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Anleggsbustader
Det har lenge vore i tankane mine at eg skulle få ein

tur til Tokke for å sjå kor arbeidarane på anlegget hadde
det. Eg har sjølv vore anleggsarbeidar i åtte år, so livet på
anlegget er ikkje framant for meg. Ein post som vart spara

på i mi anleggstid var bustad for arbeidarane. Siste staden
eg arbeidde ute på landet fekk vi ungdomshuset til bustad.

Det var ikkje byggt som vinterhus, ope under halve huset
berre kledd med ein enkel borvegg til vi flytte inn. Bygda
var lita men plassen i soverommet var likevel stor nok, 12
mann på ein sal. Ein tre fire vaskevassfat i gangen og eit
W. C. oppe i bakken ovanfor huset og to bøtter å hente
vatn i var sanitæranlegget. I kjelleren var so kjøken og mat-
sal, der var det mest synd i kokka, ho måtte bu på ein gard
langt borte. Når ho kom om morgonen var det heilt kaldt,
og so var det å fyre opp og få det litt varmt til vi kom ned.

Når ein er vane til slikt, so er skilnaden stor frå det og
til Songa. Ovanfrå er ikkje brakkebyen der so ulik andre
brakkebyar ved anlegga før i tida; men du store tid for ein
skilnad når ein kjem inn.

SN



Menneske eg møtte på Songa i påska
Av kvinner som arbeider på

Songa var det berre sjefskokka som
var der i påska. Ho er frå Stor-
fjord i Troms, so det var lang
veg å reise heim. Eg fekk henne
til å fortelje litt om den delen
av anlegge som ho styrer med.
I vintersesongen er dei sju på
kjøkkenet, men frå juni til novem-
ber er dei tjue. Det er då medrekna
både dei som er på kjøkenet og dei
som vaskar. Frøken Melen har vore
på Vassdragsvesenet før ho kom til
Songa. Ho var først i 9 måneder på
Aura før ho kom til Tokke, og her
var ho i vel 2 år på Amodt og so
no i 3 år på Songa. Dei andre på
kjøkenet no i vinter er telegjenter
utanom ei frå Kvæfjord i Troms og
ei frå Bergenskanten. No om vin-
teren er her ikkje so mykje folk;
men på det meste om somaren har
det vore 225 mann som budde på
brakkene og åt på kantina. Dei som
bur oppe på Messa er utanom, der
er det 2 kokker om vinteren og 3
om somaren.

Det er ikkje småting som går yned
av mat til so mykje folk. 75 kg kjøt
til ein middag, poteter kokar dei ein
50 liter kjel og ein 30 liter, 2-300
liter mjølk går med på ein dag og
om lag 90 brød og tilsvarande med
smør og pålegg. Egg kjøper vi inn 40
—50 kg på ei veke, so det vert mest

1000 stk. Det har vore kjekkt å
stelle på kjøkenet her for arbei-
darane har stort set vore fornøgde
med maten, sjølvsagt er det so her
og: «Til lags åt alle kan ingen gjera.»
Om somaren har her vore mange
unge gutar, og dei set oftast ekstra
pris på maten, so det har vore hyg-

geleg å ha med matstellet å gjere. So
spurde eg til slutt om ho lengtar til
Troms. Men ho trivst so godt i Tele-
mark so det går bra, men av og til
om våren melder heimlengten seg.

Emil Ulvund er frå Nordmøre,
Stangvik-gjeling, kona, Randi, er og
derifrå, frå Grøa i Sunndal. Han
har vore på Aura-anlegget sidan
1949, so det er no 13 år i NVE.
Dei første 7 åra var han på Aura på
tunnelarbeid heile tida. Når det
ikkje var att fleire tunnelar som
skulle sprengjast på Aura måtte
han flytte etter der tunnelane var.
Han kom til Tokke i 1957 og tok då
til på innslagstunnelen til kraftsta-
sjonen. Ulvund har vore i statens
teneste før, han var i Vegvesenet i
nokre år, men serleg med bustad er
det betre i NVE. Første tida på
Tokke budde han i brakke og hadde
det svært godt. Då bodde huslyden
på Nordmøre. Han har no fått seg
eit lemhus som han forresten har
sett opp sjølv og kona og borna har
flytt til han på Dalen.

Av hendingar Ulvund hugsar er
den leide ulukka i tunnelen der
Strøm miste livet. Dei var tre som
var inne i tunnelen og so var det
ein hjulsjovel som rasa av garde.
«Tunnelen gjekk på luting, og den
store maskina rasa ned mot botnen
der vi stod. To av oss berga seg,
men den tredje gjekk med. Dette er
det einaste uhellet eg har vore med
på desse åra.»

So til slutt spurde eg om han
trivst godt i Telemark, han som var
so pass opp i åra før han reiste
heimanfrå, og det seier Ulvund at
han gjer, han har faktisk ikkje
lengta heim att.

Kåre Haugen er frå Dalen, kona
frå Solum. Han var ein av dei to
som først tok til å arbeide på anleg-
get, den andre heitte Petter Jore og
han er frå Skafså. Det var 8. okto-
ber 1956 vi tok til, og det første vi
gjorde var å bygge ei kai der som
stasjonen på Dalen er no. Den kaia
var 8 meter lang, no er der ei på
60-70 meter og med kran som kan
lyfte 120 tonn. Haugen har for det
meste dreve som forskalingssnikkar.

Det er noko han har sett der på
anlegget som imponerte, og de var
måten å drive tunnelen på. Først
gjekk dei inn med 4-5 meter oppe
under taket, og so etter å ha sikra

Eit kveldsskift på kjøkenet.

Framme frå venstre:  Jorunn  Smiset, Astrid Sandstøyl, og Sigrid Hauge. Rekkja bak:
Kristi Flåthyl,  Arnhild  Åsen, Åse Leite, Aslaug Neirebø, Berta Ellefsen og Gerd Nestangen.
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Kdre Haugen og kona.

det mot nedrasing skaut dei ut det
under. Før var det altid brukt å ta
ut heile profilen i ein gong.

Etter at eg hadde prata med
Haugen, fekk eg vete at han er ein
av dei som har vore ute for uheld
på Tokke. I 1960 medan dei ar-
beidde med stasjonen fekk han ein
heil sementboge ned over seg frå
kvelvet, den var på 5 tonn. Det var
første bogen som skulle på plass, og
med same dei skulle ta til å lyfte,
rauk eit feste og bogen brotna sa-
man. Heldigvis vart det eit lite op
under der Haugen stod so han kom
frå det med livet. Han vart mykje
klemd i brystkassa og fekk brot i
begge lårhalsane. Det eine beinet er
no litt kortare enn det andre, men
om han ikkje er so sprek som før,
so er han arbeidsfør. Og han var so
pass at han gjekk korte skiturar på
Songa i påske.

Miriam Strøm er frå Høyanger og
vart gift med Bjarne Strøm i 1940.

Bjarne  Strøm  og kona.
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Bente  Strøm, 5 ar.

Han arbeidde då på anlegget på
Nore der faren og arbeidde. Dei var
so på Nore i 7 år, då reiste dei til
Korgen og han var på Røssågaanleg-
get. Der var dei til årsskiftet 55-56
og då kom dei til Dalen. Strøm ar-
beidde so i tunnel til han gjekk med
i den ulukka som Ulvund har for-
talt om. Fru Strøm har so vorte
buande på Dalen. Sonen Åge arbei-
der no på Tokkeanlegget oppe i
Vinje og då høver det å bli buande
so nær at han kan kome heim om
helgane.

Arthur D. Johansen er lagerfor-
mann på Dalen. Han er frå Eids-
voll og kona Birgit er frå Nore. Jo-
hansen kom til NVE på Nore i mai
1946 og var første halvåret vanleg
anleggsarbeider og då hausten kom
tok han til som lagerbetjent. Han
arbeidde der på lageret til 1948 då
reiste han til Røssåga og vart lager-
formann. Det var ingen ting der frå
først av, og det var eit stort arbeid
å legge opp lageret. På det meste
var der om lag 1000 mann i arbeid
so det vart mykje som gjekk ut og
inn frå lageret. Hausten 1956 vart
han flytta til Dalen for då skulle
det byggjast opp eit stort lager der.
Lageret på Tokke er no større enn

Birgi: Johansen.

det på Røssåga var og på hovedla-
geret er det 10 mann i arbeid.
Utanom hovudlageret er det under-
lager på Vinje 2 mann, Songa 1
mann og Arabygdi 2 mann so det er
samanlagt 15 mann. Av alle stader
dei har vore er Dalen den likaste
og dei vert buande der so lenge der
er noko å gjera.

Arthur  Johansen.

Gunvald Jupskås er Bøhering
(frå Bø i Telemark), men det kan
du ikkje høyre på målet, han hev
flytt mykje. Vore NVE sidan 1949,
var på Nore på drifta til 1956, sidan
på Aura til 1961, er no komen
heim att til Telemark. Blir vel va-
rande i Telemark. Det er andre
påska han har fri sidan han kom til
NVE, skifta har høvt so, men so



Kristian Ellevset.

kan det bli 3-4 påsker fri etter
kvarandre. Eg spurde om det var
noka hending som har gjort serleg
intrykk, og då fortel han at eit av
åra han var på Nore hadde han
haustferie ei veke, for reinsjakt, og
medan dei var på fjellet fekk ein av
jaktkameratene blødande magesår
atmed Bjønesfjorden ved Tinn-
hølen. Ein av karane måtte då
springe den til vanleg 4 timars marsj
til Dyranut der det er telefon, men
det tok ikkje 4 timar den gongen.
Han ringte so til Bergen og sa at
dei måtte prøve og hente mannen
med fly på Langevatn. Medan bar
dei andre han ned til Langevatn.
Det var ulendet og mørkt so det var
ein fæl tur. Dei kom før flyet og
braut seg inn i ei hytte so den sjuke
fekk ligge under tak. Flyet kom då
det leid på morgonen og henta han
og han greidde seg, men utan å
koma så snart til sjukehus hadde
det nok ikkje gått slik. «Ja dette har
no ikkje noko serleg med NVE å
gjere,» seier Jupskås til slutt. «Men
det var medan du var i vesenet,»
seier eg.

Petra Weberstad.

Her er to av 2. generasjons NVE-
folk som eg snakka med på Songa.

Petra Weberstad er fødd i Brems-
nes herad i 1944 og kom til Sun-
dalsøra i 1945. Dei budde der i 12
år og faren arbeidde på Aura-anleg-
get. I 1957 flytte huslyden til Tokke
for no var det slutt på Aura. Faren
døde i mai 1960, og frå 20. oktober
1960 har Petra arbeidt på kontoret
til NVE på Dalen.

Åge Strøm er fødd i Nore i 1944
der faren arbeidde for Vassdrags-
vesenet. Fire år gamal flytte dei til
Korgen og var på Røssåga-anlegget,
og der budde dei til hausten 1955
då dei flytte til Dalen. Faren om-
kom ved den ulukka som Ulvund
har fortalt om og no er det Åge som
arbeider på anlegget. I 1959 tok han
til som visargut, og hausten 1960
flytte han over på betongavdelinga
og arbeider no der som betongkon-
trollør.

Dei andre eg møtte på Songa var
slike som var der på påskeferie. På
brakke 2 høyrde eg det skulle vere
to mann av dei faste, og då eg gjekk
dit trefte eg båe to ute i gangen, so
då var eg heppen. Det var to Nord-
møringar, Kristian Ellevset frå Sur-
nadal og Henrik Holmeide frå Ting-
voll. Dette var to unge karar, 25 og
31 år, som tok til på Aura og var
der so lenge der var noko og gjere,
og so var det som det er for anleggs-
arbeidarar, dei må flytte etter der
arbeidet er. Ellevset kjøyrde grave-
maskin på Aura og gjer det på
Songa og. Desse gravemaskinene er
av dei største som er i bruk på an-
legg. Sjølve skuffa tek om lag 2 m3
og maskina står i steinbrotet som
skaffar fyllmasse til den store Songa-
dammen. Og jamen trengst det ei
bra maskin og for i Songadammene
vert det i alt 2.2 mill. m3 so vi må
ta over ein million skuffer. Holm,
eide er på lageret, det er berre eit
lite lager på Songa, dei får opp-
sendt frå Dalen, det er ikkje små-
ting som trengst på eit slikt anlegg,
og slikt som diselolje går det opp-

under 200 000 liter på ein mnd. på
Songa. Og de likkar dykk godt her
i Telemark? Ja, vi gjer no det, men
det er lite med gjenter og lange av-
stander til dei.

Tordis Steen er frå Sandnessjøen,
gift med Erling Steen frå Vik på
Helgeland. Dei har vore på Tokke
sia 1957, før den tid var dei 7 år
på Sunndalsøra. Sia dei gifte seg for
23 år sidan har dei flytta frå an-
legg til anlegg og treft mange slag
menneskje. Ein vert kjend med folk
frå heile landet når ein flytter slik
frå stad til stad.

Det var ei veldig omstilling for
heile kroppen å kome til Telemark.

Henrik Holmeide.
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Tordis Steen og mannen.

