke vibrasjonene under avslagsprøvene
førte til at brannslukningsanleggetfor aggregat 1 løste
ut og stoppet maskinen slik at jernverket ble strømløst.
Det som jeg egentlig skulle fortelle om var igangkjøringen av første maskin på Tokke I. Sluttmontasje,
kontroll og prøving tok noe lenger tid enn vi hadde
regnet med og det ble meget hektisk og anstrengt på
slutten. Tirsdag den 22. august skulle den offisielle
åpning finne sted og da måtte alt være klart og jeg var
selv ansvarlig for at den automatiske start av maskinen
var klar. Under prøvekjøringenav aggregatethadde vi
flere vanskeligheter,f. eks. lekkasjepå nedre styrelager,
småfeil med apparatanlegget, jordslutning på 300 kV
linjen p. g. a. trær og feil med turbinens sikkerhetsventil. Alt dette forsinket oss slik at vi den 22. august
om formiddagen ennå ikke hadde foretatt en fullstendig automatisk start.
Kl. 11 — om formiddagen var det klart for generalprøve. Undertegnede trykket på knappen og den

automatiske start gikk helt normalt inntil spenningsregulatoren ble koplet inn ved ca. 260 omdr. i minuttet.
Da var det vi fikk oss et sjokk idet strømmen på generatoren plutselig gikk opp og differensialreleet for
tranformatoren løste ut og stoppet maskinen og løste
dessuten ut brannslukkingsanleggetfor tranformatoren
slik at 29 flasker på tilsammen ca. 1 tonn kullsyre ble
tømt i transformatorrommet. Kullsyrerøyken drev ut
gjennom dørene og inn i maskinsalen hvor fotografer
og filmfolk la siste hånd på lysarrangementer og hvor
den første gjesten allerede var kommet. Våre første
tanker var at nå ble hele åpningshøytidelighetenen
fiasko. Etter feilens art kunne det være kortslutning
i transformator eller 300 kV kabel, og det var det selvsagt ingen ting å gjøre med på så kort tid. Vi hadde
ikke annet å gjøre enn å starte opp maskinen igjen og
kjøre spenningen forsiktig opp. Da dette gikk bra
skjønte vi at feilen var å finne i selve oppstartingsmåten og vi var snart klar over at årsaken var at
spenningsregulatorenble koplet inn ved for lavt turtall, slik at transformatoren gikk i metning ved den
lave frekvens og derved trakk en unormal stor magnetiseringsstrøm. Etter nok et uhell med en ende00000000000000000<2xX00

NVE-folk

samla.

bryter under oppstarting fikk vi så en riktig start av
maskinen. Bare 2 timer senere trykket Statsministeren
på knappen hvorved den automatiske start gikk helt
perfekt. Maskinen faset seg inn på nettet og 3 minutter
senere var vi oppe i en ytelse på 100000 kW. Generalprøven gikk dårlig, men premieren ble fullt ut vellykket.
Ommund Hauge.
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Dredsen atomkrafti USA
Dredsen Atomkraftverk ligger ca. 70 km syd-vestfor
Chicago. Det er det første atomkraftverk i Amerika
som er bygget for private midler uten statsstøtte.
Strømmen brukes til fredelige formål.
Kraftverket kan produsere 180000 kW. Det er bygget av General Electric, og bekostet av elektrisitetsselskapet Commonwealth
Edison Company, og av 7
andre selskaper som har sluttet seg sammen i Nuclear
Power Group.
I en brosjyre om kraftanleggetmeddeles det at USA
kan glede seg over at det har den høyeste levestandard
i verden, fordi det bruker så mye elektrisk kraft. USA
har i dag 6 prosent av verdens befolkning, men det
bruker likevel 40 prosent av all den kraft som produseres i verden. Om 20 år, i 1980, er det antatt at USA
vil bruke 4 ganger så mye kraft som i dag. Det brukes
stadig mer av kull, olje og gass. Det er ennå meget å
ta av, men den tid vil komme da disse lagre vil bli
uttømt.
Amerikas elektrisitetsforsyningbyggerjo ennå delvis
på vannkraftanlegg.
Jeg vil bare nevne noen av de nyeste anlegg:

Det kan jo også være på sin plass å minne om at
dr. Axel Wenner-Gren har fått den canadiske regjerings godkjennelsepå nybyggav verdens største kraftverk ved Peace-elvenpå ca. 3 300 000 kW. Men vannkraften i Amerika vil jo også en gang bli fullt utnyttet.
Hensikten med atomkraftverk er derfor å forberede
seg på framtiden. Atomkraftverket
er bygget mitt på
en stor slette, hvor det har sikret seg et areal på ca.
4000 dekar.
Det består av en stor kuppel i midten, som minner
om Nasjonalteatret i Oslo, med noen små bygninger
på hver side. Alt er kledd med aluminiumsplater, som
lyser som sølv i solen, og er synlig på mange km avstand. Det er nok ingen som er redd for bombefly der.
Der finnes:
Lagerbygning for uran.
Reaktor, hvor atomkraften produseres kokende vann

med et trykk på 1000 pund pr. kvadrattomme og med
temperatur på 545 ° F.
Dampkjele,
hvor det kokende vann går over til
damp.
Installert
Billioner
kW
kWh
4 damp generatorer, hvor der produseres mer damp
Trand — Coula, Washington . . 1 974000
13,7 med et trykk på 500 pund pr. kvadrattomme og en
temperatur på 467 OF.
13
Moses— Saunder, Canada . . . . 1 824000
2 190000 10-13
Niagara, Canada N. Y.
Dampturbin,
1800 omdreininger pr. minutt.
Generator,
hvor
der produseres 180000 kW med
Disse tre anlegg produserer like mye kraft som det
en
spenning
på
14
400
Volt.
Norge har bygd ut til i dag.
Kondenser, hvor dampen kondenseres og returneres
Det er foreslått en ny overenskomst med Canada
om byggingav 3 nye dammer i elven Columba og en til reaktoren.
fjerde dam i Montana i USA.
Transformator,
14 400 Volt til 138000 Volt.
Disse 4 dammer vil produsere tilsammen 2 363 000
Kraftledning for 138000 Volt, som sender strømmen
kW.
ut til forsyningsnettet.
FOSSEKALLEN
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Nervesentret er kontrollrommet hvor personalet kan
følge alle operasjoneri detalj.
Atomkraftverket kom i gang 15. oktober 1960. Det
hele må ennå betraktes som et stort eksperiment.
Eventuelle besøkende må sende inn ansøkning om tillatelse til å bese verket 3 uker i forveien. Besøkende
får ikke lov til å komme inn i verket. De får kun anledning til å bese verket utenfra og til *åbese en liten
modellstasjon.Ledelsen mener at driften er helt sikker,
men der er likevel tatt alle mulige forsiktighetsregler.
Atomkraftverket har sikret seg et stort areal, så de
ikke har noen naboer om noe skulle hende. Radioaktive soner er merket. De er alltid forberedt på at
der kan inntreffe en vanskelig eller farlig situasjon
hvor alle må vekk. Flere ganger i uken går derfor faresignalet, 2 støt pr. minutt i sirenen, og da må alle
komme seg ut snarest mulig.
Amerikanerne mener at atomkraft om noen år vil
utkonkurrere all annen kraft, også norsk vannkraft.
Det er oppgitt at prisen pr. kWh for varmekraftanlegg i USA skal være 0.7 til 0.8 cent pr. kWh, for
Moses-Saunder,Canada 0.43 cent pr. kWh, og for nye
vannkraftanlegg i Norge 0.31-0.35 cent pr. kWh.
Disse tall er tatt fra forskjelligekilder. De er vel neppe
helt sammenliknbare.Et atomkraftverk kan sies å være
en dampstasjon, hvor brenselet kull, olje eller gass er
erstattet med uran.
Et vannkraftverk på 180000 kW består av dammer
i fjellet, tunneler, rør og stasjon. Det er et stort anlegg,
men det er billig i anlegg og drift. Vannet fornyer seg
selv. Men vannet er ikke alltid helt pålitelig. I et vannrikt år kan produksjonen gå opp til det dobbelte av
det normale, men i et vannfattig år kan den gå ned
til V3 av det normale. Da gjelder det å ha gode samkjøringslinjer, så kraftverk med rikelig nedbør kan
hjelpe kraftverk med dårlig nedbør.

Atomkraftverket Dredsen er oppgitt å koste 51 mill.
dollar, eller ca. kr. 2000.00 pr. kW. Det avgir samme
kraftmengde hvert år. Det bruker ikke mye brensel.
Hvis et kullfyrt verk f. eks. ville bruke 500 000 tonn
kull pr. år, vil Dredsen kun bruke 9-17 tonn pr. år.
Et kullfyrt verk må ha store tilførsler av kull. Dredsen
greier seg i alle fall teoretisk med en lastebil om året.
Arbeidsstyrken er heller ikke overveldende, ca. 104
mann. De som mener at atomkraft skal kunne utkonkurrere alle andre kraftkilder regner ikke bare ut fra
det som foregår i dag, de regner også med framtidig
forbedringer, som f. eks, at det kanskje vil bli mulig å
sløyfe den store kuppelen og la atomkraften fra
uran virke direkte på dampturbinen, at uran kan bli
meget billigereenn andre ting.
Pensylvania Electric Company har 31. oktober 1960
et helsides avertissement, hvor det meddeler at det
til tross for stadig stigende priser på materialer og lønninger, er i stand til å redusere elektrisitetsprisenefor
kundene på grunn av stigende forbruk og selskapets
bygning av nye stasjoner og nye linjer.
Til eksempel koster 6000 kKh pr. år til husholdningsbruk 156 dollar eller over kr. 1100.00pr. år.
Det er 4 ganger så mye som i Norge. De fleste hjem
i USA bruker derfor gass i kjøkkenet. Når amerikanerne likevel tror på atomkraften som den framtidige
kraftkilde, så kan ingen si at det er umulig.
Den franske forfatter Jaks. Verne skrev for omtrent
100 år siden romaner basert på naturvitenskap, f. eks.
reise til månen, 20 000 mil under havet osv, som alt
er virkelighet i dag.
Derfor må vi også være forberedt på nye eventyr,
som når som helst kan avløse vannkraften, og vi bør
derfor utbygge så meget som mulig nå.
Edvard Svanøe.

Stortingssaker 1960-61. NVE
INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vassdrags-

og elektrisitetsvesenets

St. prp. nr. 1. 1960-61.
(Kap. 571, 573, 574, 576,
2257, 2258, 2260, 2872.)

577,

2061,

Budsjettinnst.
S. nr. 96 a. Administrasjonsbudsjettet.
Stortingsforhandlinger
ang. samme.
Budsjettinnst.
S. nr. 96 b til samme.
Stortingsforhandlinger
ang. samme.
Budsjettinnst.
S. nr. 138. Bev. til Statskraftverkene.
Stortingsforhandlinger
ang. samme.

budsjetter

St. prp. nr. 24. 1960-61.
Innst. S. nr. 39.

Konsesjon
for Midt-Helgeland
kraftlag
A/L på erverv og regulering av Grytåvassdraget
og regulering
og overføring
av Hundålavassdraget
m. m. i Vefsn og
Tjøtta kommuner.

St. meld. nr. 25. 1960-61.
Innst. S. nr. 89.

Oversikt

St.prp. nr. 54. 1960-61.
Innst. S. nr. 107.

