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I eit foredrag som magister Jon Medbø heldt på eit ingeniørseminar på Leangkollen sa han m. a.:
Mange av ingeniørenes skaperverk i form av bruer, veianlegg og
industrianlegg er direkte skjønne ting som hever vår naturopplevelse.
Men det team av planleggere som har avfødd så talentløse resultater
som Årdal i Sogn og Sunndalsøra, har ikke vært seg sitt ansvar bevisst når det gjelder menneskelige og estetiske hensyn. Man skal i et
land med Norges muligheter ha seg frabedt slike «Klondyke-løsninger». Den nye ingeniørtype må derfor i større grad få utviklet sin
estetiske bevissthet og dertil innføringsevne når det gjelder de mennesker som skal arbeide og bo i hans anlegg.
Som kulturnasjon burde vi for øvrig i lovs form gjøres direkte
pliktige til ved de store utbygginger å benytte en viss prosent (f. eks.
3 prosent) av anleggskapitalen til rett og slett å rydde opp etter oss,
og i opplegget ta estetiske hensyn.
Når det skal utbygges tar vi her nordpå, nord for barbarsirkelen
i motsetning til Sveits ag andre sydligere land ikke smålige hensyn.
slagghauger, brakker og jernskrammel lar vi gjerne ligge igjen —
under mottoet «ikke tidsmessig» elsker vi i dette land å rive ned
hva fortidens generasjoner har bygd opp, hva naturen har gitt oss i
gave. Vi føler oss i vår 50 års selvstendighetsperiode så suverene at
vi tillater oss å besudle de virder vi har plikt til å verne om. «Frem
for fremskrittet». Riv ned og bygg på ny! Identifiser deg med oppgaven. Identifiser deg med tidens paroler! Overlat vårt nasjonale
kultuerelle og naturelle bo til etterslekten så ribbet som det kan bli!
Husk at de som taler for bevaring av kulturverdier og som ikke
arbeider med bulldoser, de arbeider kun i reaksjonens tjeneste. De
er fiender av utviklingen. De som taler om fredning av naturområder, bevaring av forfedrenes vitnesbyrd, ikke bare på museene,
men rundt på sin rette plass i den norske natur, — de er bakstrevere. Husk og vit at de motarbeider tidstypiske politiske griller
og hindrer avreaksjon av de effektives og aktives farsaggresjon!
Nå skal Rogaland utbygges. Man vet ikke ennå hva kraften skal
brukes til. Men det må utbygges, hver vannpytt.»

SVENSK ARBEID FOR

Vern av naturen rnot kraftverksbyggerne
I en artikkel i «Svensk lantmåteritidsskrift» 5. juni
1959 gjør professor Gunnar Beskow rede for kraf tutbyggingens skadelige virkninger på de naturverdier som
ikke kan måles i penger. Han nevner tapet i naturopplevelse for turisten og for stedets befolkning og de
tap det betyr for naturvitenskapen at vekstlivet og
dyrelivet forandres. Særlig interessant er hans påvisning av at skadene på slike naturverdier blir større
desto mindre den økonomiske verdi av skaden blir —
fordi denne siste må erstattes og således tvinger kraf tutbyggeren til å vise forsiktighet. Sett med norske øyne
synes artikkelen å legge uforholdsmessig stor vekt på
enkelte forhold — f. eks. på den naturopplevelse som
går tapt når folk ikke mer kan få se laksens sprang i
fossene. Men stort sett er synspunktene de samme
som her i landet. Prof essor Beskow spør om man
ikke — med den samme raske effektivitet og store
kyndighet som blir vann- og kraftutbyggingen til del
gå inn for å framskynde overgangen til atomkraft et par år, og slutter sin artikkel slik:
«Rir det fall svenska folket skulle med <<ja» besvara frågan:
har vi råd att behålla några av våra finaste fjällsjObygder
och
förnåmsta
vildmarker—
storleksordning
en tjugondel
av svenska
landet — 'åven om kostnaden
skulle bli så hög som storleks,
ordning
en tjugondel
av svenska försvarsbudgeten
eller sprittobakskonsumtionen?»

Etter svensk rett
liksom etter norsk — må vannkraf tutbyggerne ta hensyn til de naturverdiene det her
er tale om. Selv om utbyggingen er økonomisk forsvarlig, skal — etter Vattenlagens 2. kapitel, § 3, 2. ledd
i. f. utbyggingen i regelen ikke — og aldri uten særskilt
tillatelse fra Kongen — skje «dår genom byggande i
vatten skulle ffirårsakas sådan bestående åndring av
naturförhållandena, varigenom våsentligt minskad trevnad för nårboande eller betydande ft3rlust för landets
djur- eller växtvårld år att befara».
Og når utbyging foretas skal utbyggeren treffe tiltak
for å beskytte ethvert «naturminnesmerke», såsant
dette kan gjøres uten omkostninger av betydning.
Disse bestemmelsene i svensk rett gjelder både kraf tanlegg og reguleringsanlegg, for stat og for kommune
så vel som for private.
Etter den norske vassdragslovs § 105 utkreves det
tillatelse av Kongen når noen vil gjennomføre et vassdragstiltak som ved innvirkning på vassdraget kan
ventes å medføre betydelig skade for naturverdiene.
Og om slik tillatelse gis, kan det settes vilkår med sikte
på å redusere skadene. — Disse bestemmelsene gjelder
også helt generelt.
fier i landet er for øvrig så godt som alle private
som vil bygge kraftverk av noen størrelse og alle kommuner og private som vil utføre vassdragsreguleringer
av større betydning avhengig av konsesjon, og disse kan
således under alle omstendigheter pålegges plikt til å
treffe forholdsregler til vern for naturverdiene. Slike
vilkår blir regelmessig inntatt i konsesjonene.
I Sverige er imidlertid kraftutbyggerne ikke avhengig
av konsesjon. Den foran nevnte adgang for den svenske
Kongen til å gi tillatelse kan jo bare brukes til å lempe

på lovens forbud mot utbygging, ikke til å skjerpe betingelsene eller til å nekte utbygging. Om lovens vilkår
er til stede må ellers avgjøres ved dom — av en av de
særskilte vattendomstoler — for hvert enkelt utbyggingsprosjekt. I realiteten er den svenske ordningen
ikke vesensforskjellig fra den norske. Vattendomstolen
kan således også fastsette bestemmelser av hensyn til
naturvernet, som utbyggeren må oppfylle for at utbyggingen skal kunne erklæres lovmedholdelig. Men mens
den norske stat — som konsesjonsmyndighet
har
det i sin makt å bestemme at visse større områder skal
unntas fra kraftutbygging, kan de svenske vattendomstolene neppe gjøre dette. Følgen er at dersom naturvernsfolkene i Sverige vil ha unntatt større områder
fra kraftutbygging, så er de i praksis alltid nødt til å
komme til forståelse til vannfallseierne, mens norske
naturvernfolk kan få sin vilje med statens hjelp.
På den annen side går altså de lovbestemmelsene
som naturvernfolkene i Sverige kan påberope seg overfor de enkelte utbyggingene, atskillig lengre enn tilsvarende norske lovbestemmelser. Dette innebærer en
hindring for kraftutbyggingsforetakene som i praksis
tvinger også dem til å søke forståelse med den annen
part.
I 1954 framla en sakkyndig komite det svenske
naturvernets minimumskrav for Naturvårdsdelegationen — som ble dannet i 1954, og hvis formann er
landshøvding Bo Hammarskjöld — i form av en «Förteckning 6ver sjOar och vattendrag vilka 1D5raskyddas
mot exploatering för kraftvårksåndamål». I 1959 ble
lagt fram en gjennomgåelse av alle vassdragene fra og
med Dalaelven—Klaraelven
til riksgrensen i nord, med
kartoversikter og redegjørelse for innsjøenes og elvestrekningenes følsomhet overfor reguleringer, de naturverdier som eventuelt vil skade eller gå tapt, og summert opp i en verdiskala som omfatter bl. a. et siffer
for viktighetsgraden. Utredningen var iverksatt av
Naturvårdsdelegationen etter forslag fra vannkraft-
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verkshold. Meningen var at den skulle komme til
nytte ved planleggingenav nye vannkraftverk. Et innføydd kart, som også er hentet fra professor Beskows
artikkel, viser de områder som utredningen setter i
høyeste klasse — «riksklenoderna». Om alle de viktigste områdene skulle unntas fra regulering og utbygging ville det redusere Sveriges vannkraftreserver fra
80 til 63 milliarder kWh. 17 milliarder kWh måtte

altså i tilfelle erstattes med vannkraft, og spørsmålet
er altså om merkostnaden ved det er en for høy pris
for de naturverdiene som derved bevares.
På grunnlag av den nye fortegnelsenav 1959 ble det
tatt opp forhandlinger mellom naturvernfolkene og
Vattenfallsstyrelsen som eier det meste av den ikke
utbygde vannkraften i Sverige. Vattenfallsstyrelsens
avis «Vi i Vattenfall» forteller at 5. oktober 1961 ble
det besluttet avtale mellom naturvernfolkene og Vattenfallsstyrelsen angående 70 forskjellige vassdrag i
Norrland. 28 av disse ble partene enige om å spare
helt fra utbygging.2 milliarder kWh beregnes derved
å gå tapt. For 14 vassdrag, som representerer 2
arder kWh, ble man enige om å utsette utbyggingen
i 5 til 10 år. Og 28 av dem får Vattenfallsstyrelsen
anledning til å bygge ut. Disse beregnes å ville gi 8
milliarder kWh. Blant de kraftverksprosjekter som
Vattenfallsstyrelsen må oppgi å bygge ut er kraftstasjonen Vuojat i Lulevassdraget.Den skulle ha produsert 900 millioner kWh. Til gjengjeld må naturvernfolkene finne seg i at den berømte «Sareks vildmark»
blir — riktignok ubetydelig — berørt av vannkraftutbygging. Til slutt bestemmer avtalen at Vattenfallsstyrelsen ikke skal sette i verk vannkraftutbygginger
uten å ha diskutert planen med Naturvårdsdelegationen, mens Naturvårdsdelegationen ikke skal ta opp
fredlysingssakeruten å ha diskutert spørsmålet med
Vattenfallsstyrelsen.
Vattenfallsstyrelsensgeneraldirektør,Erik Grafström,
uttaler håp om at avtalen skal jevne vegen for et godt
framtidig samarbeid mellom kraftinteressene og naturvernets mange ulike interessegrupper,slik at det ikke
blir spørsmål om å gi spesielle lover for å løse uoverensstemmelsene.

Her i landet ble det ved kg1.res. av 18. november
1960 nedsatt en komite til å undersøke spørsmålet om
fredning av visse områder som står i sammenheng med
utbygging og regulering av vassdrag for kraftproduksjon. Den har ennå ikke avgitt noen innstilling. Vi er
altså ikke kommet så langt som svenskene,men så har
vi da også mer igjen både av rå vannkraft og uberørt
natur.
Øystein Flack.
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Ulemper
og fordeler
ved kraftutbygging
Det er for tiden under overveielse
hvordan våre naturherligheter skal
utnyttes, enten de skal utnyttes på
den mest økonomiske måte, eller
om de skal ligge uberørt av hensyn
til turisttrafikken.
Hvordan vil dette virke på utbyggingen og reguleringenav vår vannkraft?
Når et vannfall reguleres og utbygges blir de vanner, som skal
brukes som magasiner oppdemmet
med dammer eller senket med tunneler eller de blir kanskje både hevet og senket. Mens vannstanden i
vannene tidligere var noenlunde
jevn hele året, vil den nå bli helt
annerledes, kanskje meget lav om
vinteren og kanskje meget høy om
sommeren. Kanskje det vil bli tørre
strekninger langs stranden, når vannet er lavt, eller vannet vil lage
store oversvømmelserlangt innover
breddene, ødelegge beite, over,
svømme veier og setere og andre
hus.
Nedenfor dammene ned til kraftstasjonen og kanskje enda lengre,
vil elven bli praktisk talt tørr om
vinteren, og selv om sommeren vil
det bare bli en liten elv, hvor det
kanskje tidligere var en stor og
mektig elv. Fisken vil forsvinne, for
det kan ikke være fisk hvor det ikke
er vann, og 'elven vil ikke lengre
danne skille mellom forskjellige
eiendommer.
Det kan selvfølgeliggjøresnoe for
å bøte på skadene. Man kan forsøke
å fylle vannet til den normale
vannstand, f. eks. senest den første
juli, slik at man slipper synet av de
tørre strandkanter, og man kan forsøke med plantninger langs stranden, men det vil likevel ikke bli
som før. Fisket kan antagelig bevares ved at det hvert år settes ut
settefisk, og transporten til vannet
og rundt vannet kan forberedesved
bygging av veier, slik at gjenværende beite kan utnyttes best mulig.
For å skaffe litt vann i elveleiet
kan det bestemmes, at det skal slippes en minstevannføringpå noen få
kubikkmeter om vinteren og noe
mer om sommeren så elven ikke
blir helt tørr, og det kan bygges

terskler ved alle småvann, slik at
det langs elveleiet blir en del smådammer, som kan pynte opp en hel
del. Langs elveleiet kan det plantes
blomster, •buskerog kanskje trær.
Slike ting er jo gjort mange steder
med godt resultat.
Den utbygde kraft skaffer mange
fordeler. Hjemmene får billig kraft,
det blir småindustri og kanskje storindustri, og det blir arbeid for
mange som kanskje ellers måtte utvandre. Kommunene får store avgifter og skatter, og alle får nytte av
de veier og kaier etc, sonn kraftanlegget har bygd for utbyggingen.
Når et vannfall, som er egnet for
utbygging, fredes, og ikke blir utbygd og regulert, blir det liggende
urørt.
Om sommeren kan alle nyte godt
av fossen, og de som løser fiskekort
kan gå langs elven og fiske. Om det
bare gjelder noen få, kan alt bli liggende som før, men skal det hele
åpnes for det store publikum, må
det sørges for trafikkmidler, kaier
og veier, for hoteller eller turisthytter, og for bevarelse av fisket.
Den store ensomhet som er så tillokkende for mange, vil forsvinne,
men på den annen side må ikke
forholdene bli slik at fiskerne står
med noen meters avstand fra hverandre oppover langs hele elven.
Hvilke av disse utnyttelser vil bli
til mest glede for bygden?
Hvis vannfallet utbygges, får eierne av elven utbetalt rikeligekjøpesummer og erstatninger. De tilstøtende kommuner får store, årlige
avgifter, og hele distriktet får adgang til å benytte kraftanleggets
veier og kaier, og får lettere adgang
til å få billig kraft og arbeid. Ungdommen kan komme tilbake til
bygden og få varig arbeid når den
har vært ute og skaffet seg den fornødne utdannelse.
Man skulle tro at kommunen og
grunneiere skulle ha rett til å velge
den utnyttelse av et vannfall som
kan skaffe det største utbytte for
landet, forutsatt at en slik utnyttelse ikke støter på hindringer som
kan skaffe andre særlige vanskeligheter.