På Sunndalsøra budde dei 3 m. o. h.
ved fjorden, her bur dei på Amot
640 m. o. h. langt inn i landet. På
Sunndalsøra var det ikkje so bra
med bustad, vi budde i ein gamal
gard 4 huslydar. Der var «so besett
med vind frå Lilledalen» at det var
ofte dei kvidde seg på å gå ut når
den var på det verste. Dei bar ofte
inn ved for fleire dagar for å sleppe
når vinden var på det verste. På
Amot bur dei i einmannsbustad so
der har dei det fint. Det som gjorde
mest inntrykk her i Telemark var
dansane deira Gangar og Springar,
«det gløymer eg aldri første gongen
eg så det». Litt vanskeleg var det
med dialekten i første tida, men det
gjekk fort over.

Oppsynsmann Toralf Taraldsen
er frå Landvik ved Grimstad, og
kona er frå Grimstad.

Taraldsen har vore i NVE sidan
1949, først i 5 år ved Røssåga og so

sidan 1954 på Tokke. Første åra var
det stikking, mæling og planlegging
av heile anlegget. Noko eg hugsar
spesielt var då vi skulle til å ta inn
arbeidsfolk. Vi tok inn to mann, og
dette frettest. Folk møtte opp og
ville ta til med ein gong, ein møtte
opp med arbeidsklæ, han hadde
høyrt at ein av dei to ikkje kom, og
so tenkte han at han kunne ta til i
staden. Folk rette ut handa og
stogga meg i vegane og spurde om
dei ikkje kunne få ta til for det var
løyvt 3 mill, kroner, og då måtte
det verte mange som fekk arbeid.
Ingen tenkte på at alt skulle organi-
serast heilt frå nyo, så vi måtte ta
inn folk etter kvart vi fekk arbeids-
plassar. «Ja, det er eit stort sprang
frå dei 2 den dagen og til dei 900
hausten 1960, sier Taraldsen til
slutt.

Ei av dei første eg kom i snakk
med var Lilly Nordal frå Elsfjord
(no etter heradssamanslåinga
Vefsn). Ho tok til på Dalen som
vaskehjelp i 1956, og har «vaska bra
mykje skit desse åran». Mannen,
Herman Nordal, er oppsynsmann
på anlegget, han er frå Trondheim.
Dei fekk det so mykje betre med hus
på Tokke enn dei var vane, dei
bur no i ein anleggsbustad på Dalen.
I Skjerstad, der dei budde og ar-
beidde for NSB før, var dei utan
elektrisk kraft første 5 åra, men dei
siste 2 åra fekk dei kraft.

Eg spurde so om ho hadde noko
å fortelje som hadde gjort serleg
inntrykk. Klimaet i Telemark var
mildare enn eg var van, og so var
det vanskeleg i første tida å forstå
når folk snakka. Første året hadde
eg lite kontakt med folk, berre når
eg gjekk på butikken og då forsto
vi knapt kvarandre. Det var like
vanskeleg for dei å forstå min dia-
lekt og. Eg hugsar spesielt at det var
vanskeleg å veta at «sjaven» var
han sjølv og «sjoa» var ho sjolv,
men no skynar eg alt dei seier. Det
hjelpte godt at borna lærde det på
skulen og so lærde eg av dei att.

Eg fekk dessverre ikkje fotografi av
alle eg skriv om.

SN

Tokkeanlegget vert
SMÅGUT

mot Sira-Kvina
Årsproduksjon

6 milliarder kilowattimar

Planane for det største kraftverk-
prosjektet ein til no har hatt i Noreg
— utbyggingi av Sira-Kvina — var
nylig føre i statsråd. Det vart sett
fram proposisjon til Stortinget om
løyve til reguleringar og overførin-
gar.

Dei planlagde sju kraftstasjonane
får tilsaman ein installasjon på
1 360 000 kW, og årsproduksjonen
er rekna til nær 6 n-iilliardar kilo,
wattimar når båe vassdragi er fullt
utbygde. Største kraftverket vert
Tonstad på 720 000 kW, mest dob-
belt so stort som Tokke I.

Samla byggekostnader er rekna til
1152 mill. kroner. Krafta skal dels
gå til storindustrielle verksemder og
dels til ålmen forsyning. Øvste regu-
leringsmagasinet i Kvina skal dess-
utan vera turrårsreserve som i vass-
fatige år vil kunne gje eit tilskot til
kraftproduksjonen over heile sam-
køyringsområdet på 2 milliardar
kilowattimar. Igangsetjing av arbei-
det er avhengig av ei nærare ord-
ning av finansieringi og kraftavtaket.

Kursdeltakelse
Overingeniør Kåre Olsen (SEV)

har deltatt i et kurs ved Facit Elec-
tronichs A/S, Göteborg, i Krafttek-
niske beregninger.

Førstesekretær F. Michalsen (S)
deltok i et automasjonskurs i Stock-
holm 9.-13. april.

FN-oppdrag
Konstruktør Fundingsland (H)

har fått stilling i FAO.

FN-stipendiat
Mr. A. Nair vil besøke NVE,

herunder Tokeanleggene, i tia 9.—
21. desember.

'

Dagens fagsjef!
Det har vorte tilsette so mange sjefar i det siste at når det kjem

eit rundskriv no om ledig stilling so er det some som seier: «Er det

dagens fagsjef.»
Toraif Taraldsen.
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Flood, Gaukstad, Johansen, Schønsee, Sundby, Østmo, Følling, Bergh, Kristiansen.

histe med Elektrisiterstilsynet
Når det gjeld tilsyn med elektriske anlegg er landet

delt opp i 6 område. 1. distrikt er fylka Oslo, Akers-
hus og Østfold. 2. distrikt Hedmark, Oppland, Buske-
rud og Vestfold. 3. distrikt Telemark, Aust-Agder,
Vest-Agder og søre del av Rogaland. 4. distrikt nordre
del av Rogaland, Bergen, Hordaland og Sogn og
Fjordane. 5. distrikt Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag
og Nord-Trøndelag og 6. distrikt Nordland, Troms og
Finnmark og so Svalbard.

Kvart av desse områda har eit kontor med ein over-
ingeniør til sjef. Ein gong i mellom møtest alle desse i
Oslo til samla konferanse ved Tilsynskontoret i Elek-
trisitetsdirektoratet for å drøfte aktuelle saker. I dagane
26.-28. mars var det ein slik konferanse og Fosse-
kallen nytta høvet og fekk eit bilete av dei som var
samla. SN

Kort referat fra møte med overingeniørene ved Elek-
trisitetstilsynet 26.-28. mars 1962.

Deltakere.

Odd Kristiansen, Elektrisitetstilsynet 1. distrikt
Hans P. Bergh, —»— 2. distrikt
Fredrik Sundby, —»— 4. distrikt
Endre Østmo —»— 5. distrikt
Ingvar Følling —»— 5. distrikt
Alf Schønsee, Konsesjons- og Tilsynsavdelingen
Alf Johansen, —»—

Jørgen Flood, Elektrisitetstilsynet 3. distrikt var for-
hindret fra å møte de to første møtedagene, men del-
tok i møtet siste dag. Avdelingsdirektør Trygve Hodne
var forhindret fra å møte på grunn av sykdom.

Etter at sjefen for Elektrisitetsdirektoratet, direktør
Gaukstad, hadde ønsket alle velkommen, ble møtet
åpnet.

Rundskriv av 17. mars 1962 fra Statens Vegvesen
vedrørende kontroll av elektriske motorvarmere ble
utdelt, og det ble i korte trekk gjort rede for innholdet
av rundskrivet. Da man antar det er av interesse,
siterer man følgende fra rundskrivet:

«Elektriske motorvarmere for motorkjøretøyer er fra
22. juni 1960 av Industridepartementet tillatt utført 


for nettspenning opp til 250 volt (mot tidligere med
transformator for høyst 65 volt). Motorvarmere har
siden den tid fått en stigende anvendelse i motorkjøre-
tøyer, og det kan formentlig i tiden framover ventes
at slike apparater blir tatt i mer alminnelig bruk.

Overgangen til nettspenning medfører større fare
for skade på liv og eiendom ved feil i apparatet eller
tilførselsledning. For å oppnå størst mulig sikkerhet må
motorvarmer så vel som apparatinntak og tilførsels-
ledning derfor være av robust utførelse for å kunne
tåle de påkjenninger som de kan bli utsatt for i et
motorkjøretøy. Elektriske motorvarmere skal være god-
kjent av Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMK0).

Motorvarmere skal være forskriftsmessig tilkoplet til
ledningsnettet og jordet ved jordingsstikkontakt. Der-
ved får også kjøretøyet jordforbindelse. — Dersom
jordforbindelsen ikke er i orden, vil kjøretøyet ved
eventuell feil i motorvarmer med tilbehør, eller i til-
førselsledningen (f. eks. isolasjonsfeil eller skadet led-
ning) kunne få så høy spenning mot jord at en berø-
ring av kjøretøyets metalldeler vil kunne være livs-
farlig.

Under henvisning til ovenstående har vegdirektøren
i samråd med Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
og Norges Elektriske Materiellkontroll funnet det nød-
vendig at de bilsakkyndige i forbindelse med vanlige
vognundersøkelser fører kontroll med elektriske motor-
varmere montert i kjøretøyer.»

Man gikk så over til sakslisten for møtet, og man vil
her i korte trekk omtale noen av de saker som var
framme:

380 V anlegg med isolert nulipunkt.

Man diskuterte utførelsen av 380 V anlegg med iso-
lert nullpunkt. Slike anlegg skal bare brukes for spesi,
elle formål i industrien og skal utføres etter lavspen-
ningsforskriftene med tilleggsbestemmelser om bl. a.
jordingen.

Adgang til høyspenningsrom.

Saken ble ganske kort diskutert og man var enige
om at bestemmelsene i Driftsforskrifter for høyspen-
ningsanlegg klart ga beskjed om hvem som har ad-

FOSSEKALLEN 7



gang til høyspenningsrom, og at det for Elektrisitets-
tilsynet bare er å holde seg til disse bestemmelser.

Fellesføring av lavspennings- og svakstrørnsiedninger.

I  henhold til § 225 i Forskrifter for elektriske anlegg
kan i særlige tilfelle svakstrømsledninger på kortere
strekninger føres på felles masterekke med lavspen-
ningsledninger etter skriftlig tillatelse fra NVE.

Slike søknader har i de aller fleste tilfelle blitt inn-
vilget på nærmere fastsatte vilkår. Antallet søknader
har etter hvert økt betydelig og behandlingen av søk-
nadene medfører en god del arbeid for Elektrisitets-
tilsynet og NVE. For å avlaste Elektrisitetstilsynet og
NVE med dette arbeid ble det vedtatt å meddele
Elektrisitetstilsynet generell bemyndigelse til å avgjøre
saker om fellesføring av lavspenningsledninger og svak-
strømsledninger eller svakstrømskabel tilhørende Tele-
graf verket.

En rekke andre saker ble også framlagt på møtet.
Det vil legge beslag på for mye spalteplass å gi noen
særlig omtale av sakene, og man vil derfor bare kort
nevne noen av de viktigere:

Tilsyn og kontroll av Forsvarets elektriske anlegg.
Jording av apparater på stativer.
Gjennomgående jordledning ved større overføringslinjer.
Det stedlige tilsyns plikter.
Sakkyndig driftsledelse.
Høyspennings plastkabel i skjermet utførelse som jord-

kabel.
Kontroll av salgs- og spilleautomater ved NEMKO.
OmrådekonseSjon for 1000 V anlegg.
Godkjenning av jordingsapparater.

A. Johansen

FORURENSINGav våre VASSDRAG
Undertegnede er av redaktøren

anmodet om å fortelle litt om et
kurs i rensing av avløpsvann, som
ble holdt i Stockholm i april i år,
og som jeg fikk anledning til å
delta i.

La meg da først få understreke at
spørsmålet om å beskytte våre vass-
drag mot skadelig innflytelse fra
utslipp av boligkloakkvann og indu-
striavløpsvann er høyst aktuelt, hvil-
ket enhver har anledning til å kon-
statere ved å lese dagens aviser o. 1.
Mengden av utslipp av forurenset
vann er i de siste 15-20 år steget
meget foruroligende, grunnet den
stadig økede bebyggelse og menne-
skenes krav om bedre hygiene samt
den sterke ekspansjon på industri-
ens område. Man må vel si at en
av vassdragenes viktigste oppgaver
er å hjelpe menneskene å bli kvitt
det i større eller mindre grad for-
urensede avløpsvann — å la dette
bli transportert bort ved hjelp av
strømmende vann er utvilsomt den
enkleste måte dette kan gjøres på.
På den annen side må man være
klar over de skadevirkninger som
derved oppstår i vassdragene (resi-
pientene) og likeledes ha kjennskap
til hva som kan og må gjøres for å
redusere disse mest mulig. Av slike
skadevirkninger kan nevnes: hel
eller delvis ødeleggelse av vannet
som drikkevannskilde og badevann,
nedsettelse og eventuell hel utryd-
delse av fiskebestanden, utskjern-
ming av vassdraget ved bl. a. gjen-
groing og sjenerende lukt (såkalte
estetiske forhold) m. m.