Om tillatelse
for Arendals
Vassdrags
Brugseierforening
til å foreta en regulering av Hovatn, Fistøylvatn
og Rauvatn i Finndalsvassdraget
i Aust-Agder
og Telemark
fylker.

St. prp. nr. 71. 1960-61.
Innst. S. nr. 138.

Statsregulering
av Langvatn
i NordRana
og overføring
av Ranaelv
til
Langvatn.

St. prp. nr. 72. 1960-61.
Innst. S. nr. 143.

Tillatelse
for Vest-Agder
Elektrisitetsverk til å foreta regulering
og overføring
i Finsåvassdraget,
Lindåi
og
Hemså i Vest-Agder
og Rogaland fylker, i forbindelse med bygging av Finså
Kraftanlegg.

St. prp. nr. 7. 1960-61.
Innst. S. nr. 11.
Tilleggsbevilgning

til flomskadearbeider.

St. prp. nr. 8. 1960-61.
Innst. 5. nr. 16.
Reguleringsbestemmelser
for overføring
av Mouldajokka
og Irggasjaurie til Altevatn.
St. prp. nr. 12. 1960-61.
Innst. S. nr. 40.
Overføring av vatn fra Vefsnavassdraget
til Røsvatn,
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m. v.

over kraftutbyggingen.

St. prp. nr. 75. 1960-61. Tillatelse for Asker og Bærum kraftInnst. S. nr. 142.
selskap til reguleringer og overføringer
i Uvdalsvassdraget.

St. prp. nr. 110. 1960-61 Norsk-svensk samarbeid om utbygging
Innst. S. nr. 238.
av Sandkilfossen i Trysilelva.

St. prp. nr. 79. 1960-61. Kraftlevering til Mosjøen Aluminium
Innst. S. nr. 196.
A/S.

St. prp. nr. 124. 1960-61. Bortleie av Skogfossi Pasvikelvatil A/S
Innst. S. nr. 251.
Sydvaranger for utbygging av A/S Sydvaranger og Varanger Kraftlag A/L i
fellesskap og finansiell medvirkning fra
staten.

St. prp. nr. 85. 1960-61. Tillatelse for Foreningen til BægnavassInnst. S. nr. 195.
dragets Regulering til å foreta regulering av Vangsmjøsa og Slidrefjord i
Oppland fylke.
St. prp. nr. 86. 1960-61. Tillatelse for L/L Sunnhordland KraftInnst. S. nr. 157.
lag til ytterligere regulering i Blådalsvassdraget i Hordaland fylke.

Endringer i mellombels lov av 29. juni
Ot. prp. nr. 12. 1960-61. 1951 om avgift på forbruk av elektrisk
Innst. 0. nr. 18.
energi.

St. prp. nr. 87. 1960-61. Sambandslinje Røssåga-Riksgrensen.
Innst. S. nr. 158.
Norsk-svensk kraftutveksling.

Odelstingsforhandlinger.
Besl. 0. nr. 23.
Lagtingsforhandlinger.

St. prp. nr. 110. 1959-60. Ytterligere regulering av Mjøsa.
Innst. S. nr. 168.

Ot. prp. nr. 13. 1960-61. Lov om midlertidig vassdragsregulering.
Innst. 0. nr. 19.

St. prp. nr. 97. 1960-61. Tillatelse for Lyse Kraftverk til ytterInnst. S. nr. 199.
ligere vassdragsoverføringer.
St. prp. nr. 106. 1960-61, Tillatelse for Otteraaens BrugseierforInnst. S. nr. 254.
ening til å foreta regulering og overføringer i Otravassdraget.
St. prp. nr. 128. 1960-61. Om fullmakt til å inngå en kraftleieInnst. S. nr. 255.
kontrakt med sikte på å levere kraft til
en bedrift i Orkanger for produksjon
av silisiumkarbid.

Odelstingsforhandlinger.
Besl. 0. nr. 24.
Lagtingsforhandlinger.
Spørsmål i Stortinget til industriministeren:
Hvor langt er departementet kommet
med utredning av spørsmålet om revisjon av grunnerstatninger og konsesjonsavgifter for vassdragsreguleringer
foretatt av staten før endring av lova
om vassdragsreguleringer av 1959, og
når kan en vente gjennomført en ordning med de nødvendige justeringer?

St. prp. nr. 107. 1960-61. Tillatelse for I/S Sundsfjord Kraftlag
Innst. S. nr. 188.
til å erverve fallrettigheter i Næveråga
og til å regulere ag overføre Arstadelva m. v.
St. prp. nr. 108. 1960-61. Tillatelse for A/L Nord-Salten Kraftlag
Innst. S. nr. 182.
til ytterligere regulering m. v. i Sagelvvassdrageti Hamarøy herred i Nordland fylke.

Spørsmål i Stortinget til industriministeren:
Når kan en vente at departementet vil
ta stilling til spørsmålet om stønad til
drift av dieselverk i kommuner som
helt eller delvis må basere sin kraftforsyning på slike, og når kan det eventuelt legge fram forslag for Stortinget
om saken?

St. prp. nr. 109. 1960-61. Tillatelse for Christiania Spigerverk til
Innst. S. nr. 223.
erverv og regulering i Indrehusvassdraget og Haukåvassdrageti Bremanger
og Kinn kommuner, Sogn og Fjordane
fylke.

Denne protesten er
kommet til NVE.
SIRA-KVINA
Protest fra folket (stemrneberettigede) i Kvina-dalføret.

bygger Sira-Kvina Interessentskap
på foreldede forutsetninger.
Kvina Vassdragsnemnds plan av
8. mars 1961 har skapt en ny situasjon som vi mener må føre til at
planene om overføringav Kvina fra
Homstølvannet til Tonstad (Sira)
må falle bord

På avgjørende punkter, blant annet også i et så viktig spørsmål som
sammenlikning av kraftmengdene
Vi som lever og bor i dette dalved separat og kombinert utbygging, føret kjenner det som vår plikt både

mot oss sjøl og våre etterkommere
å protestere på det sterkeste mot at
den kombinerte plan blir
krever separat utbygging
Vi er overbevist om at
er den eneste rettferdige

valt - og
av Kvina.
dette også
løsning.

Vi går ut fra at alle instanser som
skaI behandle konsesjonssøknaden
fra Sira-Kvina blir gjort kjent med
denne protesten.

Kurvirksomhet.

Bokholder E. Hansen Wold (A) gjennomgår f. t. et kurs i
Elektronisk databehandling ved Bedriftsøkonomisk Institutt.
Kontorassistent Ragnhild Graff (S) har deltatt i R.direktoratets spesialkurs i maskinskrivning for viderekomne.
Nordisk el.verksmøte.

Et nordisk el.verksrnøte vil i juni 1962 bli holdt i Helsingfors.
Finlands Elektricitetsförening står som innhydere.

Overingeniør Hans Hindrum (E) har deltatt i et kurs i
Operasjonsanalyse.
STI

Møte.

Konstruktør Karl A. Lyng (Tokke) har deltatt i sveisekurs
ved STI. Samme kurs er gjennomgått

NIF sammen med NEF arrangerte 1. november et fellesmøte i
Ingeniørenes Hus med programmet «En orientering om Tokkeanleggene» ved generaldirektøren, kraftverksdirektøren, sjefingeniør Sig. L. Hanssen og overingeniør Odm. Hauge (S).

av reparatør A. J. Gimre (Hakavik).
Elektrikerkurset er gjennomgått av John Bakkalia (Tokke).
FOSSEKALLEN
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ELEKTRISITETSFORSYNING

I ETIOPIA
Vidkunn Hveding
Da Etiopia kom så fram i lyset i
vinter som var, ved opprørsforsøket
mot keiseren, ba redaktøren meg
skrive noen ord til Fossekallen om
elektrisitetsforsyningen der nede.
Det er da synd å komme så sent
med det, men det har vel kanskje
ennå litt interesse.
Det er nå over 5 år siden jeg kom
til Etiopia, og forholdene har forandret seg meget siden da, heldigvis. I 1956 hadde hele Etiopia en
årlig produksjon på 22 mill. kWh,
eller noenlunde det samme som
min hjemby Tromsø brukte i rasjoneringsåreneetter krigen. Fordelt på
de nesten 20 millioner innbyggerei
Etiopia, ble det altså litt over 1 kWh
på hver. Det var omtrent det dårligste blant samtlige land i verden.
Norge, som av særegnegrunner topper listen, produserer i dag ca.
10 000 kWh pr. innbygger. Så for
så vidt var det nokså uvante for,
hold jeg kom til.
Etiopia ligger som man vet i
nordøst-hjørnet av Afrika, opp mot
Rødehavet. Flateinnholdet er litt
over 1 million kvadratkilometer,
eller om lag 3 ganger Norges. Størrelsesforholdet er illustrert på vedlagte kart.
Alt i alt bor det visst mellom 10
og 20 millioner mennesker i landet.
Ingen vet det sikkert, for det har
aldri vært noen folketelling og fins
ikke noe folkeregister. Italienerne,
som var interessert i å vise at det

var plass til flere, anslo innbyggertallet så lavt som 7 mill., mens
etioperne selv går så høyt som til 20.
De viktigste byene er vist på
kartet. Da jeg var der, hørte Eritrea
(stripen opp mot Rødehavet) ikke
til Etiopia, så jeg har ikke kjennskap til forholdene i Asmara og
Massawa.I selve Etiopia hadde bare
hovedstaden Addis Abeba, og
muligens Dire Dawa, det vi ville
kalle en noenlunde velordnet elektrisitetsforsyning.Jimma, Harrar og
Dessie hadde en skrøpeligforsyning
fra dieselanlegg— i Jimma assistert
av et vannkraftverk på vel 100 kW.
Ambo hadde et vannkraftverk på
180 kW, Debre Berhan et på 80
kW, og Wolisso et på 24 kW. Prisene var utrolig høye, f. eks. ble det
i Dessie, så vidt jeg husker, kr. 1.40
til 1.00 pr. kWh i husholdningsabonnement, etter hvor mye man
brukte, og selv i Addis Abeba betalte vi 84 øre pr. kWh for de første
100 pr. måned, og 56 øre pr. kWh
for de neste 500!
Addis Abeba hadde som sagt
den beste forsyningen. Byen har
ifølge etioperne ca. 400 000 innbyggere, men det er litt vanskelig å tro
det, og det er ingen som vet det.
Selv i hovedstaden er det ikke noe
folkeregister,og, noe som var enda
verre for den som stelte med elektrisitetsforsyningen,det fantes ingen
adresser! De viktigste gatene hadde
fått navn, men ikke alle, og det var

ingen husnummer. En som bestilte
abonnement, eller kom og varslet
om en feil, kunne bare oppgi at han
bodde i det fjerde huset i den gata
som går inn like bak herr så og så's
hus i den og den gata. For meg virket byen som en kombinasjonav en
moderne by på 10-15 000 innbyggere — jeg tenker da på størrelsen
av forretningene og antallet av europeisk pregede hus — og så en
kjempestor afrikansk landsby, hvor
det da muligens bodde så mange
som 400 000 mennesker. De moderne husene fant man i sentrum,
og i sammenhengende rekke langs
de asfalterte hovedveiene ut derfra.
Det gjorde at når man kjørte omkring i bil, så man lite til landsbyen,
men den var der, bare noen skritt
bak kulissene.
Addis Abeba fikk det meste av
sin kraft fra et vannkraftverk, Abba
Samuel, i elva Akaki vel 30 km syd
for byen. Kraftverket ble bygd av
italienerne i 1939-40, og utvidet i
1953, så det nå er på 8325 kVA og
produserer nesten 20 mill. kWh årlig. Reguleringsdammen for dette
anlegget er bygd av stein lagt i mørtel. Den er 40 m høy og 400 m
lang, altså en stor dam etter våre
forhold, og enda ble den bygd av
en liten hær etiopere, uten maskinredskaper, under italiensk ledelse,
på litt over et halvt år! Stein ble
ikke sprengt ut, den ble plukket
omkring i landskapet. Dessuten
hadde man i Addis Abeba en
dieselkraftstasjonpå i alt 1950kVA,
fordelt på en rekke til dels gamle
maskiner. For å skaffe en hurtig
hjelp, ble det mens jeg var der,
bygd en dampkraftstasjon, med et
turbinaggregat(svensk)på 5000kW.
Nå har landet imidlertid fått seg
et større, moderne vannkraftverk.
Men før jeg forteller om det, er
det vel best å si litt om vannkraftforholdene i det hele. Etiopia er jo
et høyland. Det meste av landet er
et stort fjellplatå, som i forholdsvis
ny