I tilfelle staten bestemmer at et
vannfall skal fredes, burde eierne
av vannfallet og kommunen ikke
tape på det.
I tilfelle et vannfall som kan utbyggesfredes, bør det derfor skaffes
billig kraft til distriktet, bygges
transportmidler, kaier og veier, og
betales erstatninger for de ting som
fredes.
Det kan også tenkes en middelvei, at vannfallet kun blir delvis utbygd, slik at man til tross for utbyggingenkan få se fossen og bruke
fisket i sommertiden.
Amerikanerne gjør mye for å bevare naturen.
Det er særlig imponerende å se
hva de har gjort i Niagara.
I Niagara er bygd et kraftanlegg
på 2 190000 kW, som kan levere
10 til 13 milliarder kilowattimer
pr. år.
Det ble i 1950inngått en overenskomst mellom USA og Canada om
hvordan vannmengden i Niagara
skulle fordeles mellom fossen som
turistattraksjon og fossen som kraftprodusent.
En tredjedel av vannmengden er
utbygd, mens en tredjedel av vannmengden går i fossen som før til
glede for turistene. På begge sider
av Niagara er det bygd parkanlegg
på mange tusen mål med blomster,
trær, små innsjøer og elver. Det er
bygd broer over elven og store bilveier, og det hele er meget vakkert,
selv om det kanskje ikke er vårt
ideal for en naturfredning.
Bare disse arbeider for turisttrafikken koster 100 millioner dollars,
— 700 millioner kroner, — og hertil
kommer verdien av det vann som
er tapt, antagelig omtrent 1 million
kW om året.
Naturvett-aksjonen må bli en
folkesak,som alle må interessereseg
for. I Oslo har vi det jo særliggodt,
idet vi har Nordmarka og Oslofjorden.

Men vi må likevel være litt forsiktige når vi skal behandle saken
utover landet, slik at vi ikke freder
mer enn vi har råd til.
Edvard Svanøe.
FOSSEKALLEN
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Vestfold
«Du er nokså ny som direktør i
Vestfold Kraftselskap du Terjesen,
ikkje sant? Eg ringte faktisk til
Mørch, eg trudde det var han som
var sjef ennå.»
«Ja en får vel si jeg er ny, jeg ble
ansatt her høsten 1961 som assisterende direktør og overtok fra 1.
april i år da direktør Mørch fratrådte.»
«Kva hadde du dreve med før du
kom til Vestfold Kraftselskap?»
«Etter eksamen og 11/2 års tid
som assistentingeniørved NTH, arbeidet jeg i Bygningsavdelingeni
Vassdragsvesenetfra 1948 til 1954,
hvor jeg særlig deltok i utbyggingen
av Aura Kraftanleggmed ledninger
og sekundærstasjoner.Fra 1954 var
jeg ansatt i Hjartdøla Kraftverk,
Porsgrunn. Her omfattet arbeidet
først deltakelse i Hjartdølautbyggingen med senere overgang til
Bagnutbyggingen.
«Korleis er Vestfold Kraftselskap
oppbygt, er det fylket som eig det?»
«Vestfold Kraftselskap er en
sammenslutning hvor Vestfold
fylke og byene Svelvik, Holmestrand, Horten, Åsgårdstrand, Sandefjord, Larvik og Stavern går inn
med bestemte eierandeler, og selskapets formål er som det står i
våre lover «å skaffe kommunene
den til enhver tid nødvendige elektriske energi». Dette siste prøver vi
av all makt å leve opp til, men det
er ikke lett å fylle kravet helt ut i
en tid hvor forbruket stadig er
stigende med ca. 10 prosent i året,
og mulighetene for å skaffe kapital
for utbygginger stadig mer besværlige.»
«Har Kraftselskapet styrt med
elektrisitetsforsyningai fylket lenge
eller er det en ny institusjon?»
6
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«Vestfold Kraftselskap ble stiftet
i 1920.Kraftforsyningeni fylket var
på det tidspunkt allerede kommet
ganske langt etter datidens forhold,
idet godseier Treschow allerede fra
1901 hadde begynt utbygginger i
Siljanvassdraget. Noe senere kom
Gravenfoss Kraftstasjon i Lågen.
Ved stiftelsen overtok Vestfold
Kraftselskap disse stasjonene med
overføringsledninger og sekundærstasjoner, samt inngåtte leveringskontrakter med en rekke kommuner
og industribedrifter.»
«Det trengst vel meir og meir
kraft der som alle andre stader?»
«Ja, hovedtendensen i selskapets
utvikling likner i grunnen på den
man finner ved å studere hele landets elektrisitetsforsyning i gjennomsnitt. Fra 1920 fram til den
annen verdenskrig hadde man et
fordholdsvissvakt stigende konsum.
Fra slutten av annen verdenskrigog
fram til i dag, viser imidlertid kurven en voldsom stigning med eksponensial tendens, noe som har
gjort det nødvendig for selskapet å
konsentrere all energi på utbygging
og tilførsel av ny kraft.»
«De har vore med på byggingav
mange kraftverk utanfor Vestfold,
ikkje sant. Eg tykkjest hugse at vi
ofte har sett at Vestfold Kraftselskap er med i store utbyggingar?»
«Jo, det stemmer, da mulighetene
for kraftkilder innen fylkets grenser
er meget begrenset, har man måttet se seg om etter andre. Utbyggingen av Åbjøra startet i 1947 og
var ferdig i 1951. Denne utbyggingen ble foretatt i samarbeid med
Skiensfjordenskommunale kraftselskap. Senere fulgte utbyggingenav
Hjartdøla, som var ferdig i 1958/59,
også sammen med SKK, som denne

gang hadde alliert seg med Skien
og Langesund. For tiden er Bagn
Kraftverk under bygging. Her er
VK's andel 40 prosent. De øvrige
partnere er Telemarksinteressentene
og Storbrofoss Kraftanlegg. Til sist
Brokke Kraftverk som VK bygger
ut sammen med Kristiansand Elektrisitetsverk og Aust-Agder Kraftverk. Når Brokkekraften kommer i
1964har vi etter gjeldendeprognose
kommet opp i dekning av konsumet
i et bestemmende vannår. For å
dekke den videre økingen i belastningen må vi satse på nye utbygginger.»
Som oversikt kan det kanskje ha
interesse å vise en tabell over VK's
krafttilgang i dag og fra de anlegg
som er under bygging.Tallene gjelder for et bestemmende år:
VK

Siljanverkene
Gravenfoss
Abjøra
Hjartdøla
Vanlig statskraft • • •
Tokkekraft
Bagn
Brokke.

100 %
100 %
50 %
50 %
40 %
31 %

VK's
andel
GWh

32
52
140
161
227
66
92
294

Maksimalbelastningenvar ca. 160
MW referert 60 kV-nettet i Vestfold, og energikonsumet 820 GWh
for året 1961.
«Har du noko serleg å nemne om
kraftutbygginga i eit so kraftfatigt
fylke?»
«Jeg vil spesielt gjøre oppmerksom på den betydning interessentskapene har hatt for VK's utbygging etter krigen. Det startet altså
med Abjøra hvor det ble innledet
et samarbeid med SKK. Abjøraut-

byggingenvar på det tidspunkt så
vidt stor at det kunne by på problemer for hver av de to selskapene
å gå i gang med et slikt anlegg
alene. Senere har som nevnt andre
utbyggingerfulgt, og interessentene
har til dels blitt andre, men hovedmønsteret har hele tiden vært det
samme, nemlig et fåtallig og handlekraftig arbeidsutvalgog et styre som
får segforelagt alle viktigeresaker og
rapporter. Systemet kan synes komplisert, og det sier seg selv at det er
en grense for hvor mange interessentskaper det kan være hensiktsmessig å delta i, men hittil kan vi
slå fast at systemet har vært enkelt

å håndtere i praksis. En må jo
huske på at når en vannkraftstasjon
først er kommet i drift, er som regel
de administrative problemer få.»
«Korleiser omsetninga organisert
utover i distriktet dykkar?»
«Salgsmessigkan vi si at VK driver grosserervirksomhet. Eierkommunene mottar kraften nedtransformert til fordelingsspenningi de
forskjelligekommuner, og gjør opp
med VK etter målt effekt og energi.
I alt er det 24 fordelingsverk som
forsynespå denne måten. Videre er
det i alt 16 større industribedrifter
i fylket som har egne kontrakter
direkte med oss.

VK har således ingen detaljdistribuering, men samarbeider meget
nøye med fordelingsverkene, både
når det gjelder anleggenestekniske
utforming og når det gjelder valg
av tariffer.
Til slutt vil jeg gjerne få lov å
benytte denne anledningen til å
takke for Fossekallen, som jeg faktisk har fått tilsendt helt siden jeg
sluttet i Vassdragsvesenet.Det er et
blad som alltid byr på noe av interesse for oss som arbeider i denne
sektoren. Og jeg vil også gjerne få
lov til å knytte til en hilsen til gode
venner i Vassdragsvesenet.»
SN

Fru MUnster har servert te og rundstykke
på Hovudstyremøta
i alle år. No sidan det vart «direktørte»
tysdag og fredag har ho ogso
hatt dei å stelle. Siste dagen hennar på kontoret var fredog 31. august og då var ho bedd til te so direktørane
fekk takke for velgjort. Frå venstre: fru Miinster, Hveding, Moe, Sperstad, Gaukstad, Aalefjær og Roald.

Fru Ida Mfinster.
Fru Ida Miinster sluttet ved utgangen av august
1962 i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesenog hun
kunne da se tilbake på 42 års tjeneste i etaten.
Fru Münsters stilling er i lønnsregulativet betegnet
som kontorfullmektig i særklasse, men bortsett fra at
tittelen forteller noen noe om lønnsplasseringenm. v.
er den ganske utilstrekkeligtil å angi hva fru Manster
har stått for i NVE's administrasjon.
I en lang årrekke har hun vært generaldirektørens,
i den siste tid også administrerende direktørs, forværelsesdame. Det sier straks noe, i hvert fall når en
tar i betraktning den travle og hektiske virksomhet som
utfolder seg omkring generaldirektørenskontor og som
nødvendigvisogså må prege forværelsesdamensdag.
Om fru Münster kan det sies at hun med energi og
dyktighet har gått inn for å skjøtte sin krevende stilling, alltid på den måte hun har ment ville tjene sine
sjefers interesse best, men også med sans og forståelse
for de hensyn som skyldes alle dem som, innenfra og
utenfra, har måttet søke personlig kontakt med de
sjefer hvis dører hun har voktet.

Fru Münster er en temperamentsfull dame med bestemte meninger om det som skjer, både når det gjelder personer og saker av annen art, og hun kan hevde
sin oppfatning kompromissløstog med stor styrke.
Hun har valt å slutte nå, lenge før aldersgrensebestemmelsene ville sette sluttstrek. Vi takker den
arbeidsglade og vitale medarbeider for samarbeidet og
ønsker henne alt godt for tiden som kommer.
A. A.

I tillegg til det som står i bladet denne gongen om
fru Miinster som sluttar no vil ogso eg skrive nokre
ord. Sidan eg vart redaktør av Fossekallen har det
ikkje kome eit nr. utan at ho har lese eit eller anna
stykke som eg har vore i tvil om. Fru Miinster er av
dei som har meiningar og ho kjem fram med dei, og
dette har kome vel med for meg mange gonger. Det
er ikkje so at eg har høyrt etter det ho har sagt alltid
men eg har høyrt på det og hatt nytte av det. Takk
SN
skal du ha.
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Antatt behov for kontorrom m. v. i et nybygg for NVE.
A. Generaldirektør:
Kontor 1,10 x 7 x 4,5
Forværelse 1,10 x 5
Styrerom 1,10 x 10
Adm. direktør 1,10 x 5
Sekretariat

••

34,20
24,75
49,50
24,75
38,00

m2
»
»
»
»
171,2 m2

Odd Clemetsen
død
Konsulent Odd Clemetsert i Industridepartementets Vassdrags- og,
Elektrisitetsavdelingavgikk ved døden søndag 22. juli, bare 55 år gammel.
Clemetsen var født og oppvokst
i Fredrikstad. Han tok juridisk embetseksamen i 1930 og var deretter
i ca. 4 år sakførerfullmektig på
Tynset og i ca. 2 år dommerfullmektig ved Dalane sorenskriverembete, Egersund. Fra 1936 til sin
død var Clemetsen ansatt i Handelsdepartementet, nå Industridepartementet, først ved Industrikontoret, så ved Konsesjonskontoretog
siden 1. juli 1947 i Vassdrags- og
Elektrisitetsavdelingen.
I de 15 år Clemetsen var tilknyttet departementets Vassdrags- og
Eilektrisitetsavdelinghadde Norges
Vassdrags- og Elektristetsvesen et
nært og godt samarbeid med ham,
preget av et gjensidigtillitsforhold.
Clemetsen behandlet i alle år Vassdragsvesenets budsjetter, saker i
forbindelse med statskraftverkene
og saker vedrørende statsstønad til
elektrisitetsforsyningen.I tur og orden omfattet hans arbeidsområde
også saker fra alle avdelinger i Vassdragsvesenet.
Clemetsen var iderik, kunnskapsrik og meget dyktig. Hans arbeid
var preget av slagferdighet og en
sjelden evne til å gå rett løs på
sakens kjerne.
I de senere år var Clemetsen ofte
syk. Likevel kom hans alt for tidlige bortgang plutselig. Både medarbeiderne og departementet og kollegene i Vassdragsvesenetvil minnes ham som det gode menneske
K. D.
han var.
8
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B. A-direktoratet:
Direktør 1,10 x 5
Forværelse 1,10 x 4
Avdeling for administrative
Avdelingssjef 1,10 x 4
2 kontorsjefer å 14,8 m2
2 konsulenter å 14,8 in2
8 sekretærer å 9,5 m2

24,75 m2
19,6 »
saker m. v.:
19,6
29,6
29,6
76,0

»
»
»
»
199,1 tn2

Økonomiavdeling:
Avdelingssjef
2 kontorsjefer å 14,8 tn2
Hovedbokholder og hovedkasserer 14,8 m2
2 konsulenter å 14,8 m2
6 sekretærer å 9,5 m2
20 funksjonærer ved kasse, bokholderi m. v. a 9,5 m2
Fellesrom:
Skrivestue 8 å 9,5 m2
Håndarkiv
Hvelv

355,4

»

171,6

»

726,0

m2

76,0 m2
76,0 »
19,6 »

C. Vassdragsdirektoratet:
Direktør
Forværelse

24,75 ra2
19,6 »

a.Vassdragsavdelingen:
Avdelingssjef
3 overingeniører (kontorsjefer) å 19,6 m2
14 ingeniører å 14,8 In2
b. Forbygningsavdelingen:
Avdelingssjef
2 overingeniører å 19,6 tn2
6 ingeniører å 14,8 m2
2 konstruktører å 14,8 m2

19,6
58,8
207,2
19,6
39,2
88,8
29,6

c.Hydrologisk
avdeling:
Avdelingssjef
2 overingeniører (kontorsjefer) å 19,6 tn2
10 ingeniører å 14,8 m2
20 ingeniører å 9,5 m2
d. Avdeling for undersøkelse
Avdelingssjef
4 ingeniører å 14,8 m2

19,6 m2
29,6
29,6
29,6
57,0
190,0

»

»

19,6
39,2
148,0
190,0

»

19,6
59,2

»
»

av landets vasskraft:

e.Fellesrom
for vassdragsdirektoratet:
Tegne- og regnemaskinsal
Skrivestue
Håndarkiv

100,0
76,0
100,0
928,75 m2
1258,7 m2

D. Elektrisitetsdirektoratet:
Direktør
Forværelse

24,75 m2
»
19,6

a.Konsesjonsog tilsynsavdeling:
Avdelingssjef
2 overingeniører
å 19,6
10 ingeniører
å 14,8 m2
b.

c.

d.

Elektrisitetsavdelingen:
Avdelingssjef
3 overingeniører
å 19,6 m2
15 funksjonærer
(ingeniører,
å 14,8 m2

s

19,6
39,2
148,0
19,6
58,8
konstruktører

rn. v.)
222,0

Stønad- og kontrollavdelingen:
Avdelingssjef
2 overingeniører
å 19,6 m2
5 funksjonærer
å 9,5 m'

19,6
39,2
47,5

»
»
»

Fellesrom:
Skrivestue
Håndarkiv

76,0
76,0

»
»

E. Kraftverksdirektoratet:
Direktør
Forværelse

24,75 m2
»
19,6

a.