Vanligvis og ifølge sine naturlige
årsaker kommer utviklingen og pro-
blemer ved en rekke forhold som
har med vårt samfunn å gjøre noe
senere til Norge enn til mange andre
siviliserte land. Til disse forhold
hører også forurensningen av våre
vassdrag. Preblernet her er duk-
ket opp og er blitt behandlet i
land rundt om i verden og også i
vårt naboland Sverige, før vi her i
landet har stått overfor de samme
problemer og oppgaver. Det gjelder
derfor å benytte seg av denne for
Norge fordelaktige faseforskyvning
og ta opp saken før stillingen blir
for prekær. Og dette er til dels
gjort her i landet av en rekke dyk-
tige fagfolk, som i mange år har viet
seg problemene. Det kan nevnes et
flertall by- og kommuneingeniører,
Statens institutt for Folkehelse, In-
spektøren for Ferskvannsfisket med
sine fiskerikyndige konsulenter,
Norsk Institutt for Vannforskning,
helseråder rundt om i landet o. a.

Men ennå kan man vel si at det
blant befolkningen jevnt over i lan-
det er lite kjennskap til forurens-
ningsproblemet og de skadevirk-
ninger som er oppstått og ytterligere
kan påføres vassdragene og deri-
gjennom vårt daglige liv og våre fri-
tidssysler. En ikke liten del av for-
urensningene skjer uten tvil p. g. av
folks tankeløshet og uvitenhet.

Riktignok har man Vassdrags-
loven av 1940, som i kapitel 5 for-
byr å slippe ut i vassdrag ting, urent
vann o. 1., som kan ha skadelig inn-
virkning på vannet. Og loven be-




stemmer videre at slike utslipp ikke
kan foretas uten etter tillatelse av
Kongen. Søknad om tillatelse av ut-
slipp skal sendes Hovedstyret for
Norges Vassdrag- og Elektrisitets-
vesen, hvor den behandles av Vass-
dragsavdelingen. Søknaden legges ut
til ettersyn for dem som saken ved-
kommer og utleggingen kunngjøres
i Norsk Lysingsblad og i en eller
flere aviser. Det settes en frist av
minst 20 dager for framsetting av
innvendinger. Dessuten innhentes
uttalelse fra stedets helseråd samt
vedrørende fisket fra Inspektøren
for Ferskvannsfisket. Videre kan  alt
etter sakens natur søknaden fore-
legges til uttalelse fra forskjellige
andre etater og organisasjoner. Ho-
vedstyrets innstilling oversendes
Industridepartementet, som så i
medhold av vassdragsloven utsteder
utslippingstillatelse.

Lovverket om beskyttelse av våre
vassdrag mot forurensing kan vel
ikke sies ennå å være helt fullkom-
ment. En lovkornite er imidlertid
f. t. beskjeftiget med å studere pro-
blemene og vil sannsynligvis i 1963
komme med forslag til ny lov. Den
gjeldende vassdragslov omfatter så-
ledes ikke direkte grunnvann og er
hovedsakelig basert på utnyttelse og
beskyttelse av overflatevann. Av
andre ting som mangler kan nevnes
et kontrollerende organ som har
overoppsyn med vassdragene og f
rene for forurensing. Ifølge § 1 pkt.
1  i Instruks av 15. juni 1960 for
Norges Vassdrags- og Elektrisitets-
vesen skal dette «våke over off ent-

8 FOSSEKALLEN



lige og almene interesser i vass-
dragene». Således kan det sies at de
forannevnte oppgaver tilligger Vass-
dragsvesenet, men dette har f. t. in-
gen utbygd organisasjon (med f. eks.
distriktsrepresentasjon), som over,
våker de forskjellige farer, skade-
virkninger o. 1. vedrørende vass-
dragenes forurensing. I Sverige
har de siden 1957 den såkalte Vat-
teninspektion (p. t. underlagt Jord-
bruksdepartementet), som har hjem-
mel i en egen tilsynslov for vass-
drag, sjøer og andre vannområder.

Antall søknader til behandling
ved Vassdragsavdelingen er de siste
ti år steget fra 24 til ca. 80 saker
pr. år og vil nok i årene framover
ytterligere stige. Saksbehandlingen
kan alt etter sakens natur ta fra ca.
3 måneder til flere år. At Vann- og
kloakk-kontoret ved Vassdragsav-
delingen i de senere år har vært (og
fortsatt er) sterkt underbemannet
har nok hatt sin innvirkning på at
sakksbehandlingen dessverre ofte
tar lang tid.

Forurensingsproblemene gjenspei,
ler seg i søknadene, men dessuten
ser man av disse at søkeren dess-
verre ofte ikke har kjennskap til
eller tatt notis av de siste års utvik,
ling på området. Selv store kommu-
ner framlegger i sin søknad om til-
latelse av utslipp kloakkplaner som
er basert på rensing av kloakkvan-
net ved såkalte septictanker, som av
fagfolk ansees å være så vel teknisk
som økonomisk en helt forkastelig
renseprosess for avløpsvann fra
støre tettbebyggelse. Disse tankene
har en renseeffekt vedrørende or-
ganisk substans på bare 30-50 pro-
sent og som oftest langt mindre
grunnet forsømmelse av regelmessig
tømming og pass for øvrig.

Ved felles renseanlegg taler man
i dag om lavgradig og høygradig
rensing, hvorav det ved den
gradige (den såkalte mekaniske)
som regel kun skjer en sedimente-
ring av de flytende og svevende for,
urensinger. Ved den høygradige
rensing skjer rensingen biologisk og
foregår normalt etterat avløpsvan-
net først har gjennomgått en lav-
gradig rensing. Av høygradig rense-
anlegg er det uteksperimentert for,
skjellige metoder og utførelser, f.
eks.: Aktivslamanlegg, biologiske
filtere (rislefiltere), oksydasjons-
dammer (ringkanaler), laguner m.
fl. Ved disse anlegg kan renseeffek-
ten bringes opp i 90-95 prosent.
Samtidig skjer her en bakteriologisk
rensing ved at bakteriantallet redu-
seres med opp til 95-99 prosent.

Ved så å si samtlige renseanlegg
får man igjen en mengde slam, som
må viderebehandles før det kan
skaffes bort eller henlegges. Som of,
test blir det pumpet over i store
tanker for avvanning og utråtning.
Det kan ved større anlegg bli ganske
store mengder utråtnet slam, og
problemet er således hva man skal
gjøre med det. Man har f. eks. ved
enkelte anlegg innretninger for å
brenne slammet etter at det er tør-
ket på såkalte vakuumfiltere. Andre
steder dumper man det i havet eller
har særskilte tømmeplasser hvor det
kan isoleres. Forsøk med å få det
avlevert til jordbruket som gjødning
har som regel slått feil. Slampro-
blemet ansees ofte å være minst like
komplisert som spørsmålet om av-
løpsvannets rensing.

Foruten forurensing fra boligblok-
ker (kommunalt avløpsvann) har
man forurensingen fra industri-
bedrifters avløpsvann, og dette siste
betinger vanligvis en større fare for
våre vassdrag. De forskjellige indu-
stribedrifters avløpsvann inneholder
aTfallsstoffer som dreper eller hin-
drer den biologiske aktivitet som
vanlig rensing i renseanlegg beror
på. Bedriftene må derfor som regel
ha sine egne renseanlegg. Foruren-
singsmengdene er som oftest også
større enn fra vanlig kommunalt
avløpsvann. Således tilsvarer f. eks.
forurensingene fra en sulfitcellulose-
fabrikks daglige produksjon av 1
tonn sulfitmasse forurensingene pr.
dag fra 2000 personer. Noen indu-
stribedrifter har såkalt giftig avløps-
vann (f. eks. cyanid fra galvaniske
bad), som direkte dreper fisken,
hvis det urenset slippes ut i vass-
drag.

Avløpsvann inneholder også
gjødselsstoffer (næringssalter som
fosfater m. m.). I biologiske rense-
anlegg fjernes vanligvis bare en
mindre del av disse stoffer, slik at
avløpsvannet kan forårsake sterk
vekst av alger og liknende i vass-
draget.

Som man ser av ovenstående er
det et kompleks av problemer, og
rundt om i verden er fagfolk be-
skjeftiget med å finne stadig bedre
tekniske og økonomiske måter å
rense avløpsvannet på og dermed
sikre vassdragene mot for stor for,
urensing.

Jeg nevnte ovenfor at folk i Norge
stort sett ikke har tatt etter utlandet
i bygging av felles renseanlegg, men
årsaken til dette er nok også av
økonomisk natur. De fleste kom-
muner har ikke økonomisk evne til 


å bygge disse anlegg, som oftest be-



tinger en stor investeringskapital.
Man regner med at anleggsutgiftene
for høygradige renseanlegg beløper
seg til kr. 100-300 pr. tilkoblet
person. Hertil kommer i forbindelse
med renseanlegget utgifter til even-
tuell nødvendig omlegging av tid-
ligere ledningsnett o. 1. I flere land
har nå staten trådt støttende til og
gir statsbidrag for bygging av felles
renseanlegg. Her i Norge er det som
kjent statsbidrag for vannforsy-
ningsanlegg, men den tid er vel
nå kommet da staten også må ta
mer aktiv del i problemene med av-
løpsvannet. I Sverige f. eks. gis det
statsbidrag på 10-20 prosent av
anleggskonstnaden så vel til kom-
munale vannverk som renseanlegg
(kloakkanlegg). Bidragets størrelse
vurderes bl. a. etter kommunens
skatteinntekter i forhold til hele
landets skatteinntekter. Dertil kan
det gis såkalt forhøyet statsbidrag til
renseanlegg når de totale anleggs;
kostnader for det samlede anlegg
(hovedledninger, pumpestasjoner,
renseanlegg m. m.) overstiger kr.
250.00 pr. tilkoblet person (såkalt
ekvivalent person). Forhøyet bidrag
beregnes da på den del av anleggs-
kostnadene som ligger over kr. 200.00
pr. ekvivalent person. Ved hjelp av
den økonomiske støtte fra staten•er
det i Sverige pr. juni 1961 bygd
høygradige renseanlegg for en folke-
mengde av ca. 1.1 million personer.
I Sverige bygges det nå for like store
beløp på vann- og avløpssektoren
som på kraftverkssektoren, nemlig
sv. kr. 500 millioner pr. år, hvorav
til vannverk kr. 70 millioner, til
renseanlegg kr. 100 millioner og til
hovedledninger o. 1. kr. 330 milli-
oner med ca. halvparten på hver.
Statsbidrag til renseanlegg beløper
seg til ca. kr. 55 millioner pr. år.
Søknader om statsbidrag til både
vannverk og renseanlegg behandles
og avgjøres av Vatten- och Avlopps-
byrån i Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen, som sorterer un-
der Kommunikasjonsdepartemen-
tet. Dette kontor har en god utbygd
organisasjon med hovedkontor i
Stockholm og representanter (di-
striktsingeniører) i hvert län: 23 stk.
I Norge behandles som kjent søk-
nader om statsbidrag til vannverk
av Landbruksdepartementet. Hvil-
ket departement/etat som skal be-
handle eventuelle søknader om
statsbidrag til renseanlegg når
denne ordningen i sin tid kom-



mer i stand, er vel fremdeles et
åpent spørsmål. Men har vi tilstrek-
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kelig antall kvalifiserte personer som
han behandle og vurdere planer for
moderne renseanlegg? Det finnes
neppe i dag.

For å vende tilbake til forholdene
i Sverige, kan det ytterligere opply-
ses at man der ser på utviklingen
slik at i 1970 vil utgiftene til byg-
ging av vannverk og renseanlegg
langt overstige utgiftene til kraft-
verksutbyggingen. En liknende ut-
vikling kan vi vel vente også her i
landet, selv om den nok vil inn-
treffe noe senere.

Disse forhold i vårt naboland
skulle gi oss noe å tenke på, og når
man dessuten ser på de mange og
store oppgaver som således ligger
foran oss på avløpsvannsektoren,
sier det oss at det snarest må skaffes
fagfolk som har inngående kjenn-
skap til de mest moderne utførelser
av gode og økonomiske renseanlegg.
Det vil imidlertid ikke bare trenges
planleggere — det må også skaffes
teknisk personell til drift av disse
renseanlegg. Et felles renseanlegg
er sterkt mekanisert: pumper, ven-
tiler, vifter, kompressorer, slam-
skraper m. m. og må følgelig passes
omhyggelig skal renseanlegget virke
tilfredsstillende og ha den forutsatte
renseeffekt. Det må dessuten med
jevne mellomrom taes kjemiske/
bakteriologiske prøver av vannet og
slammet i de forskjellige faser i
renseprosessen. Man kan si at et fel-
les renseanlegg er en kjemisk be-
drift, men med den forskjellen at
råstoffet her (avløpsvannet) til sta-
dighet kan skifte både i sammenset-
ning og mengde. Når den biologiske
prosess er kommet i gang er den
meget sårbar med hensyn til kon-
sentrasjon og vannmengder. Derfor
er det viktig at overflate- og drens-
vann, hvis vannmengder vokser
sterkt under sriøsmelting og regn-
skyll, ikke føres inn i kloakklednin-
gene og dermed til renseanlegget,
men føres forbi dette i egne led-
ninger — såkalt duplikat lednings-
system.

I Sverige har man forsøkt å løse
problemet med kyndige personer til
driften ved å holde kurser hvor
disse får sin opplæring og videre
utdannelse. Kursene som holdes si-
den 1958 (to ganger pr. år), var i
begynnelsen nærmest beregnet ute-
lukkende for driftspersonell, men
besøkes nå så vel av konsulenter
som av ingeniører fra kommune- og
statsetater.