Koka
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kraftanlegg

— fullført

og i drift.

tid

er blitt

hevet

opp

til over

2000 meters høyde — litt mindre i
øst og litt mer i nordvest. Så har
elvene skåret dype daler ned i den
forholdsvis løse fjellgrunnen. Landskapet er altså på en merkelig måte
«motsatt» av vår kyst. Mens vi har
spisse fjell som stikker opp fra en
flat kyststripe, har de «spissedaler»
som borer seg ned fra den høye
flaten. Folk bor for det meste oppe
på flaten, hvor klimaet er noenlunde sunt. De kan nok ha dyrket
jord nede i de frodige dalene, men
om natta passer de på å være oppe
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i landsbyene, for da herjer djevelen
i dalen. Moderne tider har avslørt
djevelen i malariaens skikkelse,
men den er ikke å spøke med for
det.
Landet har også ganske mye regn.
I Addis Abeba faller det årlig ca.
1270 mm, eller omtrent det samme

som i Kristiansund. Det aller meste
faller i regntiden juli—september,
for det meste i form av voldsomme
ettermiddagstordenvær. Litt kommer også i den lille regntiden i mai,
men resten av året er det helt tørt.
Man vet for så vidt hva man har å
regne med med hensyn til magasiner, og kan ikke som her ha noe
håp om en «mild vinter». Kravet til
magasiner økes ytterligere ved at
så mye damper bort. Oppe ved
Rødehavet kan fordampningen gå
opp i 2.4 m pr. år, og ved kraftverkene syd for Addis regner man
med 1.5 m. Det blir ganske mye på
250 km2 magasinoverflate,som man
har i det nye Koka kraftverk. Det
finnes bare få naturlige innsjøer, og
bare en av dem, Tana-sjøeng ligger
slik til at den kan danne reguleringsmagasin.Men denne ene sjøen
er til gjengjeldganskestor, 3156 km2
eller nesten 10 gangerMjøsa, og den
danner magasin for den Blå Nil,
med ca. 1000 m fall innenfor Etiopias grense.
Den Blå Nil er langt den kraftrikeste elv i Etiopia, med den gode
reguleringsmulighetman har i Tana,
sjøen. Jeg kjenner ikke til noe tall,
de som måtte finnes er også nokså
anslagsvise, men det er i alle fall
adskillige milliarder kWh. Ennå er
intet utbygd, elven ligger for langt
borte fra den nåværende bosetning
og de eksisterende kommunikasjoner. Men det kommer nok med tiden.
Da er det helt annerledes med
landets nest største elv, Awash.
Den starter vest og sydvest for
Addis Abeba, og renner nordøstover mot Rødehavet, nettopp gjennom de strøk hvor det meste av
folket bor, og hvor man har vei og

jernbane. Italienerne planla under
okkupasjonen å byggeut hele fallet
fra ca. kote 1600 til ca. kote 900 i
6-7 trinn. Elven har her et trappeformet lengdeprofil. Nedenfor kote
900 skulle vannet brukes til vanning
av de veldige, tørre slettene som begynner her. Skulle man bruke noe
til vanning lenger oppe, ville det gå
tapt for kraftproduksjonen. — Elven fordamper nå forresten av seg
selv før den når fram til havet.
I 1956 gjorde Etiopia og Italia en
avtale om krigsskadeerstatning,og
det ble der bestemt at størstedelen
av erstatningsbeløpet skulle brukes
til utbygging av Koka, det øverste
fallet i Awash, med italiensk utstyr
og italienske entreprenører. Det var
altså en slags «erstatningin natura».
Til å vurdere projektet og kontrollere utførelsen skulle det engasjeres
et internasjonalt anerkjent konsulentfirma, og valget falt på den
norske konsulentgruppen Norconsultants. Anlegget kom i drift i 1959,
og det leverer ca. 110 GWh pr. år.
Kraften leveres for størstedelen på
en 81 km lang 145 kV, 337 km ledning til landets største by Dire
Dawa. Dermed har landet fått sin
første «stamlinje».
Produksjoneni Etiopia er nå oppe
i ca. 120 GWh pr. år, eller 6 kWh
pr. innbygger, og den stiger med

kIr

Addis

Abeba

dampkraftstasjon.

20-25 prosent for året. Men enda
er det langt igjen til de 50-60
kWh pr. innbygger som synes å
være minimum for en noenlunde
alvorlig teknisk utvikling. Ennå er
det bare byenesomhar elektrisitet,og
de fleste av dem har det fra små
dieselanlegg,som er det mest økonomiske mens forbruket ennå er
for lite til å gi grunnlag for lange
overføringer fra nærmeste vannfall
eller fra stamlinjen. Det vil nok gå
lang tid før de 80-90 prosent av
folket som bor utenfor byene kan
regne med å få lys i huset om de
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Alltid mange arbeidere.

onsker det. Og prisene er fortsatt
skyhøye. Tross den store andelen
av vannkraft, er gjennomsnittsprisen
for hele landet ennå ca. 25 øre pr.
kWh.
Men det går som sagt framover.
Heldigvis har landet beholdt tusener av italienske fagarbeidere og
teknikere. Nivået blant dem kan
nok være svært variabelt, men de
har betydd en verdifull støtte i
denne overgangstiden. Etioperne
selv har ingen tradisjoner i håndverk eller fagarbeid, og beklageligvis har manuelt arbeid, og praktisk
arbeid i det hele, stått lavt i aktelse.
Det har til og med preget deres
ingeniører, de som har fått utdannelse ute. Men det finnes også meget hederlige unntakelser. Noen av

dem jeg traff, lovet tydelig godt for
sitt lands utvikling, om de fikk lov
til å prege den. Jeg tror den største
hindring etioperne har å overvinne,
om de vil få del i en vesterlandsk
teknisk utvikling, er den mentalitetsforandring som må til hos dem
selv. Men der må de bestemme selv
hvor fort de vil gå fram. Vi som
kommer utenfra for å hjelpe med
vår utdannelse og våre kunnskaper,
kan bare råde dem — bl. a. ved å
forklare dem, om og om igjen, det
som de har så vanskeligfor å fatte,
at de kan ikke både beholde alt sitt
gamle, sine arbeids- og levevaner, og
samtidig få alt det gilde nye. Men
— eller kanskje vi heller skal si
nettopp derfor — hvor mye og hvor
fort, det må de selv bestemme.

LIL Vestlandske Kraftsamband som skipsreidar
I blada har det fleire gonger i det siste
stade at Kraftsambandet
har kjøpt båt.
Fossekallen
har hatt ein prat med samkøyringssjef Herland
om dette.
«Korleis kom de på at de skulle kjøpe
båt Herland?»
«jau
det
skal eg seie
deg, ideen har vi frå Vassdragsvesenet.
Då
dei dreiv og bygde linjer under Aurautbygginga kjøpte dei ei ferje for å transportere
transformatorar
og andre
tunge
kolli. Ferja hadde ikkje maskin og måtte
slepast. Ein båt som vert slepa toler lite
sjø so det var ikkje noko god løysing, men
den gjorde altso nytte for seg. Ferja heitte
forresten Laura, altso ein L framfor Aura.
«Og so har altso de gjort det same,
kjøpt dykk ein båt?» «Ja det har vi og vi
meiner
det er rett gjort.»
Tidlegare
var det vanleg at alle transformatorstasjonene
vart utstyrt med heis
14
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og kranar som kunne heise trafokjernen
og elles vart det halde lager av ymse
reservedeler
for trafoen.
Etter kvart har
røynslene vist at utstyr av denne art, lite
svarar til de store kostnaden.
Feilane har
andre stader fleire gonger vore slik at anten kan ein reparere dei på staden utan å
nytte kran eller slik at trafoen i alle høve
må inn til fabrikk.
Spørsmålet
tykkjest
difor eigenleg å vere om korleis ein skal
kunne sikre transporten
til sjøss og lands
med brukbare vegar og høveleg transportfartøy, og om ein kan få kjøpt inn ein
reservetrafo
og ha i nærleiken.»
«Høveleg båt då, var det lett å få tak i
det?» «Nei det var ikkje so beintfram,
vi
fekk først kjennskap
til at det skulle seljast ei landgangsbåt
som Den
Britiske
Marine
hadde
liggande
i Skottland.
Vi
hadde folk over og såg på denne båten,

men det vart ikkje handel.
Seinare fekk
vi greie på at i Nordfolk USA låg ein båt
som skulle vere 'tenleg
og vi sende folk
over for å sjå på den. Dei opplysingane
vi fekk var so at vi gjorde vedtak om å
kjøpe denne.
Båten er 196 ' 6 " og kan
laste meir enn vi reknar med å ha bruk
for.»
«Korleis
har de tenkt
at drifta
skat
ordnast,
det vert vel ikkje kvar dag den
er i drift og då vert det dyrt med mannskap?» «Dette
har vi studert
mykje på
og vi er komne til at vi vil stasjonere den
i Ullsteinsvik
på Sunnmøre.
Det er då
meininga at dei der skal skaffe mannskap
når båten skal brukast. Der er og mekanisk verkstad
som kan ha tilsyn med
båten når den ikkje er i bruk.» «Hadde

(Forts. side 21.)

ARKITEKTANE
VARE
Fritjof Lykke EngerKnut

Nybygget til NVE er teikna av
arkitektane Frithjof Lykke-Enger og
Knut Enger. Eg har ofte lurt på om
det er noko slektskap mellom dei,
og når eg no skulle skrive litt om
dei so nytta eg høve til å spyrje om
det og.
«Er de i slekt?»
«Ja, vi er brødre,» sier Lykke-Enger. «Jeg tok navnet Lykke-Enger
for ikke å bli blandet sammen med
en annen Enger, mens min bror
bruker bare Enger.»
«Lykke-Enger er altso den eldste
av dykk?»
«Ja, både som menneske og arkitekt. Jeg er født her i Oslo 11. juli
1902 og ble arkitekt NTH 1930.»
«Hadde du noko anna arbeid før
du gjekk inn på Høgskulen?»
«Ja, jeg arbeidet som assuransemann i 5 år først.
«Du då Enger, kor gamal er du?»
«Jeg er født 3. juni 1913 og har
eksamen fra SHKS 1934. I 1956 fikk
jeg forresten arkitekt Glosimodts
Reisestipendium, det samme som
min bror fikk i 1950. Vi har begge
vært ansatt hos arkitekt Per Nordan.»
«Kva slag bygg teikna de før de
tok til for dykk sjølve, Lykke-Enger?»
Fra 1933 til 1940 tegnet jeg en
rekke leiegårder i Oslo, bl. a. komplekset Bygdøy Alle 88, 90 og 92.
Kontorbygg Nedre Vollgate nr. 18
m. v.
«Og so tok de til for dykk sjølve?»
«Da krigen kom ble det lite å
stelle med. Jeg tok min bror som
kompanjong og vi begynte helt
for oss selv. Vi begynte i 1941 gjenoppbygging av en forretningsgård
med bakeri, apotek m. v. i Narvik,
og det var ellers vesentlig oppdrag
med illegale forandringer.»
«No etter krigen har de altso
halde fram med forretninga og dreve
med altslag bygg?»

