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I åra 1919 til 1922 kom det ut tre hefte med tittel: «Vannkraften
i Det Sydlige Norge», «Vannkraften i Trøndelag og Nordland» og
«Vannkraften i Tromsø og Finnmark». Hefte for Det Sydlige Norge
er «Utarbeidet ved Vassdragsdirektøren», og han seier i føreordet
at opplysningane er «kun å betrakte som tilnærmet riktig. Men i det
store og hele mener jeg, at disse oppgaver gir en ganske bra oversikt
over vannkraften». Vassdragsdirektør då var Ingvar Kristensen.

I det hefte som no har kome ut er heile landet samla. Arbeidet
er gjort av avdelingsdirektør Reinhardt Søgnen, overingeniør Johan
Jerstad og konstruktør Aksel Wennberg. I føreordet er nemnt det
oversynet som kom i 1919-1922 og det står at: «Tilfanget for ein
slik oversikt er no rikare og betre.»

Etter å ha sett gjennom heftet sit ein med kjensle av at det er eit
storarbeid som ligg bak det. Det er samla ei utruleg mengd opplys-
ingar i desse tabellane og merknadene. Tabellane er oppsette
fylkesvis og tek til med nr. 1 for kvart fylke. Karta er samla på
slutten i heftet, eit fylke på kvar side utanom Østfold og Akershus
som står saman og Nordland som står på to sider.

Skal ein kome med nokon kritikk over heftet må det vere at sjø
og vatn er farga berre på 5 av karta, kva no grunnen kan vere. Det
er ikkje so lett å finne fram på dei andre som på desse 5. På some
av karta er det og vanskeleg å finne fram nr. på elvane første
gongen ein skal bruke dei. Elles er det hendigt dette at karta står
slik at ein kan bla i dei, istaden for som det var på garnle der
ein måtte falde ut store kart.
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Statskraftverkene ved årsskiftet
Igjen har vi hatt et travelt år i Statskraftverkene.

Ved Oslo-kontoret har året vært preget av omorgani-
seringen, det har vært uro og usikkerhet blant de an-
satte, mange har skiftet stilling, flere har søkt ledige
stillinger innen vårt eget og i de andre direktorater.

Et karakteristisk trekk er at det praktisk talt ikke
kommer nye folk utenfra, men at våre egne går igjen
som Tordenskiolds soldater. Når jeg sier utenfra,
mener jeg ikke våre funksjonærer ved kraftverk og
-anlegg. At vi har fått noen «fra provinsen» inn til
Oslo er bare av det* gode, men det vi trenger aller
mest er nye folk, slik at vi blir flere alt i alt. Opp-
gavene vokser stadig, og det er kun ekstraordinær inn-
sats fra hver enkelt som gjør at vi klarer å holde unna
så noenlunde. Vi har mye vi skulle ha gjort, men som
vi ikke rekker. Det er enerverende i lengden å måtte
være redd for at noen slutter eller blir syke. Hvis det
skjer, er det fare for at visse deler av vår virksomhet
stopper helt opp. Vi må skaffe nye folk ved å utnytte
det nåværende lønnsregulativ til det ytterste samtidig
som vi må drive propaganda for å få folk til å begynne
hos oss av interesse for vårt arbeid.

For kraftverksdriften var 1961 et dårlig år. Rasjo-
nering i Aura- og Røssåga-området kostet oss mange
penger. Vi solgte kraft for 107.8 mill, kroner og kjøpte
for 9.7 mill, kroner, mens vi hadde budsjettert med
henholdsvis 115.0 mill. og 0.5 mill. kroner. Etter at
renter og avskrivninger var betalt med 79.8 mill.
kroner, hadde vi et driftsunderskudd på 8.3 mill.
kroner. Selv med mer normale år vil vi ha vanskelig-
heter med å få balanse i regnskapet.

Hva kan vi så gjøre for å bedre vår økonomi?
Vi kan prøve å få ned utgiftene, og vår Driftsav-

deling er svært opptatt av å finne måter å få det til på.
Vi er sikker på at noe kan gjøres her.

Det er dog kapitalutgiftene, renter og avdrag, som
er de største postene. Vi betaler 4 prosent rente og
skriver ned anleggene på 30 år (rentene er nå steget
til 4.2 prosent). Vi burde egentlig tåle høyere rente-
belastning, idet lånerenten for nye lån er atskillig høy-
ere enn 4 prosent. Mange vil si at et anlegg holder jo
mye lenger enn 30 år, og lengre avskrivningstid gir
mindre utgifter pr. år. Helt riktig, men vi bør jo sikre
oss  en hurtigst mulig tilbakebetaling av pengene for
at vi skal kunne bruke dem til nye anlegg. Vi kan så-
ledes ikke gjøre oss noe håp om å få lavere kapital-
utgifter, men antagelig det motsatte.

Neste utvei er å øke inntektene. Det kan blant annet
gjøres ved at vi utnytter vann og samkjøringsmulig-
heter til det ytterste ved en fornuftig kjøring av våre
kraftverk. Dette er det vår nye Salgsavdeling bl. a. skal
ta seg av. Vi unngår dog ikke å legge på kraftprisen,
det er den mest effektive måte å øke inntektene på,
men også den siste vi bør gripe til. Vi holder for tiden
på med et forslag til ny statskraftkontrakt for almin-
nelig forsyning, henholdsvis storindustri, samtidig som
vi foreslår forhøyelse av kraftprisen. Enkelte vil kan-
skje ha lagt merke til at prisen til storindustri ved de
sist inngåtte kontrakter er høyere enn dagens pris på
alminnelig statskraft. Riktig eller galt at industrien be-
taler mer — det er det sikkert flere meninger om. Jeg
mener det er galt.

I løpet av et år har vi statt i drift:
mars 1961 45 MW
april 1961
aug. 1961
okt. 1961
jan. 1962

345 MW

Mange av leserne vil kanskje stusse litt, de trodde
antagelig at vi ikke hadde annet enn Tokke? Det var
et urimelig stort oppstyr omkring Tokke da det ble
åpnet med pomp og øl og lapskaus. Ikke urimelig i og
for seg, men urimelig i f orhold til våre andre anlegg.
Vi får kanskje love aldri å åpne et anlegg mer?

Statskraftverkenes produksjon i 1960 var 6300 mill.
kWh og i 1961 6700 mill. kWh, en stigning på kun 6
prosent, takket være svikten i Røssåga og Aura. Hele
landets produksjon i 1961 var 33 400 mill. kWh. Vår
andel av totalproduksjonen var 20 prosent, men den
vil stige i årene framover.

I 1962 fikk vi den første bevilgning til Straumsmo.
Dette anlegg ligger like nedenfor Innset, det får 2 ma-
skiner å 65 MW og beregnes ferdig i 1965.

I Rana-området ser vi slutten på Røssåga-anleggene
idet 3. (siste) maskin på Ø. Røssåga ventes i drift i år.
Det gjenstår da fullførelsen av tunnelene som skal
føre vannet fra nye felter over til Røssvatn. Langvatn
kraftanlegg like ved Mo i Rana ventes ferdig i 1964.
Det blir der 2 aggregater å 45 MW.

Vi har 50 prosent av interessene i Tunnsjø (4 X 36
MW), Tunnsjødal (1 X 28 MW) og 25 prosent i det
svensk-norske kraftanlegget Linnvasselv (25 + 43
MW). Byggingen av disse anlegg administreres av
Nord-Trøndelag E.verk og skaffer oss lite arbeid. Linn-
vasselv skal være ferdig i år, Tunnsjø og Tunnsjødal i
1963. Produksjonen i Linnvasselv skal deles likt mel-
lom Sverige og Norge mens svenskene har valt 43 MW
maskin mot nordmennenes 25 MW,

Ved Aura blir «takrenneprosjektet» ferdig i år og
ny dam ved Reinsvatn skal være ferdig 1963. Svorka
kraftanlegg, hvor vi eier halvparten, bygges av Aura.
Svorka er på 24 MW og skal være ferdig i år.

3. maskin i Tokke 1 blir satt i drift i mai og 4. ma-
skin i oktober d. å. og er da ferdig, totalt 400 MW.
Tokke 2 (Vinje) og Tokke 3 (Songa), henholdsvis
300 MW og 120 MW, vil komme i drift høsten 1964.
I løpet av 1965 skulle vi kunne avslutte anleggsarbei-
dene i Telemark hvis vi ikke i mellomtiden har fått
penger til Tokke 4 og Børte-anlegget.

Av større overføringsanlegg som er under bygging
må vi nevne 300 kV-linjen Tokke—Vestlandet, linjen
gjennom Østfold til Sverige med transformatorstasjon
300/380 kV i Hasle, stamlinjen Trøndelag—Øst-
landet og 245 kV-linjen fra N. Røssåga til Våsterbotten
i Sverige. Linjen mellom Trøndelag og Østlandet
skulle vært ferdig før jul, men transformatoren
Vågåmo, 300/145 kV, er forsinket.

Bygningsavdelingens plankontor har laget ferdig ut-
byggingsplan og seknad om fastsettelse av regulerings-
bestemmelser for Rana (tidligere kalt Bjerka—Plura)

Innset 2. maskin
Ø. Røssåga 1. »
Tokke 1 
 »
Ø. Røssåga 
 »
Tokke 1 2. »

50 »
100 »
50 »
100 »
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Rana-undersøkelsen1961
Forprosjekteringen av det nye storanlegget i Rana er

i full gang. Dette har blant annet ført med seg en god
del undersøkelser i marken i de tre-fire siste år. Dette
ble i de første år foretatt av firmaet Elliot Strømme's
folk; nå har Statskraftverkenes bygningsavdeling selv
overtatt dette omfattende arbeid. Det kan kanskje være
av interesse for «Fossekallen»s lesere å høre litt nær-
mere om det som er utført av markarbeider ved Rana
kraftanlegg i siste sesong. Undertegnede skal i det føl-
gende redegjøre for dette.

Rana kraftverk spenner over et meget vidt område,
jfr. oversiktskartet. I første omgang har vi konsentrert
oss om det såkalte «kjerneområde» — det vil si det
som omtrent dekker første byggetrinn.

På grunn av meget sein vårløsing kom en noe for-
sinket i gang. Først i midten av juli måned ble den
første bormaskinen fra Norsk Bergverk satt i drift. Før
dette ble det imidlertid foretatt en større befaring, til
dels med helikopter. Opplegget for undersøkelsene ble
etter dette bestemt. Diamantboringene skulle settes i
gang med to maskiner for i det hele tatt å klare det
omfattende programmet. Bergmester K. L. Bøckman
ble engasjert som geologisk sakkyndig. Han hadde tid-
ligere vært knyttet til forundersøkelsene ved Øvre
Røssåga og Langvatn.

For å undersøke massetak til fyllingsdammene kon-
taktet vi det svenske firmaet AB Elektrisk Malm-
leting til seismiske målinger. Som fast tilknyttet land-
måler fikk vi fra Høyskolen i Trondheim stud. techn.
Tarald Rørvik. Han fikk i oppdrag å ta seg av all
stikking og oppmåling vedrørende diamantboringer og
seismiske undersøkelser. Som assistanse til ABEM-
ingeniørene fikk vi fem karer fra Røssåga. De skulle
også bistå ved prøvesjakting. Utskiftningskandidat Leif
Svendsby ble satt inn for å klare opp i de forskjellige
eiendomsforhold.

I transportøyemed ble de forskjelligste framkomst-
midler tatt i bruk. Lastebil, hest, sjøfly, helikopter,
motorbåt og Muskeg beltebil ble satt inn i denne «tje-
nesten». Særlig ytelsene til Muskeg'en var imponerende.
Her gikk det bokstavelig talt «over stokk og stein».
Men så hadde vi også karer som kunne kjøre. Arnold
Svartisdal hadde for eksempel god trening fra Svartis-
anlegget og Vefsna.

Bil var et absolutt nødvendig hjelpemiddel for å nå
fram til de forskjellige arbeidsstedene. La meg heller
ikke glemme «Apostlenes hester». Undersåttene fikk
aldri høve til å slappe av i de 31/2 månedene jeg var
der oppe. En fikk i det hele tatt aldri følelsen av å føre
noen form for kontortilværelse. Det var å henge i fra
morgen til sene kveld.

Den omtalte nordlandske gjestfrihet unngikk en
heller ikke å støte på. Ved slik omflakkende virksom-
het som på Rana kom vi i kontakt med en masse men,
nesker, hyggelige og greie så å si alle sammen. Ta for
eksempel fjellfolkene på gårdene Jordbru, Akersvatn,
Rauvatn og Skrunagelen. La meg i denne forbindelse
heller ikke glemme fru Anne Nyheim på Gruben. Hun
stilte velvilligst hele sin gård til disposisjon som hoved-
kvarter for Ranaundersøkelsene.

Folkene på fjellgårdene var, som rimelig er, meget
interessert i alt som vedrørte Rana kraftverk. Særlig
var det vei- og kraftspørsmålet som ble brakt på bane,
når vi diskuterte med dem. Men for Martin Jordbu
var det også et annet ønske som var av betydning: Han
ville ha elva Plura garantert fri for vann nedenfor
Sprutfossdammen1 Plura går her nemlig under jorden
i en lengde av 3 km. Derved ville den gode Martin
automatisk få en ny kalksteinsgrotte av usedvanlige
dimensjoner.

Værgudene viste seg dessverre ikke fra sin beste side
sommeren 1961. Sinte lavtrykk lå stadig på lur ute

og for Trollheim kraftverk (tidligere kalt Folla—Vin-
døla). Planene er nå til uttalelse i distriktene. Rana
kraftverk, like i nærheten av Jernverket, får 4 maskiner
å 115 MW. Maskininstallasjonen blir altså større enn
i Tokke 1, mens produksjonen i kWh blir noe mindre.
Trollheim ligger i Surnadalen og blir et passende pro-
sjekt for Aura-folkene. Kraftverket får 1 maskin på
110 MW. Det er Rana med 2 aggregater og Trollheim
som sammen med en samkjøringslinje mellom Rana og
Trøndelag står høyest på vår prioritetsliste. Linjebyg-
gerne må dessuten regne med 300 kV-Iinjer Lyse—
Jøssingfjord og Førre—Sauda—Blåfalli. I Blåfalli får vi
forbindelse med 145 kV-linje videre til Bergen.

Alle disse anlegg krever, og vil kreve, en ustyrtelig
masse penger. I 1961 brukte vi 258 mill, kroner, i 1962
vil vi bruke ca. 300 mill, kroner og fra 1963 og utover
tyder mye på at vi vil ligge på ca. 375 mill.kr./år.

Vi har alle et stort ansvar når vi er satt til å stelle
med så mye penger. Det er vårt mål at alle våre an-
satte skal være kostnadsbevisste, at vi behandler pen-
gene som om de gikk ut og inn av våre egne lommer.

Det er svært mange som har den innstillingen allerede,
men blant så mange som vi er, finnes det sikkert noen
som ennå ikke har den rette etatsånd. Pr. 1. januar
1962 var følgende antall personer på våre lønnings-
lister:

Oslokontoret 	
Arbeidere Funksjonærer

152

Sum

152
Anleggene 	 2 281 279 2 560
Driften 	 275 301 576

Sum 2 556 732 3 288

I tillegg til det antall som er ført opp under Oslo-
kontoret, kommer vår andel av Administrasjonsdirek-
toratet (kasse, bokholderi, personalbehandling, juridisk
bistand m. v.), som betyr 20-25 mann.

Oslo, 13. februar 1962.

Sig. Aaleficer.
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Norskehavet og sørget for rikelig med nedbør. Heldig-
vis bedret det seg utover høsten, og vi fikk derfor gjort
mer enn vi hadde håpet på fra begynnelsen. La oss
derfor til slutt ganske kort se på hva som ble utført av
undersøkelser siste sesong:

Diamantboringer ble foretatt ved damstedene på
Kalvatn, Akersvatn og Tverrvatn. Dessuten ble det
boret i området for fordelingsbasseng, Ved Tverråga og
ved U-tunnelens utløp i Ranaelva. Den samlede bor-
lengde var på nær 2000 meter.

