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Personalia\:'

Takk — for meg!
Denne plassen  har  jeg gjerne nyttet til inntrengende oppford.

ringer om å sende meg stoff. Jeg har voktet meg vel for å vise

noe som helst tegn på at jeg  har  vært fornøyd med tilgangen. Det

er ikke s å lettvint å fylle spaltene. Nå vil jeg imidlertid en gang

takke etatens tjenestemenn og arbeidere for alle de gode artikiene

de har sendt meg. — Dette er det siste nummeret under min

redaksjon. Jeg  har  aldri fått noe å velge i; men det gjør ingen

ting  når  alt er utmerket. Tusen takk! Jeg har ikke tatt risken

på å fortelle det før; men jeg har  vært klar over hva det betyr av

ekstra tiltak og strev å skrive gratis artikler for Fossekallen.

For min etterfølgers skyld vil jeg  håpe at dere  har  beholdt

den positive innstillingen overfor bladet og at flere vil følge

eksempelet. I så fall kan  vi være trygg for Fossekallens framtid

Og den nye redaktøren kan prise seg lykkelig.
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TOKKE
KRAFTANLEGG

T OKKE, navnet har liksom fåtten snev av eventyret ved seg,
iallfall blant anleggsfolk, blant oss
i NVE og blant telemarkingene.
Det er vel tanken på de store og
interessante oppgavene, håpet om
store fortjenester, enten ved slit i
tunnelen eller ved salg av fossefall
og tomter, kiekkelige erstatninger
eller gode forretninger. Jeg kan
nevne at 53 bygningsingeniører
søkte til Tokke, et uhørt høyt tall
i NVE i de siste år.

Allerede i 1918 bevilget Stortin-
get de første penger til innkjøp av
fallrettigheter i Tokke. Jeg viser i
den forbindelse til overing. Svanøes
interessante artikkel i nr. 6 av
«Fossekallen». Staten hadde inntil
1954 sikret seg 97 prosent av ret-
tighetene i fallene Totak—Vinje-
vatn—Bandak. Vi har søkt ekspro-
priasjonstillatelse for alle fall i
komplekset, og endel håndgivelser
holder vi på å løse inn.

Da vi høsten 1953 begynte plan-
leggingen av Tokke, gikk jeg gjen-
nom den gamle korrespondansen
for Tokke. Det var mye der som
ga et innblikk i det brutale skifte
mellom håp og motløshet det var
etter forrige krig. Det var f. eks. en
småbruker som i 1921 holdt på at
han ville ha kr. 14 000 for en fall-
rett, mens staten sa kr. 9000. Et år
etter gikk han med på kr. 9000,
men da ville ikke staten kjøpe. I
1928 ville han selge billigere og
kom med et par forslag uten hell.
I 1930 skriver han et sørgelig brev, 


hvor det blant annet står: «Naudi
driv, det er store skattar, og eg hev
mykje skuld.» Han godtar hva som
helst, men ber om «Godt mål, etter-
di summen er så liten, trongi så
stor». Han fikk kr. 4500.

Arbeidet med triangulering for
tunnelen og detaljkartlegging ble
satt i gang sommeren 1954. I årene
1919-22 var det tatt opp en
mengde, iallfall tilsynelatende gode,
detaljkart av damstedet, magasiner
m. v. Disse har vi måttet supplere,
idet vi ser annerledes på mange
ved Amot, og elva fortsetter under
navnet Tokke til Bandak. Begge
elver har sitt utspring i Røldal her-
red. Nedbørsfeltet grenser mot Vest-
landet og Setesdal. Det er Vinje og
Rauland kommune som har alle
ting nå, såsom demningshøyder,
tunnellengder m. v. Men det som
var gjort, lettet selvsagt vårt arbeid
betraktelig, og Bygningsavdelingens
plan kunne framlegges i desember
1954. Det ble samtidig søkt om fast-
settelse av reguleringsbestemmelser.
Utbyggingen av Tokke ble vedtatt
av Stortinget 23. april 1956, og
reguleringsbestemmelser ventes fast-
satt til høsten (St. prp. 32, 1956).

Med hensyn til oversiktskart, så
fantes det bare gamle amtskart fra
1850, og de er til dels helt uriktige.
En del av området var flyfotogra-
fert for nye gradteigkart. Vi fikk
låne bildene av NGO, og Widerøe
laget et godt kart i 1 : 10 000 av
den strekningen der tunnelen skal
gå. Siden har NGO fått ferdig kart 


av de nederste partier i 1 : 50 000.
Hele nedslagsfeltet ble fotografert
sommeren 1955, og NGO har lovt
oss gode kart i løpet av sommeren
1956.

Tokke-feltet ligger i sentrum av
Sør-Norge. (Se skisse side 1.) Fra
Dalen er det 23 mil til Oslo, 22 mil
til Kristiansand, 26 mil til Hauge,
sund, til Skien 14 mil. Vi regner
41/2 time med bil fra Oslo.