Ja, fra 1945 har vi vært arkitekt
for leiegårder, forretnings- og kontorbygg, hvor bl. a. kan nevnes
Fridtjof Nansens plass nr. 7 (mot
Kjeld Stubs gate, Tordenskjolds
gate), Murmestrenes Hus, Nedre
Vollgate nr. 1, Bankfunksjonærers
Samfund, Industrigata nr. 37 med
teatersal, festsal, klubbrom og kontorer. Kontor- og industribygg for
Rieber & Co., Bryn.
«Kva tid var det de vart våre
arkitektar?»
«Oppdraget til å tegne det nye
administrasjonsbygg for Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen fikk vi
våren 1958. Det tok atskillig tid
med å få godkjent bebyggelsesplan
av Byplankontoret på tomten Middelthuns gate nr. 27 b. Byplankontoret var ikke begeistret for høybygg
på denne eiendom, men hadde gått
inn for 5 etasjer. Vi måtte da regne
ut det nødvendige bruttoareal som
var nødvendig for å oppfylle det
ønskede romprogram og regulere
etter dette tall. Vi konstruerte en
buet front mot Middelthuns gate
med en østfløy og i 6 etasjer som
ble godkjent av Byplanrådet den 8.
juni 1959 på betingelse ikke oppbygg over tak. Etter dette gikk vi i
gang med utarbeidelse av planer i

Enger

mål 1:200. Vi oppga ikke håpet om
oppbygg over 6 etasjer men sendte
inn til Byplanrådet nytt forslag med
tilbaketrukket 7. etasje. Denne
etasje var nødvendig for rom til
ventilasjonsanlegg og heisemaskiner
m. v., samt en større møtesal med
intern trapp fra 6. etasje. Denne sal
får en fri høyde med ca. 4 meter
med strålende utsikt over Frognerparken. Denne nye etasje ble godkjent av Byplanrådet 9. juli 1960.
Under projekteringen viste det seg
at den fastsatte gesimshøyde var for
liten. På nytt var det å søke om å
heve 60 cm. Dette ble godkjent den
27. juli 1961.
«Gjekk det lenge før den nye planen vart godkjend?»
«Sprengning, graving og peling,
ble satt i gang på tomten ved årskiftet 1960/61. Dette arbeide skulle
være avsluttet i november dette år.
Hovedanbudet er planlagt sendt
ut de første dager av desember
d. å.»
«Har ikkje de ofte vore med på
arkitektkonkurransar, eg tykkjer eg
hugsar eg har set namnet der?»
«Jo, vi har vært med i en del slike
konkurranser og vunnet premier eller fått innkjøpt våre arbeid.»
S. N.

Knut Wold
ser på tufta
til nybygget.
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frDui
og Duirtrt
I alle heimar har dei kvar sin
skikk korleis jula skal feirast. Skikkane skifter; men eit samlande
punkt er det i alle heimar, iallfall
der det er bom, og det er juletreet.
Juleband eller julenek til småfuglane er og ein skikk som sørpå i landet er vanleg dei fleste stader. Dette
med juleband til fuglarne er ein
gamal skikk her i landet, den er
nemnd i skrifter før 1700. Juletreet
derimot er ein ny skikk her. Det er
mange som trur at dette er eit
gamalt innslag i julehøgtida, men
det er det altso ikkje. I Sør-Tyskland veit ein at treet var brukt kring
år 1500. Her i landet er juletreet
først omtala i Christiania kring 1820.
Det var overklassa som med sambandet sitt med utlandet førde inn
juletreet; og gjennom embetsmennene, dei «kondisjonerte»kom det
ut til bygdene og vart eit kjent og
kjært innslag i julehøgtidinga frå
landsende til landsende.
Dette å ha juletre er vanleg i
heimane, men tradisjonane med
treet skifter frå landsdel til landsdel, frå bygd til bygd og frå heim
til heim. I mange bygder Austanfjells kan ingen tenkje seg anna enn
gran til juletre. I andre luter av
landet vaks ikkje gran vilt, og før
dei tok til med planting laut dei
bruke furu eller eine. Heime hjå
oss hugsar eg godt at vi skifte på og
hadde eine eit år, fure eit og gran
eit etter som det høvde. Grana vaks
ikkje vilt på Vestlandet, men det
vart planta mykje, og litt måtte tynnast. At eine må ha vore vanleg kan
vi skyne av songen: «Så går vi
rundt om en enebærbusk».
Andre tradisjonar skifter og. Kva
dag treet skulle pyntast, om borna
skulle få vere med og pynte det
eller dei fyrst skulle sjå det etter det
var ferdigt og fint, og meir slikt.
For å få litt greie på korleis skikkane med juletreet er har eg spurt
nokre her i Vassdragsvesenet om
skikkane med juletreet føre den første verdenskrigen. Til då heldt dei
gamle skikkane seg.
Det eg serleg har spurt om er:
Kva slag tre dei bruka. Kor stort
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det var. Kor tid dei hogg det og
kvenn som hogg det. Om det var
berre dei vaksne som pynta eller om
borna fekk vere med og kva tid det
vart pynta. Kva slag pynt og kven
som laga det og kva tid dei kasta
treet ut. Og so kva miljø desse tradisjonane er frå.
Overing. Erik Finne, fødd og oppvaksen i Oslo, faren var lekjar:
«Vi brukte gran til juletre og det
var ordentlig stort. I alle værelser
var det høyt under taket dengang
og treet gikk fra golv til tak, over
3 meter høyt tenker jeg. Barna fikk
være med på torget når treet skulle
kjøpes og det ble innkjøpt i god tid
før jul, 8 dager før tenker jeg. Pyntingen foregikk lille julaften og da
fikk ikke barna være med. Men å
lage pynten, det hadde vi vært med
på, det hadde vi holdt på med et
par uker minst. Vi laget kurver, og
i dem ble lagt forskjellige godter.
Det å lage juletrepynt var en del av
oppdragelsen. Julaften, etter vi
hadde spist middagen ble så døren
slått opp og vi fikk se juletreet i all
sin prakt. Da var det ekstra hyggelig
å se sitt eget kunstverk av en kurv
henge der. Dengang var det virkelig tradisjon over julefeiringen.Etter
nyttår ble så treet tatt ut og ingen
sørget over det, for snøen lå høy i
gatene så det var mye moro å finne
på.»
Fullmektig fru Miinster, fødd og
oppvaksen i Ytre Sogn, i lekjarhuslyd ho og.
«Vi hadde alltid gran til juletre
den tid jeg kan huske. Gran vokste
jo ikke vilt i Ytre Sogn; men min
far hadde plantet en del i hagen og
vi hogg altså i egen skog. Etter
hvert ble trærne så høye at vi måtte
bruke bare toppen, enda det var
høyt under taket i stua.
Mine brødre var alltid med far
når han hogg treet, det var ikke
hemmelig. Pyntingen foregikk lille
julaften om kvelden og i stor hemmelighet. Jeg husker godt at vi forsøkte å få en titt på treet gjennom
nøklehullet eller utenfra gjennom
vinduet. Julaften, når vi skulle få
se treet, var vi helt syke av spen-

ning. Og så ble døren slått opp og
vi så treet med alle de tente lys, og
så tittet vi etter om vi kunne se det
pyntet vi hadde laget selv. For i
dagene før jul hadde vi vært opptatt med å lage juletrepynt, en hyggelig beskjeftigelsei de mørke vinterkvelder.»
Overingeniør Jerstad frå VestAgder, frå gard.
«Dette med juletre var noko nytt
då vi var bom. Då foreldra våre
vaks opp hadde dei det ikkje på
gardane. De var soknepresten som
kom med skikken i kring 1880 og
litt etter kvart tok dei etter rundt
på gardane i Fjotland. Vi bruka
alltid furu, for gran vaks der ikkje
av seg sjølv, og det som var planta
hogg dei helst ikkje. I første tida eg
hugsar hekk treet vårt etter toppen,
det hadde ikkje fot å stå på. Dette
var kanskje ikkje vanleg, men mor
var enkje so ho hadde vel vanskeleg for å lage fot. Treet hogg vi eit
par dagar før jol og pynta det vesle
joleefta. Det var ikkje noko hemmeleg med pyntinga, vaksne og
bom var saman om det. Pyntet var
korjer, kakekoner, kakemenn og so
apelsiner. Treet stod inne til det tok
til å misse nålerne. Skulen der eg
gjekk tok forresten til med joltre i
skulestovasvert tidleg. Læraren vår,
Gunnuf Eiesland, var slik ein føregangsmann. Han var forresten i
Hovudstyret for Vassdragsveseneti
lang tid.»
Overingeniør Arnesen frå Solør,
lærar huslyd:
«Vi brukte alltid gran til juletre.
Det var forresten ikke så alminnelig
med juletre der i bygda dengang,
det var langtfra alle som hadde det.
Det var vi brødrene som hogg treet
og barna fikk være med å pynte det.
Vi pynta det på sjølve julekvelden
og pynta vi bruke var kakefigurer,
røre amerikanske epler og appelsiner. Treet skulle stå inne til etter
13. dag jul.»
Avdelingsdirektør Fjalestad, frå
gard i Telemark:
«Vi bruka gran til joletre, eg
høyrde aldri om anna, og eit stort
som gjekk frå golv til tak. Då vi var
små fekk vi vere saman med far å
hogge det, seinare hogg vi gutane
det. Men pyntinga fekk vi ikkje vere
med på. Pyntet hadde vi laga sjølve
og i korjene hadde vi småkaker,
rosiner og slikt, og so hadde vi bomull som snø. Treet stod inne til 20.
dag jol, so lenge var det jola etter
gamal skikk.Alle som kom til gards
måtte få traktering, fekk dei ikkje
det bar dei ut joli.»
SN