Muskegtransport ved Sauvassåga.

Seismiske undersøkelser ble utført av ABEM ved
damstedene på Målvatn og Akersvatn. Videre ble det
undersøkt seismisk to store masseforekomster ved
Tverrvatn og Målvatn. Disse to morener ble funnet
etter lengre tids tråling i terrenget. Områdene ble så
sirklet inn av ABEM og til slutt prøvesjaktet av oss. I
alt ble det målt over 8000 profilmeter.

Det ble også prøvesjaktet på mange andre steder.
Som for eksempel ved Rauvatn, Grunnevatn, Um-
bukta, Akersvatn—Østerbukt og oppe ved Øvre Sau-

Flelikoptertransport.
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Damsted ved Akersvatn.

vassåga. Med unntak av det siste viste det seg her at
forekomstene for det meste besto av sand og grus.

Foruten den vanlige målingen i tilknytning til borin-
ger og seismiske undersøkelser ble det også foretatt en
større triangulering i området Mofjellet—Ranaelva.
Denne måling ble utført av et større oppmålingsfirma
fra Oslo.

I  landmålerøyemed måtte  vi  også ta en tur over
riksgre,nsen. Det var nemlig mistanke om at Gressvatn
ved en større regulering ville renne «den gale veien».
Ved vårt kontrollnivellement viste det seg heldigvis
at denne mistanken var uberettiget.

En størte flykartlegging over områder for tunneltra-
seer, veitraseer, massetak med videre ble satt bort til
Widerøe's Flyveselskap A/S. Men på grunn av de van-
skelige værforholdene ble først fotograferingen foretatt
i midten av september. Før vinteren satt inn for alvor,
var så godt som hele Bjerkaområdet pluss kjerneom-




rådet -passpuktbestemt. I løpet av vinteren og våren vil
vi så på løpende bånd få servert de fotogrammetiske
kartene som vil danne grunnlaget for den videre pro-
sjektering av Rana kraftanlegg.

Men det arbeides også på andre felter. Når Langvatn
og Rana kraftverker blir satt i drift, vil tilførselen av
ferskvatn til Ranafjorden øke, og dermed fare for is-
dannelse. Vassdragslaboratoriet har derfor nå, med bi-
stand av Iskontoret og Røssåga kraf anlegg, satt i gang
et større forsøk med henblikk på å få opp saltgehalten
i Ranafjorden. Ved hjelp av et trykkluftanlegg vil man
søke å få i gang en større sirkulasjonsprosess for blan-
ding av ferskvatn og saltvatn. Ennå er det imidlertid
for tidlig å si noe sikkert om dette forsøk vil lykkes.

Resultatet fra sommerens undersøkelser er positive.
Det er funnet brukbar morene til tetning i dammen
ved Tverrvatn og muligens til dammen ved Kalvatn.
Det kan videre bli aktuelt å kjøre tetningsmasse fra
Målvatn morene til Akersvassdammen. Den forespeilte
forekomst ved Rempbekken viste seg ikke å tilfreds-
stille våre krav. Fjellet er stort sett bra i Mofjell—
Ranaelvområdet — likeså ved damstedene på Målvatn
og Tverrvatn. Ved Akersvatn og Kalvatn er det ikke
fullt så bra. Særlig ved Kalvatn er fjellet meget sleppet
og oppsprukket.

Sommeren 1962 blir det så å fortsette undersøkel-
sene med full kraft. Da får vi håpe at værgudene viser
seg fra en noe mer vennlig side. Det vil også gjøre sitt
til at den storslagne naturen kommer mer 'til sin rett.
Foreløpig ligger altså dette veldige naturområdet i
Rana intakt. Men når Vassdragsvesenets regulerings-
arbeider settes i gang, blir det slutt på de jomfruelige
forhold. Så de som måtte ønske å ta seg en tur til
dette området bør skynde seg. Det står da bare tilbake
å uttrykke ønske om at Stortinget vil bifalle Ranapro=
sjektet, når det nå skal behandles i vårsesjonen.

Knut Rønniksen.

Bodal
Den 1. februar 1962 hadde kontorfullmektig

Astrid Bodahl ved Statskraftverkene vært 40 år
i NVE's og i alt 44 år i Statens tjeneste.

I  sitt arbeid i NVE med arkiver og korre-
spondanse og samtidig som forværelsesdame for
overingeniører og kraftverksjefer m. v. har hun
vært og er hun en nøkkelperson som en stor
del av oss i Statskraftverkene har hatt og har
daglig kontakt med. Gjennom sitt behagelige
vesen og sin imøtekommende hjelpsomhet har
frøken Bodahl vunnet seg tillit og respekt hos
kolleger og overordnede.

Dagen ble da også markert med blomster fra
Statskraftverkene og fra kolleger, med takk for
godt samarbeid og med ønsket om at man ennå
i mange år må få nyte godt av frøken Bodahls
arbeid og personlighet.
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Telemark

«Der i fylket heiter elektrisitets-
kontoret Telemark fylkes elektrisi-
tetsnemnd og du er formann
denne nemnda, er det ikkje so, Klas
Eie?»

«Jo, men det har ikkje vert den
ordninga støtt. Telemark fylke
hadde ansatt overingeniør i full stil-
ling for elektrisitetsforsyningen un-
der første verdenskrig og ut i tyve-
årene. I 1922 ble det lagt fram en
plan for utbygging av Vrangfoss i
Holla kommune som fylkesverk.
Den gikk ut på å bygge kraftverket
ut i tre trinn på 4750 kW, 9500 kW
og 14 800 kW i takt med utbyggin-
gen av vassdragsreguleringen i Vest-
Telemark og etter som kraftbehovet
øket. Etterkrigstidens konjunktur-
omslag var på det tidspunkt inn-
trådt og fylkestinget besluttet ikke å
gå til utbygging og overingeniør-
stillingen ble opphevet. At flere
kommuner allerede hadde fått elek-
trisk strøm som det vil framgå av
de følgende opplysninger var nok
også en medvirkende årsak til at
det ikke ble bygd noe fylkesverk.

I 1938 nedsatte fylket en komite
som skulle arbeide med elektrifise-
ringen av Vest-Telemark som var
uten forsyning, og komiteen fikk i
1940 et utvidet oppdrag, nemlig å
arbeide for å få utbygd mer elek-
trisk kraft innen fylket.

I 1947 ble av fylkestinget valt ny
elektrisitetsnemnd med supplering
av den gamle og med 3 medlemmer
som mest mulig skulle være sak-
kyndige, heter det i vedtaket.
Nemnda skulle bestå av 10 med-
lemmer, hvorav 7 ble valt av fylkes-
tinget og 3 av byene. Nemnda fikk
bl. a. som oppgave å utarbeide en
anmodning til statsmaktene om 


snarest mulig å sette i gang utbyg-
gingen av Tokkevassdraget.

Nemndas mandat for øvrig er å
være et rådgivende organ for fyl-
kesmannen i spørsmål som vedrører
regulerings-, kraftleie- og kraftlinje-
konsesjoner, støtte til elektrifisering
av «mørke» distrikter m. v.»

«Vart du formann i denne nemn-
da då, Eie?»

«Nei, første formannen nå var
kanalbestyrer Sigurd Aarsrud, fra
1947 til 52, siden har jeg vært for-
mann.»

«Kva hadde du dreve med før du
tok til med dette arbeidet?»

«Jeg har vært driftsbesytrer ved
elektrisitetsverk i over 38 år —
hvorav 23 år ved landselektrisitets-
verk, 16 år i Telemark og 7 år i
Rogaland, og de siste 15 år ved
Skien Elektrisitetsverk.

«Korleis er elektrisitetsforsyninga
i Telemark organisert?»

«Elektrisitetsforsyninga til vanlig
forbruk innen fylket besørges i dag
av kraftlag og kommunale og inter-
kommunale el.verker, nemlig:

1. Skiensfjordens komm. kraftsel-
skap som eies av Porsgrunn,
Gjerpen og Solum kommuner,
har som forsyningsområde for-
uten nevnte kommuner også
Skien Elektrisitestverk og Lan-
gesundsfjordens komm. kraft-
selskap, som får leiet kraft fra
SKK. Sistnevnte kraftselskap er
interkommunalt og eies av Bre-
vik, Stathelle, Eidanger, Bamble
og Langesund kommuner.

Skien Elektrisitetsverk og
Langesupdsfjor4ns kommunale
kraftselskap Kar imidlertid gått

4-samarbeid med SKK om kraft-




utbygging og er medeier sam-
men med SKK og Vestfold
kraftselskap i Hjartdøla Kraft-
verk, effekt 115 MW, 443 mill.
kWh, som ble satt i drift i
1958. Videre er de førstnevnte
verker med i utbyggingen av
Bagn Kraf tverk, eff ekt 158
MW, 307 mill. kWh, sammen
med SKK og Vestfold kraftsel-
skap samt A/S Storbrufoss.
Skien, LKK, SKK og Vestfold
kraftselskap har fremmet kon-
sesjonssøknad om utbygging av
Vierød Krafverk i Lågen, 23
MW, 130 mill. kWh. — I til-
legg hertil har Skien, LKK og
SKK fremmet konsesjonssøk-
nad på utbygging av Sunds-
barm Kraftverk i Seljord, effekt
162 MW, 425 mill. kWh.

Det forsyningsområde som
dekkes av Skien, LKK og SKK
omfatter ca. halvparten av fyl-
kets innbyggere.
Kragerødistriktets Kraftlag om-
fatter Kragerø kommune som
før kommunesammenslutnin-
gen besto av 3 kommuner,
nemlig Sannidal, Skåtøy og
Kragerø, leier statskraft og litt
invesetringskraft fra Tokke
Kaftverk.
Drangedal komm. elektrisitets-
verk, som forsyner Drangedal
kommune, har bygd ut Suv-
døla Kraftverk i Drangedal,
effekt 4.3 MW, 14 mill. kWh,
som kom i drift i 1960.
Vest-Telemark Kraftlag som
forsyner kommunene Vinje,
Mo, Lårdal, Fyresdal, Kvitseid
og Seljord. Kraftlaget eier en
mindre part i Skafså Kraftverk
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I og II sammen med Norsk
Hydro, og for øvrig har det
dekket sitt kraftforbruk med
leiet statskraft. Rauland Kraft-
forsyningslag forsyner Rauland
kommune med konsesjonskraft
fra Norsk Hydro og litt inve-
steringskraft fra Tokke Kraft-
verk. Disse kommuner vil få
anledning til å dekke sit fram-
tidige strømforbruk med kon-
sesjonskraft fra Tokke Kraft-
verk.
Midt-Telemark Kraftlag, som
forsyner kommunene Holla,
Lunde, Bø og Sauherad. Holla,
Bø og Sauherad har hvert sitt
mindre kraf tverk innen sin
kommune og dekker øvrige for-
bruk med leie av statskraft.

Det planlegges f. t. utbygging
av Eidsfoss Kraftverk, effekt 15
MW, 83 mill. kWh, som skal
gjøre kraftiaget selvforsynt med
kraft fra egen kraftkilde.
Notodden komm. elektrisitets-
verk forsyner Notodden by
med invesetringskraft fra Tokke
Kraftvei-k og dessuten leie av
statskraft.
Heddal komm. elektrisitetsverk
forsyner Heddal kommune med
konsesjonskraft fra Norsk Hy-
dro.
Sauland, Hjartdal og Tuddal
Kraftlag forsyner kommunen
med konsesjonskraft fra Norsk
Hydro og Hjartdøla Kaftverk.
Tinn komm. elektrisitetsverk
forsyner kommunene Tinn og
Hovin med konsesjonskraft fra
Norsk Hydro og statens kraft-
verk Mår. Endel av Rjukan blir
også forsynt direkte fra Norsk
Hydro.
Siljan komm. elektrisitetsverk
forsyner Siljan kommune med
konsesjonskraft fra Vestfold
kraftselskap.
Nissedal komm. elektrisitets-
verk forsyner kommunen med
konsesjonskraft fra Aust-Agder
Kaf tverk.

«Telemark fylke har vore i fram-
grunnen med kraftutbygging heilt
sidan første tid ein tok til med slikt,
ikkje sant?»

«At fylket med sin rikdom på
vannkraft hadde det første elektrisi-
tetsverk i Norge for levering av
strøm til alminnelig forsyning og at
kraftutbygging til storindustri av
slike dimensjoner og på et så tidlig
tidspunkt ble iverksatt innen fylket
må tilskrives denne naturrikdom og 


at de rette menn så de store
heter som lå skjult i vår vannkraft
og hadde tro og pågangsmot til å ut-
nytte rikdommen.

Laugstol Bruk, som landets og
visstnok også nordens første elektri-
sitetsverk, leverte strøm til belys-
ning og småindustri i Skien så tid-
lig som i 1885.

Norsk Hydro's utbygging av Ve-
mork, som foregikk i tiden 1906—
1909, var som et eventyr av dimen-
sjoner og innsats sett i et perspektiv
som rakk langt ut over landets gren-
ser.

Norsk Elektrokemisk Aktiesel-
skap bygde ut Dalsfoss i Sannidal
og overførte kraften med 10 kV til
industribedrift i Kragerø. På det
tidspunkt var dette den høyeste
overføringsspenning som var tatt i
bruk i Europa. Fra 1910 ble Kragerø
forsynt med elektrisk lys og kraft til
småindustri fra kraftverket og fra
1918 ble forsyningen utvidet til
Skåtøy og Sannidal og fra 1920
også til Drangedal kommune.

Porsgrunn, Gjerpen og Solum
kommuner (SKK) gikk sammen
om utbygging av Arlifoss i Tinn-
elven og kom i drift i 1912.

Laugstol Bruk's forsyning av
Skien opphørte i 1913 da byen
bygde ut sitt eget fordelingsanlegg
og leide kraft fra Treschow-Fritzøe
inntil 1920, da SKK overtok leve-
ringen.

Langesundsfjordens komm. kraft-
selskap som omfatter kommunene
Eidanger, Brevik, Stathelle, Lange-
sund og.Bamble, som kom i drift i
1915, leide kraft fra SKK.

Tinnfoss Papirfabrikk, som hadde
sin første kraftstasjon i drift i 1901,
og den andre i 1916, forsynte Not-
odden med strøm.

Heddal og Gransherad kommuner
bygde ut sitt fordelingsnett i 1918—
1920 og ble forsynt med konsesjons-
kraft henholdsvis fra Norsk Hydro
og SKK.

Holla kommune fikk strøm fra
Ulefoss Jernverk til de sentrale de-
ler av bygden under første verdens-
krig og bygde i tyve-årene ut sitt
eget kraftverk, Eidsfoss.»

«Men sjølve eventyret no det er
vel utbygginga av Tokke?»

«Utbygginga av Tokke Kraftverk,
som nå er blitt virkelighet og fra i
høst av kunne sette første aggregat
i drift, er av slike dimensjoner at
det i årene framover fremdeles vil
sette Telemark blant de største
kraftproduserende fylker i landet.

Innen fylket ble det tegnet vel
52 mill, kroner i Tokkelånet, hvor-
av fylket tegnet 12 mill. kroner. Det
utgjør 24.57 prosent av det totale
tegningsbeløpet og det er bare Øst-
fold som har tegnet mer, nemlig
vel 88 mill, kroner, dvs. 41.6 pro-
sent av tegningsbeløpet.»

«Har alle i fylket fått elektrisk
kraft no då?»

«Ved krigens slutt i 1945 var det
ca. 13 250 innbyggere som var uten
elektrisk kraft, og i dag er praktisk
talt alle forsynt når det siste led-
ningsanlegg som har fått statsstøtte
er ferdigbygd.

«Det er ikkje so mykje å gjere for
nemnda no framover då?»

«Elektrisitetsnemnda har tatt opp
spørsmålet, når nå de «mørke»
distrikter i landet snart er forsynt,
om ikke elektrisitetsavgiften bør
nyttes til utbedring, forsterking og
nyanlegg som øker anleggets over-
føringskapasitet og driftssikkerhet
m. v., hvor elektrisiettsverkenes øko-
nomiske stilling er sIik at det ikke
makter å bygge ut sitt fordelings-
og overføringsanlegg etter dagens
standard.»