Bygningsavdelmgen:
Avdelingssjef
3 overingeniører
50 funksjonærer
å 14,8 m2
20 funksjonærer
å 9,5 m2
b. Elektroavdelingen:
Avdelingssjef
3 overingeniører
25 funksjonærer
å 14,8 m.2
e.Driftsavdelingen:
AvdeIingssjef
3 overingeniører
20 funksjonærer
10 funksjonærer
d.

å 19,6 m2
konstruktører

rn. v)

(ingeniører,

konstruktører

m. v)

(kontorsjefer)
(ingeniører,

å 19,6 m2
konstruktører

Den gamle måten å truske kornet
på var å legge det på låvegolvet og
so slå på det med ein trekub som
var fest til ei lang stang med eit
band.
Trusking med handemakt slik var
eit lagdrygt arbeid. Hadde dei
mykje korn på ein gard måtte dei
halde på heile vinteren. Dei sto of258,25 n-12 tast to, ein i kvar ende på låven og
slo mot kvarandre. Frå tidleg mor809,1m2
gon til seine kvelden lydde det
dunk dunk frå alle løer vinterstid.
Aukrust har skildra denne truskinga i «Ei vise frå 1800-og-den-tid».
Her er noko av den:

19,6
58,8

(kontorsjefer)
(ingeniører,

740,9

>>

190,0

>>

19,6
58,8
m. v.)
370,0

(kontorsjefer)
å 14,8 m2
å 9,5 m2

Innkjøp av salgsavdelingen:
Avdelingssjef
3 kontorsjefer
å 19,6 m2
15 funksjonærer
å 9,5 m2

å 19,6 rn2

19,6
58,8
296,0
95,0
19,6
58,8
142,5
2190,75

Fellesrom:
Tegnesa1er
Håndarkiv
Skrivestue
Driftssentral

200,0
100,0
76,0
300,0

m2

m.'
»
»
»
676,0

»

2866,75

m2

200,0
150,0
120,0
150,0
100,0
300,0
50,0
50,0

m2

1120,0

In2

172,0
726,0
1259,0
810,0
2867,0
1120,0

1112
»

6954,0

rn2

F. Fellesrom:
Foredragssal
Bibliotek
4 konferanserom
å 30 m2
Kopieringssentral
+ Tegnearkiv
Resepsjon,
telefonsentral
m v.
Lunsjrom,
kafeteria med kjøkken
Sjåfører, bud m v
Bedriftslegekontor

Sammendrag:
Generaldirektøren
A-direktoratet
Vassdragsdirektoratet
Elektrisitetsdirektoratet
Kraftverksdirektoratet
Fellesrom

Truskemaskina

»

Høyr, det tussar i gamle fussar
som er uppe, ute tri timar fyre
dagningstid,
skakke, skeive driv og truskar,
driv i golvom, riv og ruskar,
høyr det vassar mjukt i lo,
høyr det tassar - flo på flo
flekkjest av og bandi triv dei,
rister snøen av og hiv dei
fram på gamalt låvegolv.
Tusti skrell! Smått det tuskar høgt
det smelll
Slagi fell, so golvet huskar, tunge, spekne band dei legg fram at lag for lag og truskar kornet sprett og smell i vegg, dyn og slag i truskarlag i den gråe
tussedag.
Treskeverkakom i 1850-åra,og dei
første var hestevandringar.Litt etter
kvart tok dei so vasskrafta i bruk
der det var elvar og bekkar so ner
at dei nådde dei med snor frå løa.
Truskemaskina måtte stå på låven
der loa var, dei kunne ikkje frakte
den til elva som dei gjorde med
kornet som skulle malast. Når då
ingen hadde tenkt på dette då
gardane vart bygde,var det ofte lang
veg frå løa til bekken. I den tid var
det tau som vart brukt til snor, og
desse krympa seg når dei vart våte,
Og slitna ofte av .so det var mange
plager med dette. Likevelvart desse
vassdrevne maskinene tekne i bruk
i eit stOrt omfang. Kring 1875 var
det i bruk ikkje mindre enn 5000
av dei, serleg i Agder og på Vestlandet. I 1880-årakom so den vesle
piggmaskinai bruk, den var lita og
Over til neste
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nene. På dei store gardane Austanfjells og andre stader hadde dei
store dampdrevne verk som for frå
gard til gard heilt til skurtreskaren
tok over.
Tau
Slagtre
Treskafr
Men det var her som på andre
omkverve, det gamle var seigliva.
lett og kunne drivast med hande- hatt vassdreva maskin tok til med Tusta har vore i bruk heilt fram til
makt. Mange av dei som til denne denne, serleg der det var lite vatn no, og eg held det ikkje utruleg at:
tid hadde bruka tuskverket gjekk og lang veg til det. Då so forbren- Tusti skrelll Smått det tuskar høgt
no over til å bruke denne maskina, ningsmotoren kom fekk ein ei hen- det smell! i ei og onnor løa rundt i
ja endåtil some av dei som hadde dig drivkraft til desse små maski- landet, endå.
Tust (slyu)

>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<
>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<
<r>a<>ra<>a<
>a<>a<>a<>c><>a<
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SLIPESTEINEN
er i den form vi kjenner den eit nytt reidskap, so vidt vi
veit. Det dei i eldre tider kalla slipesteinvar nerast det
vi i våre dagar kalla bryne. Dei bruka antan fast berg
som dei drog betjarnet over, eller dei hadde brynesteinar som vi kjenner dei i dag. Nokre av desse brynesteinane var så store at to mann heldt ein i kvar ende
og drog den att og fram over egga, desse store steinane
vart kalla «sende».
Ikkje all stein høvde til bryne, i some bygder var
lokale brynesteinsbrot, andre stader fekk dei brynesteinen langveges frå. Mest kjende brynesteinsbrotet
var i Eidsborg i Telemark. Frå dette brotet vart det til
og med eksportert bryne i store mengder alt i mellomalderen.
Kring år 1700 kom so runde slipesteinar i bruk.
Drivkrafta var antan sveiv tråde eller vasskraft. Av
alle reidskap som er drevne med vasskraft er slipesteinen den enklaste. I eine enden på ein horisontal
aksling er det ein kvernkall og i den andre enden er
slipesteinen fest, det var alt. Steinen stod ute under
open himmel so det trengdest ikkje ein gong hus over
den. Å snu slipesteinen var borna sitt arbeid og på dei
gardane der dei hadde ein sopass bekk att dei kunne
la slipesteinen gå med vatn var det ein stor lette for
borna. Sande har skreve om arbeidet med å snu slipesteinen i eit dikt som heiter rett og slet «Slipesteinen»:
Mot sør i sola ved eldhusveggen
der er vel varmt sann ein sommarsdag
og rett ein triveleg stad for kleggen
og fly og fluger av alle slag.
Og midt i surrande flugeflokkar
stod slipesteinen vår tung og stor
der rei han stødt på digre stokkar
og aksen gjekk i ei fleskesvor.
Her var det først eg i verda kjende
kva livsens alvor i røynda er
når sola steikte so ryggen brende
og kleggen beit både her og der.
Ein framande vilje ved steinen rådde
som nådelaust meg i lekkjer la
og heilt frå sveiva so vidt eg nådde
eg seint og tidleg laut steinen dra.
10
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Her laut eg stå som ein ussel slave
med drengen over som oppsynsmann
og ryggen krøkt som ein saueklave
og dra for matbeten alt eg vann.
På kant med livet på hemn eg grunda
eg ynskte steinen for godt stod still
og ein gong kom ho den store stunda
og det må vete gjekk soleis til.
Ein diger klegg seg på steinen sette
han var vel mett so han trengde fred.
Han sat so hoggande godt tilrette
med sjølve storsleggjalike ved.
Og før eg sansa meg rett eg treiv ho
treiv sjølve storsleggjatung og stor
og kvinande gjennom lufta dreiv ho
so steinen klovna men kleggen for.
Eg fekk nok like for den umaken
for sjølv om steinen ga legero
eg vart so merkeleg sår i baken
at eg laut stå liksom steinen stod.
Ei vekes tid laut eg gå og vente
so kom dei heim med ein spilder ny,
men det vart tap opp og tap i mente
for den dei kom med var tung som bly.
Det har føre vore skreve i Fossekallen om kvern,
og stampe, og dette er dei arbeidsgognersom til vanleg
vart drevne med vatn, men hendige folk laga ofte til
so dei dreiv med vasskraft andre reidskap og. På some
gardar sette dei snor på kjinna og dreiv den med vatn.
Andre stader var det vasskrafta som elte osten når dei
ysta. Kornreinsemaskin,korntørke, vasspumpe, hakkemaskina, boremaskina og pussemaskin og meir slikt
vart kobla til kvernkallen. Men dette var slikt som
ikkje slo gjennom, det var einstaka tilfelle.
Eit er iallfall sikkert, vasskrafta har letta mang ein
rygg som stod krøkt som ein saueklave og drog for
matbeten alt den vann, antan det no var for bom eller
vaksne.
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ARKEOLOGI
og
ANLEGGSARBEID
Frå før er det lite vi veit om utnyttinga av fjellviddene i gamal tid. Ein har funne dyregraverog bogastelle inne på fjellviddene, og ein har visst at fjellvidda
har vore jaktmark frå gamal tid. Langsmedrutene over
fjellet mellom landsdelane har det vore gjort funn som
syner at desse har vore i bruk langt tilbake i tida.
Systematiskleiting etter fornfunn har det likevel ikkje
vore noko serleg av før no siste åra i samband med dei
store reguleringaneav Tokke—Vinjevassdraget,Hemsedalsvassdraget og no sist i Uste—Finsetraktene.
Desse utgravingane som er gjort siste åra gjev oss eit
heilt nytt bilete av livet på fjellviddene i førhistorisk
tid. Etter ein liten orienteringstur ved Tyinvassdraget,
der utgravingane ikkje er komne i gang, vart det sagt
at det i dette området låg strødd med steinalderminne.
I serien Norske Oldfunn har Oldsaksamlinga på
Universitetet gjeve ut ei bok om desse funna, ho er
skreva av magister Irmelin Martens og professor Anders Hagen. Det er heilt fantastisk kor mykje som har
kome fram av ting frå steinalder, bronsealder og jarnalder her langt inne i fjellet på den korte tida dei har
hatt til rådvelde. Utanom desse funna har dei merkt
av på karta dyregraver, bogastille, fangstbuer og hellarar som har vore bruka til bustad. Når det gjeld funn
frå gamal tid er det alltid so at nye funn gjev nye opplysingar, men desse opplysinganeskapar nye spørsmål.
Var det fastbuande folk her i steinalderen eller var det
folk som var på flyttefot. Var det same folkslaget som
elles i landet eller var det ætlingar etter folk som
vandra inn og budde i landet og som vart trengde oppover og innover i landet ved seinare innvandringar.
Kva tidebolk desse funna skriv seg frå kan og vere
vanskeleg å avgjere. Dersom det var lite samferdsel
mellom dei folka som levde her inne i fjella og dei
> >c<>c<>c<>< >0<><

Arkeologane i arbeid.

som budde i bygdene so kunne steinalderen halde seg
hundradvis av år lenger her enn andre stader. Her har
dei hatt hjelp av C 14-metoden so dei har kunna slå
fast kva tidebok funna er frå, ikkje berre kva for kulturalder dei høyrer heime i. Det er rart å tenkje på at
i ein hellar ved Langesæ har veidefolk halde til heilt
frå steinalderen og fram til vår tid. Lag for lag vart
teke opp og granska. Dei fant piler av flint og jarn,
blykuler, fiskekrok av jarn, liten ting av bronse, ein
sølvknapp, lær, tøy og tråd og elles mange andre ting.
Rart er det og å tenkje på at oppe ved Songa om lag
der brakkene ligg vann dei ut myrmalm. Eit lite Norsk
Jarnverk inne i ville fjellet for hundradvis av år sidan.
Det er vel ikkje tvil om at dei store vassdragsreguleringane har øydelagt mykje av minna frå farne tider,
men dei har og sett fart i utgraving og innsamling av
desse, so det går kanskje opp i opp. Eit er iallfall sikkert, når dette arbeidet som no er i so godt gjenge er
ferdigt og det innsamla materialet er granska, veit vi
mykje om livet i fjellet i gamal tid som vi før ikkje
visste noko om. Boka kan ein låne på biblioteket til
NVE.
SN
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Adrninistrasjonsbygget

Jostedalsvassdraget

Den 14. desember 1961 var entreprenøren, Kåre
Backer, som hadde grunnarbeidet, ferdig med dette.
Papira for bortsetting av hovedentreprisa var ikkje ferdige so det har vore stillstand på tomta eit halvår.
Sjølve huset er no bortsett til Kr. Stensrud & Sønn,
og dei tok til med arbeidet 15. juli 1962.

Staten har no kjøpt dette vassdraget. I lang tid har
ein trudd at det var eit svensk konsern som hadde
eigedomsrettentil det, men so synte det seg at dei berre
har hatt pant i det. Jostedalsvassdrageter eit stort vassdrag med vel 90 mill. kW i eit medianår. Saman med
andre vassdrag i området vil det gje kraft nok til storindustri.

Vesle Ola har lagt seg. Mormor frå grannebygda
er på gjesting
og set seg på sengekanten
til guten.
Skal eg fortelja deg ei lita soge?
Nei takk.
Vil du høyra ei voggevise då?
Nei elles takk. Kom deg heller ut så eg får sova.
Den medisinske
granskinga
so å seia ikkje finst eit friskt

har gjort
menneske

so store
lenger.

framsteg

at •det
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Det beste

er godt nok.

Det bixtrade och åSkade för fullt en kvåll. Lille Lennarts pappå
och mamma blev ångstliga för att deras pojke, som låg ensam i
barn'kammaren
i villans övre våning, vaknat och låg skrämd. De
gick upp för atte
till honom.
Poiken var vålken. De frågade om han ville komma ner til dem
tills det vårsta dundret fått över. Och lille Lennart svarade:
— Nej, då, de behövs inte, jag hör å bra hår uppe.