Det var noen av disse kurser jeg
deltok i, og som jeg skulle fortelle
litt om. Jeg var med på to kurs:

Kurs I og II i rensing av avløps-
vann i tiden 2.-14. april i år ved
Statens Hantverksinstitut i Stock-
holm. Kursene er begrenset til 30
deltakere og varer hver i en uke.
Det holdes forelesninger fra kl. 8—
12 og kl. 13-17 hver dag, dessuten
er det lagt inn laboratorieøvelser
(kjemiske analyser) og besøk ved
renseanlegg. Siste dag holdes det
dessuten eksamen, og det utstedes
bevis for å ha deltatt i kurset og be-
stått eksamen.

Kurs I behandler de mer almin-
nelige problemer vedrørende av-
løpsvannets rensing, forholdene i
resipienter og deres evne til selv-
rensing m. m. samt lavgradige rense-
anlegg og drift av disse. Kurs II om-
fatter forskjellige høygradige rense-
anlegg med drift og slambehand-
ling. Kursene var meget interessante
og lærerike og ga en god innføring
i renseteknikken. Lærerkreftene hen-
tes fra forskjellige tekniske og admi-
nistrative etater i stat og kommune
samt fra større konsulentfirmaer.
Forelesningene var av meget høy
standard, og det aller nyeste på de
enkelte områder var tatt med. Sta-
ten yter bidrag til kursenes drift, og
blant de fremste initiativtakere til
kursene er Vatten- och Avlopps-
byrån i Kungl. Våg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen.

Foruten de to nevnte kurs i ren-
sing av avløpsvann, holdes det lik-
nende kurser å 1 uke i vannforsy-
ningsanlegg, spesielt kurs for vann-
og renseanleggs tekniske utrustning
samt mer almene og forberedende
kurser bl. a. i matematikk og kjemi
med henblikk på deltakere med en
til dels mindre skoleutdannelse.

Etter som det ble meg fortalt, var
jeg den første nordmann som hadde
deltatt i disse kurser, og det ble fra
kursets ledelse framhevet at nord-
menn var meget velkomne til
kursene. Med den erfaring jeg har
fra kursene, vil jeg sterkt anbefale
nordmenn så vel fra etater (ikke
minst fra Vassdragsvesenet) som fra
konsulentyrket og dessuten drifts-
personell ved renseanlegg å ta del i
disse kurser. Da kursene jo holdes
2 ganger om året: vår og høst, kan
man om det er vanskelig med
lengre fravær fra sitt daglige arbeid,
ta ett kurs om gangen.

Det har vært på tale å arrangere
liknende kurs i Norge, men så lenge
disse ikke er kommet i gang, kan
jeg ikke nok anbefale at man benyt-
ter seg av svenskenes velvilje i å la
nordmenn delta i sine.

Age Hjelm-Hansen.

johan jerstad
Overingeniør Johan Jerstad av-

sluttet sitt arbeid i etaten den 15.
mai, og med denne beslutning
trådte en av etatens strevsomme og
tro tjenere ut av et langt og
oppfyllende virke i hydrologiens og
kraftplanleggingens tjeneste.

Jerstad er født i 1893 og tok
eksamen ved NTH i 1918. Allerede
i 1919 begynte han i Vassdrags-
vesenet ved Den hydrologiske av-
deling.

I de første årene arbeidet han
med oversikt over landets vannkraft.
Fra 1925 til 1949 var han opptatt
med ren hydrologi. Fra høsten 1949
gikk han igjen over til kontoret for
undersøkelse av landets vannkraft
og da som kontorets bestyrer. I 1950
ble Jerstad overingeniør II og i 1961
overingeniør I. Fra 5. september
1960 til 15. februar 1961 fungerte
Jerstad som sjef for Den hydrolog-
iske avdeling. Jerstad har hatt per-
misjon for å være med i Abjøra-
skjønnet og i 1956 ble han som
norsk representant valgt til å delta
sammen med Uddeholms Aktie-
bolag i de oppmålinger som var
nødvendige i forbindelse med klar-
legging av eiendomsforholdene til
vannrettighetene i Trysilelva ved
riksgrensen.

Jerstad fikk avsluttet sitt verk
«Nyttbar vasskraft i Norge» før han
sluttet. Denne boka er den eneste
fullstendige oversikt vi har over lan-
dets potensielle vannkraft og den
karakteriseres best med sitat fra en
av anmelderne: Elektroteknisk Tids-
skrift 75 (1962) nr. 5:

«Det er ikke meget vanleg tekst
i boken, men det som er, burde ha
vært skrevet på et av våre offisielle
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ust-Agder
Det er so at du er sjef for elek-

trisitetsforsyningskontoret, direktør
Blakstad?»

«Fylket har ikke noe egentlig
elektrisitetsforsyningskontor. Fyl-
kets interesser på dette område be-
sørges av direktøren for Aust-Agder
Kraftverk, som i sin tid også fun-
gerte som overingeniør for Elektri-
sitetsforsyningen.»

«Kvar er du frå og kor lenge har
du vore der i Arendal E.verk?»

«Jeg er født og oppvokset i Aren-
dal og gikk på skole her til og med
artium. Høgskolen tok jeg i Trond-
heim og så arbeidet jeg et par år i
Oslo og et par år i Haugesund. Så
reiste jeg hit til Arendal og begynte
på kraftverket og har siden vært
her. Den første tiden som drifts-
ingeniør, de senere år som direk-
tør.»

«Korleis er elektrisitetsforsyninga
ordna i fylket?»

«Elektrisitetsforsyningen i fylket

skriftspråk. Innledningen og tabell-
hodene er oversatt til engelsk.

Disse kritiske bemerkninger må
imidlertid ikke overskygge det fak-
tum at verket er et kildeskrift av
stor verdi. Det arbeidet som ligger
bak kan bare karakteriseres som
enormt, og det er intet mindre enn
en prestasjon av Vassdragsvesenets
hydrologiske avdeling at den med
sin svake bemanning og vanskelige
arbeidsforhold har maktet dette
krafttaket i tillegg til sine mange
andre gjøremål.

Boken er grei å finne fram i.
Oppdelingen etter fylke med sorte-
ring etter vassdrag gjør den grei å
finne fram i. Trykk og utstyr er av
god standard. Ved gjennomlesing
ønsker en seg stadig ytterligere opp-
lysninger om de prosjektene som er 


besørges av: Arendal Elektrisitets-
verk som forsyner Arendal, Tvede-
strand og Grimstad. Verket eies av
Arendal kommune.

Aust-Agder Kraftverk som forsy-
ner samtlige fylkets landkommuner
samt Risør og Lillesand. Dessuten
får Nissdal kommune i Telemark
sin energi fra Aust-Agder.»

«Er det fylket som eig kraftverket
eller korleis er det oppbygt?»

«Aust-Agder Kraftverk er et rent
fylkeskommunalt foretagende med
eget styre. Starten regnes fra 1. juli
1921. Da Aust-Agder Kraftverk
startet i 1921, forsynte Arendal EV
en del av de kommuner som ligger
rundt byen. Disse hadde lokale for-
delingsnett. Etter hvert bygde Aust-
Agder Kraftverk ut sitt ledningsnett
over hele fylket og innløste de kom-
munale ledningsnett. P. g. a. depre-
sjonen i 1920-30-årene gikk alt
nokså tregt med utbyggingen, så
først i slutten av 1940-årene var hele

behandlet. Bedre bevis på at boken
tjener sin hensikt, kan vel ikke fin-
nes.»

Jerstad har sans for humor og har
en velkjent og smittende latter. Han
er stø og rett fram i sin tankegang
og går ikke på akkord med noe
eller noen. Han er meget interessert
i dialekter og bygdehistorie, og det
bør nevnes at han har utgitt en
bygdebok fra sin heimbygd Fjot-
land. Kvinas dalføre og traktene
deromkring holder Jerstad meget
av. Han har sin egen hytte på Myg-
land og besøker denne så snart det
gis anledning til det.

Vi vil takke Jerstad for hans
verdifulle tjeneste ved Den hydro-
logiske avdeling, og vi ønsker ham
alt godt for framtiden.

1. Otnes.

fylket forsynt. Aust-Agder Kraft-
verk leverer kraften til husvegg
hos hver enkelt abonnent. Aust-
Agder Kraftverk forsyner i alt ca.
60 000 mennesker med kraft.»

«Det er ikkje lite med leidnings-
nett kraftverket då har å halde or-
den på?»

«Nei, for å greie dette er det bygd
ca. 2000 km høyspentlinjer, ca.
3000 km lavspentlinjer og satt opp
ca. 1100 fordelingstransformatorer.
Det er 8 transformatorstasjoner for
60/22 kV og 4 stasjoner for 22/6
kV. Fordelingsspenningen er stort
sett 22 kV, men på en del av de
gamle kommunale ledningsnett be-
nyttes fremdeles 6 kV. De er dog
under ombygging.»

«Har de kraftverk sjølve eller må
de leige kraft?»

«Kraftforsyningen foregår dels fra
egne anlegg dels ved leiet kraft.

Følgende kraftverk eies av Aust-
Agder Kraf tverk:

Høgefoss kraftanlegg, (nylig om-
bygd). Eldre installasjon 17.5 MVA,
nytt aggregat 21 MVA.

Dynjanfoss kraftanlegg (bygd.
1951). Installasjon 39 MVA.

Berlifoss kraftanlegg (bygd 1957).
Installasjon 10 MVA.

«Det er sikkert store omskifte si-
dan du tok til og fram til i dag?»

«Ja, det har vært en veldig eks-
pansjon på mange områder, og i
kraf tforsyningen har den vært
ekstra stor.»

SN
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Da Møsdammen reddet Rjukan fra undergang

Et  35-årsminne av  John Frey
Historiens mest slående eksempel på
betydningen av vassdragsregulering

Det har forekommet her til lands,
at visse lag av befolkningen, ja hele
politiske partier, la seg til den vane
eller rettere uvane å se med skjeve
øyne på all vassdragsregulering, som
gjerne ble betegnet som «eksploate-
ring av Norges naturherligheter i
storkapitalens interesse». — Her
skal gis et alle tiders eksempel på
hva vassdragsregulering kan bety for
distrikter med trange dalfører og
uregjerlige elver, idet vi tar for oss
flomkatastrofen i Vestfjorddalen i
Tinn i juni 1927, da den store Møs-
dammen faktisk reddet en bybefolk-
ning på oppimot 9000 mennesker
fra den visse undergang og sparte
umåtelige verdier for total ødeleg-
gel se.

Våren var uvanlig sein det året,
og det hadde ikke vært noen snø-
smelting i «heimefjøddi», som tinn-
dølen kaller bergene nærmest dalen.
Det slo inn plutselig med meget
varmt vestavær, og det striregnet i
fire døgn i ett trekk. Gaustatoppens
mektige fjellkam stanset regnsen-
teret, så det ble stående stille over
Vestfjorddalsgropen og dens nær-
meste omgivelser og trykke seg mot
bergveggen lik en svamp som krystes
ut. Det var et uavlatelig skybrudd,
rett ned og uten ende høljet det
som sammenhengende vannstråler.

Om formiddagen den 24. juni
gikk det hvitskummende bekker i 


alle fjell, og elven Måna i dalbun-
nen steg faretruende. Andre dagen
vokste bekkene til vilt brusende
fossefall — ja hele dalen var som
en eneste foss, og det begynte å gå
steinsprang i liene. Hos politimeste-
ren oppe i Villavegen dumpet det
ned en stein så stor som halve huset
og la seg midt i tunet, og i Skriu-
gata gjekk ein stein tvers igjennom
husveggen og fylte hele kjøkkenet.
De fossende flombekkene skar dype
grøf ter i gater og veilegemer, og
mange hus ble avskåret fra omver-
denen, så beboerne fant seg inne-
stengt og i en alt annet enn behage-
lig situasjon. Andre steder grov
vannflommen fra bergesidene seg
inn under husmurene, og folk flyt-
tet oppskremt opp i ura. Halve
prestegårdshagen i Skogvegen f. eks.
ble i løpet av et par timer feid vekk
av vannet.

Luften dirret som av et perma-
nent drønn, det ga gjenlyd mellom
dalsidene som av en økende kanon-
torden. Alle bekkefossene fra de
steile berghengene førte med seg
store og små stein og frambrakte en
eiendommelig rullende drønnende
katastrofelarm av stor uhygge. Knit-
ringen av de frie steinsprangene
braket som maskingeværsalver rundt
i bergene.

Nede i dalbunnen fylte flomvan-
net snart alle kjellere. Hver gate på

Rjukan var som en flomdiger elv,
og angsten bredte seg etter hvert
over hele byen. Overalt var brann-
mannskaper, fabrikkarbeidere og
politi på ferde for å hjelpe med ut-
flytting eller gateutbedring. Mange
steder måtte det i all hast bygges
provisoriske demninger for å be-
skytte fabrikkanlegg og hus og
hindre hel ødeleggelse av gatene. En
mengde familier som mente de var
i fare måtte hjelpes over i mindre
utsatte hus.

Utpå ettermiddagen iakttok kom-
munens kontorsjef L. som sto og
batraktet flomkaoset fra den k.
leiegårdens vinduer et eiendomme-
lig fenomen. Nord for bygningen
var det gravd ut noen store bygge-
tomter og disse fordypningene
hadde fylt seg, så det var dannet en
innsjø midt i Rjukanbyen. Som han
står der og ser, begynner denne
sjøen å synke for øynene på ham
med en fart som når vannet blir
tømt ut av et badekar. — Feno,
menet kan ikke ha noen annen for,
klaring enn den, at Rjukan er bygd
på et underlag av skredstein. Van-
net hadde der i byggegropene fun-
net veien ned gjennom disse og for-
svant i undergrunnen fortere enn
«innsjøen» kunne fylle seg igjen.