«Men de er iallfall godt forsynte
med kraft i Telemark?»

«Statistisk Sentralbyrås statistikk
for maskininstallasjon, elektrisitets-
produksjon og kraftforbrukets for-
deling i Telemark viser for drifts-
året 1960:

5 071 mill. kWh.

Kraftforbruket fordeler seg slik:

Kjemisk grunnindustri 	

Samlede maskininstallasjon 	

hvorav termiske maskiner 	

Samlet energiproduksjon 	

Treforedlingsindustri 	

Primær jern. og stålindustri 	

Annen primær metallindustri 	

Transport 	

Elektrokjeler 	

Annen industri og vanlig forsyning 	

3 115 mill. kWh.

	

1 057 476 kW1 268 012 kvA

25 850 »12 680 »

5 220 mill. kWh.

243

684

288

27

88»»

626»»
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Tilsyn med elektriske anlegg ornbord i skip
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Prinsipielt er det hos oss ikke noe
skille mellom elektriske installasjo-
ner i land og ombord på skip. Elek-
triske anlegg ombord i skip har vært
underlagt kontroll fra Elektrisitets-
tilsynets opprettelse for ca. 60 år
siden.

I våre tidligere forskrifter for elek-
triske anlegg var et kort avsnitt spe-
sielt viet skipsinstallasjonene. I dette
avsnitt var inntatt spesialbestem-
melser for elektriske anlegg ombord
i skip. Ordningen førte med seg
ulemper fordi alle båter av noen
størrelse må tilfredsstille klasse i ett
av de anerkjente klassifikasjonssel-
skaper. Disse har alle sine egne
forskrifter, også for de elektriske an-
leggene. . . .

I våre nåværende Forskrifter for
elektriske anlegg av 29. desember
1939 er det innarbeidet helt nye
skipsforskrifter. Ledemotivet var å
få forskriftene mest mulig lik klassi-
fikasjonsselskapenes forskrifter. Før
1939 måtte Hovedstyret gi dspensa-
sjoner fra forskriftene for skipsin-
stallasjoner, særlig i de båter som

, n1W.L.

reApnrem

e—

PISIONJW6dP.1.1/,

var bygd i utlandet, men også for
skip som var bygd her i landet, fordi
anlegget var bygd etter Norsk Veri-
tas' bestemmelser. Da vi fikk for-
skriftene av 1939 ble forholdene be-
tydelig bedre i så måte.

Det lå i sakens natur at Elektri-
sitetstilsynets kontroll med skips-
installasjoner bare kunne skje spora-
disk. Det var jo bare leilighetsvis at
Elektrisitetstilsynet ble underrettet
når skipet lå i havn, så ordningen
var ikke tilfredsstillende. Saken ble
i 1928 tatt opp med Sjøfartskontoret
i Oslo. Det ble da vedtatt at tilsynet
med elektriske anlegg ombord i skip
inntil videre skulle ordnes på føl-
gende måte:

1. For skip på 50 register tonn
brutto og derover uten klasse i
Det Norske Veritas, Lloyds Re-
gister of Shipping, The British
Corporation for Survey and Re-
gistry of Shipping, Germanischer
Lloyd og Bureau Veritas og for
alle skip med passasjersertifikat
utføres tilsynet med skipets elek-

triske anlegg av Elektrisitetstil-
synet etter begjæring av skips-
kontrollen. Besiktigelse av elek-
triske anlegg på skip som befin-
ner seg i utlandet ordnes av
Sjøfartskontoret etter avtale med
Hovedstyret.

2. For skip på 50 brutto register
tonn og derover uten passasjer-
sertifikat, men med klasse i de
ovenfor nevnte besiktigelsesinsti-
tusjoner anordner Hovedstyret
for vassdrags- og elektrisitetsve-
senet disse institusjoner som sær-
lig tilsyn for skipets elektriske
anlegg. De nevnte institusjoner
er derved overdratt tilsynet med
det elektriske anlegg ombord i
slike skip.

Elektrisitetstilsynet har således
kontrollen med installasjonene om-
bord i alle passasjerskip, mens deri-
mot lastebåtene er overlatt til klas-
sifikasjonsselskapenes egen kontroll.

Skipsverftene samarbeider også
under byggingen med Elektrisitets-
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Øking av tempoet i kraftutbyggingen
Alle trenger mer og mer kraft. I de forskjellige land

konkurrerer dampkraft, oljekraft, vannkraft, kraft fra
naturgas, atomkraft og andre konkurrerenter er på
trappene.

I Norge har vi jo i mange år vært stolt av vår billige
vannkraft, men vi har først i de siste år fått anledning
til å foreta nøyaktigere undersøkelser for å bestemme
hvor mye vannkraft vi har.

Vassdragsvesenet er kommet til at vi har ca. 15
mill. kW årgangskraft, svarende til ca. 120 mill. kWh,
og at det i disse kraftanlegg bør installeres ca. 26 mill.
kW maskineri. Den nye oversikt over nyttbar vann-
kraft i Norge vil nok bli studert av mange med stor
ineresse.

Det heter i regjeringens langtidsprogram for 1962/65
at tempoet i kraftutbyggingen vil bli ytterligere økt.
Det uttales at dette er nødvendig for å dekke det
stigende kraftbehov i den bestående industri, for å
møte et økende elektrisitetsforbruk i hjemmene, og som
ledd i en fortsatt industriutbygging. Kraftverkenes
maskinkapasitet ventes i de ncermeste 4 år i gjennom-
snitt å øke med 600 000 kW og ved utgangen av 1965
å ha nådd opp i 9 300 000 kW.

Utbyggingen av stamlinje- og samkjøringsnettet vil
fortsette, og etter hvert skape bedre balanse i kraftfor-
syningen mellom de ulike landsdeler og distrikter.
Kraftsamarbeidet med Sverige vil bli utbygd.

Vi vil i 1965 ha utbygd mer enn 1/3 av vår vann-
kraft. Hvor snart all vannkraft vil bli utbygd er det
naturligvis umulig å forutse. Hvis Vassdragsvesenet og
andre får anledning til å arbeide som de vil, vil nok
det meste være utbygd om ca. 30 år.

En øking av tempoet i kraftutbyggingen vil først og
fremst bety økte bevilgninger, ikke bare til selve ut-
byggingen, men også til andre ting, som vil lette ut-
byggingen.

Teknisk UkebIad har utgitt en ingeniørmatrikkel
som viser at ingeniører er blitt en ettertraktet vare.
Private firmaer betaler gode lønninger. USA, Sverige
og Canada lokker med enda bedre lønninger og gode
framtidsutsikter. Av ingeniørkullene 1955 arbeider
30 prosent i utlandet, og dette tall vil heller bli stigende
enn avtagende.

Presidenten i den norske ingeniørforening uttalte
derfor 6. oktober 1961 at i 1955 utvandret 30 prosent
av norske ingeniører.

Det ser ut som om utvandringslysten er større i
ingeniørfaget enn i andre fag. Dette må vel komme

av at de norske ingeniørers lyst til å se seg om i verden,
teknikkens store framtidsmuligheter, og de mange
ingeniører, som trenges i de nye industrier.

Personlig tror jeg imidlertid at den omordning og
rasjonalisering, som for tiden foregår i Vassdragsvesenet
vil hjelpe til å holde de unge ingeniører hjemme.
Likeså at Vassdragsvesenet legger alt best mulig til
rette på arbeidsplassene, som f. eks, gode kontorer,
gode boliger og gode brakker, god elektrisitetsforsyning,
bedriftsleger, hjelp til samfunnshus og sport etc. Noe
av det viktigste er å få ordnet kontorene i Oslo. Når
alle kontorer i Vassdragsvesenet i Oslo er samlet i det
nye kontorbygg i Middelthuns gate, og alle omord-
ninger og rasjonaliseringstiltak er i orden, da vil den
ting å få arbeide i Vassdragsvesenet virke meget
mer tiltrekkende på unge ingeniører.

Når kraftutbyggingen skal forseres, må prosjekterin-
gen ligge langt foran utbyggingen. Dette er også et be-
vilgningsspørsmål.

Grunnlaget for prosjekteringen er karter, vassdrags-
nivellementer, vannstandsobservasjoner og avløps-
målinger i elvene. I enkelte tilfelle kan jo også målinger
av nedbør og fordampning være av interesse.

Norges Geografiske Oppmåling har etter grunnleg-
gende målearbeider i 1:50 000 utgitt rektangel og grad-
teigskarter i 1:100 000, som dekker det meste av landet.
Av dette kartmateriale er for Forsvaret blitt framstillet
en serie «M.711» i 1:50 000 ved simpel oppfotografe-
ring av 1:100 000-kartene. Disse karter er derfor ikke
«bedre» enn rektangel- og gradteigskartene, men da de
er klarere og tydeligere, er de likevel ofte mer tjenlige
for prosjekteringer. Kartene er å få i handelen.

I 1955 ble det bestemt at alle strøk i Sør-Norge,
hvor de eksisterende kart var dårlige, skulle nymåles.
Rekkefølgen i arbeidet blir stort Sett:

Sørlandet—østlandet—TrøndelaMøre og Romsdal.

De nye karter kommer i 1:50 000 etter samme blad-
inndeling som den nåværende militære serie (M 711).

Hvor de eksisterende karter ikke er tilfredsstillende
må Vassdragsvesenet selv besørge og bekoste nye karter
for prosjekteringen. Dette lar seg selvfølgelig gjøre, men
hvis den Geografiske Oppmåling kunne få penger til
å forsere nymålingene over hele Norge, så ville dette
hjelpe til å øke tempoet i kraftutbyggingen.

Dette gjelder også de Geologiske karter.
Vassdragsnivellementer, vannstandsobservasjoner og

tilsynet om spørsmål som dukker
opp om utførelsen av de elektriske
anIegg. Installasjonene ombord i
skip skal utføres av installatører som
fyller de gjeldende bestemmelser for
installatørers teoretiske og praktiske
utdannelse. I virkeIigheten blir for-
holdet det at verftene både holder
egne store installasjonsavdelinger
beskjeftiget og dessuten beskjeftiger
instalIasjonsfirmaer som i større
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grad har spesialisert seg på utførel-
sen av skipsinstallasjoner.

Skipsinstallasjoner skal etter de
någjeldende bestemmelser besiktiges
minst en gang hvert 4. år, slik at
besiktigelsen skjer med samme hyp-
pighet som Skipskontrollens.

Av de mer kjente skip Elektrisi-
-tetstilsytiet har besiktiget de siste år
,kan nevnes Nordenfjeldske Dany-
skibssefskaps hurtigrute,skip, M/F 


«Cort Adeler» tilhørende A/S Lar-
vik—Fredrikshavnf erjen, «Holger
Danske» tilhørende rederi J. C. Ha-
gen og M/S «Kronprins Harald»
tilhørende Anders Jahre & Co.,
A/S, Sandefjord. På fig. 1 er vist et
skjema av en del av det elektriske
anlegg ombord i «Kronprins Ha-
rald».

A. Johansen.
Tilsynsavdelingen.



vassføringsmålinger utføres av Vassdragsvesenets Hy-
drologiske avdeling. Avdelingen mottar vannobserva-
sjoner fra ca. 700 stasjoner. Den utfører vannmålinger,
snemålinger, isundersøkelser, vanntemperaturmålinger
etc.

Vannstandsobservasjoner er utgitt i årlige publika-
sjoner fra 1907 til 1959. Hydrologiske undersøkelser i
Norge er utgitt for 50-årsperioden 1900-1950.

Det er i tidens løp til tross for at det ikke har vært
mulig å få tilstrekkelig hjelp, blitt utført et impone-
rende arbeid som er av den største viktighet for pro-
sjekteringen.

Det viser seg likevel at hver gang et nytt prosjekt
skal undersøkes så må det opprettes flere vannmerker,
og det ville derfor være heldig for en forsering av
kraftutbyggingen om det kunne bevilges penger til
flere vannmerker og limnigrafer. Det er bedre å ha for
mange enn for få.

Nedbøriakttagelse gjøres av Det Meteorologiske Insti-
tutt i Oslo. Det har for tiden ca. 680 stasjoner, hvorav
ca. 450 måler nedbør, snødybde og snødekker, og ca.
170 som også måler temperatur og vind.

Instituttet utgir årlige oppgaver over sine målinger.
Instituttet har samlet et stort materiale, men da stasjo-
nenes lokale beliggenhet spiller en stor rolle, kan tal-
lene for de enkelte stasjoner ikke uten videre antas å
representere nedbørsforholdene i det dalføre hvor de
er beliggende.

Instituttets oppgaver ville være til større nytte for
Vassdragsvesenet om instituttet fikk større bevilgninger,
så det kunne opprette flere målesteder, og samle flere
oppgaver om nedbør, snø, temperatur og vind.

Når arbeidet skal forseres, bør det tidligst mulig inn-
sendes andragende med de i loven foreskrevne oppgaver,
beskrivelser, målinger etc, om at arbeidet kan igang-
settes og drift påbegynnes før skjønn er holdt. Dette
må ikke forsinke skjønnene. Det beste ville være at det
ble en fast regel at skjønnsbestyrer og skjønnsmenn
kunne oppnevnes samtidig med at det ble gitt konse-
sjon.

Selv om arbeidene ble påbegynt med en gang, kunne
skjønnene få anledning til å prøve det innsendte
skjønnsmateriale, og til å se hvordan forholdene var
før arbeidet begynte eller iallfall på et så tidlig stadium
som mulig.

Byråsjef Stein Rognlien sier i en anmeldelse av høye-
sterettsadvokat Magne Schjødts nye utgave av 1961 av
«Expropriasjonsprosessen» at rettsreglene om tvangs-
avståing av ting eller eiendom til dels ennå er litt av
et «utilgjengelig kratt». Han sier, at loven om oreig-
ning av 1959 betyr en forenkling, men at vi fortsatt
har over 40 lover om særskilte ekspropriasjonsformål,
f. eks. veiloven, bygningsloven og vassdragslovgivningen.

Det eneste jeg derfor vil si om eksproprianerne er
derfor at det er om å gjøre at lovgiverne får ryddet
enda bedre opp i dette «utilgjengelige kratt», så loven
blir så klar som mulig. Heldigvis har vi mange dyktige
sorenskrivere som greier å lede skjønnene, selv om
en hær av prosessfullmektiger kan gjøre det vanskelig
nok.

Jeg vil forresten gjerne tilføye at de fleste prosessfull-
mektiger i dag gjør sitt beste for at skjønnene skal
komme unna, og jeg tror at det alltid også vil være det
beste for partene.

Kraftstasjoner og dammer er ofte beliggende i et util-



gjengelig terreng, langt fra veier og jernbanestasjoner.
Arbeidet må derfor begynne med veier, kraftled-

ninger og telefoner inn til arbeidsstedene. Det kan der-



for ta lang tid før arbeidet virkelig kan komme i gang.
Vassdragsvesenet har foreslått bevilget et større be-

løp til forberedende arbeider ved ikke besluttede an-
legg.

Det bør bli en stor post. Slike veier kan komme til
nytte både for Vassdragsvesenet, for bygden og i mange
tilfelle også for gjennomgangstrafikk.

Jeg vil til exempel nevne veier fra Ulvik forbi Osa og
Sima til Eidfjord i Hardanger. Trafikken over Hard-
angerfjorden med bilferje er sprengt, men veivesenet
saboterer likevel denne vei, fordi de tmener at den vil
komme når vassdragene i Indre Hardanger blir utbygd.
Dette resonnement er ikke riktig. Veien må komme
først så vassdragene kan utbygges.

Vassdragsvesenet har nå fått en godt sammensveiset
stab av ingeniører, formenn og arbeidere, store og vel
utstyrte verksteder, og en stor park av anleggsmaskiner,
De arbeider som nå pågår viser at Vassdragsvesenet
kan utføre alle arbeider i egen regi, og da også enkelte
arbeider utføres i enterprise, har alle anledning til å
foreta sine sammenlikninger.