STUDIEOPPHOLD I USA
Det er vel tvilsomt om vandrelyst i det hele tatt kan
forbindes med vann, men et faktum er det i hvert fall
at hydrologene i vassdragsveseneti lang tid har hatt
for vane å reise utenlands, og da helst til litt uvanlige
strøk av verden. Turen kom omsider også til meg, selv
om man vel ikke kan kalle USA for særlig uvanlig
reisemål. For å pynte på dette så godt det lar seg gjøre,
får jeg presisere at vi i hvert fall reiste til en mindre
kjent del av USA, sammenliknet med østkysten, nemlig til New Mexico. «Vi» betyr familien bestående av
lille Solveig med moren sin, Thora, og faren sin. Solveig var ikke særlig gammel da vi reiste i fjor høst,
bare 8 måneder, så det var ganske lett å passe henne
ombord på M/S Bergensfjordpå turen over. Grunnen
til at vi reiste over var at jeg hadde vært heldig og fått
et utdannelsesstipend i grunnvannshydrologived New
Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro,
N. M. Så med permisjon fra Vassdragsveseneti lommen dro jeg glad og fornøyd av sted med familien på
slep. Og den 10. september i fjor fikk vi så for første
gang se de gråblå fjellene og den rødlige ørkensanden
vi skulle bli så fortroligemed i året som skulle komme.
Langsomt og motvillig måtte prerien gi tapt overfor
utløperne av Rocky Mountains. Ennå så fjellene små
ut, men etter hvert som vår «Constellation» mistet
høyde for å gå inn for landing på Albuquerque municipal airport ruvet fjellene mer og mer, og vel nede
skjønte vi at de var nok ikke så små likevel.De 76 miles
fra Albuquerque til Socorro med buss neste dag gikk
fint, der den nye US interstate highway 25 skar seg
gjennom sanddynene i Rio Grande-dalen.
New Mexico Institute of Mining and Technology
ligger i Socorro, en liten by ved Rio Grande midt i
New Mexico. Høyden er ca. 1500 m. o. h., og innbyggertallet er på ca. 6000. Byen hadde lenge ligget i en
dvaletilstand, nå hadde den nettopp våknet til et slags
liv igjen og var i utvikling, noe som nok i første rekke
skyldtes instituttet som var i sterk vekst. Men ennå var
det langt igjen til de høyder som ble nådd i 1880årene. Da var Socorro en av de typiske gruvebyenesom
kjennetegnet wild-westen på den tiden, med «saloons»
tett i tett langs hovedgaten, gull, sølv, brennevin og
skyting og 25 000 innbyggere.Rundt i distriktet finnes
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ennå de gamle gruvene, de fleste for lengst oppgitt.
«Ghost towns» var det også der, små gruvesamfunn
eller byer som nå lå helt forlatt og langsomt forfalt.
Før vi forlot Norge hadde vi ervervet oss visse kunnskaper om de forskjelligekulturer som hadde satt sitt
preg på landet. For mer enn 400 år siden trengte de
spanske conquistadores inn i landet fra syd på sin
evige jakt etter gull. Noe fant de nok, men ikke slike
rikdommer som ryktene fortalte om. Men håpet og
ryktene drev dem stadig videre, og i deres fotspor anla
de mer eller mindre fromme patere misjonsstasjoner
hvor indianerne kunne bli innviet i den kristne tro,
samtidig som de fikk litt klær på seg. Når de ble for
lei av pateren slo de ham i hjel, så fikk de en ny en
sendende. Det kjedelige var jo bare at som regel kom
det også en forsendelse soldater i slike tilfelle, og de
kom ikke akkurat for å utøve fromhet. Men likevel
gikk det ganske bra med puebloindianerne (pueblo
betegner samfunnet, landsbyen, til de fastboende indianerstammer) inntil de krigerske apacheindianerne
hadde forsynt seg med et tilstrekkeligantall hester fra
spanierne. Hestene var ukjente inntil de spanske soldatene brakte dem med seg, nå ga de med et slag apachene en voldsom aksjonsradius. Ganske snart førte
de gjentatte overfall og plyndringer av puebloene til at
mange av disse ble oppgitt, og virkelig fred er det først
blitt i nyere tid. Med fred menes da at piler og
tomahawker er byttet ut med sakførereog dokumenter,
eller en gang i mellom en revolver sånn i all vennskapelighet.Dette gjelder selvsagtikke bare indianerne,
det er universelt for alle rasene i dette sjarmerende
landet. En meget stor del av befolkningener av spansk
avstamning (landet er jo avstått fra Mexico) og har
spanske navn, og deres dagligspråker spansk. Vi hadde
nok ikke behøvd å gjøre oss noen bekymringer, min
kone og jeg, før vi reiste fra Norge, angående engelskkunnskapene våre, i forretningene i New Mexico ble
det vanligvis snakket spansk. Men rett skal være rett,
de snakket selvsagt også amerikansk, som regel meget
godt amerikansk.
Husene var tidligere utelukkende bygd av adobe,
soltørket leire, nå ble også andre materialer benyttet.
FOSSEKALLEN
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Men fremdeles var det vanlig å benytte adobe, og de
hus som ble bygd av dette materiale var meget velegnet
for klimaet. De måtte imidlertid holdes godt ved like,
et hulhom ble stående tomt forfalt raskt som følge av
værets innvirkning. Arkitekturen var egenartet, nå
har aldri vi vært i Spania, men så vidt vi forsto var
den en bearbeidelse av både spansk og indiansk byggestil. Takene var flate og åsene stakk et stykke ut hele
veien rundt. Ofte var det en «svalgang»,i det minste
langs en av veggene. Disse husene ble klint inn med
leire og hakkelse. Var familien velstående var de ofte
hvitkalket.
Som nevnt liggerSocorro høyt, luften er derfor svært
klar. Nettene er kjølige, i hvert fall etter midnatt,
mens dagene kan bli ganske varme, om sommeren en
35-40 ° C. Nå sist vinter lå snøen i ca. en måned,
det vanlige er 2-3 dager. Det kan bli kaldt, vi hadde
ned mot 20 kuldegrader (C) om natten en tid, imidlertid er dagene ganske varme selv om vinteren, i hvert
fall for en nordboer. Men så går vi da heller ikke i
shorts midtvinters, slik som enkelte av de amerikanske
studentfruene gjordel
Rio Grande-dalen er en forkastningssonemed tykke
sedimentære lag. I disse løsavleiringeneer det et stort
grunnvannsreservoar, og de fleste av farmene og
ranchene har minst en brønn hvorfra de pumper vann.
Dessuten går det vanningskanaler og dreneringskanaler
mer eller mindre parallelt med elven, med sidekanaler
på tvers. Fordampningen er kraftig som følge av den
tørre luften og det stadige solskinnet. Noe husmødrene
visste å sette pris på; så snart storvasken var hengt ut
til tørk kunne de begynne å ta den inn igjen.
I tiden fra juni til september var det stadige og
kraftige tordenvær. Nedbøren som fulgte disse tordenværene kunne være meget betydelig, noe som førte til
at arroyoene raskt ble fylt med hvirvlende vannmasser
som transporterte svære mengder jord og sand ut i
hovedelveleiene.Det var eiendommeligå se disse flomelveleiene (arroyoene) der de framtrådte som dype
sprekker med stupbratte vegger midt på ellers jevne
flater. I det hele tatt var det et uvant syn å se de
bratte skrentene, til dels loddrette, i de løse bergartene
og i jorden, i et fuktigere klima ville de ikke kunne
bevares i det hele tatt.
New Mexico Institute of Mining and Technology
var et bra sted å være for å lære om grunnvann. Instituttet hadde tidligere utført oppdrag angående beregninger om grunnvannsreservoareneforskjelligesteder i
staten. Mens jeg var der hadde det ikke noen slike
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oppdrag, men det var konsulent når det gjaldt vannforsyning på ranchene rundt omkring. Dessuten ble
det foretatt regelmessigemålinger og ofte «well-tests»
i brønnene i og rundt Socorro selv. Byen fikk for øvrig
drikkevannet sitt fra kilder ved foten av fjellene i vest,
bare kort vei borte.
Vi ved den hydrologiskedelen av instituttet deltok
i en årlig, statlig vannkonferanse i Las Cruces i den
sørlige delen av staten. Til daglig arbeidet vi med bestemmelse av formasjonskonstanter som hydraulisk
ledningsevne og lagringskoeffisienter for de vannførende lag på grunnlag av pumpeforsøk i brønnene
(«well-tests»). Dessuten da det nødvendige markarbeid, hvilket kunne være en varm jobb i solsteken
midt på dagen. Kaktusene ga jo ikke meget skygge!
Men i hvert fall holdt solen klapperslangene borte, de
gjemte seg under steiner den varmeste tiden av dagen.
Klapperslanger, ja. Jeg husker godt den dagen jeg
hastet sulten hjem fra arbeid og i døren ble møtt av en
blid og hyggeligkone med et deilig stykke stekt kjøtt.
Og etter vel å ha fortært det ble fortalt: «Nå har du
gjort det. Nå har du spist klapperslange!»Det ble for
øvrig ikke siste gangen vi hadde slangemiddag, klapperslange smaker riktig godt, så vi gjentok menyen
senere. En nabo forsynte oss med nyskutte slanger
mot at vi stekte litt til ham også. Hans ektevidde
hadde av en eller annen grunn imot å tilberede den
slags delikatesser. Det var nok veldig fin mat om en
skulle dømme etter prisen i butikkene, en bitte liten
boks med hermetisk klapperslange sto i nærmere tre
dollar! Så her hjemme får vi nok spise fiskepudding
som før.
Det var et rikt dyreliv i ørkenen rundt oss. Harer
og kaniner vrimlet det av, samt altså slanger. Firfisler,
ørkenrotter og «horned toad» så vi ofte, firfislene var
tallrike som overalt hvor det er varmt. «Horned
toad» fortjener en nærmere presentasjon. Det var en
liten øgle som hadde seigt skinn med en mengde
pigger. Den så helt forhistorisk ut, og det var den nok
også. Helt skrekkinngytende av utseende, men snill
som dagen var lang. Vi hadde en i pensjon en stund
for å studere den, den levde på en diet som vi la opp
etter dens ønsker, og da ble det helst maur. Jo større,
jo bedre, hvilket vil si meget store! Hjorter så vi nærmere skoggrensen,skogen kommer vel ned til om lag
2000 m. o. h. her. Vi møtte aldri pumaen. Men den
kom på besøk i Socorro av og til med et par års mellomrom, og vi kjente folk som hadde møtt den. En
husmor hadde møtt den på vei opp av avfallskassen
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sin, inne i Socorro. Derimot så vi mindre kryp, slike
som skorpioner, tarantellaer og «black widow spiders»
samt knelere. Det var i grunnen ganske betryggende å
ha netting for alle dører og vinduer, også fordi det
bodde et lite stinkdyr under huset.
Noen bilturer ble det, selv om vi slett ikke kom alle
steder vi hadde håpet. Alle familiebesøkenemåtte vi
gi opp, USA er stort og ferie hadde vi ikke. Men
week-ends kunne utnyttes, særlig når noe sånnt som
4. juli kom i tillegg. Den gangen hadde vi fire dager
og besøkte Arizona med Grand Canyon. Vi ble langt
fra skuffet, det var rett og slett overveldende. Men det
var også noen indianerboliger vi så, i stupbratte fjellveggen hadde de murt boligene sine inn i hyller langs
sprekkene. Langt hadde konene deres å gå etter vann,
ned til elven dypt der nede, men vanskelig var det
også for eventuelle fiender å komme dem inn på livet.
Og koner var antakelig lette å få tak i den gangen.
Påsketuren vår gikk til White Sands og Carlsbad.
White Sands er som navnet sier en kritthvit ørken,
formet gjennom årtusener av krystallinsk gips fra fjellene på begge sider. I dag suser rakettene fra rakettbasen av samme navn over de skinnende sanddynene
Carlshad er kjent for kalksteinshulene sine. De er
praktfulle, men bare en del av dem er åpne for publikum. I denne delen vandret vi i 4 sammenhengende
timer, inklusive litt tid til lunsj. Jeg nevner lunsjen til
tross for at dette referatet av vårt opphold derved blir
liggende farlig nær opp til det som forståes ved norsk