Om kvelden begynte det å gå
større ras oppe i storfjellet mot
Gaustaknærne. Svære vann-, stein-
og jordmasser tordnet utover og
truet hvert øyeblikk med å fylle
elven Måna, som løper midt gjen-
nom den langstrakte byen, hvilket
ville ha til følge at også det brus-
ende elvevannet skylte inn over
Rjukans nedre bydel Tveito. Skre-
dene begynte som en tynn vann-
sprut øverst på bergkammen, som
så etter hvert rev med seg mer og
mer stein og jord, skog og rask, og
vokste i styrke og velde. Det var et
spennende skue å følge, hvordan de
veldige skredene, ofte i en bredde
av opptil hundre mter, buldret ut i
elvens grågule vannmasser, så den
hver gang svulmet opp som et
uhyre som krummer rygg.

Spenningen var i hvert fall stor
nok for Tveitos flere tusen innbyg-
gere, som hvert øyeblikk hadde den
uhyggelige eventualitet for øye å
befinne seg midt i en opprørt sjøFra raset i Skriugt.  Rjukan  Dagblads gård.
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eller rettere sagt en stri elv, hvis
evne til å øke sine rivende vann-
masser man bare hadde en knu-
gende anelse om. Det gikk nå skred
praktisk talt hver halve time og de
steg stadig i omfang. Men elven
raste nedover så stri i leiet sitt at
den greide etter hvert å feie jord-
og steinmassene med seg nedover til
strykene ved Ingolfstrand, så faren
for Tveito ble hver gang avverget
liksom ved mirakuløse inngrep fra
skjulte krefter, om det enn av og til
skylte en styrtbølge ned over by-
delen.

Men det skybruddliknende regnet
drev på uten nåde, og nå gikk det
store skred også andre steder i
dalen. Uavlatelig dundret rasene
ned over de fossende bergsidene.
Hele fabrikkenes arbeidsstyrke på
dengang tre tusen mann var satt
inn for å berge, da det flere steder
så meget alvorlig ut for Hydros
store anlegg. De slepte sandsekker
og stein sammen til vernemurer
oppe i fjellet for å prøve å lede
skredene unna fabrikkbygningene.
Under disse forebyggende arbeider
gikk det dessverre med 6 mann
som ble begravd under steinmas-
sene.

Folk var i livsfare ellers også
mange steder i byen. Øverst i Villa,
veien gikk det nesten samtidig to
store ras på hver side like innpå
veggene av et bolighus. En kan
tenke seg hvordan beboerne var til
mote. Det gikk ville rykter om hele
bydeler som var begravd under
rasene. Men det var ikke gjørlig å
skaffe seg sikker underretning, for
telefonnettet var helt ødelagt og
gatene uframkommelige for folk
uten særlig utstyr.

Mørket kom tidlig, da regnskyene
lå tett som et teppe over dalen, og
natten til den 26. ble reine domme-
dagsnatten på Rjukan. Skredene
brølte, så folkene måtte rope høyt
til hverandre inne i husene for å
bli hørt. I nattmørket fortonte rasene
seg — på grunn av sterk gnist-
dannelse på tross av vannet som
om veldige glødende slanger buktet
seg ned over bergveggene.

Dette sto på hele natten, men
redselen blant befolkningen økte til
hel panikk om morgenen, da en grå
dag begynte å lysne over de vann-
drivende fjell. Som klimaks på det
hele var det nemlig total solformør-
kelse den junimorgenen, og da det
var blitt en del lysere, tok det til å
mørkne igjen, så svarte natten atter
ruget over dalen. Regnet høljet ned
striere enn noensinne, og skredene 


gikk nå i ett, så det var som all
verden var fylt av et uendelig
drønn. — Jeg tror størsteparten av
Rjukans befolkning virkelig var
overbevist om at den ytterste dag
var kommet. Skredene slo nemlig
mange steder over ende de elek-
triske kraftledningene, stolpene med
høyspentledningene, hvilket natur-
ligvis forårsaket formidable kortslut-
ninger, så mørket alt i ett ble flen-
get av veldige blålige lynglimt, som
ved siden av skredenes ustanselige
torden framkalte den mest full-
komne dommedagsillusjon.

Ved 7-tiden om morgenen måtte
jeg i embets medfør en tur opp i
byen og hadde rustet meg ut med
oljeutstyr og høye vadestøvler.
Sønnafor Rjukan kirke hadde en
rasende skredbekk gravd en dyp
grøft i gatelegemet, som jeg måtte
vasse over. Det grågule illeluktende
myrvannet — breflommene førte
nemlig først med seg hele innholdet
av store myrer oppe i fjellet —
nådde meg til livet. Da jeg skulle
kravle opp grøftekanten på den
andre siden, fikk jeg en stein i kors-
ryggen og holdt på å bli revet med
av jordmassene som skred ned gjen-
nom den nydannete kløften. Det
var resten av prestegårdhagen som
raste ut. Prestegården lå ca. 50 me-
ter høyere oppe i lia, og da det med
ytterste kraftanspennelse lyktes meg
å velte meg ut av den skridende
jordmassen, så jeg at bygningens ene
side hang fritt i luften.

Jeg ga meg til å springe opp gjen-
nom Sam Eydes gate. Utenfor kir-
ken ble jeg innhentet av en mann
som hoiet inn i øret på meg:

«Vi må fly tilbake over jernbane-

brua. Heile lia kommer veltende!»
Han snudde, men jeg fortsatte. Jeg

hadde aldri sett ham før og har
aldri sett ham siden.

Men mot den grå himmelen over
bergsiden i nord så jeg steiner store
som hus og digre furuer sprette som
korkbeter og fyrstikker. Og nå kom
det tordnende nedover et ras av
jordomskapende dimensjoner. Gate-
legemet skalv som under jordskjelv
og braket var så fryktelig at det
kjentes som hodet skulle sprenges
ved dette supersoniske ragnarokk.

Storraset tok veien like på kirken,
men bøyde så litt av og gikk på
prestegården i steden. Den simpelt-
hen forsvant som når et korthus blå-
ses over ende. Vestveggen ble slengt
over i kirketaket, ca. 100 meter
borte, men resten av bygningen var
knust til intet, begravd eller ført
bort av skredet, og man så aldri så
mye som en bordstump igjen av
den.

Men det forferdelige skredbraket
vedble, og folk jeg møtte oppgjen-
nom «gateelven» spurte skrekkslagne
og skjelvende om lia var rast ut
nedenfor kirken. — Til langt ut på
ettermiddagen trodde hele Øvre-
byen at Nedrebyen var begravd
under skredmassene. Byen var som
kuttet over på midten, ingen for-
bindelse mulig mellom vest og øst.
Alle telefonledningene var som før
nevnt ødelagt og Sam Eydes gate,
den eneste veien mellom bydelene
på elvens nordside, var sperret av
en stor skredbarrikade som lenge
var uoverstigelig, fordi den var av
konsistens som en løs geleaktig
morene. Dalsiden sør for Måna var
også totalsperret av liknende skred.
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Fra raset ved  kirken.  Deler av prestegården ligger ved grantreet.

Oppe ved mitt arbeidssted hadde
4 hus skrid ut ved jordras nederst
i lia, og et av disse hadde lagt seg
inn over bygningen mitt kontor var
i og gitt den et trykk seksten, så
bordene i golvene overalt sprikte
opp som skjellene på en sprengt
dypvannsfisk. Alle gatene var fulle
av stein og gjørme, hvor ikke flom-
vannet hadde kraft nok til å sope
dem reine. Denne gjørmen var gul-
brun med en vemmelig sur, råtten
lukt og så klebrig at den limet seg
fast til føttene på folk som stabbet
rundt på et vis som ville ha virket
svært latterlig under andre forhold.

Ja, hva visste ikke folk å berette
den dommedagsmorgenen på Rju-
kanl Over to hundre hus var alle-
rede ødelagt, het det, og halvdelen
av fabrikkene var rast sammen. Sta-
dig kom det nye ras. Holdt dette på
en stund til, så gikk hele byen til
grunne. Den verste faren var nå
jordrasene nederst i liene, mente
man. Jorden i dalsidene var blitt så
oppbløtt av flomvannet at veldige
utglidninger var å frykte på begge
sider. Det var da også jordskred og
ikke steinras som bevirket de største
ødeleggelsene.

Panikkstemningen ble særlig til-
spisset ved at byen var fullstendig
isolert fra utenverdenen. Hverken
pr. tråd, tog eller landevei var det
mulig å oppnå noen forbindelse, og
ingen utsikt til å få det heller med
det første. — De fleste rjukanboere
var nok som før nevnt sikre på at
dette ikke var noen enkeltkatastrofe,
men at hele verden gikk under.
Mange var det som ikke tålte denne
påkjenningen. En ikke liten del av
befolkningen ble merket for livet i
dette redselsdøgnet. Det førte til 


flere selvmord, en del ble mer eller
mindre sinnsforvirret etterpå, og en
mengde fikk nervene sine ødelagt.
Men det omkom ellers ikke flere
enn de seks arbeidsheltene som
satte livet inn for å berge sin be-
drif t.

Katastrofen ble dog ikke så stor
som antatt. 20 beboelseshus ble helt
ødelagt og ca. 50 mer eller mindre
skadd. Hvor stor skaden var på
fabrikkene er blitt hemmeligholdt,
men den var sikkert meget betyde,
lig. Det ville føre for langt å gi en
nærmere beskrivelse av alle ødeleg-
gelsene som ble voldt flomdagene,
men jeg skal fortelle noen merkelige
eksempler på de tilfeldighetens lu-
ner som tross alt kan legge et mild-
nende skjær over slike rystende be-
givenheter.

I et privathus ved siden av ar-
beidsstedet mitt lå det en mann og
sov i soveværelset i første etasje. På
et bord ved sengen hans lå det opp-
stablet flere årganger med tids-
skrifter og ukeblad. Huset fulgte
med jordskredet ca. 20 meter, og
hele første etasje hvor mannen lå
ble knust og begravd av skredet.
Men sengen med mannen i og bor-
det med bladene ble ved presset
ført opp i annen etasje uten den
ringeste skade! Ja, tidsskriftene lå i
samme orden på bordet.

Et hus i Gamlebyen ble ført 50
meter nedover mot elven av jord-
skredet. Halve bygningen ble øde-
lagt og alt innbo i den bevarte del
var knust til pinneved. Men en
bolle med egg som sto i spiskam-
meret var uberørt av den kata-
klysme som bl. a. splintret en diger
kubbestol. Alle eggene var helel

Før er fortalt at presteboligen

forsvant sporløst, bortsett fra vest-
veggen som ble slengt over på kir-
ken. Det eneste av prestens innbo
som ble reddet var en nattpotte og
spaserstokken hans. Disse ting fløt
oppå rasbarrikaden og potten var
det ikke en sprekk i! — Nedenfor
Sam Eydes gate, der hvor det store
skredet bortførte prestegården, lå
gamle murmester S.'s hus. Raset
delte seg og gikk på begge sider av
det, men det ble likevel til dels be-
gravd, så bare annen etasje stakk
opp av stein- og gjørmemassene.
Der lå S. og kona og sov sødelig.

«Fan også,» brummet den gamle
da brannfolkene omsider fikk akt
seg over skredsuppa på bretter for
å prøve å redde paret ut av det tru-
ede huset, «er det mening skapt
i å komme og vekke folk så tidlig
på morra'n!»

De to hadde ikke latt domme-
dagsbulderet forstyrre sin søvn. Men
ut måtte de, for det kunne nårsom-
helst komme nye ras.

Utpå ettermiddagen den 27. juni
holdt regnet plutselig opp, og skred-
ene tok av i tetthet og styrke. Faren
var over for denne gang. Men Rju-
kan-katastrofen 1927 var et storslått
illustrerende eksempel på hva en
vassdragsregulering har å bety un-
der slike kataklysmiske naturrevol-
ter. I løpet av bare 4 døgn, nemlig
fra 24. til 28. juni steg Rjukan-
fabrikkenes store vannreservoar,
Møsvatnet — etter hva damvokter
Hans Skinnarland opplyste — 6.5
meter! Og det vatnet er bortimot
4 norske mil langt og omtrent en
mil på det bredeste.

I en parallell-dal nordenfor Vest-
fjorddalen, Husevolddalen, var det
ingen regulering, og der ble hele
dalen feid rein som et børseløp av
skadeflommen. Skog, seterhus og
jord, alt ble ført ut i Tinnsjøen.
Hadde ikke den store Møsdammen
vært der — vannstanden var nesten
på nullpunktet, da den lokale synd-
floden begynte — til å demme opp
for de enorme vannmassene fra det
vidstrakte og snørike tilsigområdet
Hardangerviddas østlige del, og
mange milliarder kumikkmeter vann
var kommet fossende ned gjennom
Vestfjorddalen i tilskudd til flom,
men fra «heimefjøddi», da ville det
ha gått der som i Husevolddalen.
Det hadde ikke blitt stein tilbake på
stein av Rjukanfabrikkene og byen
Rjukan, og tusener av mennesker
var omkommet. Sannsynligvis var
Notodden og andre byer nedenfor i
vassdraget også gått med i løpet.
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Fra pinseskitur på Jokulen
til fruktblomstring i Hardanger

De fleste av oss forbinder vel ikke mai måned med
noen særlig form for skiløping. Men skientusiastene
vet å prise vårskiløpingen. Da reiser de ofte høyt til
fjells for å få skisesongen så lang som mulig. På gnist-
rende skareføre kan en da ta seg fram overalt hvor en
måtte ønske mens sola steiker slik at en føler seg hen-
satt til langt sørligere breddegrader. Nettopp da er
tiden inne for årets koseturer på ski.