Da entreprenørene ved Aura i 1914 innga anbud
på rørdammer, rørgate, rerledning og kraftstasjon,
forsøkte de å dele arbeidene mellom seg på for-
hånd, slik at en innleverte laveste anbud på rør-
gaten, og høyere anbud på de andre arbeider, og en
annen innga laveste anbud på en dam og høyere an-
bud på alle andre arbeider, idet de da mente å få de
arbeider som de innga de laveste anbud på til gode
priser. På den måten ble det i virkeligheten ingen
konkurranse, idet entreprenørene ved gjensidig overens-
komst hadde delt arbeidene mellom seg.

Det var imidlertid ikke så vanskelig å finne ut hva
meningen var, og Aura forkastet dengang alle anbud
og påbegynte arbeidet med egne folk.

Norge består vesentlig av høyfjell med en liten be-
folkning langs kysten og i dalene. De store avstander
vanskeliggjør kommunikasjonene og skaffer store ut-
gifter.

Det er da likevel ikke så dårlig at vi er kommet så
langt med vår vannkraftutbygging.

Hvor snart vi kan bygge ut resten er det umulig å
si i dag. Men så lenge vi kan bygge ut billig vannkraft,
og få nytte av den, så bør det være riktig å bevilge
mange penger for å få vannkraften utbygd og tatt i
bruk snarest mulig.

Oslo, 23. september 1961.
Edvard Svanøe.

SVAR PA TILTALE 

Den overlegne bileigaren hadde vogna på verkstad

og måtte for ein gong skuld reisa med bussen.
Kva kostar det å vera med dette fcele treskeverket?

spurde han.
70 øre sekken, svara konduktøren.

DAGENS SVENSKE
Jag har inte glihnt din fødselsclag, älskling. Se

vilken underbar minkpels jag kjøpte dig.
-- Ment du lovade mig ju en ny bil.

Jag vet,'-Gullgryn, men jag kunne inte hitta nan
som sålde irniterade automobilar.
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Før vi i mars 1956 reiste til
Etiopia, visste vi svært lite om lan-
det. Vi visste at det lå i Øst-Afrika,
et sted sørøst for Sahara, og hadde
den blå Nils kilder, vi visste også
at det var et keiserdømme som
hadde hatt krig med Italia, og itali-
ensk okkupasjon fra 1936-41, og
at hovedstaden het Addis Abeba,
som ved ettersyn i leksikon viste seg
å bety Den nye blomst, den var
også forholdsvis ny som hovedstad,
fra 1886. Før den tid hadde de for-
skjellige keisere flyttet hovedstaden
rundt etter eget forgodtbefinnende,
men nå har to keisere og en keiser-
inne holdt hoff på samme stedet,
så nå blir det vel permanent. Vi-
dere kunne vi i leksikon lese at lan-
det vesentlig besto av høyslette,
med vulkanske fjell, og gjennom-
skåret av dype daler, for øvrig ørken
mot Rødehavet. Jordbruk skulle
være den viktigste næringsveien, og
kaffe viktigste eksportartikkel. Flere
folkeslag skulle det være, med am-
haraene som det herskende folk,
keiseren og adelen hører til denne
rasen. Amharaene er i slekt med
jøder og arabere, og har vært kop-
tisk kristne siden det 4. århundre
e.Kr. Så svært meget mer sto det
ikke i leksikon, og vi var veldig
spente på hvordan det skulle virke
på oss som kom rett fra Vinter-
Norge med fly. På hver flyplass
nedover i Europa la vi av oss noen
plagg, det begynte med votter, luer
og skjerf, så de tykke skoene og 


yttertøyet, til vi i Kairo bare hadde
sommertøy, og det viste seg å være
akkurat passe for Addis Abeba
også. Klimaet der ble en gledelig
overraskelse. Det var gjerne noen-
ogtyve grader om dagen, ned i fem-
ten grader om natten, noe kjøligere
i regntiden. Regntiden var også en
behagelig overraskelse, vi hadde
ventet kontinuerlig regn i tre må-
neder fra juli, og så var det bare
enkelte dager med silregn. Stort sett
var det kraf tige ettermiddagsbyger,
og sol og blå himmel om formid-
dagen.

Ellers var ikke overraskelsene
udelt behagelige. Addis Abeba lig-
ger høyt, over 2000 m. o. h., og det
kan bli en ganske hard påkjenning
på hjertet. Barna klarte det ut-
merket, og vi voksne greidde også
etter hvert vanlige fysiske anstren-
gelser, som å gå fort opp trapper og
løpe litt, men idrett som virkelig
krevde fysisk innsats kunne ingen
andre enn de som var oppvokst i
Addis Abeba regne med å drive. En
pussig virkning av høyden over ha-
vet som jeg ikke hadde tenkt på:
mine vanlige, velprøvde kakeopp-
skrifter ga elendig resultat, til jeg
lærte å ta meget mindre bakepulver
i deigen. Addis Abeba var dengang
en by med svært få moderne gater
og bygninger, men utviklingen
hadde gått raskt til da, og er nok
ikke stoppet siden. Stort sett var
boligene for den innfødte befolk-
ningen enetasjes bygninger, bygd av

Galla  srndpike i all sin  prakt. Garvet  skinn
og fargete glassperler.

jord, kumøkk og strå, klint opp på
et skjelett av kvister. Takene var
strå eller bølgeblikk. I de større
gatene var gjerne fasadene hvit-
kalket, ellers hadde de sin brune
naturfarge. Folk kokte gjerne sin
mat utenfor, på en slags bekkener,
husmødrene var ikke isolert i hvert
sitt kjøkken derl Når det regnet,
måtte de koke inne, og siden husene
ikke hadde pipe, sivet røyken ut
under takskjegget, så det så ut som
om det var brann. Det ble det imid-
lertid sjelden.

Klesdrakten var for menn en
slags ridebukse, og et langt stykke
gasliknende tøy, kalt sjamma, viklet
rundt hodet og overkropp på en be-
stemt måte. Kvinnene hadde fot-
side, hvite kjoler og sjamma. Det
var ikke alle som var slik kledt, en-
kelte var så fattige at de bare hadde
filler på kroppen, og andre, de som
hadde endel skolegang og arbeidet

Husmor i biul/tia
ELLEN HVEDING

Ma.skinistboliger ved Koka  kraftverk  (før nyardegget,
Fossek.  nr. 4-61).  Familieliv i Nildalen  (Amhara).
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på kontor, hadde europeiske klær.
Det som forundret meg, var hvor-

dan de tradisjonelle klærne kunne
holdes så rene. Vannforsyningen til
Addis var alt annet en rikelig, og
folk gikk gjerne til elver og bekker
for å vaske sine klær, men vannet
der kunne minst av alt kalles rent.
Likevel ble de nyvaskede klesplag-
gene hvite som snøl

For øvrig var det skitt og fluer
som gjorde mest inntrykk på oss den
første tiden, og så alle de invalide
tiggerne, men det er utrolig hva en
kan venne seg til.

Vi bodde på hotell mens vi så
oss om etter brukbar bolig. Matstel-
let der må ha vært temmelig uhygi-
enisk, både vi og de andre gjestene
hadde stadig dysenterianf all, men
etterat vi fikk etablert egen hus-
holdning, holdt vi oss helt friske,
enten det skyldtes at vi var blitt
immune etter hvert, eller forholds-
regler som å koke og filtrere drikke-
vannet, og å vaske frukt og grønn-
saker som skulle spises rå med bak-
teriedrepende middel.

I egenskap av framtidige leieboere
ble vi meget populære hos Addis'
huseiere. Det var ingen husnød,
men brukbare hus var ikke billige.
Det som var viktigst for oss, var å
finne et med godt kjøkken, så boyen
ville være interessert i å holde det,
maten og seg selv ren. Oftest var
kjøkkenet i husene vi så, meget pri-
mitivt. Det var gjerne en oppvask-
kum med spring, det var hele ut-
styret. Mørkt og trist, og ofte med
bare jordgulv. Omsider kom vi over
et pent murhus, med flisegulv i
kjøkkenet, ordentlig kjøkkenbenk og
skap. For øvrig var det stue med
spisekrok, to soverom, det ene med
skap, og bad med vedfyring til
varmtvannet. I stuen var det peis,
den var svært god å ha i regntiden,
og til hygge ellers om kveldene.
Ved var billig. Det var ingen van-




skelighet med å få tak i brukbare
brukte møbler til huset, heller ikke
med å få solgt dem igjen etterpå,
på grunn av den stadige gjennom-
trekk av europeere. Huset leide vi
av kirken, det lå like ved inngangen
til landets hovedkirke, og alltid når
det foregikk noe, foregikk det uten-
for vårt hagegjerde. Keiseren kom
stadig på kirkebesøk, og de store be-
gravelsesopptogene var en tur inn-
om kirken før de dro videre til
kirkegården. Særlig imponerende
var det da en gammel fyrste skulle
begraves, så mye gull og glitter var
det knapt ved dronning Elisabeths
kroning. Det mest fantastiske var
at det hele var arrangert i løpet av
ett døgn. I Etiopia som i andre tro-
piske land skal begravelsen foregå
innen 24 timer etter dødsfallet.

Og så tilbake til hverdagen igjen.
Vi fikk tak i en boy som kunne litt
engelsk og som var flink i matlag-
ning, så han hadde forholdsvis god
lønn. Noen foretrakk piker, de had-
de bare halvparten av en boy's lønn,
men gjorde da bare halvparten så
mye arbeid. Vår boy var dyktig,
men syntes nok det var morsom-
mere å pusle over komfyren enn å
gjøre rent, så det var et stadig mas
om å koste i krokene og vaske i
kjøleskapet. Når jeg ble lei av å
mase, lurte jeg meg til å ta et tak
selv når han var borte. Hadde han
sett meg med vaskeklut, ville han
vel tapt all respekt. Han hverken
spiste eller bodde hos oss, men kom
hver morgen ved 7-1/28-tiden for å
lage frokost. Sin middagspause had-
de han mellom 2 og 4, da gikk han
hjem eller til en venn for å spise.
Om kvelden ble han så lenge det
var bruk for ham, stort sett gikk han
ved 7-tiden, men hadde vi selskap,
eller trengte ham som barnevakt,
ble han til bortimot midnatt. Etter
den tid var det portforbud, nå er
det opphevet. Det var ikke snakk

Fra den gamle, tyrkiske bydelen i Harar.

om å komme noe senere neste mor,
gen av den grunn. Søndag etter-
middag var hans fridag.

Så hadde vi sammen med naboen
ansatt en sabanya. Det var en vakt-
mann som kom når det mørknet om
kvelden, lukket lemmene for vindu-
ene, tullet seg godt inn i mange lag
fillete ulltepper, satte seg på trap-
pen og sov tungt til neste morgen.
Noe særlig nytte gjorde han altså
ikke, men vi anså ham som en slags
tyveriforsikring. Hadde vi ikke hatt
ham, ville nok sabanyalauget, om
noe slikt fantes, sørget for at det
ble stjålet så mye at vi måtte an-
sette en av dem.

Gartner kom når det var bruk for
ham, gjerne oftere, han hadde dag-
ønn.

Den etiopiske nasjonalrett er wott.
Det er en kjøttrett, hvor kjøttet
er kokt helt fint sammen med me-
get løk og krydder. Krydderet tjener
som bakteriedreper og konserve-
ringsmiddel, god wott kan holde seg

Fra marcadaen i Addis Abeba. Typisk utkant i byene.
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i måneder. Den spises sammen med
en slags syrlige pannekaker, indjer-
ra, som rives i biter og tjener som
spisebestikk, og til en viss grad dem-
per den hete kryddersmaken. Vi
brukte mest vanlig europeisk_ mat.
Det ble lite fisk. Det kom kjøleveign
med fisk fra Rødehavet enn 4ni
uken, men det ble dyr mat. Kføtt
var derimot rimelig»Wi handlet hos
en italiensk slakter. Vi kunne nok
fått kjøtt billigere endre steder, men
hos Mario kunne vi være trygge på
å få bare prima varer. Det var godt
utvalg i alt, unntatt svinekjøtt, som
etioperne selv anser for uren mat.
Grønnsaker og frukt var litt billigere
enn i Norge, og det var til dels
andre sorter. Grønnsakhandlerne
hadde boder rundt en markeds-
plass. Det var fantastisk så språk-
mektige etioperne var. På grønnsak-
markedet kunne en faktisk greie seg
med svensk, til norsk var de ikke
kommet ennå.

Kolonialvarer var det grekere som
handlet med, de hadde varer fra
hele verden, til og med Ideal flat-
brød, men det var jo blitt ganske
dyrt,- innen det ble solgt over disk
i Addis Abeba. Tøy var armenier-
nes spesiale. På vanlig østerlandsk
vis ble det solgt etter vekt, skjønt vi
også kunne få det målt opp. Ara-
bere handlet med alt mulig fra ba-
sarer i et strøk populært kalt Mar,
cadoen. De etiopiske forretnings-
menn bar hele butikken med seg
rundt i byen.

Våre to eldste barn var 6 og
nesten 5 år da vi kom til Addis, og
siden det var svært lite å ta seg til
for europeiske barn, ville vi gjerne
sende dem på skole. Europeiske
barn begynner også tidligere på
skole enn skandinaviske. Det var en
god del skoler i Addis, foruten de
offentlige etiopiske, som var svært
fulle. Vi undersøkte privatskolene,
og vaklet til slutt mellom den fran-
ske skolen, som var meget god, men
med uhyre streng disiplin, og en
katolsk skole, drevet av en kana-
dierinne. Den skulle også være god,
uten at det var så tett mellom øre-
fikene, så vi meldte barna inn der.
Undervisningstiden var 9-12 og 2
—1/25, med fri hver lørdag. Under-
visningsspråket var engelsk. Engel-
sken ble en skuffelse. Lærerne var
stort sett syd-europeere, og dyktige
lærere, men snakket engelsk med
aksent, og av elevene var det også
svært få som hadde engelsk som
morsmål.

Vi savnet i grunnen et sted hvor
vi kunne dra og bade. I Addis var 


det den gang ikke badebasseng,
vannforsyningen var ikke god nok
til å sikre de hygieniske forhold. Litt
sør for Addis var det en nesten sir-
kelrund innsjø i et gammelt vulkan-
krater, men vi gjorde en kjedelig
erfaring med blocligler en av de før-
ste gangene vi badet der, så vi mis-
tet lysten. Nordøst for Addis, i Am-
bo, var det laget i stand et bade-
basseng ved en mineralvannskilde,
men det ble en kjøretur på 160 km
hver vei, så det ble ikke hver søn-
dag vi dro dit.

Vi var klar over at et lands ho-
vedstad ikke er det samme som lan-
det selv, og hadde bestemt oss for
å reise omkring så meget vi fikk an-
ledning til. Før den første regn-
tiden ble det smått med familie-
turer, men så prøvde vi å ta vårt
monn igjen. Italienerne hadde bygd
et godt, om enn tynt veinett på de
4-5 årene de okkuperte landet,
med veiforbindelse fra Addis til de
viktigste byene. Noen ganske få var
forfalt, men de fleste hadde tålt
manglende vedlikehold forbausende
bra.

Mest populært blant europeerne
var det å pakke telt og drikkevann
på bilen og dra sørøstover, hvor det
2-300 kilometer fra Addis fantes
noen sodasjøer, hvor stranden var
velegnet til leirplass. Vi tilbrakte
bl. a, julen der uten snø og vinter-
mørke. Ved leirbålet på stranden
og med stjernehimmelen over oss,
følte vi oss nesten som hyrdene på
marken den første julekvelden. Vi
hadde ingen hjord, men de innfødte
hadde drevet sine dyr inn i en inn-
hegning like ved, for å verge dem
mot rovdyr om natten. Juletre
måtte vi likevel ha, en tornebusk,
som var praktisk talt eneste vege-
tasjon der, ble behengt med glitter
og julekurver. Juledagen tilbrakte vi
vesentlig i sodasjøen. Utover dagen
ble det nemlig stekende hett, og
tornebusken ga liten skygge. Bil og
telt ble rene bakerovner. Vi ble be-
æret med besøk i leiren av de inn-
fødte, de kom vesentlig av nysgjer-
righet, men også for å bytte bort
spyd og andre småtterier mot tom-
me hermetikkbokser og flasker.