Ledningsmester Jon Midttun,
Eggedal, døde plutselig den 6. september 1961.
Jon Midttun var født i Lavik i
Sogn den 24. juni 1885. Bare 22 år
gammel dro han til Island for som
arbeidsleder å delta i landets første
telegraf- og telefonanlegg.Til Vassdragsvesenetkom Midttun i midten

stil: «— og så spiste vi igjen —». Det jeg tenkte kunne
nevnes var at amerikanerne sin vane tro (og dette var
dessuten nesten i Texas) fortalte at vi spiste i verdens
største underjordiske restaurant. Vel, jeg tror dem,
bortsett fra at det var en cafeteria. Det siste var jo
bare en fordel, så kunne man være sikker på å bli
servert av et hyggeligmenneske.
Tiden gikk så altfor fort for oss, og avreisen nærmet
seg. Det var vemodig å ta avskjed med alle de hyggelige og utrolig gjestfrie menneskene vi hadde lært å
sette pris på og var blitt så gode venner med. Men
arbeidet i NVE kalte, så det var bare å betale skatten
sin og bestille billett. Der som her hjemme i Norge
gjelder det nemlig: «Har De betalt skatten? Hvis ikk2
får De ikke reise.» Alt ble etter hvert ordnet til myndighetenes tilfredshet, også parkeringsmulkten som ble
Albuquerques farvel til oss. Så var vi omsider klare
etter et begivenhetsrikt og meget lærerikt år under
interessante forhold. 7. september entret vi om 'formiddagen toget i Socorro, og hjemreisen hadde begynt.
Det var med atskilligblandede følelser vi den kvelden ombord i Santa Fe-ekspressen«El Capitan» så,4solen
forgylle fjellene i det nordlige New Mexico, og med
oss selv visste at kanskje ville vi aldri komme tilbake
til dette landet som allerede hadde fått oss i sin makt.
Men da mørket senket seg og toget rullet ut av New
Mexico syntes vi tydelig vi hørte hjulene synge «come
back, come back». Så kanskje, en gang — .
Øystein Aars.

av 20-årene som oppsynsmann ved
Nore—Oslolinjen, og der fortsatte
han ved driften av linjen til han
sluttet ved oppnådd aldersgrense.
Med Jon Midttun er en særpreget personlighet gått bort. Han var
en ekte vestlending, rak og uredd i
all sin ferd. Midttun gikk med liv
og sjel opp i sitt arbeid, men han
fikk også tid til å bygge sitt vakre
hjem og dyrke sine kulturelle inter,
esser.
Vi tenker med vemod på at Jon
Midttun er borte og lyser fred over
hans minne.

Tidligere avdelingsingeniørved ForbygningsavdelingensVestlandskontor, Thorleif Juell Selmer, døde i slutten av mai d. å. 77 år gammel.
Th. J. Selmer var født i Kristiania og tok
eksamen ved Kristiania tekniske skole i 1906.
Han var et års tid ansatt ved Dahls oppmåling,
deretter ved Oslo og Drammens kommunale
reguleringsvesener inntil han i 1908 begynte
egen oppmålingsforretning.
I 1912 ble han ansatt i Vassdragsvesenetsom
bestyrer av Forbygningsavdelingens nyoppret-

Kløvstad.

tede Vestlandskontor i Førde. Denne stilling
hadde han til han nådde aldersgrensen i 1952.
Ingeniør Selmer gikk opp i sitt arbeid med
usvikeliginteresse og stor energi, og da kommunikasjonene i hans vidstrakte distrikt gjennomgående var dårlige i største delen av hans funksjonstid, kan man trygt si at hans stilling som
Forbygningsavdelingens
arbeidsbestyrerpå Vestlandet gjennom 40 år, krevde sin mann fullt ut.
L. H.
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Frå «Romsdals Budstikke».

Eikisdalen og Mardøla
Langt inne i fjellene i Romsdal ligger Eikisdalen,
Aura og Mardøla. Man må være godt kjent for å
komme dit. Enten kan man reise med buss eller bil
fra Andalsnes. Molde eller Oppdal—Sundalen til
Øverås i Eresfjord, og ta bilfergen Eikisdal på Eiksdalsvann opp til Reitan hotell i Eikisdalen, eller man kan
gå over fjellet fra Sunndalen over Aursjøen eller fra
Romsdalen til Finset turiststasjon i Eikisdalen. Veien
over fjellet passer best for fjellvante folk, men det er
gode fjell å gå i. Bilvei er nå under arbeid fra Aursjøen ned lien til Finset, og om noen år vil derfor
bilene også ta Eikisdalen i besittelse.
Reitan hotell og Finset turiststasjon er begge meget
bra. Det er godt stell og hyggelig vertskap. Kristian
Finset, den nåværende eiers bestefar, var en flink fjellmann som var kjent vidt omkring. Der har aldri vært
noen stor turisttrafikk, men de som er kjent kommer
tilbake til Reitan og Finset år etter år.
Før vi går videre, skal vi følge Aura fra den renner
ut av Aursjøen til den under navnet Eira renner ut
i Eresfjorden.
Elven Aura renner fra Aursjøen gjennom Aurstupene og andre fosser og stryk ned i Eikisdalsvann.
Den bebodde del av dalen er ca. 11 km. Øverst under
fjellet og Breimegåfossenligger Finset turiststasjon og
en Finsetgård til. Noen kilometere legnre ned ligger
Sætergårdene, og nede ved Eikisdalsvann er senteret
av bygden. Her ligger det en del gårder, kirke, skole,
handelshus og Reitan hotell. Det er ingen stor bygd.
Hele Eikisdalen har kanskje 150 innbyggere.Men det
er en eiendommeligbygd.
En av de første som har skrevet sitt navn i protokollen på Reitan hotell var student Bjørnstjerne Bjørnson. Senere kom han tilbake da han arbeidet med
«Arne» og under Bjørnsonalmen, hvor han satt og
arbeidet, er nå «Arne»stenen reist.
Når man står nede i bygden og ser på fjellene, snøbreene og fossene omkring, da har sikkert de fleste
følelsen av at her ser man noe av det gamle Norge.
I vintertiden er her mørkt og kaldt.
Ingen sol. Men om sommeren er det helt annerledes. De bratte fjellsidene reflekterer og samler solstrålene i bunnen av dalen, så der kan bli en tropisk
varme og en overveldende vegetasjon. Da er det
umåtelig vakkert.
Eikisdalen har alltid vært et bra sted. Det er likevel mange som har vært en tur i USA, da det er vanskelig å få fortjeneste i Eikisdalen året rundt.
Aura løper ut i Eikisdalsvann. Det er nesten to
norske mil langt og meget smalt med høye snøfjell
på begge sider. En bilferge M/F Eikisdal, går fram og
tilbake sommer og vinter for å skaffe Eikisdølene forbindelse med verden omkring.
I vintertiden kan det være vanskelig nok. Over jul
kan det legge seg en usikker is, som bilfergen ikke
greier å forsere. Da tar noen ungdommer i Eikisdalen
skøyter til hjelp og drar ut over isen med en båt mellom seg. Så lenge isen bærer går det bra, men når isen
brister, gjelder det om å redde seg opp i båten og slå
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seg vei gjennom isen. Fra fjellene truer is og snøskred
fra begge kanter. Det kan gå på livet løs.
Annerledes om sommeren. De få turister står åndeløse og stirrer på fjellene og på rare huller og sprekker
i fjellsiden. Hele turen er en opplevelse, og når man
til sist ser Mardølafossen som to strenger mot himmelen, ja, da orker man ikke mer naturskjønnhet.
Man er gla over å komme fram til Reitan hotell og
få god mat og et godt værelse.
Fra Eikisdalsvannfortsetter elven under navnet Eira
ut i Eresfjord. Eira er omtrent 9 km lang. Den har
lite fall, og går i store slynger gjennom en bred og
fruktbar dal.
I Eira har det vært fisket laks og ørret av engelske
sportsfiskere siden 1860. Elven er en av Norges vakreste sportselver. Der er en vakker natur. Det er gode
hus for fiskerne, og det er en god fiskeelv.
For 50 år siden begynte enkelte å forstå at den
norske vannkraft kunne få verdi. Elv etter elv ble innkjøpt av spekulanter. Til Eikisdalen kom Johan Haare
og Rangvald Blakkstad. I årene 1906 til 1916 kjøpte
de Auraelven og Mardøla.
Eikisdølene forteller at de solgte Aura og Mardøla
for å få en kraftstasjon med fabrikker i Eikisdalen, og
det var fest og glede i Eikisdalen da Ragnvald Blakstads andragende om å overføre Auras til tlipodalen
Lilledalen ble avslått, og A/S Aura i 1914fikk konsèsjon på å bygge ut elvene Aura og Mardøla til Eikisdalen,
Tiden gikk og Eikisdalen ble liggende. Det kom få
besøkende og turister, og Aura eller Mardøla ble ikke
utbygd.
Endelig ble A/S Aura overtatt av den norske stat.
Da gikk det heller ikke slik som Eikisdølene hadde
håpet. Overføringsplanen ble tatt opp igjen og godkjent, og i 1953 ble dammen på Aursjøen stengt og
det meste av elven Aura ble overført til Lilledalen.
Det ble ikke med det. Senere har staten fått tillatelse til å overføre Løypå, Breimegå og Høvlå til
Lilledalen. Da blir det enda mindre vann igjen i Aura
enn før. Løypå og Høvlå vil man kanskje ikke merke
så mye til, men alle som har sett Breimegå i flom og
har hørt fosseduren fra Breimegåpå Finset, vil komme
til å savne den.
Overføringen av Aura har ikke skjedd uten kraftige
protester fra Eikisdølene. Som erstatning for overføringen har staten sikret alle elveeierne i Eikisdalen
en kontant betaling som utbetales hvert år og rikelig
med gratis kraft til gårdene. Eikisdølene framholder
at de heller ville hatt Aura utbygd i dalen.
De er glade i sin dal og håpet Aurakraften skulle
skaffe dem leveligevilkår.
Omtrent halvdelen av Eiras vannføring er overført
til Lilledalen.
Det store spørsmål blir da. Blir laksefisket og ørretfisket ødelagt. Hvordan vil det gå med laksen fra Eira
som tidligere har reist ut i havet som en liten laks, og'
kommer tilbake langs kysten og inn til Eira som store
10 kg's lakser eller mer.
Hva vil laksen nå mene om Eira-elven når den
kommer igjen. Det er et spørsmål som beskjeftiger
både laksefiskerneog staten.
Eikisdølene forteller om hvordan de har det nå
etterat Aura ble overført til Sunndalen.
Turistene kommer som før til Eikisdalen ca. 11/2
måned hvert år, fra begynnelsen av juli til utover august. Det er svært få som kommer for å se spesielt på

Mardalsfossen. Det er så mye annet å se i Eikisdalen,
fjellene, snøbreene, den tropiske vegetasjon nede i
dalen osv.
Turistene vil nok smile litt om de forteller dem at
Norge har råd til å frede Mardøla forat turistene skal
få noe å se på. De bør da vel også tilføye at arbeidsmulighetene i Eikisdalen blir mindre og mindre, at
ungdommen reiser bort, at skolen må nedlegges og at
det om vinteren er bare gamle folk igjen på gårdene.
Eikisdølene er meget misfornøyd med at det i enkelte avisartikler er farmholdt at den uholdbare situasjon i Eikisdalen bør vedvare og at Mardøla bør fredes for alle tider.
Eikisdølene ønsker at Mardøla må bli utbygd snarest mulig. De framholder at de solgte Aura og Mardøla samtidig, og at de da håpet på at begge elver

Øverst

til venstre:

Til høgre: Nilsen,

Saupstad, Fossheim,
Bak: Hveem.