FaSS.EKALLEN
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Hunden er det dyret som helt fra de aller eldste
tider har stått mennesket nærmest. Tusener, for ikke
å si titusener av år før noe annet husdyr var oppstått,
finner vi hunden som stenaldermannens trofaste følgesvend. Dette framgår tydelig både av foretatte utgravninger og de eldste helleristninger.
Hvordan oppsto så dette forholdet? Antakelig ved
at forfedrene til våre dagers hunder begynte å snuse
rundt avfallshaugene ved steinaldermannens hule
og således etter hvert ble mer og mer vant til mennesket. Dette på sin side forsto snart å sette pris på de
fordelene hunden representerte både som renovasjonsvesen og ikke minst, takket være sin gode nese og
hørsel, som en kjærkommen vaktpost når det gjaldt å
varsle fiender som nærmet seg.
Etter hvert er så kanskje en hvalp blitt fanget for å
tjene som leketøy for barna og slik delvis opptatt i
familien.
Kløktig som mennesket var forsto det snart å trekke
nytte av hundens skarpe sanser, mot og kraftige tenner,
og slik oppsto etter hvert jakthunden, kameraten, som

Meditas jon.
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fulgte sin skinnkledde «fører» overalt og som sto last
og brast med ham. Jeg setter «fører» i anførselstegn.
Hunden har nemlig fra tidenes morgen vært et dyr
vant til å ferdes i flokk, og dette flokkinstinktet, som
ligger godt forankret selv i våre egne kjeledegger,tilsier
at den sterkeste og klokeste skal være flokkens fører.
Når så flokken bare består av en mann og en hund er
det naturlig for hunden å velge mannen til «flokkens
fører». Skam å si er altså grunnen til hundens hengivenhet for sin herre ikke bare personlig kjærlighet
men også et kraftig selvbevarelsesinstinkt.
Dette forklarer også et annet forhold som er nokså
typisk for hunden i motsetning til de fleste andre husdyr. En enkel hund som kommer på villstrå vil i de
aller fleste tilfellene søke tilbake til mennesket. De
fleste andre husdyr søker fra mennesket og blir meget
lettere forvillet hvis de overlates til seg selv.
Hundens intime forhold til mennesket kan vi fremdeles se hos primitive folkeslag, og det er sikkert forhold som strekker seg tilbake til urtiden. Ofte blir
hvalper etter den beste hunden ammet ved kvinnens
bryst for slik å få klokskap og intelligens, og ofte blir
sønnene lagt til tispens spener for å «suge inn hundens
teft, hørsel og mot». Slik oppsto fra gammel tid menneksets og hundens fosterbrorskap.
Men — hunden stakkar har ikke ustraffet fått sin
priviligerte stilling. Det er vel intet dyr som har fått
erfare så meget av samfunnets bestemmelserog restriksjoner som nettopp den. Skatter og avgifter, lov om
bevegelsesfrihet, egne reisebestemmelser med egne
takster og boligrestriksjoner.Alt er deler av den prisen
hunden må betale for sin stilling i samfunnet.
Og det er vel heller ikke noe annet dyr som i tidens
løp har vært årsak til så mye avispolemikk og skaffet
seg så mange bitre fiender og svorne venner som
nettopp den.
komme inn på alle de vitenskapeligeteorier som
foreligger angående hundens utvikling fra — vi kan
kalle det «urhund» — og fram til våre dagers 100-tall
av forskjelligeraser vil føre altfor langt i en kort artikkel. Men vi kan konstatere at alt fra steinalderen
synes det å ha forekommet to forskjelligehundetyper,
en mindre, kvadratisk bygd hund og en større, mer
langstrakt. En del forskere mener at den førstnevnte
er stamfar til våre spisshunder (grønlandshund, finnehund, elghund og buhund), terriere, schnauzer- og
pinschergruppene, mens den andre skulle være ansvarlig for våre større jakthund- og gjeterhundraser.
Hvorom allting er — gjennom tegninger funnet på
egyptiskepyramider fra 4000 til 5000 år f. Kr. kan en
konstatere at det allerede på den tiden fantes i hvert
fall tre typer hunder, en stor tung strids- og gjeterhund, — en smekker, myndeliknende hund, jakthund
— og en liten hund som viser forbausende likhet med

våre dagers grevlinghund (daks). Alt dengang hadde
mennesket altså greidd å utvikle typer som var hensiktsmessigefor de oppgaver de skulle løse.
I tidens løp har så mennesket drevet denne spesialavl videre, delvis av hensynet til å gjøre hunden mer
og mer fullkommen for spesialoppgaver som f. eks.
jakthunder, brukshunder og gjeterhunder, delvis ut fra
en ofte nokså uforklarlig trang til «å lage noe rart».
Særlig når det gjelder enkelte raser av skjødehunder
er jo unektelig saken blitt nesten grotesk, og hunden
stakkar utleveres til vår latter. På den andre siden kan
en rekke småhunder vise en meget harmonisk bygning,
og på grunn av sitt miniatyrvolum være en ønskehund
for den som mangler plass og mulighet for mer kraftig
mosjon av hunden. Slike småhunder kan nok ikke
forsvare sin herre med så stort hell, men de er ofte
uhyre vaktsomme og kan være ypperligevaktmenn når
det gjelder å varsle om ubudne gjester. Dernest virker
de på langt nær så irriterende på naboen, og vi hundeeiere vet jo dessverre av smertelig erfaring at «naboen»
ofte er hundehater. Gleden ved å ha en alltid opplagt
og trofast kamerat vil en jo også ha.
ved valg av hund:
Alle som anskaffer en hund enten det nå kommer
av egen lyst eller av mas fra barna burde nøye tenke
gjennom hva dette innebærer. Hunden er ikke et møbel eller leketøy, og den er mer enn et husdyr. Den er
en venn og kamerat og vil også regnes for en slik.
En bør tenke på hvilke forpliktelser en påtar seg
både overfor hunden og sine medmennesker, hvilke
forsakelser en er beredt til å yte, hvilken plass en har,
men først og sist bør en granske seg selv og finne ut
hva slags gemytt en er i besittelse av.
Riktignokheter det at en hund og dens husbond blir
mer og mer lik hverandre etter hvert som tiden går,
men dette er en sannhet med mange og store modifikasjoner. På samme måte som det finnes hunder av nær
sagt enhver tenkelig størrelse finnes det raser med
høyst forskjelliggemytt. Dertil kommer at store hunder
vil ha et ganske annet behov for mosjon enn mindre.
Skal en hund hovedsakeligbare være til hygge, og
en dertil bor i en by med begrenset plass og bevegelsesmuligheter, bør en som nevnt tidligere fortrinnsvis
velge mindre raser.
Gjelder det folk med spesielle interesser enten den
nå går i retning av jakt eller brukshundarbeid eller en
er friluftsmenneskeog gjerne vil ha sin hund med som
trekk- eller kløvhund, stiller selvfølgelig saken seg
annerledes. Slike folk er imidlertid som regel vant til
hunder fra før, så de vet hva de går til.
Har en en bekjent som har hund — av en type en
finner tiltrekkende, morsom og passe stor, kan en jo
snakke med ham, men en skal alltid huske på at den
rette hundeeier er langt mer tilbøyelig til å skryte av
hunden enn av kone og barn. Vil en være på den sikre
siden bør en nok ta kontakt med Norsk Kennelklubb
eller en av de mange spesialklubbersom finnes for de
forskjelligeraser. Disse vil alltid med glede stå til tjeneste med råd og dåd når det gjelder anskaffelse av
hund.

Noe å tenke på

Litt hundepsykologi.

gi noen anvisning på oppdragelse og dressur er
ikke mulig i en kort artikkel som denne og heller ikke
nødvendig, så mange gode lærebøker som en har om

Med

hundespann.

dette emne nå. En annen sak er at det anbefales alle
hundeeiere som ikke er fullstendig sikker på seg selv
å prøve å delta i et av de dressurkurs som de respektive hundeklubber hvert år arrangerer rundt i landet.
Her får nemlig så mange nybakte hundeeiere for første
gang et virkelig innblikk i alle de feil og urettferdigheter de ubevisst begår overfor sin hund.
Praktisk talt alle mennesker gjør nemlig en kapitalfeil overfor hunden — de behandler den som et menneske og måler dens tenkeevne og reaksjoner ut fra
menneskeligmålestokk.
For å forstå hvor feilaktig dette er bør en prøve å
sette seg inn i det «verdensbilde» mennesket har og
det hunden har.
Ethvert individ danner seg et bilde av sin verden ut
fra de sanser det rår over, og den sterkeste sansen vil
dominere. Av våre sanser er synet den langt skarpeste,
og menneskets verden består for den alt overveiende
del av synsbilder.
For hunden derimot er det luktesansen som er den
dominerende (så god at den f. eks. kan kjenne svettsyrer i en fortynning på 1 : 1 000 000), med hørselen
som en god nr. 2.
Hunden lever altså i en verden av lukt og lyd —
for å si det meget forenklet med synsinntrykkenesom
«støtte», mens det for mennesket er tvert om. Dette
er ting en bør ha i minne når en skal prøve å sette
seg inn i hundens reaksjoner i de forskjellige situasjoner.
Dernest må en huske på at en hund aldri kan forstå
menneskelig tale i dypere forstand. Den kan erfare at
et ord (en lydkombinasjon) som dens herre frambringer, f. eks. «Sitt» betyr at den skal sette seg, men
en hund vil aldri forstå begrepet «sitte». En kan like
godt si «antras i t», «s i tuasjon» eller «pros i t t» til
den. Den vil antakelig reagere hver gang.
Husk også på at en hund er absolutt amoralsk sett
ut fra menneskelig synsvinkel. En hund vil aldri —
like lite som et 2-3-års gammelt barn — av seg selv
vite hva som er riktig og hva som er galt etter vår
mening. Det er mennesket som gjennom dressuren må
lære den dette, akkurat som ved oppdragelsen av
barnet. Og det gjør vi ved å få hunden til å erfare at
når den gjør det eller det får den ros, klapp og en godbit, men gjør den det eller det vanker det «Fy», «Nei»,
ja kanskje til og med en klaps på enden. Det ene gjør
godt, det andre vondt.
Vi kan ta et eksempel, som også viser likheten mellom hunden og barnet så lenge dette bare er 2-3 år.
Barnet har lært å gå, og stabber rundt i stuen. Ovnen
ser glatt og fin ut å holde seg i, altså starter vi for den,
men: «Au, ovnen var varm. Jeg brant meg. Best ikke
å røre den mer». Og så behøver vi ikke å være redde
for at Vesla skal gå bort til ovnen mer. På samme måte
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reiser unghunden seg på to ben og kniper et kjøttstykke
eller annen godbit vi har lagt på bordet, men som vi
listig har bundet en liten spekefjel, tom blikkboks
eller liknende til og som hunden så får i hodet når
den drar ned maten. «Au, det gjorde vondt». Og så
har den lært: Mat på bordet — smell i hodet —
vondt. Best å la det være.»
Anei — det er ikke for ingenting at barn og hunder
kommer så godt ut av det med hverandre. De er åndsfrender. Og folk som kan behandle barn har heller
aldri vanskeligheter med hunder.
Når det gjelder straff skal vi igjen være oppmerksom
uhyre skarpe hørsel. Enhver nyanse,
på hundens
kanskje så liten at vi ikke er klar over det selv, registrerer hunden, og en skarp tone i den stemmen den
setter høyest i verden er for den en kraftig påkjenning,
så kraftig at den ofte kryper sammen (og så «tolker»
vi mennesker det ut fra vår målestokk som dårlig
samvittighet, selv om hunden i og for seg ikke har
anelse om hva vi er arge for).
Til slutt en bønn fra hunden:
Gi meg aldri så meget mat som jeg har lyst på.
Blir jeg fet blir jeg lat, får dårlig mage, fett om
hjertet og gikt. Rent bortsett fra at du skammer deg
innerst inne over å gå tur med meg.
Gjør jeg noe galt så straff meg mens jeg gjør det
(eller helst idet jeg skal til å gjøre det). Da skjønner
jeg hvorfor. Senere begriper jeg ingenting.
Skal du gi meg en klask så la det skje med f. eks.
avis. Det smeller så stygt at jeg
en sammenrullet
husker det uten at det gjør så fælt vondt.
Husk at jeg tenker, men ikke som deg. Jeg vet aldri
på forhånd hva du mener er riktig og galt. Det er
ikke sikkert det stemmer med begrepene i min
verden.
så sørg for
Har du gitt meg en beskjed/ordre
at jeg gjennomfører det jeg blir pålagt. Hvis ikke
blir jeg usikker neste gang du ber meg om noe.
Husk at jeg har valgt deg til herre og mester. Stell
meg, børst meg, tren meg så jeg kan holde meg i
form til din egen tilfredshet.
Så prøver vi da etter beste evne å følge denne bønnen, vi «dumme» mennesker, og belønningen? Jo —
når vi sitter i en god stol i stuen kommer det stille en
kald snute dyttende borti hånden vår med beskjed
om: «Nå er det på tide at jeg får en klapp av deg og
en liten prat.» Og da er vel de fleste av oss hundeelskere i ordets videste betydning.

Hunden til frk. Halvorsen
Får jeg lov til å presentere meg? Jeg er en Toy
og mitt navn er «Tom». Jeg er nå i
Pomeranian
en respektabel alder av 101/2år, men jeg er like kvikk
og opplagt for det. Min pels er bløt og deilig og den
er rødbrun av farge, men jeg har blitt litt grå på
snuten, men det er jo bare pikant.
7 uker gammel kom jeg til min familie, og da var
jeg ikke store knøttet. Etter manges utsagn skulle jeg
ikke ha vært så særlig pen, men så skal jeg si at jeg
har tatt det igjen senere. Jeg får jo aldri gå i fred på
gaten og ellers hvor jeg enn ferdes. Folk stopper opp
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og sier: Nei se på den pene hunden der, og da setter
jeg jo selvfølgelig nesen enda høyere i sky.
Av rasesorten skal jeg visst være i det største laget,
men det kommer kanskje av at fra jeg var liten fikk
jeg for mye vitaminer. En smørklatt får jeg hver morgen, og en Vitaplex-pille når de andre i familien tar
sin. Jeg er glad i både grønnsaker og frukt, så som
appelsiner, epler, bananer, plommer osv., og av grønnsaker, gulrøtter og særlig kruspersille. Men jeg er så
alt for glad i slikkerier. Sjokolade og karameller er
noe av det beste jeg vet. Det sies at det ikke skal være
så bra, men jeg har ikke merket noe til det ennå. Jeg
spiser ikke så mye mat, men det jeg spiser skal være
godt. Maten skal skjæres opp i små terninger og jeg
skal mates av hånden. Kjøttdeig er godt, og det får
jeg ofte når moren min har vært i butikken og handlet.
Når hun kommer hjem med vesken så er jeg over den
med en gang. Jeg skal følge med i alt hun har kjøpt.
Ingenting må gå meg forbi. Jeg skal innrømme at jeg
er ganske bortskjemt, men jeg er jo en selskapshund
og er til for å skjemmes bort. I sofakroken koser jeg
meg, der har jeg min bestemte plass og jeg skal helst
klappes og kløes så mye som mulig. Pelsen min er
penest når den blir børstet hver dag, og da mot hårene.
Da står pelsen som en glorie omkring meg.
Jeg er veldig snill, men jeg bjeffer visst litt for mye,
særlig når det ringer på døren. Da flyr jeg opp, og glir
på gulvet, jeg får ikke stokket bena mine under meg,
filleryen ligger i en tull og jeg på dør. De som står
utenfor tror det er noe store greier, men jeg som er
så liten jeg må jo vise at jeg er til.
Jeg er så glad i min familie, de må jeg alltid ha omkring meg. Når jeg er ute alene og lufter meg, går jeg
aldri langt fra huset, og ingen får narret meg til å være
med fremmede. Når mor banker på vinduet til meg,
kommer jeg med en gang og står ved trappen til hun
kommer ned og henter meg. Ikke for det at jeg er lat,
men av prinsipp går jeg ikke den trappen.
Dette er bare en liten del om meg og mitt daglige
liv, og takker for at vi hunder fikk en spalteplass i
«Fossekallen».
Hilsen Tom
Takk for meg.

S.H.

A propos hunder
Min tante hadde en hund, en stor gul-brun bokser.
Den var så bortskjemt og så opplært, at den ikke spiste
uten at den satt ved spisebordet når de andre spiste.
Den hadde sin egen stol og egen skje, og den måtte

være av sølv. Forsøkte man å gi den mat av en skje
av simplere slag, snuste den på den, vente nesten bort
og så meget bebreidende ut.
Er det noen som har en «bedre og finere» hund?