Vi fikk sett så meget annet også:
Den blå Nil, alt annet enn blå, som
hadde gravd seg ned i platået og
tatt med seg Etiopias jord til Egypt
gjennom hundretusener av år. Byen
Harar i den sørøstlige delen av lan-
det, som hadde vært tyrkisk til slut-
ten av,forrige århundre. Den gamle
•b)deleti bar tydelig preg av det,
med sin bymur, sine hus og smale 


gater, dessverre nokså forfallent. Vi
besøkte en nordmann som var skole-
bestyrer i ørkenstrøket mot Røde-
havet. Akkurat der han bodde, rant
elven Awash forbi. Det var tropisk
vegetasjon ca. 20 meter på hver side
av elven, ellers stein og sand. På
veien derfra var vi innom en stor
markedsplass, hvor tusener samlet
seg en gang i uken. De hadde ofte
reist med sine kameler i dagevis for
å komme fram. Dagen var tydelig-
vis en stor begivenhet for dem, og
for oss også for den saks skyld. Våre
lyse barn vakte voldsom oppsikt,
særlig vår lille gutt som den gang
var nesten 3 år, og hadde helt hvitt
hår.

Det som forundret oss var at vi
som europeere kunne reise så fritt
og uantastet omkring, det var nem-
lig nokså mye gnisninger mellom de
forskjellige stammene.

Det er rart å sitte her og tenke
tilbake på tiden i Etiopia. Det er
som om det var en helt annen ver-
den, og det er det jo også.

RETTING

I Fossekallen nr. 4-1961 side 13
spalte 2 er komen inn ein leid
prentefeil som øydelegg meininga.
Der står: «Kraften leveres for
størstedelen på en 81 km lang 145
kV, 337 km ledning til landets
største by Dire Dawa.»

Der skal stå:'«Kraften leveres for
størstedelen på en 81 km lang 145
kV ledning til Addis Abeba og en
mindre del også på 145 kV 337 km
ledning til landets nest største by,
Dire Dawa.»

VContorGygget

Det har dessverre dratt i langdrag med
ferdiggjørelsen av anbudspapirene for ho-
vedentreprisen og entreprisene for de tek-
niske anlegg, og den tidligere antydede
frarndriftsplan for bygget er dessverre ad-
skillig overskredet allerede. Arkitektene og
konsulentene er imidlertid i disse dager i
ferd med å avslutte disse arbeider, og
kopiering av tegninger og rnangfoldiggjø-
relse av beskrivelser og masseoppgaver er
nå i full gang. Det skulle derfor formo-
dentlig være grunn til å tro at den nå
gjeldende terminplan skulle holde. Denne
tar sikte på utsendelse av anbudsmateri.
ellet i midten av mars og anbudsfrist til
25. april. Arbeiderne i marken forut-
settes å starte i midten av mai, hvilket iflg.
konsulentene skulle gi et berettiget håp
om å kunne flytte inn i eget hus i mai
1964. A. H.
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KONGENS

sylv !

Blomar pci kassa.

Generaldirektør Roald fester medalja.

Foto Vaa

På ei lita tilstelling på Drammens-
vegen 20 3. januar 1962 fekk frk.
Ragna Lowum Kongens fortenest-
medalje i sylv. Det var general-
direktør Roald som gav henne me-
dalja. Generaldirektøren sa at det
er ikkje ofte vi er samla slik her i
Vassdragsvesenet. Denne gongen er
vi gla for at vi ved denne tilstellinga
kan få heidra og hylle ein av våre
mest trufaste funksjonærar. I 45 år
har frk. Lowum no vore i arbeid i
etaten, siste 12 åra som hovedkasse-
rar med det arbeidspress og arbeids-
mengd som dette fører med seg. Ho
har vore sjeldan pliktoppfyllande,
og når vi kom på kassa og skulle
hente løn for vårt arbeid, tok ho
altid venleg mot oss. Roald sa til
slutt at han var gla på hennar og
på etaten sine vegne at ho hadde
fått medalja.

Frk. Lowum takka for den heider
som vart synt henne.

«I de mange år jeg har vært i
Vassdragsvesenet har det forekom-
met mange omskiftelser. Det har
vært både gode og mindre gode år,
men det er en grunnpillar som aldri
har sviktet, og det er det gode kol-
legiale forhold som alltid har be-
stått. Mye å gjøre har det alltid
vært, men alle har lagt godviljen til.
Jeg ønsker etaten lykke til videre
framover og at grunnpillaren, det
gode kollegiale forhold, aldri må
svikte.»

Etterpå ynskte dei frammøtte
henne til lukke med heideren.

S.

Hovedkasserer frk. Ragna Lowum
er etter søknad innvilget avskjed fra
sin stilling i NVE fra 1. april i år.
Dermed forlater en kjent og mar-
kant personlighet etaten.

Ragna Lowum ble etter endt ut-
dannelse ansatt som kontordame i
Vassdrags- og elektrisitetsvesenet fra
1. januar 1917. 1. mars 1930 avan-
serte hun til underkasserer, og siden
3. januar 1950 har hun vært etatens
hovedkasserer. Hun kunne således
ved siste nyttår se tilbake på 45 års
sammenhengende tjeneste i denne
etat.  I  dette meget lange tidsrom
har frøken Lowum vært en sjelden
stabil, arbeidssom og pliktoppfyl-
lende funksjonær som med liv og
sjel har gått inn for å løse sine ar-
beidsoppgaver på beste måte.

Etaten har i etterkrigstiden vært
i rask ekspansjon, det er stadig kom-
met til nye og store oppgaver som
ofte har skullet løses på kortest mu-
lig tid. Denne utviklingen har i be-
tydelig grad medført økt arbeids-
mengde og ansvar også for hoved-
kassereren. Frøken Lowum har
imidlertid, ofte under mindre gode
arbeidsforhold, skjøttet sin stilling
på en meget fortjenstf ull måte. Med
arbeidskraft og ikke minst med
arbeidsglede har hun fått arbeidet
unna, og hun har ikke spart seg i
sine bestrebelser på å være mest
mulig å jour i sitt arbeid.

Gjennom sin lange virksomhet i
hovedkassen har frøken Lowum
kommet i kontakt med vel de aller
fleste av dem som har hatt sitt ar-
beid ved NVE's kontorer i Oslo,
og hun sitter da også inne med et
utstrakt personalkjennskap.

For sin innsats i denne etat gjen-
nom lang tid ble hun i januar hedret
med Kongens fortjenstmedalje.

Til tross for sin meget lange tje-
nestetid i etateri kunne frøken Lo-
wum ennå ha fortsatt- i mange år 


før hun kom til aldersgrensen. Når
hun nå trekker seg tilbake fra den
offentlige tjeneste for å få bedre tid
og anledning til å dyrke andre inter-
esser, kan hun gjøre det i bevisst-
heten om at den lange «offentlige»
arbeidsdag er vel utnyttet.

Vi ønsker frøken Lowum alt godt
i tiden som kommer. A. A.

rtzalletilta vå -Dtammenson. 20

For å lette sambandet mellom dei til-
sette i NVE vert det frå 1. april 1965 sett
opp rute i gangane i Handelsbygningen
med den nye transporttralla.

Transportsjef Gulbrandsen køyrer tralla
kvar heil og halvtime i 5. høgda. Kvart
over kvar time i 3. høgda og kvart på kvar
time i 2. høgda. Det er tilsett ein mann
i kvar avdeling som skal ta seg av ekspe-
dering. Søknadsskjema med vedlegg for
<<behavsprovingsoppgave» for bruk av tralla
får ein utlevert i Finansdepartementet.
Viser det seg at tralla vert mykje brukt
kan det bli fleire traller med åra.

Foto Vaa
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L •:'POSTEKSPEDISJON
Tekst Nesdal. Foto Vact

Fra  venstre: Klefos, Onsvåg, Gravdal.

Kvernbakken i  Ullevålsvn. Jåbcekk på Smestad.

Når ein ser på tavla med opplysingar om NVE på
Drammensvn. 20 so står der: Henvendelse 517, når ein
kjem til 517 so er der eit skilt over døra der det står
Postekspedisjon. Denne ekspedisjonen har vi hatt i
mange år, men dette kontoret har no vorte utvida og
fått fleire gjeremål. Kontoret er ope frå kl. 8 om mor-
gonen og har beinveges linje so det kan ta mot mel-

Frå venstre: Sund, Nielsen, Wollebcek, Jensen på Drammensvn.

dingar og gje dei til rette vedkomande. Posten vert her
sortert og send rundt til kontora i etaten som er på
8 stader i byen. Kontoret disponerar 2 personbilar og
1 varevogn og køyrer funksjonærane i etaten til møte
og liknande. Kontoret gjer og teneste som reisekontor,
der tenestereiser kan ordnast, innalands og utanlands,
både billetar og hotellopphald.

Stensileringa vert ordna på dette kontoret, sameleis
fordeling av rundskriv til kontora våre over heile lan-
det. Dei som har kontor på Drammensvn. 20 får ogso
utdelt såpe og handklæ her, og går ei ljospære, so er
det berre å melde frå til dei om det, so vert ho skift:

Folk utanom etaten kan gå hit og få rettleiding og
svar på spørsmål og bli vist til rette vedkomande. Det
er no 10 som er knytte til kontoret, 3 sjåførar, 6 be-
tjentar og so ein fullmektig. På bileta her ser vi dei
som er knyte til denne sektoren i NVE.

Vassdragsvesenets etatsgruppe av NIF
Etatsgruppen holdt årsmøte 15. desember 1961. Det var bl. a.

valg på nytt styre, og etter konstituerende møte 6. ds. har dette
fått følgende sammensetning:

Formann: Overing. K. Hage, Driftsavd.
Nestformann: Overing. A. Hage, Bygningsavd.
Sekretær: Overing. A. johansen, Kons.- og Tilsynsavd.
Styremedlem: Overing. T. Vinje, Tokke.

: Overing. R. Goyer, Elektrisitetsavd.
Overing. G. Kummeneje, Tokke.

Varamenn: Overing. 0. Fossheim, Vassdragsavd.

For styret

A.  Johansen.

Fullmektig Gulbrandsen dirigerar. 


NORSK ER IKKE LETT

En sakSbehandler i NVE hadde skrevet delvis og fikk
det av sin sjef rettet til tildels. Han skrev da en lapp til
sin skrivemaskindame:

<<Jeg har tildels visket ut delvis
og rettet delvis til tildels,
så nå står det delvis tildels
og tildels delvis.

Skrivemaskindama sendte lappen tilbake påskrevet:
<<Denne regle er gal til dels, for til dels skal skrives del-
vis.» Altså til dels delvis, det vil si i to ord. Det er ikke
greidt.

dig19:5

Studiereise.

Avdelingsingeniørene G. Kummeneje og Asbj. Akre (SB) har
foretatt en studiereise til Vest-Tyskland hvor de bl. a. overvar
en rekke prøver i betongteknikk m. v.
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TIL MINNE

I året som gikk er det i Nore blitt
et tomrom etter to av våre som er
gått bort.

Martin Johansen døde 30. august
i en alder av 671/2 år. Han var en
traust anleggsarbeider som gjennom
årene har tatt mange tunge tak i
Nore, ikke minst under første bygge-
trinn da han sammen med sine
kamerater arbeidet i driftstunnelen
for Nore 1. Lastemaskinen var den
gang ukjent. Krafse og brett, og to
sterke armer måtte til. Steinhaugene
ved tunneltverrslagene er minnes-
merket som Martin Johansen sam-
men med sine kamerater har reist
seg selv.

Rolf Marius Lynaas, maskin-
mesterassistent ved Nore 1, døde 9.
november i en alder av vel 47 år.

Utenom arbeidet var det gjennom
en rekke år musikken som var hans
store hobby. I de seinere år var han
også bestyrer for Rødberg kino. Lyn-
aas ble revet så hastig bort. Bare
noen timer før han døde var han
aktivt opptatt med sine kjære blåse-
instrumenter. Han var også dirigent
for musikkorpset.

Vi lyser fred over minnet til de
to som er gått bort.

1. Aasen.

ERLING ELIASSEN

Kontorvaktmesetr Erling Eliassen
døde plutselig 1. februar i år. Hans
jordeferd gikk til Vestre Aker kirke-
gård 8. februar.

Erling Eliassen var født 19. febru-

ar 1897 og ble således nær 65 år
gammel.

I sin ungdom gjennomgikk han
handelsskole og Kristiania elemen-
tærtekniske dagskole (elektroteknisk
avdeling). Etter i noen år å ha ar-
beidet i forskjellige private firmaer,
kom han i 1919 inn i Vassdrags-
vesenet idet han da ble assistent
ved Nore kraftanleggs materiallager.
I  1930 ble han ansatt i fast stilling
som bud ved hovedstyret, rykket
opp til betjent i 1942 og til kontor-
vaktmester i 1948. Ved sin død
hadde han således arbeidet i etatens
tjeneste i henved 43 år.

Eliassen var en stillfarende og
bramfri mann, pliktoppfyllenle og
pålitelig i sitt arbeid.

I de senere år var hans helbred
noe svekket, og han hadde nylig
den sorg og miste sin hustru. Han
bar imidlertid sin personlige mot-
gang på mønstergyldig vis.

Vi som i vårt daglige arbeid har
vært vant til å ha Eliassen blant oss
vil savne ham, hjelpsom og hyggelig
som han allitd var.

Anders Aarseth.

G#A#M1 ALL

Rett som det er har Vassdrags-
vesenet vitjing av utlendingar som
ser og studerar elektrisitetsbygginga.
Dei er då for det meste ute og ser
seg om på anlegga, men kjem innom
kontora av og til. Mellom jul og
nyttår fekk Fossekallen ein prat
med ein frå Irak som var her då.
Irak er det landet som før vart
kalla Messopotamia.

«Har du vore lenge her i landet?»
«Eg kom hit 1. desember, so det

er ikkje fullt ein månad sidan, men
før den tid hadde eg vore i Dan-
mark og Sverige, 3 månader i kvart
av landa.»

«Har du vore i Europa før?»
«Nei, men eg har gått på poly-

teknisk skule i California i 4 år. I
Irak er 6 års folkeskule, etter den
gjekk eg 5 år på skule i heimlandet
og so eit år på det amerikanske uni-
versitetet i Beirut, Libanon, før eg
reiste til California. Etter eg var
ferdig på skulen reiste eg so heim
og arbeidde i 4 år i Industrideparte-
mentet og so fekk eg no denne stu-
dieturen.»

«Er det noko likskap mellom
Noreg og Irak?»

«Ja, Nord-Irak og Noreg er faktisk
litt like. Irak elles et flatt, men i 


nord er høge fjell. Det er stor skil-
nad på temperaturen, men fjell-
toppane i Irak er kvite av snø om
vinteren, ja det ligg til og med snø
på hustaka av og til.»

dDet visste eg neimen ikkje. Der
er vel elvar som kan byggjast ut og
då når der er fjell?»

«Ja, det er meininga det, og eg
skulle ynskje at det kunne kome
folk frå Noreg å hjelpe oss med
denne utbygginga.»

«Har du nokon gong set nord-
menn i Irak?»

«Nei, det har eg ikkje, men eg
har høyrt at der er nordmen.

«Har du fåt noko serleg ut av
turen din hit til Skandinavia?»

«Ja, det har vore mykje å sjå og
lære. Eg har sett Hydro sine an-
legg, og det har imponert meg. Elles
har eg sett andre store kraftverk,
og det var interessant, for før har vi
hatt mest dampkraftverk.»

Det er mykje som er anleis i Irak
enn her, m. a, brukar dei arabiske
bokstavar, og under biltete har
Ghanim Sallum skreve namnet sitt
slik det ser ut då. Dei les og frå
venstre til høgre, og siste sida vår er
første sida deira. Eg spurde han om
ymse anna frå Irak, men han ville
berre intervjuast om utbygging og
elektrisitet.