Hveem,

Hindrum,

skulle bli utbygd samtidig med kraftstasjon i Eikisdalen etter konsesjonen av 1914.
Etter krigen har Vassdragsvesenet med amerikansk
fart utbygd Aura i Sunndalen.
Eikesdølene mener at Auraprosjektet ikke er ferdig
før Mardøla blir utbygd i Eikisdalen. Under anleggstiden vil det bli liv og virksomhet i Eikisdalen. Når
driften begynner vil der ved kraf tstasjonen bli bygd
boliger for betjeningen med familier som sammen med
stedets befolkning vil fordoble befolkningen i Eikisdalen. Krafstasjonen vil da også bli noe å se på for
turistene.
Eresfjord og Vistdal herredstyre har derfor avgitt en
enstemmig uttalelse om at Mardøla ikke må fredes,
men at den bør utbygges og utnyttes snarest mulig.
Eikisdalsvenn.

Falnes, Falnes.

Fossheirn

og Fossheim.

Bilete under: Jacobsen, Hindrum,
Jacobsen, Jacobsen, Villa,
Mengshol, Nilsen, Nilsen, Fossheim, Saupstad, Stokkebø,
Flveern og Falnes.

n

råtermileen

-

I bygget som folk frå Vassdragsvesenet bur i ser det
ut til å vere eit godt samhald. På dugnadsarbeidet har
det vore godt frammøte, og jonsokafta i somar var det
tilstelling for barna. Fossekallen har fått tak i desse
bileta frå den kvelden.
Ved
A0E-foreningen
for
Sunndal,
Sunndalsøra
har følgende fra Aura Kraftverk og Aura Kraftanlegg deltatt i 1960/61.
14 dagers sveisekurs:
Einar Hage,
Aura Kraftverk
Peder Iensen,
—»—
Torleif Hol,
Aura Kraftanlegg
Ivar Bugge,
Henrik Larsen,
Karl Lindgren,
Oddm. Hoem,
Steinar Gjesvold,
Kurs

i Mekanisk

Johannes
Furu,
Einar Hage,
Peder Jensen,

Teknologi:
Aura

Kraftverk
—»—
—»—

Ivar Bugge,
Aura Kraftanlegg
Koldbjørn Sagli,
—»—
Torleif Lunde,
—»—
Alf Einar Fiske,
—»-Torleif Hoel,
—»—
Leif Sletta,
—»-Steinar Gjersvold,
—»—
Magnar Nerland,
—»—
Kursleder:

Sigurd

Gjevik,

LL Vestlandske

Aura

Kraftverk.

,-

(Forts. fra side 14.)
de noko vet på båtar når de sette i gang
med dette eller har vetet kom litt etter
kvart? Du veit det er eit ord som seier:

«Den som Gud giver et embede hannem
giver han ogso forstand at styre det.»
«Nei vi hadde lite greie på slikt, men
sivilingeniør
Tron
Horn
har heile tida
vore konsulenten
vår og han hadde greie
på slikt, for det var han som stellte med
Laura.» «Kva skal so den nye båten heite?»
«Det har vi ikkje gjort vedtak om endå,
so det veit eg ikkje å seie.» «Den er so
bygd at den kan gå opp i fjøra kvar som
helst og losse utan kai ikkje sant?» «Jau,
det er det som er det fine med den.»
«Bort på Vestlandet
er ein fugl som held
seg so mykje i fjøra og den kallar vi
«Fjærefis»,
vore ikkje det eit bra namn?
Det finst sikkert ingen andre båtar som
heiter so, so det kan de kalle den.»
S. N .
FOSSEKALLEN
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Kursvirksomhet.
Materialbokholder
Gunnar Jacobsen
(SB) deltok i Norsk
nestemannslags
landskurs
på Dovrefjell
hotell i september.
Maskinist
Karl-johan
Pettersen
(Røssåga)
har
fra sin stilling for å vitke som lærer ved kurset
kraftstasjonsbetjening
1961/62.
Kontorfullmektig
ratets Arkivseminar.

Eva

Lund

(A)

detar

Kontorassistentene
Martine
Høkenes
(Regnskapskontoret)
og Brit S. Ulvmoen
nomgått
R.direktoratets
maskinskriverkurs.

Tje-

fått permisjon
på Rjukan for

fortiden

i R.direkto-

og Ingebjørg
Weibell
(V) har i høst gjen-

vinden

som

krctftkilde.

Verdien av vind som kraftkilde i områder hvor man av en eller
annen grunn ikke kan produsere
elektrisitet
på konvensjonell
måte, ble framhevet
på FN-konferansen
i Roma om nye energikilder. Professor M. S. Thacker, som er generaldirektør
for Indias
forskningsråd
for vitenSkap og industri,
gjorde rede for planer
om å bygge 200 vindmøller
i India. Den fordel dette vil bety
for landdistriktene
som nå manglet elektrisitet,
vil langt oppveie
omkostningene,
sa han. På konferansen
ble det ellers opplyst at
det i Hellas er 10 000 små og primitive
vindmøller
i gang som
vannpumper.
Dr. Louis Vadot fra Grenoble
i Frankrike,
erklærte at det er
bruk for vindmaskiner
av forskjellige
størrelser for å dekke behovet i forskjellige områder. Han anbefalte for øvrig produksjon
av små, enkle maskiner som kan brukes i utviklingslandene.
Nye bedriftsleger.
Distriktslegen
driftslege
ved
september.

i Korgen, dr. 0. Nygaard, er ansatt som ny beRøssåga etter dr. Svein Yttreland
som sluttet 1.

Distriktslegen
i Grane, dr. Sverre
driftslege ved Vefsnaoverføringen.

Permisjoner.
Bedriftslege
0. Midttun,
Aura
permisjon
for videreutdanning.
Dr. Jostein

Om

Dahle

er ansatt

kraftanlegg,

som hans

er

tilstått

1 års

vikar.

Overingeniør
Asbjørn Vinjar (SD) har foretatt en studiereise
til USA og Canada. Han deltdk også i CIGRE's 6. studiekomite
i Montreal
med påfølgende
tekniske ekskursioner.

Solem,

er ansatt

som

be-

Praktikanttjeneste.
Hovedstyret
har invitert magister Adam Wysocki, Polen, til et
6 måneders opphold ved Den hydrologiske
avdeling. Wysocki har
tidligere flere ganger besøkt Norge, også NVE, og taler og skriver
utmerket norsk.

fått 1 års
som kon-

I sommer
har student
Michael
Stamtelos
fra Hellas utført
praktikanttjeneste
ved Røssåga. Stud. Fabio Miriello, Italia, har
vært ved Aura, stud. David H. Wilson fra England ved Mår,
desuten har Tokke hatt besøk av Jose B. Berni fra Spania. Det
er Studentsamskipnaden
ved NTH
som står bak denne
utveksling av tekniske studenter.

Hovedstyret
har oppnevnt
adm. dir. Vidkunn Hveding som sin
representant
i Den norske komite
for verdenskraftkonferanser,
med kraftverksdirektør
Sig Aalefjær som varamann.

I tillegg til de som her er nevnt har Nore Kraftverk
hatt
besøk av 2 ingeniørstudenter,
A. P. Yadava, India, og D. Shorth
fra England. De Skrev direkte til NVE og ba om å få komme til
Nore.

Reparatør
Magne Aasbakk,
permisjon
for å gjøre tjeneste
struktør.

Aura kraftanlegg,
har
ved Svorka kraftanlegg

Verdenskraft.

Sysselsettingen.
Pr. 31. juni i år var det ved anlegg under NVE beskjeftiget
272 funksjonærer
og 2418 arbeidere inkl. brakkebetjeningen.
Tallene i fjor var henholdsvis
257 og 2214.
FN-oppdrag.
Konstruktør
Børge Sletaune
(F) har fått 1 års permisjon
fra
5. september
for å utføre FN-oppdrag
som hydrologist
i Jordan
under FAO's hjelpeprogram.
Statshydrolog
Syver Roen (H) har fått forlenget sin permisjon
med 1 år fra 15. juli for å kunne fortsette
sitt oppdrag som
hydrologisk
ekspert for FN i Irak (FA0).
FN-stipendiat.
Mr. Soo Myung Chyu fra Korea
NVE's kontorer
i Oslo, dessuten
Østlandsområdet.

har som FN-stipendiat
besøkt
endel kraftverker
og anlegg

Pensjonister

i arbeid.
Overingeniør
0. Strand
(V) og konstruktør
P. Øverby
(F)
tortsetter
inntil videre i tjenesten
ved de respektive
avdelinger
etter at de har nådd pensjonsalderen.
Pensjonisters
avlønning.
Lønns- og prisdepartementet
har i rundskriv
av 16. juli i år
fastsatt
nærmere
retningslinjer
for avlønning
av pensjonister
som er tatt inn i tjenesten
for lengre eller kortere tid, Pensjonister som utfører arbeid som svarer til tjeneste i stillinger
i
1.kl. 1-11
vil bli avlønnet
med kr. 34.00 pr, løpende dag, stillinger i 1.kl. 12 eller høyere kr. 39.00 pr. løpende dag.
Lønn under sykdom til pensjonister
som er tatt inn i tjenesten
igjen.
Lønns- og prisdepartementet
har bestemt at pensjonister
med
daggodtgjørelse
som nevnt ovenfor heretter
under sykdom bare
skal utbetales differansen
mellom lønnen i den stilling vedkommende hadde ved oppnådd
aldersgrense
og pensjonen
i inntil 2,
eventuelt
3 måneder
i løpet av ett år. Summen
av pensjonen
og lønnen
under
sykdom vil da svare til den lønn tjenestemannen hadde i sin stilling før han gikk av med pensjon.
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Nytt

kraf tverk.

Arbeidet
med utbyggingen
av Lysvatn kraftverk i Meløy er nå
påbegynt. Det er meningen
at anlegget skal være ferdig i løpet
av kommende
år.
Det er beregnet å koste over 4 mill. kronet og produsere
20
mill. kwh pr. år.
Stipendier.
Hovedstyret
har etter søknad tilstått følgende
stipendier
til
deltakere
ved kursene for kraftstasjonsbetjening
på Yrkesskolene
i Inntrøndelag
og Rjukan:
Roald
Bing, (Røssåga)
kr. 1500.00, Erling Skinlo,
(Aura)
kr. 1500.00, Bjarne Alset, (Aura)
kr. 1500.00, Erik Rendalen,
(Nore) kr. 1500.00.
Håkon Mathisen
og Jest Nøstlund,
(begge Mår) har fått kr.
300.00 hver.
Rådet for kursene til utdanning
av kraftstasjonsbetjening
består
for tiden av driftssjef
Harry W. Bjerkebo
(NVE)
formann,
direktør Alf Haaland, Steinkjer (NEVF), med varamann
avd.ing.
Arne Fjeld.
Overingeniør
Kjell Saugstad
(Hydro),
maskinmesterassistent
Ivar Aasen
(Nore)
NEKF/Norsk
Kommuneforbund,
med konsulent E. Korsvold, Oslo, (Yrkesopplæringsrådet),
som sekretær.
Til 5. prøvekurs
for kraftstasjonSbetjening
følgende søkere fra NVE:
Til Rjukankurset.
Nils Bjørtuft
(Aura).

(Mår),

Halvor

Sletta

1961/62

(Smestad)

er opptatt

og Bjørn

Øvre

Til Steinkjerkurset.
J. A. Berg (Glomfjord),
J. Utmo (Innset).