Min kone og jeg hadde lenge planlagt en skitur på
ettersesongen i Finsetraktene. Som medlemmer av Den
norske turistforening hadde vi tidligere overnattet flere
ganger på Finsehytta. Men dessverre, vi hadde aldri
vært helt dus med værgudene ved disse besøk. Som
følge av dette hadde vi heller ikke fått høve til å være
med på noen av «blomstringsturene» til Hardanger.

Men i mai måned i fjor bestemte vi oss for at nå
eller aldri skulle det skje! Og på selveste nasjonaldagen
tok vi så plass i bilen og satte kursen mot Haugastøl.
Nå gjaldt det bare at været ville holde seg bra fram-
over. Vi fant ihvertfall ingen grunn til å klage på  17.
mai. Både natur og mennesker var kledd til fest i sin
fineste stas. På mindre enn fem timer dro vi fra en
østlandsvår i full blomst til en atskillig mer hektisk
frambrytende vår i Finsetraktene. Det var derfor med
en rar følelse vi spente på oss skiene på Finse stasjon,
hele 1222 meter over havet. Litt senere ble vi så vel
tatt imot på DNT's hytte.

17. mai på Finse feires i jernbanens regi. Før på
dagen hadde det vært barnetog pr. ski og weasel mel-
lom Finsehytta og stasjonen. Senere var det så fest for
små og store i velferdshuset og på Finsehytta. Utover
ettermiddagen begynner også skigjestene å vende tilbake
fra dagens turer. Små norske flagg som vaier muntert
i den friske fjellbrisen, var i anledning av dagen plasert
på toppen av ryggsekkene. En av gjestene, som for
øvrig kan feire 17. mai for sjette gang på Finse, for-




teller at det er fullt hus og stor stemning. Stedet er
tydeligvis meget populært!

Dagene går som en røyk. Det veksler med korte og
lange turer i det herligste skiterreng en måtte ønske
seg. Mål for dagens turer er f. eks. Hallingskarvet, St.
Pål og ikke å forglemme selve basen, Hardangerjøkulen.
En bergenser, som for øvrig nå har fått tittelen «Jøkul-
kongen», hadde visstnok vært på toppen over 280
ganger! Den rekorden blir nok ikke så lett å slå!

Om kveldene koser vi oss i riktig internasjonalt miljø.
Dette gir oss en utmerket sjanse til å friske på våre
språkkunnskaper. Sang og spill og livlige diskusjoner
gjør sit til at kveldstimene blir altfor korte. Været er
fortsatt fint, og vi gleder oss alle til Hardangerturen
som skal gå av stabelen 1. pinsedag.

Og finere avslutning på Finseoppholdet kan man
vel neppe få. Allerede kl. 5 pinsedagsmorgen, mens de
første solstreif gyller toppen av Jøkulen, bærer det av
sted på strykende skareføre over Finsevannet.

To timer senere er det samling på «Norges tak»,
nær 2000 m. o. h. Det viser seg da å være over 80 del-
takere på denne blomstringsturen. Litt allsang til friskt
gitarakkompagnement er det også tid til før vi legger
i vei innover. Med sør-vestlig kurs går det som et
skudd bortover den mektige snøflaten. Hvor en så
snur og vender seg er det bare den knall-blå himmelen
som bryter den hvite snøflaten. På grunn av det fine
føret går kryssingen av Jøkulplatået raskt unda. Snart
står vi ved brekanten og skuer ned i det veldige fallet
på Vestre Leirbotnskåkji. Foran oss breier hele Hard-
angervidda seg ut. De karakteristiske trekkene til
Gaustatoppen og Hårteigen er lett kjennelige. Og
så er det nedfarten fra breen som står for tur. Og
vi kom ned alle sammen, selv om det føltes som å rase
ned Fossumjuvet på Norefjell. Det smakte godt med
en liten rast etter denne «påkjenningen».

Mot Jøkulen. Vårskiløping på Firtse.
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Vårløsing nær Maurseth.

Siden blir skiføret dårligere. På slutten ned mot
Maurseth går det i sikk-sakk over lyng- og moserabber.
Små, viltre fjellbekker, som tydeligvis har fått vårfor-
nemmelser, er heller ikke så lette å forsere. På Maur,
seth kan vi så klappe skiene sammen og ta plass i de
store turistbussene som skal føre oss ned til Hardanger.

Nedf arten fra Fossli til Eidfjord er storslagen.
Vøringsfossen brisker seg som aldri før i det deilige
vårværet. Med hensyn til Måbøkleivene så er de fort-
satt like spennende å kjøre ned. Og nå blir det med
ett slag lavlandsvår slik som bare naturen i Vestlands-
fjordene kan vise maken til. Fra Eidfjord og innover
langs Sørfjorden til Kinsarvik og Ullensvang er det full
fruktblomstring. Det er som en drøm for syn og sanser.
En må nesten klype seg i armen for å tro at det er
sant.

Vi som startet på Finse i 10 minusgrader, står nå
nede i det svale og deilige Ullensvang hvor seiling,
fiske og badeliv florerer. Turister er det alle vegne, det
er tydelig at det er høysesong for den trafikken nå. Det

Møte i byggekorniten.

Kontorbygget
Anbodspapira er nå sende ut til entreprenørane.

Heile 12 stykkjer melde seg, men 4 har falle ifrå på
vegen. Den 14. april var byggekomiteen samla for å
ta eit siste gjenomsyn av anbodtekningar og beskrivelse.

Rastepause.

er ikke fritt for at vi blir noe beglodd der vi rusler
rundt i et noe vinterlig sportsantrekk.

Utpå kvelden entrer vi ferga i Kinsarvik. Men før
dette har vi plukket med oss favnen full av blomster.
De skal vertskapet Fretheims på Finsehytta ha som
takk og hilsen fra de storfornøyde deltakerne på
blomstringsturen 1. pinsedag 1961.

Siste del av turen går over Sørfjorden til Kvandal.
Siden er det buss inn til Granvin og videre med Hard-
angerbana opp til Voss. Til slutt er det med natt-
toget opp til Finse hvor vi ankommer klokken halv to
om natta. Dermed var «en lang dags ferd mot natt»
kommet til veis ende1

På mange måter var det en slitsom tur. Men likevel,
ingen av deltakerne ville være turen foruten. For samt-
lige var det en stor opplevelse fra først til sist.

Knut Rønniksen.

Av saker som sto på saklista, kan nemnast: Fasade-
element og kledning, prefabrikerte kontorskilleveggar,
stål- og metallarbeid, blikkenslagerarbeid, glasarbeid,
byggjetapetserarbeid og målararbeid.

Anboda skal vere inne til den 7. mai. Til denne tid
skal også anboda på heisa, sanitær- og ventilasjons-
anlegget vere inne. K. H.

Paller, Hage, Trøim, Enger, Lykke-Enger, Roald, Aarseth og Broch-Due. — Foto R. B.
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Planlegging av et stort kraftanlegg kan først utføres
med sikkerhet når vi har oplysninger om: Vannførings-
forholdene, topografi (gode kart), grunnundersøkelser
(diamantboringer, seismiske målinger, prøvesjakter),

1500geologi, kraftbehovet, skadevirkningene, eiendomsfor-
holdene, for å nevne det viktigste. Strengt tatt begynte
derfor planlegging av Rana kraftanlegg i Helgeland i
1908. Da ble det første vannmerke i disse vassdrag
opprettet. Siden har vannføringene vært målt daglig ,000
til stor glede og nytte for oss som arbeider med Rana-
utbyggingen i dag. Men hydrologiske målinger er altså
ikke nok. Konstruktør Rønniksen's artikkel i forrige
nr. av Fossekallen gir et inntrykk av de omfattende
markedsundersøkelser som utføres. Her vil vi se litt på 500

selve planleggingsarbeidet og resultatet av det.
Oversiktskartet, fig. 1, gir et inntrykk av utbyggings-

planen som omfatter en rekke vassdrag, elver og bekker
fra Randalselv i nord til Leirelva i syd. Vassdragene
har sitt avløp til Ranafjorden og Sørfjorden. De kan
naturlig deles i et sentralt utbyggingsområde fra Plura

nord til Bjerka i syd samt vassdragene nord og syd
for dette kjerneområdet i utbyggingen.
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Typisk for kjerneområde er de gode magasinmulig-
heter i Kalvatn, Akersvatn, Gressvatn, Kjensvatn og
Målvatn. Områdene i nord og syd mangler slike mulig-
heter, og det er derfor ikke lett å bygge ut disse vass-
drag separat da reguleringen ville bli meget dårlig.
Magasinenes beliggenhet, h. o. h. og størrelse er av av-
gjørende betydning for nesten alle utbyggingsplaner.
Det første skritt i planleggingsarbeidet er derfor å
skaffe seg full oversikt over magasiner og magasinom-
kostninger samt magasinenes tilløp. Allerede på dette
stadium av planleggingen bør vi derfor ha undersøkt
damstedene.

Med disse opplysninger pluss et moderne gradteigs-
kart på vår pult, er vi et stykke på vei. Vi kan gå i gang
å tegne inn forskjellige sannsynlige utbyggingsalterna-
tiver hvor vassdragene kan koples sammen til et eller
flere systemer av kraftverk og fall. Hvor dristige vi kan
være med tunnellengder og tverrsnitt er stort sett et
økonomisk spørsmål hvor vi må veie gevinst i kraft
mot anleggsomkostninger og dermed mot årlige drifts-
utgifter. Plasering av selve kraftstasjonen avhenger av
mange forhold, men stort sett vil stasjonen få sin plass
under hensyn til kravet om minst mulig tap i fallhøyde
fra inntak til undervann. Ofte vil vi allerede på et tid,
lig stadium kunne utelukke tilsynelatende dristige og
lure løsninger da de faller håpløst kostbare. Andre
ledd i planen, som f. eks, overføring av vassdrag, er
kanskje så opplagt gunstig at de blir stående som en
fast forutsetning for alle følgende vurderinger og
overslag.

For Rana's vedkommende er dette siste tilfelle for
overføring av de vassdrag som ligger nord og syd for
kjerneområdet. Vassdragene vil nemlig bli regulert i

Kraftstasp

4 0 M RANA KR A F TANLEGG 


Alternativ Bjerka
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de samme magasiner og på det nærmeste bli nyttet
over den samme totale fallhøyde uansett planløsning
i det sentrale område. Den økonomiske vurdering av
de ytre overføringsanlegg vil derfor falle noenlunde
ens ut i alle alternativer.

Ved Rana-anlegget får vi en overføringstunnel fra
syd samt 2 større overføringsanlegg i nord, jfr. fig. 1,
oversiktskartet. Den største overføringen omfatter den
43 km lange tunnel fra Randalselv til Langtjern.
Tunnelen avskjærer og tar inn i alt 10 større og mindre
elver eller bekker. Tunnelens enkelte seksjoner er
dimensjonert slik at grensekostnadene er lik for alle
10 elver.

Etter dimensjonering av overføringstunnelen, kan vi
med utgangspunkt i det gode hydrologiske materiale
beregne det samlede tilløp til kjerneområdet. Det blir
i gjennomsnitt en vannføring på 57.6 m3Isek., til-
svarende et nedslagsfelt på 1428 km2. Derav utgjør de
ytre overføringer hele 25.5 m3/sek. som viser de mulig-
heter moderne tunnel- og sprengningsteknikk gir kraft-
utbyggingen.

Neste fase i planleggingen blir sammenlikning av
alternative løsninger innen kjerneområdet. 3 hoved-
alternativer kommer inn, hvorav 2 har aktualitet:
Alternativ Rana med hovedanlegget lagt ved Mo samt
et bianlegg ved Bjerka, jfr. bilag 1. Alternativ Bjerka
derimot har hovedanlegget ved Bjerka og et bianlegg
oppe i fjellet, jfr. fig. 2. Det er ingen snarvei å gå ved
sammenlikning av slike alternativer. Vi må regne ut de
fullstendige anleggsomkostninger og kraftmengder i
begge tilfelle. Dessuten må vi ta hensyn til omkost-
ninger og tap i fjernledningene fra kraftstasjonen til
forbruker. Ranakraften vil bli brukt av Jernverket i Mo.
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1. Kabelsjakt.  2. Aclkomst  tun-
nel. 3. Undervannstunnel. 4.
tverrslag. 5. Overgang. 6.
trykksjakt. 7. Nøclv. overdek-
ning. 8. Trykktunnel. 9. Til-
løpstunnel.

Dette gir fordeler for Rana framfor Bjerka. Alt i alt vil
Rana bli ca. 15 mill, kroner billigere enn Bjerka når
vi tar med anleggskonstnader pluss kapitaliserte fjern-
ledningstap. Totale kostnader for Rana er ca. 450 mill.
kroner.