S.
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Minnefra tiden ved INNSET-linjen

,
Vi kjørte først langs med sjøen. Her Var

det vakkert. Det var noen høye murer der
veien gikk gjennom skirininger. Under
disse,- mot sjøkanten, var-det ekstra lunt,
for det, var blitt grønt her. Vi hadde nok
sett noen grønne spirer før, men ikke slik
som her. Vi gikk ned på den grønne
grasbakken, og det var rart nå etter en
lång vinter atter å få se «Nytt liv av daue
gror». Det var naturskjønt her, Ofot-
fjorden lå stille, bare noen .svake døn-
ninger Uroet overflaten.

Midt imot oss lå Narvik. De høye, snø-
dekte fjell over byen lå i kveldSsol.

Etter en tids kjøring kom vi til en
Trallvika. Her lå et skipsvrak. Det var et
krigsskip, torpedojager, som var blitt sen-
ket Vraket var stygt og rustent å se pfi,
bare en del av det stakk oPp av sjøen.
Stakkars mennesker som var ombord,
tenkte jeg, sam måtte ofres på en slik
måte. De var vel elsket og savnet av. noen
&Sse som fant sin død her også. '

Nå måtte vi over Veggfjeliet. På enkelte
vann var isen_ begynt å tine, og store  is-
flal< fløt omkring. Det var mange hytter
her, vi visste at det nok var, mange
som s1edet seg til å komme på fjellet for
å prøve fiskelykken bare det ble litt
varmere.

• • ,`

'XouekalI1
,Det e no snart på ti at vi her ‘ifrå Rana-

verkain, som dem kaill, får kom tæl oran
i dakkers avis. ja, pitterdø e det det. Vi
har også så mykj osagt, at dokk ska ikkj
vør å  svaræ, igjen.

Først har eg ei helsing åt dokk aill solll
leve a Hadestyre. Det er ifrå nån Arneri-
kanara Som var her i sommar. De va Vesst
ifrå nåkkæ di kaill FN. (Før dokk som ikkj
veit det, kain eg opplys at FN e den plas-
sen der di øverstan frå aill lannan samles
før å Sei si meining — å det Veit dokk
som bor i Hodekontore at det bi det
bærre krangel a). Men eg fær vesst bjynn

bjynnelsen. Dem kom ailtså å sku sjå
på verkan, og eg mått vis dem ruint. Så
kom vi tæl Lukekammerse, å der bor
hain Sofus som vi kaill hain ein diger
reinokse. Då sku dokk pitterdø ha sett på
leven. Amerikanaran sprang som reine
tuillingæ ut a biln å bjynt å film å fotto-
grafer, å eg mått still meg ve sia hain
Sofus me di sveivæ på apparatan sinæ.
(Sofus og eg vi sjønna ikkje nån tæng.
Eg trur pitterdø di ailler ha sitt ein
okse førl) Ettepå sa dem at eg mått rakk
vassdragsvesene så mykje før å ha aransj,ert
ein så bjutifull oplevels før dem. Å det
være herme gjort.

Elles er det arti a føll rh i nyorningæ
som dokk driv me der nere. Eg sir dokk-
ha klart å rubrisere dokk på 5 færsjelli
måtæ. Kain dokk ikkj varæ så innerli snill
å sett oss også i rubrikkæ? Det e så arti å

Vi kom ned til sjøen igjen, og passerte
Bogen. Her har det vært ei gruve fra
gammelt av, det vistes ennå tydelige mer-
ker etter det. Store mørke hauger av
slig og malm lå run:dt omkring, ovenfor
veien lå jernbaneskinner, og i fjellet så vi
innslag og staller.

Langt ut mot havet så vi noe som vi
visste var Lofoten.

Nå gikk veien gjennom myrer og Skog.
Det var bjørka som eide grunnen her, og
når vi plutselig oppdaget et plantefelt med
gran og furu, ble det gjensynsglede. Det
hendte mens vi var der nord at jeg måtte
bort og ta i gran og furutrær og kjenne
lukten.

Nå så vi Tjeldsundet. dDette er det
peneste sted jeg ennå vet om her nord,»
sa jeg til min mann. En liten bekk sildret
nedover mot sjøen, og plutselig fikk jeg
se noe gult. Det var de første kjære vår-
blomster, bekkesoleie. Jeg plukket dem var-
somt, de lyste og varmet.

Her var en masse forlegninger som sto
igjen og minnet om en tid som svant. Det
hadde nok ikke vært så fredelig å ferdes
her for ca. 17-18 år siden. Det lå mange
holmer og skjær i Tjeldsundet. Min mann
mente at her var det nok av måsegg. Vi
spurte noen gutter vi traff på veien, og
de sa det var å få kjøpt på butikken. Kjøp-
mannen sto akkurat og fylte bensin på en
bil da vi kom, og da han gikk inn i bu-
tikken for å veksle penger, fulgte min mann
etter. Han kom ut igjen med en pose og

sjå navnæ sett på trøkk. Eg håp at dokk
giær det næste gong. Ta med navne tæl
kjerringan også — å keforein gard ho
kjem ifrå.

Eg sir også at dokk e vørten overinge-
nøræ elle førstesekretæræ aill i hop. Kæs-
sen klar dOkk å finn ut a kem som bestem?
Det mått da va lettar å del dokk opp
Nest ette Gamel Erik, tredje ette Gamel
Erik, fjære ette Gamel Erik. (Dokk behøv
ikkj å bruk hain Gamel Erik som refe,
rans — dokk finn sekkert eit annæ navn.
Navne va bærre nokka som slo meg i
fartæ.)

Ja, her ska eg sei det ha regnæ i som-
mær. Røssvatne e snart på rainen a over-
forsvømmels. Kern så sku ha trudd det
fær 8 månæ siæ. Då va det så tort at det
sto store støvskyæ ifrå motorbåtain på
vatne.  

Så ønsk vi dokk aillsammen ein god
jul å eit godt nyttår.

Ranagubben.

Litt fra

ANDRE LAND

Den 27. januar 1961 arrangerte
Électricite de France (£DF) et in-



formasjonsmøte i Paris, i forbindelse
utleggingen av et spareobliga-



slån for fihhnsiering av nygt, an-



le g (RGa

ga meg den forsiktig. Jeg var så spent, for
måsegg hadde jeg visst ikke sett før. Posen
ble åpnet, og så var det appelsiner! Salget
av egg var slutt for i år, hadde kjøpman;
nen sagt, det var for sent på våren.

Vi kom nå til et fergeleie. Her gikk det
ferge over til Hinnøya der Harstad er.
Sundet var smalt, så fergen brukte ikke
lang tid over. Vi 'kjørte videre, og spurte
en mann hvor det var best å stoppe når
vi skulle se midnattsola. «Dokker ser ho
aller best der, borte på neset, der rullar ho i
havet midnattstid.»

På turen videre langs sundet så vi
mange båter. Bl.a. så vi en russisk laste-
båt med hammer,  og  sigd på skorsteinen,
den var på tur nordover, antagelig mot sitt
hjemland. I den  lyse  natten når land-
skapet var forgylt av solen, virket den
mørk og trist.

Vi satt lenge i bilen og betraktet det
Skjønne Tjeldsund i midnattsol. Termos-
flasken kom fram, og det ble kaffekos.

På hjemturen  satt jeg o  tenkte på en
gang i vinter jeg var med til Tjeldsundet
Da blinket det grønt og rødt fra alle hol-
mer:og skjær. En fyrlykt sto like ved vei-.
kanten, nå var det satt opp ukebrad og
«Lofotposten» i vindusrutene, antagelig
for: å skjerme mot solen. Fyrlykten hadde
tatt hvil, og midnattsolen oVertatt.

dDer eit fjell stig mot sky med si krona
av snø,

og i lauvklednad ny det seg speglar i sjø.
Og det smiler mot strand med si bringa

i brann,
i den solklåre kveld.»

Verdal i januar 1962.
M. H.

denne anledning uttalte general;
direktør Roger Gaspard blant annet:
  «Kanskje blir det ikke lagt
tilstrekkelig vekt på at hele vårt
nett for,ekstra høy spenning (380
kV) uteltikkende' er utstyrt med
fransk Matehell som er frambrakt
ved våre forskningssentra for ekstra
høye spenninger i samarbeid med
fabrikantene, og at den høye kvali-
tet man har oppnådd på dette
franske materiell har ført til eksport
av kabel og transformatorer til Sve-
rige og USSR.» (I siste tilfelle siktes
til 525. kV-materiell)   (vi,
dere i fdrbindelse med omtale av
lønnsomheten av £DF's forsknings-
virksomhet): «På forskningens om-
fattende og komplekse område vil
den direkte lønnsomhet ofte være
av mindre betydning enn de andre
resultater som forskningen med-
fører: Øket anseelse for £DF i ut-
landet, noe som hele den franske
elektrotekniske sektor til sist nyter
godt av. Materielles profeksjonering
som likeledes medvirker til et økt
renome for fransk materiell i ut-
landet.»

Elektrisitetsforsyningen i Frank-
rike b1e nasjonalisert i 1946. (Jfr.
Fossekallen 1959 nr. 3.)

Det var en lørdagskveld sist i mai.
Lenge hadde vi snakket om å ta en, tur
så langt at vi kunne få se midnattsola
Ved Tjeldsundet skulle vi se den- godt,
det var ca. 7 mil dit.

FOSSEICALLEN,



Fleire nye kostar

Fagsjefen for personalavdelinga
heiter Erik Nybø.

«Kvar er du frå, Nybø?»
«Jeg er født i Oslo, det gamle

Aker, 2. april 1923. Et år gammel
flyttet jeg med familien til Rånås-
foss, da tok min far over en stilling
der ved kraftverket som nettopp
var ferdig.»

«Du har faktisk ei viss tilknyting
til vasskrafta før du kom hit då,
var det difor du vart utvald av alle
søkjarane til stillinga?»

«jeg kan vanskelig tro det, men
jeg fikk jo i denn, tidan,et visst
kjennskap til forholdene på et kraft-
verk og miljøet omkririg,,F.(,rholdene
varierer imidlertid her selvsagt fra
sted til sted.»

«Du vart altså buande i lang tid
på Rånåsfoss?»

«Ja, jeg bodde hjemme til jeg tok
til på gymnaset. Da måtte jeg friste
hybeltilværelse i Oslo. Jeg tok
artium på Hegdehaugen skole. Så
studerte jeg jus og tok juridikum
våren 1950.»

«Kvar har du so arbeidt sidan?»
«Jeg var først et halvt år i skole-

avdelingen i Kirkedepartementet,
deretter ble jeg tilsatt i Statens per-
sonaldirektorat som den gang hørte
under Finansdepartementet. Der
gikk jeg så gradene oppover til jeg
ble byråsjef i 1958.

«Var det ikkje du som styrde
med utdelinga av erstatning til dei
politiske fangane frå krigstida?»

«Jo, det stemmer det, jeg fikk en
forespørsel om jeg var villig til å
forestå ledelsen av det kontoret som
måtte opprettes i forbindelse med 


fordelingen av fangeerstatningen fra
Tyskland. I april 1960 tok jeg til
med dette arbeidet med permisjon
fra min stilling i Lønns- og pris-
departementet. Dette arbeidet har
pågått hele tiden siden, og kontoret
er ennå ikke helt avviklet, men mitt
arbeid med kontoret må, etter at jeg
tiltrådte denne stillingen, her legges
til ettermiddagen.»

«Kor stor huslyd har du Nybø?»
«Jeg har kone og to barn, ei jente

på fem og en gutt på to år.»

Fagsjefen for Elektrisitetsavdelinga
i Elektrisitetsdirektoratet heiter As-
bjørn Vinjar.

«Dine vita Vinjar?»
«Jeg er født i Fåberg i Gud-

brandsdalen i 1925 og vokste opp
på en gard under ganske strenge
forhold. 16 år gammel dro jeg
hjemmefra. Jeg tok artium på Eids-
voll landsgymnas i 1946 og var der-
etter norsk okkupasjonssoldat i
Tyskland. I 1952 gikk jeg ut fra
sterkstrømslinjen på NTH og be-
gynte Iike over nyttår 1953 i Kraft-
verksavdelingen i Vassdragsvese-
net.»

«Og her i Vassdragsvesenet har
du lika deg so godt at du har vorte
verande?»

«Det var mange som advarte meg
mot å begynne i staten og det var
noen som spådde meg en dyster
framtid. Men det er ikke ofte jeg
har angret på det. Jeg har alltid
hatt et interessant arbeid og følelsen 


av å få slippe til. Dessuten er det
hyggelige arbeidsforliold i «13takka».»

«Kva har du arbeidt med desse
åra?»

«Jeg har vesentlig arbeidet med
drift .av statens overføringsanlegg på
ØStlå"ndet. Nyanlegg, utvidelser og
utskiftinger ved transformator- og
koblingsstasjoner i Østlandsområdet
har jeg også hatt befatning med.

Da SalgsaVdelingen ble opprettet
etter den nye organisasjonsplan,
arbeidet jeg der en- .kort tid med
generell planlegging av statskraft-
verkenes ov'erføringsanlegg. Da jeg
ble ansatt her,, var jeg leder for SDF;
dvs. Driftsavdelingens fjernlednings-
kontor,

«Ved kraftverksavdelingen var jeg
særlig iriteressert i overføringsled;
ningene. Spesielt kan nevnes pro-
blemer med skjøter på kraftlednin-
ger og isolatorer. Dessuten har jeg
interessert meg for linevibrasjorier
og hadde permisjon fra NVE ett år
for å studere disse spørsmål i Frank-
rike. Dette kan nå komme til nytte
ved det store antall lange kraftled-
ningsspenn som vi etter hvert får i
våre fjorddistrikter. Der er nemlig
vibrasjonsproblemet temmelig
lig.»

«Får du arbeid som interesserar
deg i Elektrisitetsavdelinga då trur
du?»

«Min oppgave her ved E blir å
bygge opp en avdeling slik som det er
antydet i St. prp. nr. 100 for 1959.7-.
60. Der heter det at avdelingen skar
være en planleggings- og rasjonali-
seringsavdeling som får som hoved-
oppgave å ta seg av samordningen
av kraftkildenes utnyttelse, kraft-
produksjonen og forbruket foruten
planlegging- og overvåking av rasjo-
naliseringen av elektrisitetsdistribå-
sjonen. Generell behandling av
stamlinjespørsmål og samkjørings-
saker og å skaffe oversyn over elek-
trisitetsforsyningen skal også ligge
ved denne avdeling.

Oppgavene er mange og store. Jeg
håper på forståelse og velvilje for
vårt arbeid fra alle hold så vel
innenfor som utenfor etaten. Alt
vil avhenge av om det vil la seg
gjøre å få besatt de stillinger som
nå etter hvert blir opprettet og om
det vil være mulig å skape det rik-
tige -arbeidsmiljø ved avdelingen.

du stor huslyd då, kona
kvar er ho frå??»

«Hun er født i Molde, men har
bodd lenge i Oslo. Vi har 2 barn,
ei gjente på 3 og en gutt på 2 år.»
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Den fjerde og siste direktøren i
NVE vart utnemnd i statsråd 17.
november 1961. Det var Vassdrags-
direktoratet som no fekk sjef, og
han som fekk stillinga heiter Hans
Sperstad og han har til no vore
overing. i Vassdragsavdelinga, ei av
avdelingane i det nye direktoratet.
Som vanleg når det er utnemnde
nye sjefer so møtte Fossekallen opp
no og.

So spreidde som vi er rundt om
på kontora kan det elles gå lenge
før folk lærer dei nye sjef ane å
kjenne dersom dei ikkje kjem i bla-
det.

«Kvar er du frå Sperstad?»
«Eg er fødd i Skjåk i 1917, tok

artium på Eidsvoll Landsgymnas
1938. På NTH gjekk eg Bygnings-
avdelinga og fekk eksamen i 1942.
Vi i vårt kull var dei første som tok
diplomet om sommaren, altso
samanhengande. Det var sidan det
var i krigstida og vi ville gjerne ha
det undangjort.»

«Kva slag arbeid tok du so til
med etter skulen?»

«Eg tok til i NVE i januar 1943
og har sidan vore her.»