Det er nemlig noe som heter kommunen og den skal
ha alle de brosteinene som jeg lufter meg på til noe de
kaller kommunal bebyggelse,— og da — håper jeg at
jeg kommer i umiddelbar nærhet av minst en grønn
gressplen.
Det er visst vanskelig å ha bil her i sentrum, tror
jeg, for det er lissom så fullt og trangt av dem inne i
gården om formiddagen, men om ettermiddagen får
jeg lov til å løpe rundt helt alene, og det er moro,
men moren min står i vinduet og passer meg, så hun
er nok ikke helt trygg for hva jeg kan finne på. Det
er forresten noe jeg må fortelle dere. Det er en hest
med vogn som får stå her i gården om dagen, og den
vil jeg så gjerne bort å snuse litt på, men det får jeg
ikke lov til, — men
dere skjønner jo, — at på mine
turer alene, og når hesten er borte så er det så mye
rart å snuse på etter den, og det er visst noe de kaller
mangelvare for tiden, — det er bare det at jeg liker
det så godt,
men moren min sier at jeg får vondt
i maven av det. Ha det godt, og takk for meg.
Hilsen
TIM

Hundentil fru Huuse
Kjære Fossekallen. . . . .
Jeg heter Tim, — er medlem av Norsk Kennel Klub,
og stammer fra en hunderase som heter Papillon, —
det betyr forresten «sommerfugI» på fransk og det
kommer nok av de store, fine, svarte ørene mine.
Jeg bor midt i tjukke sentrum, nærmere beskrevet
rett overfor Regjeringsbygningeni Akersgata. Alder
— 17 måneder, — men dere må ikke tro at det er så
lite, — for jeg er nemlig nesten voksen, jeg. For bare
noen måneder siden ble det veldig forandring på min
tilværelse, kan dere tro, for vi — altså moren min og
jeg — kom nemlig midt opp i statens styre og stell. Vi
ble nemlig statsfunksjonærer.
De aller første dagene var forresten ikke noe morsomme, — for moren min kom hjem fra noe som heter
kontoret
og så ikke så glad ut som før. Men jeg
fant snart ut at det måtte bare være noe de kaller
nerver og som menneskene snakker så mye om for
tiden. Snart var hun like blid igjen, — men min frihet
ble innskrenket temmelig mye, for jeg fikk ikke være
med ut så mye som før. Dertil står moren min så grytidlig opp, og det var jeg heller slett ikke vant til, men
det ble lissom en orden på det også, — for når den
stemmen i den lille kassen hun har på nattbordet
snakker noe om sol-opp og nedgang, — da går hun ut
i gården med meg. Ja, hun bare følger meg altså, for
jeg er ikke en så dum hund at jeg løper ut på gaten
uten halsbånd, må dere tro, — og det vet hun — så
jeg tumler rundt alene i 10 lange minutter. Men akk,
det er en gammel og rar gård vi bor i, — ja, Ivar Aasen
har bodd her i mange år — slå den — men jeg savner
så en grønn gressplen.
Det er så mye rart menneskene finner på
men
dere — nå har de tatt fra hverandre det gamle, deilige
trehuset rett over gaten som de kaller Empire-Kvartalet, så nå har jeg ikke engang de festlige rottehullene
der å snuse i lenger.
Ja, — alt forandrer seg med årene — og snart må
visst vi — altså moren min, og den andre gutten hennes som er soldat i Nord-Norge om dagen, og jeg flytte.

Hunden til fru Wexsahi Johansen
Pjokk heter han, og han er en brun og hvit setter i
sin beste alder. Ansiktet og øynene er hans peneste
trekk, mens kroppen er nokså stor og kraftig. Han er
en morsom og rar hund, som går opp i familielivet
med liv og sjel. Selv vil han helst være en ordentlig
kjelegris,og kan klappes og prates med i det uendelige.
Nærmer noen seg våre enemerker varsler han med
kraftig røst, så for den som ikke ser ham høres han
fryktinngydende ut. Men den lange hvite halen går
som et uvær, og det er tydelig at han er utrolig menneskekjær. Etter første forberedende snus viser han
da også enhver gjest sin udelte oppmerksomhet. Det
er ytterst få mennesker Pjokk ikke vil ha noe med å
gjøre, og er det noen han har imot — vel, så begynner vi å lure litt vi også.
Både pus og jeg har for lenge siden oppdaget at han
er en snill og påpasseligbarnepike,men han lar ungene
våre få gjøre nesten alt de har lyst til og skjemmer
dem grundig bort. Stakkars den som prøver å nærme
seg barna eller kattunger når Pjokk har ansvaret!
FOSSEKALLEN

15

Egentlig liker han ikke barnepass, men han gjør sin
plikt med godt humør.
Pjokk har i grunnen bare en stor feil, han selger
sin sjel for pølse og kaker. Litt masete kan han også
være — han kan ikke skjønne at vi vil sitte og kose oss
når det er så meget spennende å snuse seg til på trær
og lyktestolper. Særlig i jakten viser han at han ikke
kan få mosjon og friluftsliv nok.
Turer i skog og mark — og jakten — det er jo hans
liv. Når jeg — som ikke skyter — går turer med ham i
fjellet og tar ham ut av stand, ser han på meg som
om jeg skulle være fullkommen idiot. Han gjør store
anstrengelser for å få skikk på meg, men uten resultat
stakkar. Det er tydelig at han har større tiltro til
husets herre.
I jakten går han gjerne sammen med en venninne —
en sort og hvit settertispe — og de to er et førsteklasses
team. Fjellet i sin høstprakt med de to ivrige hundene
er virkelig en opplevelse. Pjokks eneste dystre minne
fra jakten er fra den dagen han hentet sin venninne
tidlig om morgenen, og de begge fikk pepperkaker som
en liten oppmuntring før slitet. Dermed forsvant
luktesansen for en stund. Rypene flakset opp om ørene
på bikkjene som ikke skjønte noen ting.
•

Den gang Romerrikets grenser strakte seg helt opp
i de Sveitsiske alper, lå det romerske garnisoner der
oppe som grensevakter. Ifølge historien måtte disse
trekke seg tilbake, men vakthundene deres lot de bli
igjen. Fjellbøndene tok seg av disse hundene og paret
dem med sine egne gårds- og gjeterhunder. Fra dette
liaison d'amour stammer så flere av de sveitsiske
hunderaser, både St. Bernhard, Leonberger og Berner
Sennen-hunden som opprinnelig kommer fra byen
Diirrbach i kantonen Bern i Sveits.
Rasen er lite kjent her i Norge, så mange tror at
Titus er en «kjøter». Det er et altfor stygt ord å sette
på et dyr, men derimot synes jeg det finnes mange
to-bente «kjøtere».
Titus kjøpte vi i Drøbak en regnkald aprildag for 2
år siden. Da var han akkurat 2 måneder gammel og
på streken. Du verden så nusselig han
Hver gang vi stenger setra for å dra tilbake til byen veide 10 kg
og hverdagen setter Pjokk seg rett ned på halen og ser var1 Klønet og bomsete og med en pels som så ut som
lenge og sårt på oss. Det er som om han skulle si: et velbrukt «kråkereir». Fargen er tricolor, dvs, sort,
«Kan dere virkeligmene dette — dere må jo ha mistet hvit og rødbrun. Men nå som Titus er voksen, er
sansen for der verdifulle i livet.» Og vi er i avskjedens pelsen ganske annerledes. Nå er den temmelig langhåret, bølget og silkeblank. Vekten er, som før nevnt,
stund alltid enig med ham.
ca. 50 kg, og skulderhøyden er 77 cm. Så dere forstår
at han er en røsslig kar, og jeg kan garantere at det
kjennes hvis han trår en på tærne.
Leverposteier det nydeligstehan ver. Når han setter
de store mørkebrune øynene sine på meg og kurtiserer meg etter alle kunstens regler — ja, da er det
veldig vanskeligå stå imot. Så er det å luske ut i kjøleNylåt
Hunden til
skapet å finne fram en bit leverpostei, da. Ellers går
«Titus, hvem er det?» spør dere. «Er det sønnen til det ned både tørrfisk, fleskeben og annet hundefor. I
Rembrandt du skal fortelle om?» Å nei, det er ikke fjor høst ble Titus borte fra oss i 5 døgn. Det var en
ham, og heller ikke den romerske keiser Titus Flavius fryktelig tid — og verre ble det. De av dere som har
Vespasianus.
hund og er glad i den vil forstå meg. Vi meldte fra
Denne Titus jeg skal fortelle om kan nok virke til politiet, averterte i aviser, satte opp plakater omsom en keiser hva størrelsen og utseendet angår (han kring der vi bor. Hele Nordstrandshøgda trålet vi med
veier nesten 50 kg), men ellers er han ikke mye keiser, sykler og bil. Så fikk vi da melding etter 5 døgn at
lig av seg.
han var brakt inn på Bekkelagetspolitistasjon.Så glade
Titus er en Berner Sennen-hund. Rasen har en god vi bleI Men han var i en ynkelig forfatning. Kunne
del til felles med St. Bernhard-hunden både i gemytt ikke trå på det høyre bakbenet hvor det var et stort
og eksteriørmessig,men Berner Sennen-hunden er eldre åpent sår, og var oppskrubbet i hodet og flere steder
som rase.
på kroppen. Stakkars Titus, så vondt vi hadde av

fru
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med
ham! Vi kjørte rett opp til Veterinærhøgskolen
ham. Først trodde de at han hadde vært i slagsmål
og at det stygge såret vår hundebitt. Det var jo ille
nok det, men det var verre enda, for det viste seg av
at han også hadde fått en stor brist i
røntgenbildene
bekkenbenet. Så Titus var blitt påkjørt, han. Og denne
«bilkjøteren» hadde altså latt ham ligge — og bare
kjørt videre. Ingen bilfører må nå komme å påstå at
han ikke ville merke at han kjørte på en gjenstand
som veier 50 kg!
Titus holdt på å dø fra oss den gangen. Da han
samtidig måtte ha en øreoperasjon, ble han liggende
på «sykhuset» i nesten ni uker. Vi var stadig på
med leverpostei, smultringer og
Veterinærhøgskolen
kjøttkaker til ham. Mange av dere vil nå le og synes
at jeg er et skrullete kvinnfolk, men jeg tror også at
noen vil forstå meg.
Den dagen vi fikk Titus hjem igjen for godt og
visste han ville bli bra igjen, da var det glede i huset!
Riktignok tok det lang tid før han var helt frisk igjen,
men det gikk da framover.
I dag er Titus i fin form. Han hopper og spretter og
vifter med halen så det er en fryd. Bestandig i godt
humør og snill som dagen er lang. Av og til når det
er vått i været, hender det at han halter litt på det
benet som bruddet var. Hunder kan nemlig også få
reumatisme, og være veldig plaget av det. Så om nå
Titus ikke blir så gammel, så er vi takknemlig så lenge
vi får beholde ham.
Når han kommer med labben og sier at nå skal vi
gå tur, da hjelper det godt i en tung stund når humøret er på null og verden ser svart ut. Takk, Titus,
for den tiden jeg får være sammen med deg!
ANy.

Hunden til frk. Bruvoll
Jeg heter Numa og er en svart Grand Danois. Jeg er
født på Ottestad for vel 2 år siden og har gebursdagen
min den 26. juni.
Vi var åtte hvalper og moren vår het Jarra. En dag
kom hun som eier meg nå og tok meg med til Oslo.
Jeg gråt og klynket den første natten i Thaulows vei,
for jeg lengtet tilbake til moren min og alle søsknene
mine, men etter hvert glemte jeg dem og nå har jeg
det fint hos min nye eierinne. Nå vil jeg fortelle litt
om hvordan jeg har det.
Om morgenen står jeg tidlig opp. Først må jeg

strekke meg godt og gjespe litt for å bli våken, så rusler
jeg ute i hagen en stund. Når jeg da kommer inn igjen
spiser jeg frokost. Så skal eierinnen min gå på kontoret og jeg går og legger meg i sengen min igjen. Jeg
trenger mye søvn for jeg er en stor hund. Hele formiddagen er jeg alene hjemme og passer på huset.
Etter skoletid kommer Morten, det er en gutt som
sykler tur med meg hver dag. Ofte er vi oppe på
og der får jeg løpe alt jeg orker uten å
Gaustadjordet
være i band. Jeg er flink å løpe fort, men holder ikke
ut så lenge om gangen. Når jeg blir trett drar jeg hjem
og sover igjen til eierinnen min kommer hjem fra
kontoret. Så hører jeg nøkkelen i døren og da blir jeg
veldig gla for jeg hører hvem som kommer. Jeg vimser
og hopper rundt henne. Etterpå må vesken undersøkes,
for jeg vet det er noe godt til meg som jeg skal finne
selv blant de andre pakkene.
Hun sier jeg ikke får lov å hoppe opp for jeg ødelegger klærne, men det glemmer jeg igjen.
Når middagen er spist venter jeg bare på at vi skal
Der treffer jeg
ut og sykle eller gå i Frognerparken.
mange hunder som jeg løper omkring og leker med,
og har det veldig moro en times tid.
Hver søndag er jeg i marka. Om sommeren løper
jeg rundt og snuser og spiser blåbær, og om vinteren
er jeg med på ski. Når det er hardt føre må jeg ha sko
på og det kan jeg ikke fordra. Hver vår er jeg på fjellet
og baser i masse snø og da blir jeg veldig sterk i bena
mine.
Jeg er ikke så veldressert som jeg burde være, men
jeg forstår godt når jeg blir tilsnakket. Jeg bjeffer litt
for meget, men det kommer av at noen barn og voksne
også i nærheten her har ertet meg når jeg har stått i
bånd. Bjeffe et det eneste jeg da kan forsvare meg
med, men det kunne være ønskelig å få tatt litt mer
igjen med slike folk.
Dessverre finnes det noen to-bente vesener med
myndighet til å lage Iover for oss hunder. Lover må
det selvfølgelig være for oss også, men helst ikke som
de nå er blitt takk. I aviser og radio kaller disse menlikefullt
neskene seg for dyrevenner og hundeelskere,
gir de hundehatere rett til å plage oss og til og med avLive oss etter for godt befinnende.
Heldigvis er det mange lyspunkter også. I fjor fikk
jeg en liten kattunge å leke med. Til å begynne med
freste den til meg og ville klore. Som oftest kom jeg
meg unna, men noen klor ble det. Bare etter en dag
ble vi riktig fine venner og nå leker vi sammen hver
dag med forskjellige leker som vi har. I sommer fant
jeg et pinnsvin under et stikkelsbærtre, men det vil
jeg ikke leke med for de stakk meg på snuten når jeg
snuste på det.