Jeg synes det er en meget vakker
og avvekslende tur fra Oslo til Da-
len, og det er pent og trivelig i Tele-
mark. Det er et finfint klima, og
det er god anledning til jakt og
fiske. Det er nok ikke alltid at store
anleggssteder ligger så gunstig til.

Det er to hovedgrener, Tokke-
og Vinjeelva, som renner sammen
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magasinene, mens storstasjonen ved
Dalen ligger i Lårdal. Siden vil vi
også overføre felter fra Mo kom-
mune. Vi får således arbeid i 4
kommuner.

Studieselskapet for Sør-Norges
kraftkilder la i 1951 fram en plan-
skisse for utbygging av vassdragene.
Det ble regnet med 9 kraftstasjoner

størrelsen 6 til 350 MV. Derav har
3 kraftstasjoner 2 forskjellige fall,
altså i alt 12 fallhøyder. Vi har en
annen plan, se skisse side 2. Den
har 5 kraftverk, hvorav 2 med dob-
belt fall. Derved taper vi noen
kWh, men hva denne forenkling
betyr i drift, vedlikehold og linje-
bygging, er innlysende. Og en me-
get viktig ting, det blir noen ube-
rørte elvestrekninger og vann igjen
i området. Det er ikke noe endelig
avgjort om hvorledes vi skal bygge
ut de øvre anlegg.

Det er det nederste anlegget, det
største og billigste, som blir bygd ut
i første omgang. Nedslagsfeltet for
dette anlegg er ca. 1800 km2 med
vel halvparten fra Vinjeelva. Det
er noe mer nedbør i Vinje- enn i
Tokkefeltet. Gjennomsnittlig årlig
vannmengde til kraftstasjonen er
2300 mill. m3 og tilsvarer ca. 73
m31s., eller 40 11sek. pr. km2. Av-
løpsmåling fra Totak har pågått i 


70 år og fra Vinjevatn i 40 år.
Brutto fallhøyde fra Vinjevatn til
Bandak er 394 m.

Magasineringsmulighetene i Tok-
kevassdraget er meget gode, takket
være de to store vann, Songa og
Totak. I Vinjevassdraget er de hel-
ler dårlige, og en må her ty til
regulering av en hel del mindre
vann. I Vinjeelva er det et stort
uregulert felt nedenfor dammene,
og vi vil her få noe flomtap.

Magasinene etter Bygningsavdel-
ingens plan er i Tokke henlagt til
Totak og Songa (sum 744 mill. m3)
og i Vinjeelva til Ståvatn, Kjela-
vatn, Langesævatn, Bordalsvatn og
Langeidvatn (sum 476 mill. m3).
Tilsammen i begge vassdrag gir det
1220 mill. m3, det er 53 prosent av
årsavløpet. (Tilsvarende tall for
Aura er ca. 650 mill. m3 og 73
prosent, og for Røssåga 2350 mill.
m3 og 93 prosent.)

Totak er det virkelig billige ma-
gasin. Det kan senkes 16 m ved en
relativt kort tunnel. Det har tid-
ligere vært planer om helt opp til
26 m senkning. Studieselskapet lan-
serte kun 4 m senkning av Totak.
Resten av magasinene skulle legges
på fjellet, hvor de ikke gjorde sær-
lig skade. Dette ble gjort for å
verne den vakre Raulandsbygda fra 


å bli skjemmet av et nedtappet
vann.

Nå er det bare det sørgelige at
en reduksjon av det billige Totak-
magasin må erstattes med kostbare
damarbeider i andre vann. For
mest mulig å ta hensyn til bygdas
utseende og dens turistinteresser, la
Bygningsavdelingen sin plan opp
slik at Totak var fylt hvert år til
1. juli. Dette ville være tilfelle i
9 av 10 år hvis vi senket 11 m.
Totak ville da være full fra 1. juli
og helt til vi i februar begynte å
tappe igjen.

Vår plan har møtt stor motstand
og det henvises stadig vekk til Stu-
dieselskapets humane plan. Det er
ingen utsikt til at vi får innvilget
vår søknad, idet hovedstyrets og de-
partementets forslag går ut på 6.1 m
senkning. For oss som bygger er jo
dette i og for seg likegyldig, men
det er vår plikt å påvise hva det
innebærer i økte utgifter. Resultatet
vises på side 4 øverst. Det er 80
gårder omkring Totak, og forskjel-
len i utgifter mellom 11 og 6 m
senkning tilsvarer kr. 200 000 pr.
gård.