«Du er faktisk oppfostra i etaten
du då, men du har vel ikkje vore i
Vassdragsavdelinga heile tide?»

«Nei, eg var først i Kraftverks-
avdelinga i det dåverande Bygnings-
kontoret og arbeidde med Nore II
under Baalsrud og Johsen. Eg var
so i Finnmark og arbeidde ved
kraftverket i Mattisfoss ei tid, dette
vart seinare nedbrent av tyskarane.
Då krigen var slutt reiste eg oppatt
dit i 1945 for å sjå kva som treng-
dest til oppatbygginga. So tilbake til
Oslo att og tinge det som trengdest
til anlegget, arbeidsfolk fekk eg tak 


i frå Skjåk. Det var også på tale
med større utbygging i distriktet,
men Mattisfoss vart vald. Stasjonen
var oppattbygd og sett i drift i 1946.
Saman med høgskulestudentar
heldt eg fram med gransking av
kraftkjelder i Alta-området i 1947.
So vart eg beden om å reise til
Glomfjord. Tyskarane hadde sett i
gang utbygging der, men det var
ikkje ferdigt. Der vart eg so verande
i 7 år. Kraftstasjonen vart i desse
åra utvida til det duble om lag, i
alt 132 000 kW, og det var stort på
den tid.»

«Det var ei interessant tid vel,
opphaldet der?»

«Ja, det var svært mykje å lære
desse åra, alt planleggingsarbeid
vart då gjort på anlegget, ikkje som
no ved hovedkontoret.»

«Og so kom du til Oslo att?»
«Ja, i 1955 kom eg til Oslo og tok

I april 1961 ble det inngått av-
tale mellom staten og hovedorgani-
sasjonene om opprettelse av sam-
arbeidsutvalg i alle statsvirksom-
heter som har minst 50 lønnstakere.
Etter drøftelse mellom organisasjo-
nene er det nå i samsvar med av-
talen opprettet et samarbeidsutvalg
for sentraladministrasjonen i NVE.
Utvalget som ble konstituert i ja-
nuar i år har denne sammenset-
ning:

Fra organisasjonene:

overingeniør Dyre Vaa, Elektrisitets-
direktoratet (varamann førstesek-
retær Arvid Løkengard, Admini-
strasjonsdirektoratet),

avdelingsingeniør 0. Abildgaard,
Statskraftverkene (varamann av-
delingsingeniør F. W. Gusdal,
Statskraftverkene),

konsulent F. Storaker, Statskraft-
verkene (varamann kontorf ull-
mektig Karen Edwards, Forbyg-
ningsavdelingen),

sekretær Rolf Røsok-Olsen, Admi-
nistrasjonsdirektoratet (varamann
materialassistent Gunnar Jakob-
sen, Statskraftverkene).

Fra ledelsen:

direktør Torolf Moe, Administra-
sjonsdirektoratet (varamann av-
delingsdirektør Anders Aarseth,
administrasjonsdirektoratet),

til på Vassdragsavdelinga og har si-
dan arbeidt på konsesjonskontoret i
denne avdelinga.»

«Huslyden din då, kvar er kona
frå?»

«Ho er fødd i Valdres, men faren
er ingeniør i vegvesenet so ho har
flytta mykje. Ho vaks opp i Molde,
men so flytta dei til Troms. Eg vart
kjend med ho då ho var i Bodø og
lærde seg til sjukesyster. Vi har 2
gjenter, 11 og 10 år.»

«Har du nokon hobby?»
«Eg dreiv litt med fotografering

då eg var i Glomfjord, men no har
eg ikkje fått tid til slikt for eg har
halde på å bygge meg hus.»

«Kvar bur du då?»
«Eg bur ute i Bærum, ikkje langt

frå den nye Eikeli skole.»
«Andre hobbyar?»
«Friluftsliv og matematikk når

det blir tid til det.»

direktør Lars Gaukstad, Elektrisi-
tetsdirektoratet (varamann direk-
tør H. P. Sperstad, Vassdrags-
direktoratet),

personalsjef Erik Nybø, Administra-
sjonsdirektoratet (varamann kon-
sulent Olav Skjørten,
strasjonsdirektoratet),

kontorsjef Torbjørn Mengshoel,
Statskraftverkene (varamann
overingeniør 0. Johannessen,
Statskraftverkene) .

Direktør Moe ble valt til for-
mann og overingeniør Dyre Vaa til
nestformann for den første 1-års-
periode.

Avtalen om samarbeidsutvalg har
til formål «å fremme arbeidsglede
og effektivitet gjennom samarbeid
og samhørighet i statens virksom-
heter». Samarbeidsutvalgene skal
være rådgivende og opplysende or-
ganer, og deres hovedoppgave skal
være å virke for en mest mulig ef-
fektiv virksomhet. Av arbeidsopp-
gaver som utvalgene særlig bør ta
seg av er nevnt tiltak for en riktig
gjennomføring av rasjonalisering,
bedring av verne- og helsetiltak, so-
siale tiltak og arbeid med opplæ-
ringsspørsmålene.

Som et grunnlag for sitt arbeid
skal utvalgene fra ledelsene m. a. få
redegjørelser for planene for virk-
somheten og orientering om gjen-

SAMARBEIDSUTVALG

for sentraladministrasjonen i NVE
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En gammel ras- og flomkatastrofe
i GAU LDALEN

I år 1345 skjedde det i Gauldalen
en svær ras- og flomkatastrofe som
kostet mange mennesker livet og
ødela store verdier. Selv om det er
over 600 år siden dette hendte, og
katastrofen vel er ukjent for de
fleste i dag, kan det være av inter-
esse å se litt nærmere på den, både
på grunn av dens store omfang og
det dramatiske forløp den fikk.

Opplysninger om ulykken finnes
i de islandske annaler, mest detalj-
ert og pålitelig i Skålholt-annalene,
opptegnet kort tid etter 1345. Vi-
dere har Gerhard Schøning endel
opplysninger om ulykken i en reise-
beskrivelse fra Gauldalen i 1775.
Amund Helland og Helge Steen
har på grunnlag av disse skriftlige
kilder samt muntlige overleveringer
og studium av terrengforholdene
gitt en beskrivelse av katastrofens
sannsynlige forløp i boken «Lerfal-
det i Guldalen i 1345». (Finnes i
NVE's bibliotek.)

Katastrofen begynte med at det
gikk et kjempemessig leirras tvers
over Gauldalen, slik at .Gaula ble
demmet opp og dannet en lang
sammenhengende sjø oppover da,
len. Akkurat hvor raset gikk er
ikke helt fastlagt, men ifølge Schø-
ning skal det ha vært ved gården
Kvashylla nedenfor Støren, hvor
dalen er på det smaleste. Det er
imidlertid klart at et ras som kunne
demme opp Gaula i den grad det

her er tale om, må ha hatt en
ganske betydelig bredde, og sann-
synligvis har det strakt seg fra Haga
tiI et godt stykke ovenfor Støren
jernbanestasjon. Lokalkjente har
ment at det i dette området har
ligget en sammenhengende terrasse
i gammel tid, og at det var den som 


raste ut i 1345. Restene av terrassen
ved Kvalshylla ligger i alle fall på
om lag samme høyde som de så-
kalte Soknes-moene, et par km sør
for jernbanestasjonen. Hvordan sel-
ve utrasningen skjedde kunne det
nok reflekteres en god del over, ut
fra vår tids kjennskap til de geolog-
iske forhold i slike tilfelle, her får
vi bare nøye oss med å konstatere
at leirmassene må ha fylt opp dalen
helt over til Vollbergene på øst-
siden i stor høyde.

Det antas at den sjøen som ble
dannet ved ras-oppdemningen på
sitt største var ca. 14 km lang og
nådde opp til gården Bones. Ifølge
elvenivellementet er det ca. 35 m
høydeforskjell mellom Støren og
Bones, og rashøyden må altså ha
vært minst 35 m. Helland og Steen
har anslått at sjøen inneholdt ca.
1.50 mill. m3 vann. Skålholtanna-
lene forteller at Gaula ble borte
(3:nedenfor raset) i noen Det
avgjørende ord mangler, men man
har antatt at det skal være dager.
Med en vassføring på 600 m3/sek.
f. eks. ville det ha tatt rundt regnet
tre døgn å fylle opp den nevnte
sjøen. Til sammenlikning kan nev-
nes at største observerte flomvass-
føring i Gaula ved Haga bru er
2150 m3/sek. (august 1940).

Videre heter det i annalene at
mange druknet ved oppdemningen.
De fleste av disse har vel omkom-
met i selve raset eller ved forsøk på
å berge sine eiendeler. Selv om det
var store tap oppdemningen førte
med seg, både på liv og eiendom, så
fikk katastrofen sitt største omfang
da vannet til slutt brøt seg gjennom
rasmassene, og vann og leir feiet
nedover Gauldalen i en stor flod-




bølge som tok med seg alt i sin vei
over en lang strekning.

Den kraft og hastighet en slik
flodbølge har, finnes det eksempler
på også fra vår egen tid. Både ved
bombingen av dammer i Ruhr un-
der krigen og ved den fryktelige
Malpasset-katastrofen i Frankrike
for et par år siden ble folk som
prøvde å komme unna i biler inn-
hentet av vannmassene. I det siste
tilfelle ble vannhastigheten av øyen-
vitner vurdert til 80 km/t. Det er
klart at både hastigheten og flod-
bølgens raserende virkning vil av-
henge av terrengforholdene. I den
trange Gauldalen har skadene vært
størst — antagelig totale — ned til
Flå. Videre nedover har det jevnet
seg ut, flodbølgens kraft har etter
hvert ebbet ut, og nederst har det
vel mer hatt preg av vanlige over-
svømmelser med grus- og slarnavset-
ning.

Når det gjelder de samlede ska-
der på grunn av raset og den opp-
demning det førte med seg og se-
nere flodbølge ned dalen med ra-
sering og oversvømmelser, er det vel
opplysningene i Skålholtannalene
vi kan feste mest lit til. Det står her
at det ble ødelagt 48 gårder og noen
kirker og at det omkom ca. 250 fast-
boende, eller som det heter «bøn-
der med sine kvinner og barn, noen
prester og mange klerker, en hel
del velstående folk og mange ar-
beidsfolk». Videre regnet man med
at det omkom et liknende antall
veifarende folk og fattigfolk. Bare
få mennesker ble reddet i live, noen
lik ble funnet, men de fleste av de
omkomne ble borte for godt i vann-
og leirmassene. Til slutt tar jeg med
litt fra en av de andre annalene,
der det lakonisk heter at det ble
ødelagt «mer enn 50 gårder og aIIe
mennesker og alt fe, unntatt en
bonde med noe fe og en kjerring».

Bjarne Nicolaisen.

nomføringen av dem. De skal også
gjøres kjent med — og få uttale seg
— om budsjettforslagene for ved-
kommende institusjoner.

Opprettelsen av dette samarbeids-
utvalget for sentraladministrasjonen
i NVE medfører ingen endring i
virksomheten til de hoved- og un-
derutvalg som tidligere er opprettet
i NVE for kraftanleggene og for
drif ten.

Sekretariatet for det nye sam-
arbeidsutvalget er lagt til Personal-
avdelingen i Administrasjonsdirek-

toratet.  M. 


Kets shal ein seare?
Til

VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN
Drammensveien 20, Oslo.

I denne forbindelse vil jeg stille Derre herom om forespørsel
om mettaller slik som kopprtråd men det finnes vel ikke i helle
Norge «noe slikt for så jeg har spurt så er det meget for de har
ikke viss Derre har disse dimmensionene slik: 1,5 kvadrat å 46 m.
lengde. 2.5 kvadr. å 46 m 1. 4.0 kvadr. å 40 m 1. 6.0 kvadr. å
30 m I. 16.0 kvadr å 32 m I. 14 karat plank.

Derre kan vel ikke skaffe noe slikt til koppertråder viss derre
Aulle ha: så send for jeg kan betaIle det når regning med følger
for jeg skulle lage noe nytig og litte ettertrakta derfor vil jeg
ha koppertråd med  omega i  til hjelp kan jeg få slikt — med
mulige opplysninger takk.

Ærbødigts
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Sci~r som 51~r
RAGNAR BANG

Avdelingsdirektør Ragnar Bang
fylte 70 år 9. februar 1962, og slut-
tet ved månedens slutt i sin stilling
som sjef for vassdragsavdelingen.

Med Bang går atter en av den
gamle garde ut av rekkene i vass-
dragsavdelingen. Det tynnes fare-
truende der etter hvert som alderen
krever sin rett. I løpet av snaue 4 


år går nå 5 av avdelingens 11 ingeni-
ører for aldersgrensen. Alle disse 5
sitter inne med et vell av erfaring
av stor betydning for avdelingens
virksomhet, men jeg våger likevel
å påstå at det er ekstra følbart å
miste en nøkkelmann som Bang. I
over en mannsalder har han stelt
med saker vedrørende vassdrags-
konsesjoner. Dette tidsrom strekker
seg helt tilbake til konsesjonslovens
første år, og Bang kjenner derfor til
hvorledes disse lover er praktisert
ved alle større vassdragssaker opp
gjennom årene.

Heldigvis for oss som skal overta
Bangs arbeid, har han hatt en vel-
signet evne til å gjøre andre delaktig
i sin rike erfaring og sin store sak-
kunnskap. Han har i sannhet gitt
oss «ein arv til å gøyma» som vi er
ham dypt takknemlig for. Bangs
rike personlighet, hans behagelige
vesen og våkne interesse for men-
neskelige problemer har ytterligere
bidratt til å gjøre ham avholdt langt
utenom vassdragsavdelingens gren-
ser.

Bang ble født i Bø i Telemark og
vokste opp i Grimstad. I 1911 tok 


han eksamen artium og i 1912 full-
førte han eksamen ved Krigsskolens
første avdeling og ble vernepliktig
offiser. I 1917 tog Bang bygnings-
ingeniøreksamen ved NTH og be-
gynte allerede i 1918 i NVE hvor
han har gjennomgått alle grader.
De første år var han bl. a. beskjef-
tiget med markundersøkelser for
planer om kanalisering av Glomma
og for undersøkelse av landets vass-
kraft. Etter få år kom Bang over til
arbeidet med konsesjonssaker, et
område han nå har stelt med i over
40 år. — Fra 1947 var Bang vass-
dragssjefens stedfortreder, og i de-
sember 1954 ble han konstituert
som avdelingsdirektør for vassdrags-
avdelingen. — Av oppdrag utenfor
etaten kan nevnes at Bang i en år-
rekke har vært medlem i styret for
Norsk institutt for vannforskning.

Det ville i høy grad være ønske-
lig å få Bang knyttet til vassdrags-
avdelingen enda en tid framover.
Men da hans stilling i de senere år
har lagt beslag på ham i særlig sterk
grad, forstår vi ham fullt ut når han
nå gjerne vil slappe av og nyte sitt
otium i sitt lune og gjestfrie hjem i
Utsiktsveien 24 på Stabekk. Det er
høylig fortjent, og vi ønsker ham alt
godt i årene som kommer.

H. Sperstacl.

OLAV FJALESTAD
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Avdelingsdirektør Olav Fjalestad
slutter den 28. februar 1962 i Vass-
dragsvesenet etter i alt over 42 års
tjeneste i etaten. Helt ferdig med
NVE blir han dog heldigvis ikke da
han har lovet Elektrisitetsdirektora-
tet å bistå med løsningen av spesi-
elle saker også i tiden framover.

Fjalestad er fød i Vrådal i Tele-
mark 4. februar 1893 og tok eksa-
men artium i 1912. I årene 1912-16
studerte han ved Universitetet i
Oslo med fagkretsen kjemi, geo-
grafi, meteorologi og biologiske fag.
Han hadde således en allsidig bak-
grunn da han i 1916 begynte ved
Høyskolen i Trondheim hvor han
avla eksamen ved bygningslinjen i
1919. Samme året — 1. august
1919 — begynte han ved NVE.

I årene i Vassdragsvesenet har
Fjalestad arbeidet over et så omfat-
tende fagområde og vært med på så
meget at jeg ikke her ser noen mu-
lighet for å gi noe fullstendig bilde
av hans virke.