De 2 alternativer må befares og markedsundersøkel-
ser og kartleggingsarbeider suppleres. Utbyggingsplaner
som stort sett bygger på skrivebordsarbeid alene, viser
seg ofte å være lite eller intet verd.

Derpå kan vi ta hele saken opp til vurdering. Da må
vi også prøve å ta med momenter som forskjell i byg-
getid, skadevirkninger, transportforhold m. v. For
Rana's vedkommende betyr spesielt forandringene i
ferskvannstilløpet til fjorden mye. Økt tilløp av vann
om vinteren øker faren for islegging med derav føl-
gende ulemper for skipsfart og fiske. Alternativ Bjerka
står her gunstigere enn Rana. Økte isvansker i Sør-
fjorden er ikke så sjenerende som Ranafjord, hvor det
er en betydelig skipstrafikk inn til Mo. Vi mener like-
vel å kunne mestre disse vansker ved anlegg av et
blandeanlegg i Ranafjorden. Blandeanlegget vil kunne
bringe fjordens salte bunnvann opp til overflaten, hvor
det blandes med det ferske overflatevann fra kraft-
anlegget. Vi har utført forsøk i full skala for å under-
søke effektiviteten av et trykkluft-blandeanlegg. Det
viser seg at vi oppnår en saltgehalt på over 25 promille

overflaten som er den kritiske grense for isleggingen.
Statskraftverkene har derfor funnet å kunne anbefale
en utbygging etter alternativ Rana.

Nå kan vi sette alle krefter inn på en mer detaljert
undersøkelse av Rana-alternativet. Dette omfatter først
og fremst en beregning av energihusholdninger (kraft-
produksjonen) på elektronisk datamaskin som gir oss
nøyaktig oversikt over størrelsen av produksjonen ved
forskjellige installasjoner i kraftstasjon og størrelse på
magasinene. En beskrivelse av dette beregningsarbeid
får utstå til en annen gang. Vi har fastlagt

Fig. 4.

sjonen i Rana til 460 MW. Årsproduksjonen blir 2070
GWh. Når bikraftverket i Bjerka bygges ut senere,
stiger den samlede installasjon og produksjon til hen-
holdsvis 495 MW og 2228 GWh. Fig 3 viser en varig-
hetskurve for produksjonen.

Det blir derfor bare en stakket stund Tokke 1 får
æren av å være landets største kraftstasjon med sine
4 aggregater å 100 MW. Rana kraftanlegg får 4
aggregater å 115 MW. Stasjonens normale nettofall-
høyde blir 483 m. Fig. 4 viser et lengdesnitt av kraft-
anlegget fra fordelingsbassenget til undervannstunnelen.
Bemerk den spesielle utforming av trykksjaktene og
trykktunnelen i den øvre del av fallet. En slik løsning
er ønskelig for å få trukket stasjonen så langt ut som
mulig for derved å korte inn adkomsttunnelens lengde.
Dette betyr reduksjon i byggetid som er gull verd.

Hvor lenge vil Rana beholde rekorden som vår
største stasjon? Det er ingen gitt å spå, men sannsynlig-
vis ikke svært lenge . • • 1.  Sørensen.

*

*
Verclenskraftkonferanse.

Den 6. verdenskraftkonferanse vil bli holdt i Melbourne i
dagene 20.-27. oktober.

NEVF.
Årsmøtet i Porsgrunn vil vare fra 20-22. iuni. Adm. direktør

Hveding vil bl. a. holde foredrag om «Vassdragsvesenets orga-
nisasjon», og det vil bli vist film fra Tokkeanleggene.

Kartrådet.
Overingeniør Ernst Wessel (S) er oppnevnt som NVE's repre-

sentant i Kartrådet, med overingeniør J. R. Sørensen (S) som
varmann.

NEK.
Som NVE's representant i NEK's råd er oppnevnt avd.direk-

tør T. Hodne (T), personlig varamann overingeniør A. Schønsee
(T). Direktør Lars Gaukstad (E), varamann fagsjef A. Vinjar
(E). Driftssjef H. W. Bjerkebo (SD) med overingeniør T. Vold-
haug (S) som pers. varamann. Oppnevningen gjelder for 4 år.
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Fra kjøkkenet.

o ng
Songa — hvem i all verden

kunne tro det så slik ut? Brakkeby
skulle det være, men dette. Er det
sånn brakker ser ut nå for tida, jeg
har visst ikke fulgt med utviklinga.
Synet som møtte oss da vi svingte
opp til messa, fikk i alle fall meg til
å lure på om vi ikke var kommet
feil. Det var vi jo også for så vidt —
vi skulle litt lenger bort til selve
«byen», men husene her var like
pene. Ordet brakker passer ikke på
disse lave lange hybelhusene i vakre
farger — skreddersydde både ute og
inne.

Ett er sikkert: det må ligge mye
planlegging og ikke minst erfaring
bak et så godt gjenomført bygge-
prosjekt som det arbeiderne på
Songa har å bo i.

Jeg skal her i all beskjedenhet
prøve å fortelle litt om de forskjel-
lige rom og bekvemmeligheter.

Rommene er to-manns, med 2
skap til hver i flukt med senge-
køyene på hver side. Foran de mo-
derne vinduene var plasert et godt
arbeidsbord med 2 lette stoler. God
ventilasjon utenom vinduet var det
også sørget for. Lamper over hver
seng og i taket. Fortrekksgardinene
var fra Sandvika veveri i flotte
mønstere og farger som skiftet fra
rom til rom. Under vinduet og nede
ved golvet gikk en lang varmeplate,
og over denne og like over bordet
satt 2 stikkontakter. Alle golv var
lyse og nylakkerte.

I hvert hus ligger et stort vaske-
rom med en lang kuminnretning 


midt på golvet med 10 varmt- og
kaldtvanns kraner som jeg aldri har
sett maken til. Inne her var foruten
2 dusjrom også med 2 avklednings-
rom også vannklosett.

Fargen var hvit, så det var lyst og
trivelig. Rundt alle veggene hang
fargeglade tann-glass med tilhø-
rende såpeskål og håndklekrok til.

Foruten dette vaskerommet var
det enda et rom med vask og klosett
+ et skap med utslagsvask, bøtte og
andre nødvendige rengjøringsreme-

Age Hjelm-Hansen
Den nye fagsjefen for Vassdrags-

avdelingen ved Vassdragsdirekto-
ratet heiter Age Hjeim-Hansen.

«Kvar er du fødd og kva dreiv
du med før du kom til Vassdrags-
vesenet, Hjelm-Hansen?»

«Jeg er født i Oslo i 1918, og har
oppigjennom årene ført en omflak-
kende tilværelse. Min far som var
embetsmann flyttet i 1919 til Kristi-
ansund N. Derfra i 1929 til Bergen
og så i 1934 tilbake til Oslo. Jeg tok
artium på Frogner skole i 1938 og
dro så etter å ha hatt en del praksis
på byggeplasser o. 1. høsten 1939 til
Zürich og ble hjemmefra i over 51/2
år, dvs til krigen tok slutt. I 1943
tok jeg eksamen på bygningsinge-
niørlinjen ved den tekniske høy-
skolen (ETH) i Ziirich. Etter å ha 


dier. Et stort oppbevaringsrom var
her også.

Kantinen var et stort vinkelhus
for seg selv, med all mulig komfort.
Her stelte alle maten på et romme-
lig felleskjøkken og bar det inn til
hvert sitt bord i den lange, lyse
spisesalen. Alt gikk greit og lett for
seg, hver huslyd vasket opp etter
seg sjøl, for det meste. Varmt vann
var det i massevis med, og også en
oppvaskmaskin.

Kjølerom for de mer ømtålelige
matvarer og stor matbod hørte også
med — her ble det forresten tem-
melig fullt.

Foruten spisesalen var en stor sa-
long — og her levde ungdommen
høyt med spill og musikk og hva det
nå var de kunne finne på. Film var
det også her en kveld til stor moro
for alle ungene, og dem var det
mange av.

Nesten alle som ferierte her var
fra Dalen. Det var familiene til dem
som hadde sitt arbeid ved anlegget.
Det var foruten oss noen ganske få
fra Oslo. Men snart er Songa-an-
legget ferdig, og da er nok ikke jeg
alene om å tenke at denne flotte
feriebustaden ikke må legges ned.

En eller annen ordning må det
bli. Jeg skylder forresten å gjøre
merksam på at stedet ligger i det
mest nydelige skiterreng i ca. 1000
meters høyde, og at en kan gå turer
i alle retninger.

Sigrun Schumer Nesdal.

arbeidet et års tid i et sveitsisk
ingeniørfirma, kom jeg mot slutten
av krigen over til England og gikk
inn i de norske styrker. Mai 1945
kom jeg så hjem med troppeskip
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og var så 1 år i militærtjeneste i
Bergen hos distriktsingeniør DKV.»

«Og so kom du til Vassdrags-
vesenet?»

«Ja, i august 1946 begynte jeg så
i Vassdragsvesenet i den daværende
kraftverksavdeling og var 1946-47
med på de avsluttende bygnings-
arbeider ved Pålsbudammen for
Nore kraftverk. Senere kom jeg
over i den nyopprettede bygnings-
avdelingen og drev med bl. a. pla-
nene for Aura og Røssåga kraftan-
legg. Våren 1949 kom jeg til Aura
kraftanlegg og var der i 4 år. Jeg var
stasjonert på Aursjøen og hadde
med den 5 km lange tunnelen over
til Sandvann samt den store stein-
fyllingsdammen å gjøre. Det var en
lærerik og interessant tid og mange
minner sitter igjen fra disse årene
på snaufjellet både i sol og snø-
storm.»

«Sidan reiste du ut i vera att, er
det ikkje so?»

«Jo, våren 1953 sluttet jeg i Vass-
dragsvesenet og dro fra snøen på
Aursjøen til tropesol i Brasil. Her
var jeg i 5 år ansatt ved det norske
entreprenørfirmaet Noreno Brasil
S.A. (Norconstruction, Oslo) og
var byggeleder ved forskjellige kraft-
anlegg ute i jungelen. Det var mange
ganger et hardt liv, og det ble ofte
lange turer pr. jeep og på hesteryg-
gen i et ellers ufremkommelig ter-
reng. Men det var en interessant tid
i dette store landet, som f. t. har en
veldig ekspansjon på alle felter.»

«Men du fann altso vegen tilbake
til Noreg?»

«Jeg reiste hjem til Norge igjen
etter 5 år, men dro etter kort tid ut
igjen og denne gang til India, hvor
jeg var ansatt ved den norske India-
hjelpen. Her ledet jeg ingeniørsek-
sjonen og arbeidet bl. a. med et
større vannverk, samtidig som jeg
var sjef for den norske prernorør-
f abrikken, som leverte rørene (70
cm) til den 25 km lange vannled-
ningen.»

«Kva tid kom du hit til Vass-
dragsvesenet att?»

«I januar 1960 kom jeg så atter
hjem og ble 1. februar etter nesten
7 års fravær på ny ansatt i Vass-
dragsvesenet, denne gang ved Fjern-
ledningskontoret. Nå bar det til
Verdal, hvor jeg ledet byggingen av
300 kV kraftledningen mellom
Tunnsjødal og Eidum. For ca. V2
år siden ble jeg så tilsatt som over,
ingeniør I ved Vassdragsdirektora-
tet, hvor jeg til nå har drevet med
behandling av vann- og kloakk-
saker og tillatelser etter vassdrags-




loven. Så nå ser det ut til at jeg
skal slå meg til ro i fødebyen min,
dvs, jeg bor i Bærum på Liumåsen.»

«Huslyden din, kvar er kona frå
og kor mange born har du?»

«Min kone er fra Oslo og har
vært med meg rundt i verden så
vel på Aursjøen, som i Brasil og
India og har delt strabaser, savn og
gleder med meg. Vi har to gutter —

Ernst H. Wessel
I Vassdragsdirektoratet har det

blitt oppretta ei ny avdeling, og no
har denne avdelinga fått sjef. Den
nye fagsjefen heiter Ernst H. Wes-
sel.

«Kvar er du frå, Wessel?»
«Jeg er født i 1910 i Kristiania,

hvor min far var ingeniør i kom-
munen. Vi var sju barn, seks gutter
og en pike, og alle fikk en aka-
demisk utdanning, men bare en ble
ansatt i offentlig etat.»

«Du var altso den einaste som
valde å vere i staten?»

«Ja, og det er forbausende hvor
lite leveforholdene har forandret seg
for en ingeniør i offentlig stilling si-
den jeg var gutt. Reallønnen er om-
trent den samme for meg som for
min far, men relativt må det være
en sterk tilbakegang i forhold til
andre yrker. Vi har jo tross alt hatt
en ganske stor økonomisk framgang
her i landet siden 1920-årene.»

«Har du gått på skule her i lan-
det eller er det utanlands?»

«Jeg tok eksamen ved NTH i
1933. I de første 7 år som ingeniør
arbeidet jeg i forskjellige firmaer
som statiker og jernbetongkonstruk-
tør og var også 21/2 år ansatt i det
tyske firma Industri und Strassen-
bau, Berlin. Da krigen kom, fikk jeg
stilling som byggeleder for «Mur og
betong» ved Langfjord kraftanlegg i
Sør-Helgeland. Arbeidet der ebbet
etter hvert ut på grunn av krigen,
og i 1943 begynte jeg i Hydrologisk
avdeling NVE som assistentingeniør.
Lønnsmessig måtte jeg finne meg i
å gå ned til mindre enn det halve
av hva jeg tjente i entreprenør-
firmaet. Men det var harde tider,
og inntektene var ikke det viktigste.