En gang har jeg vært med på utstilling. Dommeren
sa mye pent om meg, jeg hadde pent hode, lang pen
hals og fine tenner. Kropsbygningen var helt riktig og
pelsen blank og fin. Hun synes også jeg var snill og
hadde sjeldent godt gemytt. Jeg fikk bare 2.-premie for
jeg har litt gulskjær i pelsen og var litt for stiv i bakbena. Det var svensk dommer og 1. premiene gikk til
to svenske hunder. Den ene var tanten min og den
andre kusinen min, så det ble i familien iallfall. Jeg
skal på utstilling igjen og da håper jeg det blir engelsk
eller norsk dommer. Jeg trener nå på å gå pent i ringen
og håper å få en fin 1.-premie neste gang.
Hilsen Numa.
S. B.
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Vassdrags- og
havnelaboratoriet
Tilfeldigvis kom jeg til å tilbringe noen dager av
min ferie i Trondheim.
For mange år siden var jeg meget i Trondheim, og
jeg hadde da etter hvert sett det som var av «severdigheter». For om mulig å få se noe nytt skrev jeg til overingeniør Einar Grude, og han introduserte meg til
laboratoriesjefH. Berge på Vassdrags-og havnelaboratoriet i Klæbuvegen 153.
Det kom jeg ikke til å angre på.
Professor Olav Heggstad har vist meg rundt i det
gamle vassdragslaboratorium i kjelleren av NTH's
hovedbygning. Dette laboratoriet var opprettet av
Heggstad i 1928. I dag synes man kanskje dette var
et nokså enkelt tiltak, men da jeg så det den gang
synes jeg nok det var helt moderne.
Men tidene forandrer seg.
Etter krigen ble det mer og mer byggearbeiderpå
alle områder. Det ble store og vanskeligetekniske oppgaver som ikke kunne beregnes på forhånd, men hvor
man måtte prøve seg fram. Det ble da mer og mer
behov for å prøve seg fram på modeller, og det ble da
bruk for et større forsøkslaboratoriumenn det gamle
i kjelleren.
NTH's bygningsavdelingtok derfor i 1953 initiativet
til å få spørsmålet om en utvidelse utredet av et av
NTH nedsatt utvalg med direktør Chr. Lindboe som
formann.
Direktør Lindboe er et jern, som arbeider utrettelig
med sine oppdrag. Allerede høsten 1954 ble utvalgets
innstilling framlagt for NTH og offentliggjort.
Ledelsen av det gamle laboratorium var i 1945
overtatt av laboratorieingeniør Hans Bakken, og det
ble Bakken som sammen med professor Vidkun Hveding og professorAnton Brandtzægfikk hovedansvaret
for planløsningen av det nye laboratorium. Bakken ble
syk i 1957 før laboratoriet ble ferdig, og laboratoriesjef
H. Berge har senere hatt det daglige ansvaret for
ledelsen.
Laboratoriet ble ferdig i 1958 og ble utvidet i 1960.
Laboratoriet er beliggendeca. 1 km sønnenfor NTH.
I inngangen er det første man ser et maleri av direktør
Chr. Lindboe.
I 1. etasje er det administrasjonskontorer,en vassdragshall på ca. 1000 m2, en havnehall på ca. 500 m2,
pumpesetasjon og verksteder.
Laboratoriet utga i 1961 meddelelse nr. 4 N om forsøksvirksomheteni 1960.
Det er utgitt årlige meddelelser om virksomheten
fra og med 2 for 1958 til og med 4 for 1960.Nr. 5 er
under forberedelse.
Disse meddelelser inneholder en del detaljerte
rapporter om undersøkelser som er foretatt. Alle som
har å gjøre med byggearbeidervil være interessert i å
lese denne meddelelse.

ved NTH

flom grov elven et dypt erosjonshull nedstrøms av omløpstunnelen, og den utgravde sand ble avleiret igjen
i en nedenforliggende småbåthavn, slik at denne ble
for grunn.
Det ble bygd en modell (L. 1 : 50, H. 1 : 25). Ved
omfattende forsøk ble det funnet en tilfredsstillende
løsning, slik at erosjonen og skadene på småbåthavnen
vil kunne omgåes i framtiden.
En fabrikk ble plaget av flom fordi fossen nedenfor
fabrikken var så trang at elven ikke hadde nok avløp.
Det ble bygd en modell (M. 1 : 100), og foretatt
forsøk i 14 forskjellige alternativer. Ved disse forsøk
fant man ut hvilket alternativ man burde velge for
at vannstandsreduksjonen pr. m3 fjell skulle bli størst
mulig, slik at fabrikken kunne slippe med en rimelig
sprengning.
Et kraftanlegg hadde planlagt et nytt fordelingsbasseng og en trykksjakt, men de var ikke sikre på om
det planlagte anlegg ville virke tilfredsstillende.
Laboratoriet bygde da en modell i M. 1 : 50. På
denne modell ble svingningene i fordelingsbassenget
registrert ved forskjelligebelastninger, og det ble konstatert at det ikke var noen fare for udempede svingninger.
Et fellesfløtningsanleggønsket en forbedring i et
sterkt forgrenet elveløp. Modell og mange forsøk viste
at det kunne oppnåes bedre fløtningsforhold ved
kanaliseringsarbeider.
Det ble bygd modeller for å undersøke om det ville
lønne seg å gå over fra løsfløting til fløting av bundet
tømmer, fløtningsforholdene ved en inntaksdam, plasering av en fisketrapp, kapasiteten av en tappetunnel,
havneanleggetc.

Jeg ble vist rundt av ingeniør Lundebrekke. Jeg tror
ikke at det vil være riktig å fortelle mer detaljert om
de undersøkelser som foretas i dag, men jeg håper jeg
kan fortelle såpass at man kan forstå hva som foregår.
Det var bygd gjennomsiktigmodell av et fordelingsbasseng med rørledning og kraftstasjon. Modellen var
bygd av plast, så man kunne se driftsvannets svingninger i fordelingsbassenget ved forskjellige belastninger. Ved å farge driftsvannet kunne man i den
gjennomsiktige modell se om strømforholdene var
gunstige. I modellen av havneanlegg var det særskilte
maskiner som laget bølger, og andre maskiner som
opptegnet bølgene grafisk, så man kunne avlese bølgehøyde og bølgeperioden.Et annet sted var en stor molo
gjennomskåretav en glassvegg,og gjennom glassveggen
kunne man se hvordan store bølger forsøkte å ødelegge
moloen.
Det viste seg at laboratoriet hadde så mange oppdrag at vassdragsoppdrag og havneanlegg måtte plaJeg refererer ganske kort fra 1960:
seres om hverandre for å utnytte plassen.
Alt de første planer av laboratoriet var beregnet på
På Nordlandsbanen var det bygd en omløpstunnel
under en jernbanefylling over en elv. Ved en stor store utvidelser. Forsøkshallene er derfor avsluttet
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med provisoriske vegger og kan utvides til mer enn det
dobbelte. Administrasjonskontorene
kan påbygges i
høyden og pumpestasjonen
og verkstedfløyen er store
nok til å greie ganske store utvidelser.

Denne gang hadde jeg også tid til å gå omkring
Trondheim som «turist». Av severdigheter nøyde jeg meg
med Domkirken. Der bør man alltid gå når man har
tid. Men jeg spaserte også omkring i gatene i sommerkvelden. Det er tidligere bevart mye av den gamle bebyggelsen, og de brede gater og den lave, rommelige
bebyggelse gjør at man synes man går i en by hvor folk
virkelig bor.
Da NTH ble bygd var det en veldig diskusjon om
NTH skulle ligge i Trondheim
eller Oslo. De som
holdt på Oslo, framholdt
bl. a. at studentene
ville
komme i et «større teknisk miljø» i Oslo.
jeg tror det var heldig at NTH kom til Trondheim. Trondheim
har nå meget teknisk industri, og
byen har ellers alle forutsetninger for å være en hyggelig studenterby.
Alle ingeniører bør av og til spandere en dag eller to
i Trondheim,
besøke NTH og Vassdrags- og Havnelaboratoriet, og for øvrig drive rundt i gatene og glede
seg over alt det pene de ser.
Edvard Svanøe.

De fleste ingeniører er interessert i modeller. Når
ingeniører kjøper tekniske leker til sine barn, blir det
ofte ingeniøren selv som leker når ikke barna vil mer.
Men de som skal drive forsøk må ikke holde opp
når de er trett av å leke. De må drive på til de finner
en løsning og aldri gi•seg, og det betyr lange og trettende serier med forsøk. Desto morsommere er det når
man til slutt finner en løsning.
Ved store arbeider kan det innspares mange millioner kroner hvis man utfører nøyaktige modellforsøk
på forhånd.
Etter besøket på laboratoriet avla jeg et kort besøk
på Høgskolen. Det var morsomt å se hvor store utvidelser det var foretatt siden jeg var der sist. Et meget
stort areal var innkjøpt for videre utvidelser.

Mr. H. A. Berkhout,
«Algemeen Handelsblad»,

Journalistbesøkved
Tokkekraftanlegg 1962
Verdensbanken
driver som kjent utlånsvirksomhet
som spenner aver en stor del
av jordens land. Lånene ytes til formål av
forskjelligste
art, men har det til felles at
de tar sikte på gjenreising
eller å skape
grunnlag for ekspansjon i låntakerlandenes
næringsliv.
I forbindelse
med sin utlånsvirksomhet
driver Verdensbanken
informasjonstjeneste.
Som ledd i informasjonsarbeidet
arrangerer den hvert år en reise til ett eller flere
land for å bese Verdensbankfinansierte
anlegg og for å formidle
kjennskap
til
vedkommende
lands næringsliv
og økonomi. Til reisene innbys dags- og finanspressen som regelmessig sender vel kvalifiserte medarbeidere
som deltakere.
På samme
måte som i 1959 var de
skandinaviske
land i år kommet
for tur
igjen. I Norge gjaldt besøket
sånn som
sist Tokke kraftan1egg,
som er et av de
anlegg som delvis finansieres
ved lån i
Verdensbanken.
De utenlandske
deltakerne,
i alt 21, kom
med fly til Fornebu den 28. mai. Handelsdepartementet
ga en middag med i alt 40
deltakere.
Neste dag begynte reisen. Den
foregikk med buss. Dagsmålet
var Rauland høyfjellshotell
med kort besiktigelse
av Mår under
veis. Med hotellet
som
stamkvarter
ble det neste dag foretatt besilktigelse av Tokke
III (Arabygdi)
og
Songadammen
med
tunnelinntaket
for
Tokke III. Videre ble besett anleggsstedet
ved Venemo. Derfra gikk veien tilbake til
hotellet idet stasjonsområdet
for Tokke II
ble passert. Neste (og siste) dag ble Tokke
— kraftverket
på Dalen med friluftsanlegg — besett. Etter lunsj ble kursen satt
for Oslo hvor det til avslutning
ble holdt
en middag på Dronningen,
hvor Trygve

Dr. Paul Catz,
«Die Zakenvereld»,
Dr.

Her er en liste over de utenlandske
takere:
Nussbaum,

M. Jacques Poznanski,
Bourse», Bruxelles.

M. Jean

Lecerf,

M. Francois Deffårge,

Mr. Ludwig

Gelder,

de la

«24 Ore»,

Milano.

Zeitung»,

Mr. Heinz Portmann,
«Basler Nachrichten»,

Basel.

Mister Ansell Egerton,
«The Times», London,
Mr. Roland Bird,
«The Economist»,

London.

Mr. C. Gordon Tether,
«The Financial Times»,
Mr. G. R. Bamber,

London.

«Water

Power», London.

Mr. John Shinn, «Business
Mr. Viggo A. Christensen,

Week».

«Director
of Information
World Bank, Paris.»
De norske

deltakere

for Europe,

var:

Einar Slåtto, industridirektør,
direktoratet.
Arnfinn
Moland,
departementet.

byråsjef,

IndustriHandels-

Bruxelles.

«Le Figaro»,

Mlle Jeanne-Marie
Paris.

«Die Presse»,

«L'Echo

M. Auguste Declercq,
«Het Laatste Nieuws»,

del-

Amsterdam.

Sellaroli,

Dr. R. Ottinger,
«Neue Ziiricher

Lie ga en kort orientering.
Foruten at det
var lagt vekt på å gi deltakerne
et bilde
av anleggenes art og størrelse og av virksamheten
der — således av moderne
anleggsmasildner
i drift — ble det også lagt
vekt på å gi en best mulig redegjørelse for
Norges krafrforsyning,
industri, næringsliv,
finanser og kapitalbehav,
samt vår stilling
til Fellesmarkedet.
Med den bakgrunn
de
deltagende
journalistene
stort sett har —
de er finans- og næringslivmedarbeidere
i sine blad — er det nemlig slik at økonomiske
spørsmål
har en kanskje likeså
stor interesse for dem som kraftanleggene
de ser.

Dr. Ernst-Werner
Wien.

Corrado

Amsterdam.

«L'Information,
Aynard,

Hamburg.

Mr. Horst-Alexander
Siebert,
«Handelsblatt»,
Düsseldorf.

Dr. Johannes Uhlig,
«Frankfurter
Allgemeine»,
Fraffidurt/M.

Paris.

«L'Economie»,

«Die Welt»,

Frau Dr. Elly Staegmeyr,
«Siiddeutsche
Zeitung»,

Paal Djønne, byråsjef,
departementet.

Paris.

München.

Handels-

Tancred Ibsen, byråsjef,
departementet.
Vidkunn
Hveding,
Vassdragsvesenet.

Utenriks-

adm. direktør,

Harry W. Bjet4kebo, driftssjef,
Vassdragsvesenet.
William Greve, bygningssjef,
Vassdragsvesenet.
Werner Poensgen,
Vassdragsvesenet.

konsulent,
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Hovedutvalget for driften
av Statens kraftverker
PROTOKOLL
fra hovedutvalgets
4.-9. juni 1962.

reise til Glomfjord

og Røssilga kraftverk

Deltakere:
Fra ledelsen: Aalefjær, Bjerkebo, Hedemark
og Mengshoel.
Fra funksjonærer
og arbeidere:
Kristoffersen,
Graatrud,
Aasland
og Aasen.
Sekretær:
Heber.
Fra underutvalget
møtte:
Fra ledelsen:
Ervik, Svensen, Haugan og Nilsen.
Fra funksjonærene:
Kristiansen,
Jacobsen, Omnes
Bjerkebo
sakliste:

ønsket

de frammøtte

velkommen

og Andersen.

og foreslo

følgende

var ingen

bemerkninger

Vaskemaskin

Dypfryseranlegg

til saklisten.

Sikkerhets

og Fykandalen.

høre om muligheten
for en veiforbindelse.
adkomsten
til Fykandalen,
vil Dri'ftsavdelingen
spørsmålet.

Når det gjelder
se nærmere på

Forslag fra maskinmester

Underutvalgenes
sammensetning
ble diskutert.
Fra underutvalget
møtte:
For ledelsen: D. Tvedt ag T. Dahl.
For funksjonærene:
K. Lyngstad og 0. Fagervik.
Bjerkebo ønsket velkommen
Referater.
Vaskemaskin
og kjøleskap
Dypfryseranlegg
Vesterli.
Sikkethetsforskrifter.
Eventuelt.

forelso
Øvre

følgende

Røssåga.

Steen

ved Reinfossen

kraftverk.

Hovedutvalget
ba direktør Aale'fjær å utvirke at Maskinkontorets
uttalelse må bli avgitt, og saken oversendes deretter til underutvalget
ved Ranaverkene
til behandling.
Organisasjonenes

representanter

til samarbeidsutvalgene.

Da NITO har bedt 'om å få en representant
i Hovedutvalget for driften av Statens kraftverker,
ble det besluttet å sammenkalle
til møte med representanter
fra Statstjenestemannskartellet,
Statstjenestemannsforbundet,
Embetsmennenes
Landsforbund
og NITO for å forhandle om
antall medlemmer
og fordelingen
mellom organisasjonene
i Hovedutvalget.
Jfr. Samarbeidsavtalens
§ 5, Merknad,
Neste møte fastsattes
til fredag 7. september
direktør Aalefjærs
kontor kl. 12.30.

1962

PROTOKOLL
fra hovedutvalgets
1962.

reise til Rana- og Aura-anleggene

19.-23,

juni

Deltakere:
Fra ledelsen: S. Aalefjær, W. Greve, P. T. Smith og R. Johnsen.
Fra funksjonærer
og arbeidere: P. Sundt, L. Wangsmo, A. Krogsrud ag G. Myrland.
Sekretær: J. Heber.

og Austerslått.

Sakliste:
dagsorden:

på

Hovedsamarbeidsutvalget
ved Statens kraftanlegg

Fra underutvalget
møtte:
Fra ledelsen: Tveit, Simonsen og Knudsen.
Fra funksjonærer
og arbeidere:
Rostad, Svendsen
Formannen,
P. Sundt, ønsket velkommen.

Eventuelt.