De første årene arbeidet han med
målinger i marka samt planleggin-
ger av kraftverk. Av vassdrag han
således har arbeidet med kan nev-
nes Øvre Tysso, Skjomen og Hal-
lingdalselva. Noen år arbeidet han
også med anlegg og drift av 145 kV-
linjer og transformatoranlegg. Sam-
men med senere kraftverksjef C‘ollet
Holst uteksperimenterte han i 1929
en ny type svingningsbremse som
fortsatt er i utstrakt bruk ved våre
kraftlinjer.

Til elektrisitetsavdelingen kom
han i 1930 og han ble sjef for av-
delingen i 1949.

I midten av 30-årene kom Fjale-
stad meget bort i arbeidet med
gjeldsordninger for vanskeligstilte
kommuner og gjorde i disse år opp-



taket til å gjennomføre en tilfreds-
stillende elektrisitetsforsyning i mør-
ke og dårlig forsynte områder.
Denne siste saken har vel i første
rekke vært hans hjertebarn siden
den ble lagt fram for Stortinget i
1938. I dag står vi ved slutten av
dette arbeid da vi i løpet av få år
regner å nå alle de som det vil være
praktisk mulig å rekke med en ord-
net elektrisitetsforsyning.

Under arbeidet med organisering
og finansiering av disse stønadstil-
takene, planlegging og kontroll av
anleggsarbeidene både for kraftver-
ker og kraftledninger har Fjalestad
kommet i kontakt med nær sagt
hvert elektrisitetsverk i landet. Han
blir overalt omtalt med den største
respekt også av de som kanskje ikke
alltid har vært enig i hans syn.
Noen enkelt sak å strekke små be-
vilgninger så langt som mulig, har
det nemlig ikke alltid vært. Enkelte

*  11. 11.

har nok iblant hatt en tendens til å
søke gjennomført planer som skulle
dekke framtidige kraftbehov langt
ut over hva som må ansees som
rimelig. Fjalestad har her alltid
holdt en nøktern linje, og når vi er
kommet så langt med dette arbeid
i dag må nok Fjalestad ha den
største del av æren herfor.

Under dette arbeid har kanskje
særlig Fjalestads evner som for-
handler kommet til sin rett. Svært
uenige og stridbare må de være som
ikke Fjalestad har fått i stand en av-
tale med. Under slike forhandlinger
har hans tålmodighet ingen grenser.

Hele tiden har han systematisk
lagt seg etter å bli best mulig lokal-
kjent rundt i hele landet både geo-
grafisk, økonomisk og sosialt. Ennå
har jeg ikke oppnådd å komme
over noe sted han ikke er kjent.
Dette hans grundige kjennskap til
landet og forholdene har da også 


vært til stor hjelp under hans hele
arbeid, liksom andre har kunnet få
hjelp og bistand.

Alle saker som Fjalestad behand-
ler setter han seg meget grundig inn
i og han har en egen evne ti1 å se
det som er av særlig betydning ved
en sak.

Fjalestad sparer seg aldri slik at
hans arbeidsdag nok iblant har vært
m eget lang.

Kravene til hans medarbeidere
har likeledes vært store, likevel har
hans forhold til medarbeiderne all-
tid vært det beste, og mange er de
som har lært meget av ham.

I det hele har det vært et hoved-
mål for Fjalestad alltid å søke å gi
hjelp og rettledning der hjelp tren-
ges. Det er derfor sikkert mange
som nå når han går av fra sin stilling
ved NVE vil takke ham for all bi-
stand gjennom årene.

L. G.

Smånyit
* • • •  •• •

Kursdeltakere.

Bygningssjef W. Greve (S) deltok i humanetisk seminar for
ingeniører i tiden 1.-4. februar.

Avd.ingeniør 0. Abilgaard (S) har deltatt i Norges bygge-
forskingsinstitutts kurs for byggeledere på Larkollen.

Sekretær A. T. Akselsen (Statskraftverkene) gjennomgår for
tiden Bedriftsøkonomisk Institutts kurs i personalforvaltning.

I Den Norske Ingeniørforenings kurs i hydraulikk som fant
sted i Trondheim i dagene 8.-13. januar deltok følgende
ingeniører fra NVE: overingeniørene Audun Hage, Per Stokkebø
og avdelingsingeniørene Sven Ammerud og Kåre Askildsen, samt-
lige fra Statskraftverkene, overingeniør Bjarne Sundt og avdelings-
ingeniør Bjarne Nicolaisen, begge Vassdragsdirektoratet.

Ved NTH ble det i tiden 8.-11. januar arrangert et kurs i
likerettere. Fra NVE deltok overingeniør K. Hage og avdelings-
ingeniør J. Svoen, begge Statskraftverkene.

Oppsynsmann Ingvart Eriksen, Tokke-anleggene, har gjennom-
gått et kurs i «Betong for bygg og anlegg» ved STI.

Avdelingsingeniør Jens Hveem (E) var i dagene 16.-18. januar
på Hadeland turisthotell som deltaker i •kurset «Organisasjon og
ledelse av el.verker.

A/B Gasaccumulator, Stockholm, arrangerte i november i fjor
et kurs i geodimeter. Overingeniør A. Borchgrevink (SB) deltok
fra NVE.

Et brevkurs i beregning 'av spennbetong er gjennomgått av
overingeniørene K. Y. Nilsen og P. Storebø.

Statshydrolog Ivar Hagen (H) var i november i fjor i Stock-
holm og gjennomgikk et kurs i behandling og bruk av elektron-
iske datamaskiner.

Møter  og  konferanser.

En internasjonal konferanse om rasjonell anvendelse av el.-
energi vil finne sted i Warszawa i tiden 22.-25. mai, med på-
følgende ekskursjoner.

År og dagar i 1962
Fossekallen ynskjer til lukke.

70  AR

Avdelingsdirektør Ragnar Bang (Vassdragavdelinga), 9. februar.
Maskinmester Myhra, Johannes (Nore Kraftverk), 14. februar.
Ledningsmester Kløvstad, Johannes (østl.kraftv.Overif.), 14. mai.
Maskinist Sæther, Ole M. (Slagen trafo.), 1. juni.
Maskinm.ass. Jakobsen, Peter (Glomfjord Kraftv.), 6. august.
Maskinmester Håkonsen, Karl (Nore Kraftverk), 26. august.

65 AR

Ledningsmester Strand, Anund (østl.kraftv.Overf.), 24. januar.
Maskinm.ass. Guldal, Ivar (Smestad trafo.), 20. juni.
Maskinist Røv, Ole (Nore Kraftverk), 28. juli.
Overingeniør Amlie,  Kaare  (El.direktoratet), 22. september.
Maskinm.ass. Tallerud, Aksel (Smestad trafo.), 27. september.
Oppsynsmann Hansen, Einar (Tunnsjøoverf.), 7. desember.

60 AR

Materialforv, Nilsen, Rudolf (Glomfjord Kraftv.), 24. februar.
Maskinist Langerak, Asmund (Langerak Kraftv.), 12. april.
Maskinmester Saunes, Ole (Aura Kraftverk), 20. april,
Opsynsmann Bergskås, Olav (Tokke kraftanlegg), 20. mai.
Maskinmester Hakavik, Ragnar (Hakavik Kraftv.), 1. juni.
Oppsynsmann Eidsaaen, Knut (Numedalsl.regul.), 20. desember.

50 AR

Bedriftslege Midttun, Odd (Aura kraftanlegg), 1. februar.
Maskinist Bakken, Einar (Aura kraftanlegg), 3. april.
Maskinist Bølviken, Jens (Nore Kraftverk), 18. april.
Maskinm.ass. Graatrud, Harald (Smestad trafo.), 10. august.
Maskinmester Svensen, Nils (Glomfjord Kraftverk), 31. august.
Overingeniør Alm, Sverre (Tokke kaftanlegg), 5. september.
Maskinm.ass. Mathisen, Håkon (Mår Kraftverk), 16. september.
Montasjekontr. Selstad, Einar (Tokke kraftanl.), 29. september.
Overingeniør Bleken, Hans (Statskraftverkene), 11. oktober.
Maskinist Evensen, Olaf (Nore Kraftverk), 27. oktober.
Bedriftslege Utkilen, Erling (Tokke Kraftanl.), 22. november.
Maskinmester Asmyhr, Nils (Minne tralo.), 29. november.
Oppsynsmann Wiik, Olaf (Tokke kraftanlegg), 30. november.
Ledningsform. øvrebø, Eivind (østl.kraftv.Overf.), 23. desbr.
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Stølan, Bjørn T.
Tveit, Rune
Steine, Ingvar
Lid, Aslak
Høknes, Martine
Flatjord, Steinar
Hagen, Ivar
Wold, Knut
Aars, Øystein

* Bjerkmo, Guttorm
Lian, Halvor

Avd.ingeniør II
Avd.ingeniør II
Avd.ingeniør I
Kontorfullm. II
Kontorass. I
Statshydr. 14d. 18
Statshydr. Ild. 18
Statshydr. Lkl. 18
Statshydr. 1.kl. 18
Oppsynsmann I
Oppsynsmann I

El. tils. 5. distr.
El. tils. 4. distr.
El. tils. 4. distr.
Tokke anl.
A.
H.
H.
H.
H.
Røssåga anl.
Røssåga anl.

Personalforandringer i etaten
i. kvartal 1962

Tilsettelser:
Solvoll, Arne Magnor Tekniker I Fs Nord-Norgektr.
Onsvåg, William  Sjfifør  Stastkraftv.
Lund, Jon MaSkinm.ass. Flesaker trafo.
Gudal, Anders Overingeniør V.
Lyngstad, Oskar Oppsynsmann II Aura anl.
Finborud, Astrid Kontorass. I Fs Trøndelagsktr.
Ohren, Egil Avd.ingeniør II El. tils. 1. distr.
Svoen, Jovard Avd.ingeniør I S.D.
Olsen, Leif Kaare Overingeniør I S.E.
Øgaard, Arne Roland Førstesekretær A.
Haatvedt, Else Kontorfullm. I A.
Dahl, Eyolf Overingeniør II S. Salgsavd.
Lieng, Arne Overingeniør II H.
Bakken, Borghild Kontorfullm. I El. tils. 1.distr.
Andreasen, Randi Kontorfullm. I El. tils. 5. distr.
Warloe, Karsten J. Overing. I og driftsbest. Aura Kraf tverk
Utmo, Karl Maskinm.ass. Innset Kraftv.
Nicolaisen, Odd Avd.ingeniør II Røssåga kraftanl.
Engen, John Oppsynsmann I Aura kraftanl.
Sæves, Arne Sekretær II A.
Hjelm-Hansen, Aage Overingeniør I V.
Rørbakken, Gunnar Maskinist Tokke Kraftverk.
Aune, Jens Tekniker I S.F.
Fogelstrøm, Kjell Sv.strøm repr. S. Sv.strørnsverkst.
Røsok Olsen, Rolf Sekretær I A.
Groven, Hans Maskinm.ass. Nore Kraftverk.
Johnsen, Per Arne Maskinist Røssåga Kraftverk.
Nyheim, Agnes Kontorass. II Tokke ani.
Nilsen, Karl W. Maskinist Mår Kraftverk.
Fredriksen, Kirsten Kontorass. II Tokke anl.
Skarpnes, Solveig Kontorass. I V.

Opprykking i lønnsklasser:
Tandberg, Hjalmar Avd.ingeniør II S.B.
Rolfseng, Torbjørn Konstruktør I Tokke anl.
Schau-Svendsen, R. Konstruktør I Tokke anl.
Sømme, Jonas Konstruktør I Tokke anl.
Knudsen, H. H. Konstruktør I Røssåga anl.
Waagen, Nils Konstruktør I Røssåga anl.
Sommerli, Arne Konstruktør I Røssåga anl.
Tjelde, Torvald Konstruktør I Aura anl.
Landsend, Krist. Overingeniør II S.E.
Stokkebø, Olav Overingeniør II S.B.
Stensrud, Bjarne Overingeniør II S.B.
Burhol, Leif Avd.ingeniør II S.B.
Gullikstad, Magnus Avd.ingeniør II S.B.
Instefjord, Øystein Avd.ingeniør II S.B.
Abildgaard, Olaf Avd.ingeniør II S.R.
Hoff, Thorleif Overingeniør II Tokke anl.
Kummeneie, Gunnar Overingeniør II Tokke anl.
Vinje, Tor Overingeniør II Tokke anl.
Aune, Arne Overingeniør II Tokke anl.
Bjørnsen, John Konstruktør I Aura anl.
Langset, Gunnstein Konstruktør II Aura anl.
Fredheim, Odd Konstruktør I Røssåga anl.
Weibell, Ingeborg Kontorfullm. II A.
Mjelstad, Ragnvald Avd.ingeniør I T.
Narum, Per Avd.ingeniør I S.B.
Ljødal, Neri Konstruktør I T.
Mettenes, Karl Konstruktør III  F.
Mathisen, Leif Konstruktør II S. Salgsavd.
Berg, Alexander Sekretær I S.
Gjørva, Torgeir S. Avd.ingeniør II El. tils. 2. distr.

Fratredelse etter egen oppsigelse:
Bakke, Jan Avd.ingeniør I Aura anl.
Rindal, Rolf Konstruktør III S.B.
Tveit, John Avd.ingeniør I Røssåga anl.
Skrøvset, Arvid Sekretær II A.
Ulsrud, Jan Kontorass. II A.
Holst, Johan Collet Avd.ingeniør I E.
Tørnes, Gunnar Konstruktør II Tokke anl.
Fulsås, Erling Komorass. I Tokke anl.
Aakre, Asbjørn Avd.ingeniør I S.B.
Møller, Aksel Avd.ingeniør I El. tils. 1. distr.
Skjævesland, Jacob Oppsynsmann I Tokke anl.
Øksnes, Liv Maskinbokholder Røssåga anl.
Øyvann, Aage Konstruktør III S.B.

Fratredelse etter oppnådd aldersgrense:
Holter, Erik Konsulent III A.
Moen, Ole Maskinm.ass. Nore II
Bjørnstad, Alfred Oppsynsmann II Tokke anl.
Helstad, Hans Ledningsmester Østl. kr.v, Overf.

Avgått ved døden:
Lynås, Rolf Maskinm.ass. Nore. 9.11. 61.
Balseth, Elling Maskinist Glomfj. 24.12. 61,

ÅRSMELDING 1961

for hovedutvalget for statens kraftanlegg.

Hovedstyret har i 1961 hatt følgende samrnensetning:

Fra ledelsen: S. Aalefjær,
W. Greve,
P. T. Smith.

Fra funksjonærene: Dr. Midttun.
Varamann: A. Krogsrud.

Fra arbeiderne: P. Sundt,
A. Hellstrand.
Varamann: L. Wangsmo.

Den 5. januar 1961 døde A. Hellstrand og L. Wangsmo gikk
inn som fast medlem.

J. Heber har vært hovedutvalgets sekretær.
Det har i løpet av året vært holdt 3 møter og av viktige saker

kan nevnes:
Planene for utbygging av kraftanlegg i statens regi.
Omorganiseringen i NVE.
Aktivisering av utvalgene ved unleggene.
Forslagsordningen ved Statens kraftanlegg.
Gjennomgåelse av protokoller fra utvalgene ved anleggene.
Subsidiering av verneutstyr.
Samarbeid mellom statsetatene.
Kurs for arbeidere.
Gjennomgåelse av Statskraftverkenes budsjett for 1962.
Overgang fra driftsutvalg til samarbeidsutvalg.
Det var opprinnelig meningen at et av hovedutvalgets møter

skulle være holdt på Røssåga kraftanlegg, men på grunn av
spesielle omstendigheert måtte møtet utsettes til så sent på året
at det likevel ble holdt i Oslo. Møtet på Røssåga kraftanlegg vil
bli forsøkt holdt i 1962.

0 s I o, den 31. desember 1961.

P. Sundt,
(sign.).

J. Heber (sign.).

Aktietrykkeriet - Oslo, 1962