«Og so har du blitt i NVE
sidan?»

«Ja, sidan har jeg hatt 19 inter-
essante, gode arbeidsår i NVE, og
jeg har aldri angret at jeg begynte
her. Fra 1948 har jeg arbeidet på 


5 år og 11/2 år gamle, henholdsvis
født i Brasil og Verdal.

«Har du nokon hobby?»
«Ingen spesielle — det måtte da

være det å reise i inn- og utland og
studere og lære andre folks historie,
levemåter og skikker.»

«Ja då har du jamen vore flink
til å dyrke hobbyane dine, det må
eg seie.» SN

Plankontoret ved Bygningsavdelin-
gen.»

«Blir det nye ting du får å stelle
med no når du kjem til Vassdrags-
direktoratet?»

«Nei, den nye stilling som jeg nå
har fått i Vassdragsdirektoratet
ger nær opp til mitt erfarings- og
interesseområde, og jeg gleder meg
til å ta fatt. Avdelingen jeg skal
forestå, har som hovedoppgave å
utrede spørsmål om landets nytt-
bare og utbygde vasskraft, klarlegge
mulighetene for en optimalisering
av kraftproduksjonen ved samkjø-
ring mellom kraftverk med ulike
hydrologiske forhold og å vurdere
aktuelle utbyggingsprosjekter.»

«Ja utbygginga av kraft er svært
i skotet, so der vert oppgaver nok.»

«Vasskraften er en verdifull na-
turherlighet, og en rasjonell utbyg-
ging og bruk av energikildene er en
livsbetingelse for vårt næringsliv.

Optimaliseringsproblemets karak-
ter er imidlertid ytterst komplisert
og krever innsats av en høyt kvalifi-
sert stab med kjennskap til nyere
analytiske metoder og til bruken av
elektroniske regnemaskiner. Natur-
ligvis må også selve produksjons-
apparatet være kjent i alle detaljer.

Det forhold at det må opprettes
en egen fagavdeling til å ta seg av
disse spørsmål, viser at Hoved-
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Skirenn på grognereieteren
Vi merket fort at det var noe

ekstra i gjære på kontoret den mars-
dagen da Departementsrennet gikk
av stabelen. Folk med beksøm tram-
pet i gangene, og stramme strekk-
bukser i alle regnbuens farger lyste
opp i de mørke korridorene. En-
kelte veteraner troppet opp i
nikkers og vindjakker med mange-
årige klisterflekker. Vi merker tyde-
lige tegn på rastløshet, og det var
godt gjort at vi fikk konsentrert oss
om arbeidet så godt som vi gjorde.
De fleste syntes nok det var tungt å
måtte gå fra kontoret så tidlig som
kl. 12, men det skal sies til alles ros
at klokka var ikke mange minutter
over den fastsatte tida da samtlige
skiløpere var på vei til Frogner-
seteren.

Som alltid når det er departe-
mentsrenn var værgudene i godt
humør og gledet oss med et strå-
lende solskinn. Konkurranseiveren
meldte seg straks vi var framme
ved Skimuseet. Smøringen ble
drøftet, men i slikt føre var ikke
dette noe problem. Spørsmålet var
bare om vi skulle bruke blå, gul,
rød eller fiolett farge på skivoksen.
Om dette var det delte meninger.
Så var det å legge opp selve løpet:
Skulle en starte hardt og så slite på
kreftene i jevnt tempo mot slutten,
eller var det bedre å åpne moderat
og heller øke etter hvert. Her hadde
hver mann sin teori.

styret føler den tekniske utvikling
på pulsen og gjør noe for å få pro-
blemene løst.»

«Har du nokon hobby?»
«Med hensyn til hobbies, var jeg

i min ungdom meget interessert i
flygning, og jeg hadde A-sertifikat.

Men — tidene skifter. Nå bygger
jeg hus i nærheten av Fornebu, så
jeg kan glede meg til å se og høre
jetflyene starte og landel

I fritida er jeg sterkt opptatt med
min familie. Min kone er lærerinne
og født i Narvik, og vi har tre døtre.
Vi hygger oss med musikk, frilufts-
liv — for ikke å glemme hytte-
turene til Sørlandet i feriene.»

«Det er fyrste gongen at jeg har
hatt intervju med nokon som har
hatt flyging til hobby iallfall, det
var artigt.» SN

De som stilte i racerklassen, skulle
gå 10 km og de startet først. De
satte av gårde i flott profesjonell
stil de første 100 meterne, senere
fikk stilen et mer personlig preg.
Fra Vassdragsvesenet var det ikke
mindre enn 8 mann som regnet seg
for racere. De kom heller ikke så
verst fra det. Vi bør nevne at Johan
Andersen og Yngvar Mæhlum ble
henholdsvis nr. 4 og 6 i sin klasse.

Deretter startet alle damene som
samtlige skulle gå 5 km på idealtid.
Vi kunne merke litt nervøs tripping
på startstreken hos enkelte av da-
mene våre, men dette ble sagt å
være en manøver for å holde skiene
fri for klabb i startøyeblikket. De
startet 3 og 3, og i det gnistrende
føret var det lett å gå i den farten
som passet en best. Det viste seg
dessverre at den departementale
idealtid ikke passet NVE's damer,
idet samtlige gikk altfor fort. Den
dame som gikk senest av våre og
som altså kom nærmest idealtida,
ble nr. 53. Det ble derfor ikke noe
særlig å høste av medaljer og pre-
mier.

Herrene gjorde det derimot at-
skillig bedre i idealtidsrennet. Her
hadde vi ikke mindre enn 6 mann
blant de 60 beste, en prestasjon vi

Frøken  Halvorsen og  fru Ekmann
slapper  av etter rennet.

kan være stolte av. Vi skal unnlate
å nevne at den mannen som kom
aller nederst på resultatlista, nr. 210,
også var fra Vassdragsvesenet.

Det manglet ikke på kontakt i
løypa. Det hendte vi tråkket på
skiene til den som gikk foran, men
til gjengjeld tråkket den som gikk
bakenfor på våre ski. Noen tok seg
en rast enten av gammel vane eller
for ikke å risikere å gå altfor fort.
Andre ruste av gårde med blikket
rettet stivt framover som for å vise
at de kunne dette med å gå lang-
renn, selv om de ikke stilte blant
racerne.

K.  Y . Nilsen og Mcelum.
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Etter rennet fikk løperne i racer-
klassen badstu, vi andre måtte nøye
oss med et krus varm saftsuppe.

Så begynte den virkelige konkur-
ransen. Det var kampen om de
beste bordene i Sportsrestauranten.
Her ble det servert middag, og ma-




ten og diverse forfriskninger gjorde
at kreftene etter hvert begynte å
vende tilbake. Gledelig var det å se
at mange funksjonærer fra NVE
innfant seg til middagen iført sport-
antrekk, selv om de ikke hadde
kunnet forlate kontoret tidlig for å
delta i skirennet.

Utover kvelden ble det stor stem-
ning og stor forbrødring både blant
kollegene fra NVE innbyrdes og
blant dem og søte damer og staute
herrer fra andre statsetater. Vi skal
imidlertid unngå å utdype referatet
fra dette rennet nærmere.

R. G.

Film frå arkeologi
og anleggsarbeid
Firmaet Atlas Copco har saman

med Universitetets oldsaksamling
og Vassdragsvesenet laga ein film
om utbygginga av Tokke, og om ut-
gravningane der før vatna vart opp-
demde. Det var professor Anders
Hagen som kom med ideen til dis-
ponent Borgersen i Norsk Doku-
mentarfilm og han fekk Atlas
Copco til å koste filmen. Hagen
meinte det ville vere ille å demme
ned store område før dei hadde
vorte arkeologisk granska, og saman
med ein kvinneleg arkeolog, Irmelin
Martens sette dei i gang utgraving
i dette område. Filmen skildrar
kapplaupet mellom utgravingane og
oppdemmingane. Ein får i filmen
sjå mykje av det dei fann på desse
bustadane, både frå steinalderen og
frå seinare tider. På same tid får ein
sjå kor dei store moderne anleggs-
maskinerne får heile området til å

t Steinar Lunda
Førstesekretær Steinar Lunda er

død 72 år gammel og en av Den
hydrologiske avdelings mest trofaste
medarbeidere er borte. Han ble an-
satt i 1913, avanserte etter hvert til
førstesekretær, tok avskjed i 1960,
mer fordi helsen sviktet enn på
grunn av alderen. Hele den lange
arbeidsdag var viet avdelingen. Han
fulgte med i en rivende utvikling
fra et beskjedent kontor, og det er
ikke for meget sagt at han har en
vesentlig andel i å skape den effek-
tive institusjon avdelingen er i dag.

De første tjenesteår deltok han i
det hydrologiske arbeid ute i di-
striktene, et arbeid som for en mål-
bevisst mann er forbundet med
ikke liten risiko. Ennå minnes han
rundt i landet med respekt og be-
undring for innsats, og det fortelles
mange eksempler på hans energi og
uforferdethet. Alle vanskeligheter
kunne overvinnes og ingen anstren-
gelser var for store. Hans parole,

skifte utsjåande. Ein får sjå tunnel-
arbeid og dambygging og opninga av
Tokke I på Dalen. Mange vakre
naturbilete gjer filmen god som

som han fulgte hele livet igjennom
ble: «Arbeidet først, personlige hen-
syn i annen rekke.»

Som sekretær utførte han et
grunnleggende arbeid, og særlig må
framheves oppbyggingen av et om-
fattende velordnet arkiv, som alle
kan finne fram i. Dette er, alt over-
veiende, hans verk. Han utarbeidet
samtidig den overeordentlig betyd-
ningsfulle historikk over de hydro-
logiske stasjoner. Selv var han et
levende kartotek og kunne omgå-
ende besvare et hvilket som helst
spørsmål innen avdelingens arbeids-
felt. «Spør Lunda» ble da også
nesten et slagord, og svaret kunne
en stole på.

I sin krevende stilling fikk han
også tid til veiledende og råd-
givende virksomhet blant kolleger,
som uten unntakelse, dro nytte av
hans store erfaring. Han var en
uredd mann, som sa sin uforbe-
holdne mening og derfor ble han
også aktet og respektert i sjelden
grad. Så vel over- som underord—
nede kunne trygt betro seg til ham

Ær'

Norgesreklame, den skal nemleg
visast fram rundt om i verda. Pre-
mieren var i Scala kino 28. mai
1962. SN

uten reservasjoner, og han var all-
tid tjenestevillig og korrekt i sin
opptreden.

Selv i de senere år, da helbreden
sviktet, gikk han like ufortrødent
opp i sitt arbeid, og når han en
sjelden gang, nødtvunget og ugjerne,
måtte ta en pause, var det avdelin-
gen som mest lå ham på hjertet.
Til slike tider var det noe som
manglet ved kontoret. Det gikk ikke
så knirkefritt. Selv under fravær
måtte han mange ganger rådspør-
res, uten at han tok dette som en
utidig plage.

Alt i alt kan det sies om Lunda
at han var et mønster for kolleger
og på samvittighetsfull tjeneste, og
han var avdelingens faste støtte-
punkt. Han selv er borte og hans
innsats og kameratskap vil savnes,
men hans verk står der og hans
minne vil leve med det. Når Lunda
nå har avsluttet sin fortjenstfulle
livsgjerning vil sikkert alle være
med på en dypfølt takk til den tro-
faste medarbeider.

R. Søgnen.

Frå tunnelarbeidet.
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Fratredelse etter egen oppsigelse:
Resell, Astor Oppsynsmann I Tdkke-anl.
Stølan, Bjørn T. Avd.ing. II E.T.5.distr.
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Skarpnes, Solveig Kontorass. I V.
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Fratredelse etter oppnådd aldersgrense:
Fjale stad, Olav Avd.direktør E.
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Avgått ved døden:
Eliassen, Erling Kontorvaktmester A. 1. febr. 1962

Nore kraftverks fond.

Til formann i forvaltningskomiteen for dette fond er oppnevnt
kontorsjef T. Mengshoel (S).

Arkitektene for NVE's nye administrasjonsbygg, Fr. Lykke-
Enger og Knut Enger har etter byggekomiteens anmodning vært
i Stockholm for bl. a. å se på forskjellige spørsmål i samband
med Vattenfallsstyrelsens nybygg i Råcksta. Med på reisen var
foruten arkitektene medlem av byggekomiteen, avd.direktør
Aarseth, og komiteens sekretær, overingeniør A. Hage.

Feriestader.

Sydsvenska Kraftaktieholaget har 10 feriestader med frå 4 til
11 sengeplassar, i alt 68.

(frå Sydkraft).

Vedr. nytt styre i gr. 2, Korgen.

Gruppe 2 hadde årsmøte 14. april d. å. og har valt dette nye
styret:

Formann Håkon Øvstegaard, Korgen.
Nestformann Roar Ormaasen, Korgen.
Kasserer Hans Rostad, Korgen.
Sekretær Per Halle Pettersen, Korgen.
Styremedlem Johs. Hovind, Korgen.
Representanter til årsmøtet, Etatsforeninger 28.-29 d. m. er

valt formannen og nestformannen, varamenn Kr. Brygfjell og
A. Vatn.

Aktietrykkeriet - Oslo, 1962