FOSSEKALLEN

f orskrifter .

Representanter
til. underutvalget
ved Ranaverkene.
Hovedutvalget
anmoder
underutvalget
å utvide antall representanter
til 6, slik at også Øvre Røssåga kan få
en representant
med i utvalget.

ved Glomfjord.

Den nåværende
transport fra boligområdet
til kraftstasjonen
er meget kostbar. Driftsavdelingen
har vært inne på tanken
å flytte all virksomhet
til kraftstasjonen.
Ledningstunnelen
asmå i tilfelle gjøres hyggeligere og sikrere å gå. Eventuelt
falteres. Spørsmålet
om en trikk gjennom tunnelen
har også
vært diskutert.
På denne måten ville båten med betjening
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Vesterli.

Eventuelt.

Bjerkebo orienterte
om saken og meddelte
at driftsavdelingen 'hadde kommet
fram til at de nåværende
boliger
hverken kunne rives eller selges. Driftsavdelingen
hadde utarbeidet en plan som gikk ut på å utbedre den nåværende
boligmasse,
slik at det kunne 'bli 43 fullverdige
boliger. Planene for utbedringer
ville bli kontrollert
av en arkitekt og
satt ut på entreprise.
Graatrud
mente at det i alle fall burde bygges noen nye
boliger og at vi også burde kreve tabake noen av de beste
boligene som vi hadde leid ut til Hydro.
på at de drifts'boliger som ble
Aalefjær gjorde oppmerksom
bygd i dag må ligge over den nåværende
standard på grunn
av •den raske utvikling på dette området.
Det var enighet orn at Driftsavdelingen
skulle fortsette sitt
arbeid etter den generelt
opptrukne
plan.
til kraftverket

Røsscka.

Funksjonærene
må selv skaffe økonomiske midler til et slikt
anlegg.
Kraftverket
sørger for tomt og strøm til driften
av anlegget.

Protokoll
fra hovedutvalgets
møte av 4. januar
1962 ble
referert.
Aasen bemerket
at han ikke hadde sett noen plakater om
forslagsordningen
på Glomfjord.
Han etterlyste
også den
videre behandlingen
av sitt forslag om en 50-årsberetning.
Det
ble opplyst at ,adm, direktør for tiden leter etter en redaktør.
Protakoller
fra samarbeidsutvalgsmøter
på Glomfjord
kraftverk av 19. jantrar 1962, 16. februar
1962 og 16. mars ble
referert.
Likeledes
ble brev fra samarbeidsutvalget
ved Glomfjord
av 17. april 1962 vedrørende
veien til damanleggene
ved
Glomfjord kraftverk. referert.

Adkomst

Øvre

av 11.

Da det i boligene på Øvre Røssåga ikke er vaskekjeller med
bryggepanne,
vil vaskemaskiner
bli installert
i boligene i likhet med hva som er gjort i liknende boliger f. eks. på Tokke.
Kjøleskap
blir bare installert
i de boliger som ikke har
kjeller. Boligene på Øvre Røssåga har kjeller og kjøleskap vil
derfor ikke bli installert.
Funksjonærenes
representanter
påpekte det kompliserte
for,
hold i forbindelse med varetransporten
til boligområdet
i Øvre
Røssåga. Videre
ble mulighetene
for et anlegg med frysebokser i likhet med det som er på Nore diskutert.

Protokoller.

Boligsctken

og kjøleskap

ved Ranaverkene

Driftsavdelingen
ble oppfordret
til å ta seg av sikkerhetsforholdene
på de arbeidsplasser
hvor det var samtidig drift og
anlegg, samt sørge for at de sikkethetsregler
som NEVF har
utgitt blir omarbeidet
i en slik form at de kan sendes alle
våre kraftverk.

Protakoller.
Boligsaken ved Glomfjord.
Adkomst til fjellet.
Eventuelt.
Det

Protokoll
fra møte i underutvalget
april 1962 ble referert.

Protolkoll fra møtet 24. januar 1962. Diverse referatsaker.
Protakoller
fra Sentraladministrasjonens
Samarbeidsutvalg.
Protokoller
fra underutvalg.
Organisasjonenes
representanter
til samarbeidsutvalgene.
Forslag fra reperatør Dyre Vaa, Tokkeanleggene.
Eventuelt.
Det

var ingen

bemerkninger

til saklisten.

1. Protokoller

og referater.

Sekretæren
refererte
protokoll
fra hovedutvalgets
møte 24.
januar 1962. Formannen
orienterte
om hva som var gjort med
hensyn til filmen om anleggsarbeidet
i Norge. NSB's samarbeidsutvalg
har oppnevnt 3 medlemmer
som skal utarbeide
forslag til planløsning.
Når planene
foreligger, vil disse bli
oversendt
til NVE, Veivesenet
og entreprenørene
til orien.
tering og uttalelse.
Aalefjær
meddelte
at det var endelig besluttet
at NVE's
velferdssjef
skulle sortere under Administrasjonsdirektoratet.
Videre

refererte

Protokoll
strasjonen
Protokoll
7. juni d.

sekretæren:

fra møtet i samarbeidsutvalget
for Sentraladminii NVE av 8. januar, 10. februar og 10. mai 1962.
fra samarbeidsutvalget
ved Tokkeanleggene
av
å.

Brev fra sentralrådet
sornheter vedrørende
og 23. oktober 1962.

Brev til samarbeidsutvalget
mars 1962.
T. Høgestøl, Nils Baadstø
som ledelsens
representanter

ved

Innsetanleggene

av

17.

og P. Evensgård
er godkjent
til samarbeidsutvalget.

Brev til samarbeidsutvalget
ved Aura-anleggene
av 30.
januar 1962.
Jens Tveit er oppnevnt
som nytt medlem etter Bakke.
Brev til Koldevin
Gundersen,
Mo i Rana, av 30. januar
1962.
Melding om at anleggets premiering
er besluttet opprettholdt.
representanter

til samarbeidsutvalgene.

Da NITO har bedt om å få en representant
i samarbeidsutvalgene ved Statens kraftanlegg, ble det besluttet å sammenkalle til møte med representanter
fra Statstjenestemannskartellet, Statstjenestemannsforbundet,
Embetsmennenes
Landsforbund og NITO for å forhandle
om antall medlemmer
og
fordelingen
mellom organisasjonene
i Hovedutvalget
og underutvalgene. Jfr. Samarbeidsavtalens
§ 5, Merknad.
Innkomne

Til stede fra underutvalget:
Singsaas, Tveit, Bjørnsnes, Flaa og Eggum.
Formannen,
Sundt, ønsket velkommen
og orienterte
sikten med utvalgets reise.

forslag.

Forslag fra reparatør
Dyre Vaa, Tokkeanleggene.
Brev fra
Tokkeanleggene
av 23. januar d. å, med ovennevnte
forslag
vedlagt, ble referert.
Likeledes
ble protokoll
fra samarbeidsutvalget ved Tokkeanleggene
av 12. januar •d. å. referert.
Det ble besluttet å oversende
forslaget til Hovedstyret
med
anbefaling om at det premieres
med kr. 2000.00.
Videre ble det besluttet å kunngjøre
forslaget for de andre
anlegg.

om hen-

Sakliste:
Protokoller.
Forslag fra Aage Kristiansen.
Sysselsettingen
ved Aura-anleggene.
Eventuelt.

for samarbeidsutvalg
ved Statens virken konferanse
som vil bli holdt 22.

Brev fra Norsk Arbeidsmandsforbund
av 8. februar 1962.
Gunnar Myrland med varamann John Rogstad er oppnevnt
som Fjernledningens
representant
til hovedutvalget.

Organisasjonenes

4. Eventuelt.
Aalefjær
orienterte
om budsjettet
for 1963. Vårt forslag
lyder på 380 mill. kroner. Til nye anlegg har vi foreslått bevilget 30 mill. kroner til Rana og 20 mill, kroner til Trollheim.
Det er sannsynlig at Rana blir skåret ned til 25 mill, kroner,
og at bevilgningen
til Trollheim
blir strøket.
Til slutt sa Sundt noen ord om hensikten
med hovedutvalgets reise.

Protokoll
fra samarbeidsutvalget
ved Aura-anleggene
av 2.
april 1962 og 28. mai 1962 ble opplest.
Sekretæren
gjorde rede for det møte som vil bli holdt med
organisasjonene
for å drøfte sammensetningen
av samarbeidsutvalgene.
Forslag

fra oppsynsmann

Aage

Kristiansen.

Kristiansen
har sendt inn forslag både på personslede
og
transportslede
begge til bruk ved innslag 4, Takrenna.
Underutvalget
er i tvil om det er anledning
til å premiere
et slikt forslag fra en arbeidsleder,
idet utvalget
mener at
en vesentlig del av en arbeidsleders
daglige arbeid nødvendigvis
må bestå i å finne fram til praktiske og økonomiske
løsninger
på de problemer
som melder seg under arbeidets gang. Spørsmålet om premiering
er derfor blitt forelagt hovedutvalget.
Hovedutvalget
finner
under tvil at forslaget
bør premieres.
Sekretæren
fikk i oppdrag å undersøke
om det finnes generelle retningslinjer
for hvilke forslag som kan premieres. Forslaget blir å sende tilbake til samarbeidsutvalget
ved Auraanleggene
for premiering.
Sysselsettingen
ved Aura-anleggene.
Aalefjær orienterte
om den situasjon som var oppstått i og
med at oppstartingen
av Trollheim
kraftanlegg
sannsynligvis
blir satt til 1964. Anleggsarbeidene
ved Aura vil være avsluttet i løpet av 1962, bortsett fra Reinvassdammen.
Problemet
blir å skaffe beskjeftigelse
for funksjonærer
og arbeidere ved
anlegget i 1963. Etter en del diskusjon var det enighet om at
Aalefjær,
Sundt og Greve skulle oppsøke direktør Braathen i
Arbeidsdirektoratet
mandag 25. juni d. å. for at direktoratet
skulle være orientert tidligst mulig.
Eventuelt.
Sundt orienterte
Neste møte ble
Aalefjær.

om filmen orn anleggsarbeidet
i Norge.
fastsatt til 7. sepember
1962 kl. 9.00 hos

Energikjeldeog Fellesmarknad
I «Nationen» har Fredrik Vogt skreve ein lang artikkel «Kull og olje i Vest-Europa» som har vekt stor
åtgaum. Bladet hadde teke ut ein konklusjon av artikkelen, og denne saman med eit kort tilsvar fra direktør
Hveding, som har eit anna syn på dette spørsmålet,
kjem her:
Tidligere generaldirektør i Norges Vassdragsvesen,
Fredrik Vogt, påviser i denne kronikken hvordan
gamle kulland i Europa nå har kullgruvene som en
tung sosial og politisk belastning. For å redde kullproduksjonen i konkurransen med oljen, har man innført
høye oljeavgifter, svarende til et pristillegg på ca. 50
prosent. - Skulle Norge bIi medlem av Fellesmarkedet, er det nærliggende å tro at vi dermed må være
med i løsningen av gruveproblemene i Vest-Europa
gjennom en sterkt fordyret oljeimport. Det kan falle

dyrt å gi fra seg råderetten over sin handelspolitikk,
konkluderer Fredrik Vogt.
Jeg deler ikke Vogts bekymring. Vogt opplyser selv
at rå-oljen skal være fri for beskyttelsestoll.Skulle da
raffinerier i Europa prøve å selge oss dyr raffinert olje,
bak den mur av beskyttelsesom EEC har på disse produkter, vil andre selskaper straks fristes til å komme
inn i Norge med tollfri råolje, raffinere den her, og
dermed underby mellom-europeerne til de må gi seg.
Ett raffineri har vi allerede, og ett til er aktuelt. Konkurransen oljeselskapene imellom er nå blitt så knivskarp - ikke minst på grunn av de «uavhengige»,som
Vogt også påpeker - at de neppe vil tenke mye på
å skåne hverandre. Og dertil kommer så at oljen i
Norge også har å konkurrere med vår billigeelektrisitet.
V. H.
FOSSEKALLEN
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TORNETRASK
I 1957 vart det nedsett ei internordisk nemnd som skulle arbeide
med utbygginga av elvane i eit nedbørsområde i Nord-Finland, NordSverige og Nord-Noreg. Det var
vassdraga Muonioelv som er grenseelv mellom Finland og Sverige og
so Torne elv som kjem frå Torne
Träsk, desse to renn saman og heiter
då Torne elv og er grenseelv til den
renn ut i den Botniske bukt ved
Torneå. Og so er det Kalix elv som
ligg i Sverige.
Både Muoni og Torne har litt av
nedbørsområda sine i Noreg; men
det er berre småting. Grunnen til
at Noreg kom inn i bilete var at det
var på tale å føre vatnet over til
Noreg og nytte fallet ned mot Rombaksfjorden. Det vart sett i gang
granskingar av verknaden med å
føre vatnet over til Noreg. Her i
landet var største problemet at det
kom so mykje ferskvatn ned i Rombaksfjorden at den kanskje ville
fryse til om vinteren. Hydrologisk
avdeling styrde med desse granskingane og la fram ein rapport på 65
sider om dette. I Sverige og Finland
kom det til å ha innverknad på
tømmerfløytinga i elvane, dei vart
mest ubrukelege til det. Fiske kom
og til å bli ringare enn det har vore,
VAT

men det vert det same med dei to
andre alternativa som var på tale.
Alternativ A skulle ha 37 kraftstasjonar og 10 reguleringsmagasin.
Total energiproduksjon var rekna til
10.1 milliard kWh i eit normalår
og anlegget kom på 3950 mill. sv.
kroner. Skadeforbygjande åtgjerder
og erstatning kom på om lag 400
mill. kr. Ved dette alternativet
skulle det vere kraftstasjonar i alle
tre elvane.
Alternativ B var slik at vatnet
skulle førast frå Kalix elv og til
Torne, og i den og Muonio skulle
då byggjast 9 reguleringsmagasin og
26 kraftstasjonar. Energiproduksjonen ved dette alternativet vert 9.4
mill, kWh og anleggskostnaden
2690 millionar. Skadeverknad og
erstatningskrava var her rekna til
550 mill. kroner.
Alternativ C med utbygging i
Noreg som svenskane kallar Atlanten-alternativet skulle ha berre 2
kraftstasjonar, ein på norsk og ein
på svensk side og med 10 reguleringsdammar. Produksjonen ved
denne utbygginga var 7.9 milliard
kWh og det ville koste 2900 mill.
kroner. Skade- og erstatningskrava
var her rekna til heile 710 mill.
kroner.
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er altern.

C).

På eit område ville utbygging etter alt. C hatt store føremonar, ved
alt. A vert det øydelagt 19 000
hektar skog medan det etter alt. C
vert 1500 hektar.
Alternativ C kjem ikkje på tale
å bygge ut etter framlegget som dei
nordiske regjeringane fekk den 29.
desember i år om denne saka.
Titting.
Ein fatig student var ein dag ute
og promenerte. Han var tarveleg
kledd, og det var fleire hol i frakken hans. Då møtte han ein laps,
som stogga han og sa spottande:
Fatigmannen tittar ut or frakken Dykkar.
Rett, svara studenten, og
toskeskapen tittar inn.
Før og no.
Før i tida spurde gjenta:
Har du bil?
I dag spør ho:

EICONOMMIM2.;

Kva slag bil har du?
PERSOIVALSYRÅN

Ved kanten av ein avgrunn er
det berre ein måte å gå fram på,
og det er å ta eit steg attende.
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Timelege ting.
Det kom klage på at klokka i
kyrkjetårnet gjekk gale, men kyrketenaren tok det med stor ro:
Det gjer ingen ting, for kyrkja
skal ikkje bry seg om det timelege.