Ottar

Lundeborg

(Røssåga)

og K.

NEVF, kurs.
I tiden 23.-26.
oktober
ble det på Hadeland
turisthotell
arrangert
et kurs for driftsingeniører
ved vannkraftverk.
NEVF
sto som innbydere,
og blant foredragsholdere
var fagsjef J. Otnes
(H) med emne: Hydrologiske
forhold i Norge.

Funksjoncerrepresentasjonen.

NVE's funksjonærrepresentasjon i hovedstyret — se Instruksens
§ 8 — består for tiden av maskinmester Harald Graatrud (Smestad) med varamann fullmektig Rolf Røsok Olsen (A), over.
ingeniør Hans Hindrum (E) med overingeniør Audun Hage (SB)
som varamann.
Tilbake

i tjenesten.

Statshydrolog Øystein Aars (H) som i 1 år har hatt permisjon
for å studere grunnvannsproblemer
ved New Mexico Institut
of Mining and Technology, er nå tilbake igjen og i full virksomhet.
Brannforsøksp/ass.

Kraftforsyningens sivilforsvar har nå etablert en egen brannforsøksplass i et nedlagt steinbrudd i utkanten av Oslo. Hensikten er å få prøvd og sammenliknet forskjellige metoder og
utstyr for slokning av branner i materialer (kabler, oljer o.1.)
som forekommer i kraft- og trafostasjoner (ETT).
Sveriges

kraftproduksjon.

I 1960 ble Sveriges samlede nettokraftproduksjon + import
34.6 milliarder kWh, mot 32.2 i 1959, en stigning på 7 prosent.
(Elektrotekn.)
Sentralposten.

NTL har fått nytt medlemsblad. «Sentralposten» er navnet
og nr. 1 kom ut i september. Det blir opplyst at laget nå har
over 800 medlemmer og formann er for tiden Gurly Ottesen
(Skattedirektøren).
Materialforvalterassistent
Gunnar Jacobsen
(NVE) er kasserer og bokholder Einar Wold (NVE Regnskapskontor) er revisor.

Personalforandringer i etaten
3. kvartal 1961
Tilsettelser:
Akselsen, Arne T.
Ammerud, Sven
Anshus, Olav
Asmyhr, Nils
Bakkalia, John
Berg, Erna
Berge, Einar
Bergh, Hans Petter
Bjaaland, Hans
Boldermo, Hjalrnar
Colliander, Alfred
Ervik, Arnuly
Fagervik, Ole
Flønes, Oddmund
Fossheim, Oddvar
Føyn, Einar
Gjørva, Torgeir
Gravem, Odd
Gule, Lars
Gundeid, Kjell Aage
Hagen, Torleif
Halvorsrød, Knut
Haugli Nilsen, Thor
Hegge, Kjell
Hegna, Tor
Hegstad, Sverre
Helle, Astrid
Holth, Liv Asta
Høknes, Martine
Jerstad, John
Johnsen, Per H.
K arlsen, John
Kanavin, Edvigs
Kirkvold, Asbjørn
Klefos, Aage
Knudsen, Asbjørn
Knudsen, John Egil
Knudsen, Aase Helene
Koppang, Arill
Kristiansen, Odd
Lie, Olav
Lien, Jorunn

Sekr. II
Avd.ing. II
Opps.m. II
Ma*inm.
Maskinist
Ktr.fullm. II
Maskinist
Overing. I og tils.m.
Overing. I
Tekn. I
Konstruktør II
0.ing. I og drif tsbest.
Maskinist
Avd.ing. II
Overing. II
Overing. II
Ing. I
Opps.m. II
Konstruktør III
Maskinist
Montørform.
Konstruktør II
Overing. I
Statshydrolog
Maskinist
Maskinm. I
Maskinbokh.
Ktr.ass. I
Ktr.ass. II
Overing. I
Mek.repr.
Damform.
Overing. I
Maskinist
Sjåfør
Maskinist
Maskinist
Ktr.ass. I
Konstruktør III
Overing. I og tils.m.
Førstesekr.
Ktr.ass. I

Tokke kr.anl.
S.B.
Aura kr.anl.
Minne trafo.
Tokke kr.v.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.v.
El.tils.2.distr.
S. Innkj.ktr.
Røssåga kr.anl.
S.B.
Glomfj. kr.v.
Røssåga kr.v.
Tokke kr.anl.
V.
Tokke kr.anl.
El.tils.2.distr.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.anl.
Smestad traf o.
Tokke kr.v.
Røssåga kr.anl.
SD.
H.
Tokke kr.v.
Rød trafo.
Tokke kr.anl.
A.
A.
H.
Glomfj. kr.v.
Aura kr.v.
H.
Tokke kr.v.
A.
Nore kr.v.
Gjøvik trafo.
El.tils.3.distr.
SB.
El.tils.l.distr.
H.
H.

Lorentzen, Edvin i.
Madsen, Øivind
Møllerud, Tore T.
Nygård, Jorunn
Nygaard, Olav
Olsen, Harald
Pedersen, Harry S.
Ramsholt, Odvin J.
Ranes, Sven
Rasmussen, Johnny
Roaldseth, Ole
Roen, Margot
Rolfsen, Per Bang
Røv, Arvid
Råmunddalen, Olav T.
Sletta, Halvor
Stien, Håkon
Storbråten, Birger
Stølan, Bjørn T.
Vassbø, Birgit Nyhus
Wirak, Erling Dag
Wuttudal, Jens
Øfsdahl, Ragnhild
Øverland, Sverre
Aamold, Bjarne
Aanestad, Helge
Aas, Aage

Opprykking

Opps.m. I
Avd.ing. I
Sekr. I
Betjent i særkl.
Ktr.fullm. I
Avd.ing. II
Ktr.fullm. II
Opps.m. I
Overing. II
Avd.ing. I
Ktr.fullm. I
Overing. II
Ktr.fullm. II
Førstesekr.
Overing. II
Opps.m. I
Konsulent II
Konstruktør III
Konsulent I
Ktr.ass. II
Ktr.fullm. II
Overing. II
Førstesekr.

Tokke kr.anl.
El.tils.2.distr.
S.
A.
A.
El.tils.6.distr.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.anl.
T.
F.
Innset kr.anl.
SB.
Tokke kr.anl.
A.
F.
Aura kr.anl.
A.
SB.
A.
Røssåga kr.anl.
S.
E.
A.

etter egen oppsigelse:

Berntsen, Randor
Børresen, Randi
Dalbu, Leiv
Drøpping, Dagfinn
Eggan, N.
Fasting, Synnøve
Flom, Kåre
Hanisch, Liv
Hope, Olav
Lieng, Leif
Lile, Bjørg
Lindholm, Gunnar
Marstein, Bjarne
Mentzoni, Ole Johan
Rønning, Gunnar
Solberg, Edit
Villmones, Kate
Yttreland, Sven
Østern, Erling

Fratredelse

Røssåga kr.anl.
Nore kr.v.
Nore kr.v.
T.
Røssåga kr.anl.
Røssåga kr.anl.
SE.
SD.
Aura kr.v.
Røssåga kr.anl.
Aura kr.v.
H.
Røssåga kr.anl.
Tdkke kr.v.
H.
Mår kr.v.
Røssåga kr.v.
S.
El.tils.5.distr.
Tokke kr.anl.
Takke kr.anl.
Aura kr.v.
T.
Tokke kr.v.
SE.
SE.
Rød trafo.

i lønnsklasser:

Andersen, Amund
Berge, Øyvind
Døsvik, Jdhn
Gravdal, Henry
Gulbrandsen, Einar
Henriksen, Arne
Holter, Astri
Kirkaune, Magne
Johansen, Alf
Lahaug, Einar J.
Langnes, Ole
Larsen, Leif
Lunde, Malfrid
Løkensgard, Arvid
Malmo, Ketil
Pedersen, Harald
Poensgen, Werner
Rindal, Rolf
Skjørten, Olav
Thoresen, Elfrid
Tungvåg, Svanhild
Vaag, Dyre
Wathne, Tørres

Fratredelse

Tekn. I
Maskinist
Maskinist
Ktr.ass. I
Bedriftslege
Ktr.ass. I
Konstruktør II
Avd.ing. II
Avd.ing. I
Ktr.ass. I
Maskinm.ass.
Ktr.ass. I
Avd.ing. II
Maskinist
Tekn. I
Maskinist
Montørform.
Ktr. fullm. I
Ingeniør I
Maskinbokh.
Ing. I
Repr.
Ktr.ass. I
Maskinist
Avd.ing. I
Avd.ing. II
Maskinist

Konstruktør II
Ktr.ass. I
Konstruktør III
Ktr.fullm. II
Sivilforsv.konsulent
Ktr.fullm. II
Konstruktør II
Ktr.ass. I
Utskiftn.kand.
Konstruktør II
Ktr.ass. I
Konstruktør III
Konstruktør I
Konstruktør III
Maskinm.ass.
Maskinbokholder
Ktr.fullm. II
Bedriftslege

Konstruktør II

Røssåga kr.anl.
T.
Innset kr.v.
Røssåga kr.anl.
Kr.v.avd.
H.
Tokke kr.anl.
V.
F's Nord-Norgektr.
Tokke kr.anl.
F's Tr.l.ktr.
SB.
SB.
Røssåga kr.v.
Nore
Tokke kr.anl.
Røssåga kr.anl.
Røssåga kr.anl.
Smestad traf o.

etter oppnådd aldersgrense:

Badendyck, Sverre
Bottolfsen, John Emil
Strand, Olaf

Avd.ing. I
Driftsbest. (o.ing. I)
Overing. I

H.
Glomfj. kr.v.
V.

Avgått ved døden:
Mathisen, Karsten V.

Overing. I

SD. (død 1/8-61)
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FOR
BORNA

e&alteit
som
Røysekattener eit lite dyr, han
er omlag so stor som eit ekorn,
men har ikkje so stor hale. Det
er vel mange av dykk som ikkje
har sett røysekattkan eg tenkje.
Røysekattener av dei dyra som
skifter farge med årstida, om
sommaren er han brun og om
vinteren kvit. Røysekattengøymar seg inne i steinrøyserog av
det har han fått namnet sitt.
Han likar seg godt nede ved
sjøen,for han likar godt fisk,og
han spring ofte langs stranda
for å sjå om han kan finne noko
å ete. Flink å symjeer han og.
Men no skal eg fortelje noko
rart om han. Far min var ute og
rodde ein dag om vinteren.
Langs stranda der han rodde
var det mykjefjell so ein kunne
ikkje gå der. Oppe på ei lita
hylle i fjellet sat ein røysekatt.

fekk

båtskyss

Han hadde nok kome symjande
og vorte trøytt og kravla på
land. Sjøen var kald so han
hadde sikkert lite hug til å
hoppe ut i att og symjevidare,

men ombord gjekk han fram i
stamnen på båten og far rodde
bort til ein plass ein kunne gå
og sette båten opp under land
og då hoppa røysekatten opp

men det var uråd å kome vekk
frå hylla med å gå eller klive.
Far min rodde bort med båten
og heldt ei av årane opp til hylla
og so kleiv røysekattenombord
i båten på åra. Då han var ko-

der. Var ikkje det rart, at eit
villdyr viste so stor tiltru til eit
menneske.
Far fortalde ofte denne soga,
og han sa det var noko av det
raraste han hadde vore ute for.
SN
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