NEVF's

.5måånigit
Ansatte.

Pr. 1. juni d. å. var det i NVE i alt ansatt 929 funksjonærer,
herav 499 fast og 430 midlertidig. Ved Hovedstyret er det p. t.
200 fast opprettede stillinger. P.g. a. den pågående omorganisering av etaten må det antas at tallet på stillinger vil stige
ytterligere.
Tilbake

i tjeneste.

Statshydrolc:kg Syver Roen (V) er nå kommet tilbake etter å
ha virket som hydrologisk ekspert for FAO i Irak.
Maskinmesterassistent Rune Karlsson, Rana-verkene, som har
vært utlånt til A/S Kværner Brug som hjelp ved monteringsarbeidene, aggregat III, Øvre Røssåga kraftverk, er nå tilbake i
sin gamle stilling.
Elektronisk

databehandling.

Det er nå bestemt at Den hydrologiske avdeling skal gå over
til elektronisk databehandling av observasjonsmaterialet til praktisk ag vitenskapelig bruk.

«Vi i Vattenfall».

Vår kollega i Sverige opplyser at over 165 000 turister besøkte
Vatterifalls kraftstasjonsanlegg i fjor. Slusene i Trollhåttan og
Harsprangets kraftstasjon hadde de fleste besøk.
Det er satt i gang et spesielt opplæringskurs for nyansatte i
Vattenfall.
I 1961 er 4 nye kraftstasjoner satt i drift.
Ca. 1500 personer er ansatt ved driften av Vattenfalls kraftverker.
FAO
Avdelingsdirektør 0. Tronsgård (F) vil delta som observatør
i det 6. møte i Den Eurapeiske Skogkommisjons arbeidsutvalg
vedrørende elvekontroll m. v. i Italia 29. august til 8. september.
En konferanse med spesialister i Sveits vedrørende bunnerosjonsproblemer inngår i reiseplanen.
Årsmøte

Praktikantutveksling.

I likhet med tidligere år har NVE gjennom Studentsamskipnaden i Trondheim gitt utenlandske ingeniørstudenter anledning
til praktikanttjeneste. Studentene David J. P. Letter (England),
Jiirgen Stagge (V.-Tyskland), Louis Casamayor (Spania) og
Kjell 0. Torstensrud (Sverige) har i sommer oppholdt seg ved
henholdsvis Aura-verkene, Mår kraftverk, Røssåga-anleggene og
Takke-anleggene.
Vinterforbruket

av kraft fordoblet.

Den gjennomsnittlige årlige stigning i vinterforbruket av elektrisk kraft i det gamle sandkjøringsområdet (uten Aust-Agder)
har i de siste 11 'år vært 6.6 prosent, og dette svarer til en fordobling av forbruket i denne periode, framgår det av Samkjøringens årsmelding for driftsåret 1. juli 1960-30. juni 1961.
NTH's

sommerskole.

årsmøte.

På årsmøtet i Porsgrunn i dagene 20.-22. juni deltok følgende
fra NVE: Dri'ftsbestyrer K. R. Hagen, overingeniørene Kaare
Olsen, T. Haugli Nielsen, 0. Seim, H. Nordberg, A. Schønsee,
H. Hindrum, H. Dobloug, 0. Falnes og Alf Johansen. Videre
direktør L. Gaukstad og tilsynsmann, overingeniør J. Flood.
Direktør T. Moe (A) holdt foredrag om NVE's organisasjon.
(Foredraget er gjengitt in extenso i ETT nr. 19 for 5. august.)

og møter.

Samtlige deltakere i Norges Industrikommuners forenings årsmøte var NVE's gjester ved en middag i villa Granheim 5. juni.
I det Nordiske el.verksmøte som ble arrangert av Finlands
Elektricitetsförening i Helsingfors i juni i år og som samlet ca.
300 deltakere fra de nordiske land, var disse påmeldt fra NVE:
direktør L. Gaukstad, overingeniørene A. Aurlien og H. Bleken,
driftsbestyrer A. 0. Ueland samt avedelingsingeniørene A. Salvesen og S. Vikanes.
Det ble i forbindelse med møtet foretatt ekskursjoner til bl. a.
Abo, Rovaniemi og Vasa.
Selskapet for Lyskultur holder årsmøte i Oslo 7.-8. september.
Filmframsyning.

Tjenestemenn ved Oslakontorene fikk anledning til å se Tokkefilmene «Forenede krefter» og .KEtfjelleventyr» i Oslo Lysverkers
kinolokale på Drammensveien. Arrangementet som ble meget
vellykket, kom i stand etter initiativ
Samarbeidsutvalget.

Avdelingsingeniørene Rolf Thomassen og Rolf Høyer (S) deltdk i år i sommerskolens kurs i operasjonsanalyse.

Skjermbildefoto.

Permisjoner.

Den obligatoriske skjermbildefotografering av funksjonærene
ved Oslokontorene ble foretatt i mai måned.

Montørformann
Birger Timestad, Innset-verkene, har fått
permisjon for å gjennomgå tilleggskurset for el.verksdrift ved
Skiendjordens tekniske fagskole.
Statshydrolog Gunnar Østrem (H) •har fått permisjon i ca.
1 måned for å nytte et stipend til en studiereise til Canada. Han
skal bl. a. delta i glasiologiske og hydrologiske undersøkelser på
Baffin Island i Nord-Canada.
Avdelingsingeniør Sven Ammerud (S) er innvilget 1 års tjenestefrihet i forbindelse med en reise til USA.

Generaldirektøren
ordenen.
Nytt

er tildelt kommandørtegnet

av Nordsjerne-

kraftverk.

Vrangfoss kraftverk, som er det største i Holla, ble innviet i
august i overvære av bl. a. generaldirektør Roald. Det er familien
Cappelen-Holden som eier kraftverket og det har kostet 30
mill. kroner. Godseier FL S. D. Cappelen har fremmet utbyggingen som gir nye 36 000 kW.

FN-oppdrag.

Overingeniør Arne Lieng (H) er meddelt tjenestefrihet i inntil 1 år for å utføre oppdrag som hydrologisk ekspert for FN i
Nigeria under FAO's hjelpeprogram.
i kurs.
Følgende har meldt seg for å gjennomgå kurs ved Oslo elementærtekniske skole, dkoleåret 1962/63: Holger Sjåvik og Harald
Nymo, Rana.Janleggene, skal begynne ved anleggsavdelingen.
Arvid Enstad, Aura-anleggene, ved sterkstrømsavdelingen.
Bedriftssøster Borghild Dørrum, Aura-anleggene, deltok i
dagene 4.-16. juni i et kurs i Oslo for bedriftssøstre.
Montørformann Henry Paulsen, Glomfjord kraftverk, har deltatt i et kurs i måleteknikk ved STI.
Deltakelse

Opplceringen

i statsforvaltningen.

I dagene 19.-21. august vil det bli holdt en sjefskonferanse
på Høsbjør turisthotell om problemene i forbindelse med organiseringen av en bredere anlagt opplæring av statens tjenestemenn.

Kursdeltaker.

Reparatør Per Eeg har ved STI i tiden 21. mai-2.
gjennomgått dagkurs for øvede dreiere.
Møter

juni 1962

og konferanser.

Overingeniør H. Nordberg (E) deltak i Nordisk kamite for
kraftforsynings møte i Helsingfors 20.-23. august.
Austleg

kraftsamband.

Comecon, den kommunistiske sammarknadsorganisasjonen, har
skipa eit austleg kraftsamband som skal samordna og samarbeida
kraftforsyningi med hovudsentral i Praha. Fem av næraste landi
er alt tekne til med samordningi. Dei to fyrste åri skal kraftlinene knytast saman, ag kraftutbyggingi skal aukast både med
vatn og varme som råemne.
FN-stipendiat.

Mr. A. Nair vil besøke NVE, herunder Tokkeanleggene, i tia
9.-21. desember.
FOSSEKALLEN
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Personalforandringer i etaten
2.

kvartal 1962

Tilsettelser:
Aasgaard, Ivar
Lukkassen, Sverdrup
Steien, Halvor
Langnes, Harry
Lillevold, Asbjørn
Huuse, Anita
Breiby, Knut
Walseth, Egil
Henriksen, Arne
Theodorsen, Paul
Wangensteen, Torstein
Hansen, Ingolf
Arklersen, Gunleik
Kristensen, Terje
Underdal, Algot
Lind, Arna
Vasshus, Lars
Urdahl-Ulsund, Åse
Johnsen, Bjørn Jad
Pedersen, Sv. Jesmann
Thoresen, Elfrid
Berg, Harald
Landsverk, Sveinung
Lindstrøm, Bjarne
Øverby, Lars
Neset, Eivind B.
Jørgensen, Nils
Mikelborg, Dagfinn
Valaker, Oddvin
Eriksen, Erik
Guttormsen, Nils
Christensen, Rudolf
Bådstø, Nils
Njerve, Ingulf
Aasbakk, Magne
Solgaard, Eli
Hjelm-Hansen, Aage
Kraf t-Strøm, Sonja
Andersen, Bård
Bråthen, Martin J.
Reiersgård, Ola
Rønningen, Randi
Berg, Jan A.
Sæther, Johan
Hals, Magnus
Hanssen, Odd E.
Hagen, Martin
Kolshus, Trygve
Schjetne, Odd Arentz
Gårdsrud,
Magnhild Stubstad
Christiansen, Knut
Sæther, Ole
Gulbrandsen, 0. Martin
Vinje, Tor
Fimreite, Norvald
Langård, Leif
Bråthen, Rolf
Høyer, Rolf
Teigset, Arnold
Haug, Lars Alfred

Overingeniør II
Oppsynsmann I
Oppsynsmann I
Oppsynsmann I
Maskinmesterass.
Kontorass. I
Førstesekretær
Avd.ing. I
Avd.ing. I
Konstruktør II
Utsk.kandidat
Oppsynsmann II
Oppsynsmann II
Tekniker I
Konstruktør III
Sykepleier
Tekniker I
Kontorfulm. II
Konstruktør I
Konstruktør I
Kontorass. I
Ledningsmester
Konstruktør I
Konstruktør I
Konstruktør I
Konstruktør II
Konstruktør I
Konstruktør I
Konstruktør I
Konstruktør II
Konstruktør I
Konstruktør I
Konstruktør I
Konstruktør I
Konstruktør II
Kontorassistent
Fagsjef
Kontorass. I
Overing. II
Montørformann
Maskinist
Kontorass. II
Elektromaskinist
Elektromaskinist
Elektromaskinist
Avd.ing. II
Tekniker I
Avd.ing. II
Førstesekretær

V.F.
Smestad trafo.st.
Flesaker traf o.st.
A.
Glomfjord kraftv.
Glomfjord kraftv.
Glomfjord kraftv,
Rana-anl.
S. Fjernl.ktr.
S.B.
S.I.

Kasserer
Betjent
Maskinmesterass.
Maskinmesterass,
Overing. II
Sivilagronom
Ledningsformann
Maskinist
Avd.ing. II
Avd.ing. II
Maskinmesterass.

V.F.
A.
Slagen trafo.
Slagen trafo.
S.B.
V.V.
Mår kraftv.
Vågåmo trafo.
S.B.
S.S.
Slagen trafo.

S.B.
Innset-anI.
Innset-anl.
Innset-anl.
Hakavik kraftv.
V.
S.I.
Aura-verkene
E.T. 6. distr.
Innset kraftv.
V. Vassdragsavd.
Innset-anl.
Innset-anl.
S. Fjernl.ktr.
S. Fjernl.ktr.
Innset-anl.
S. Fjernl.ktr.
S. Svakstr.ktr.
V.H.
S.S.
A.
Område 2
Tokke-anl.
Tokke-anl.
Tokke-anl.
Tokke-anl.
S.
S.B.
S.D.
Rana-anl.
Rana-anl.
Rana-anl.
Innset-anl.
Tokke-,anl.
Aura-anl.
A.
.V.

.V.

Larsen, Lars
Lien, Svein
Svensby, Leif
Sletaune, Børge
Ellingsen, Edvin
Jensen, Paal Mangor
Jacobsen, Gunnar
Skotvoll, Ivar E.
Langnes, Ole
Olsen, Arild
Einaren, Ivar
Grimstad, Haldis
Ulsund, Leif
Kveum, Melvin
Sannes, Aksel
Østerhus, Tormod
Engen, Arne
Lien, ASbjørg
Raassum, Kjell
Salvesen, Arthur
Vikanes, Sverre
Steinsund, Håkon
Sevik, Jens
Østern, Erling
Eriksen, Thor
Alset, Bjarne
Høgestøl, Torleiv

MasIdnmesterass.
Maskinmesterass.
Utsk.kandidat
Konstruktør I
Konstruktør I
Avd.ing. I
Sekretær I
Bokholder
Lønningsbokholder
Materialbokholder
Maskinbokholder
Kontorass. I
Kontorass. I
Oppsynsmann II
Oppsynsmann II
Oppsynsmann II
Maskinmesterass.
Maskinbdkholder
Førstesekretær
Overing. II
Overing. II
Overing. II
Sekretær I
Avd.ing. II
Overing. II
Elektromaskinist
Overing. I
og byggeleder

Opprykking

i lønnsklasser:

Knoph, Gudrun
Aanestad, Helge
Graff, Ranghild
Huuse, Reidar
Langø, Harald
Aanvik, Magnulf
Fossum, John
Tverå, Arne
Bævre, Jon 0.
Horn, Nils
Kløvstad, Morten

Kontorfullm. II
Avd.ing. I
Kontorfullm. II
Kontorass. I
Oppsynsmann I
Oppsynsmann I
Oppsynsmann I
Oppsynsmann I
Oppsynsmann I
Ledningsmester
Ledningsmester

Fratredelse

Jerstad, Johan
Sæther, Ole
Arnesen, Arne
Kløvstad, Jdhs.

E.
S.E.
S.K.
S.I.
Under S.B.F.
Under S.B.F.
Under S.B.F.
Rana-anl.
Aura-anl.
Onaråde 5
Område 6

etter egen oppsigelse:

Reinset, Knut
Fundingsland, Olav
Mathisen, Leif
Larsplass, Ole
Lie, Unni
Moan, Oddvar
Formo, Herman
Lyster, John
Nilsen, Emil
Eide, Petter
Tømmerbakke, Arthur

Fratredelse

Slagen trafo.
Mår kraftv.
S.
V.F.
V.F.'s Trøndl.kont.
E. Tils. 3. distr.
S.I.
Innset-anl.
Innset-anl.
Innset-anl.
Innset-anl.
Aura-ani.
S.
Tolkke-anl.
Tdkke-anl.
Tokke-anl.
Nore II
Innset-anl.
A.
S.E.
S.E.
S.E.
S.K.
S.D.
S.D.
Aura-verkene
Innset-anleggene

Maskinist
Konstruktør III
Konstruktør II
Konstruktør II
Kontorass. I
Oppsynsmann I
Maskinist
Oppsynsmann I
Verksmester
Avd.ing. I
Maskinist

Aura kraftverk
V.H.
S.D.
S.B.
Tokke,anl.
Rana-anl.
Aura kraftverk
Rana-anl.
Rana-anl.
S.E.
Aura kraftverk

etter oppnådd aldersgrense :
Overing. I
Maskinm.ass.
Overing. I
Ledningsmester

V.
Slagen trafost.
V.
Område 2

Avgått ved døden:
Kristiansen, Reidar

Oppsynsmann

Sneve, Halfdan

ElektromaSkinist

Aktietrykkeriet- Oslo, 1962

Aura kraftanlegg
28/4 1962
Innset kraftverk
30/4 1962