Kraftproduksjonen i anlegget er
i et middelsår beregnet til 1880 mill,
kWh primakraft og ca. 150 mill.
kWh utnyttbar flomkraft. 60 pro-
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Dalen i Telemark.

sent av primakraften leveres i 6
vintermåneder. I et bestemmende
år, d. e. 1 av 10 år, vil vi levere
95 prosent av produksjonen i et
middelår. I det ugunstigste år som
er målt i de 70 årene målingene
har pågått, er vi helt nede i 1275
mill. kWh med en vinterproduksjon
som kun er 57 prosent av vinter-
produksjonen i middelsår. Jeg synes
dette faktum blir for lite presisert
når anlegget omtales. Jeg håper
inderlig at Vårherre ikke gir oss et
slikt tørt år de første årene vi er i
drift, så vi slipper den skyllebøtte
vi i så fall vil få i avisene. Ved
senere å pumpe Børtevatn over til
Vinjevatn, 25-30 m løftehøyde,
5 MW pumpe, vil vi få et tillegg
på 200 mill. kWh i hovedstasjonen.

Brukstiden vil ved 400 MW for
et middelsår bli 5100 timer. Etter
overføring av Børtevatn og senere
økte reguleringer, kommer vi opp i
5500 timer i normalår og 6000 ti-
mer i vannrikt år.

Vi skal så ganske kort gå gjennom
de tekniske anlegg for det vi kaller

TOKKE KRAFTVERK

nemlig storanlegget ved Dalen.
Vi starter med

reguleringsdammene,

hvorav det blir hele sju.
Totak har to utløp, to uttak, der-

av muligens navnet Totak. Det blir
små betongdammer med flomluker
i den ene og nåleløp i den andre.
Det demmes her kun til normal
flomvannstand. Senkningstunnelen
blir lagt så dypt at vi kan senke
16 m, idet d.n da koster omtrent
det samme som for 10 m senkning.
Den blir 1200 m lang og får 25 m2
tverrsnitt. Den blir sprengt straks 


og Totak senkes deretter såpass at
dammene kan bygges helt på det
tørre uten fangdammer.

Dammene ved Ståvatn, Kjela,
Langesæ, Bordal og Songavatn blir
av typen Aursjø (steinfylling med
tetning på forsiden). Vi regner dog
med betongplate istedenfor planke-
dekke. Songadammen blir det stør-
ste damarbeid vi får. Etter Byg-
ningsavdelingens plan blir hoved-
dammen 27 m høy og 650 m lang.
I tillegg blir det en sperredam 22 m
høy og 270 m lang. Den vil muli-
gens bli 5 m høyere nå etter reduk-
sjonen av Totak-reguleringen. Lang-
eiddammen blir massiv betong i 


midtpartiet og steinfylling på sidene.
Langesæ og Langeid blir store

magasiner i forhold til sitt nedslags-
felt. Derfor blir det sprengt over-
føringstunneler fra andre felter for
å få bedre fylling.

Inntaksdammen

i Vinjevatn blir bygd i et trangt
skar 2.5 km nedenfor selve vannet.
Det demmes her til k. 465.5, d. e.
litt under midlere flom. Elva ne-
denfor dammen faller lite, og en
omløpstunnel ville bli meget lang.
Ved Leirli (Amot) får vi et tverr-
slag, og dette sammen med den 2.5
km lange tunnel fra inntaket vil gi
en fin omløpstunnel. Denne strek-
ning må derfor forseres straks. Fra
tverrslaget går vi under Tokke og
tar denne elva inn i

tunnelen.

Fra Leirli fortsetter hovedtun-
nelen 15 km ned til fordelingsbas-
senget, og vi har altså i alt 17.5 km
hovedtunnel med 75 m2 tverrsnitt.
Tunnelen vil antakelig bli 9.2 m
bred og 10 m høy, eggformet i top-
pen. Vi vil i alt få 4 tverrslag og
6 hovedstuffer, samt 3 stuffer hvor
det skal drives korte lengder. Stør-
ste avstand mellom to angreps-
punkter inkl. lengdene av tverr-
slagene er 6.5 km.

Geologen som har gått over om-
rådene, fant det unødvendig å fore-
ta diamantboringer. Skulle vi haDamsted Langeidvatn,

FOSSEKALLEN



Regulery»gskoskoder. ibtzs-,Ve/#_.
senknin9 764k.

`.140,5
f00 —,95

59

50

0
Sfudiese/skopet

fg51'

noen nytte av slike boringer, ville
det bli en mengde hull, og utgiftene
ville ikke stå i forhold til den nytte
vi kunne vente å ha av dem. Tun-
nelen vil gå i solide bergarter som
er forholdsvis lite oppstrukket. Det
er en veksling mellom kvartsitt og
grønnstener. Tunnelen vil bli dre-
vet med gravemaskiner og store
trucker i de fleste stuffer. Det var
regnet med å overføre materiell
spesielt fra Røssåga til dette arbeid.
Nå er det blitt alvor av Øvre Røs-
såga, og da vil materiellet bli opp-
tatt der. Vi kan derfor på Tokke
kjøpe nytt utstyr.

Ved fordelingsbassenget deler tun-
nelen seg i to grentunneler fram til
hver sin

trykksjakt.

Rørene i trykksjaktene er regnet
3.4 m øverst, avtagende til 3.1 m

400

f 6m •ygnaysaP .
-B-2853.

nederst. Sjaktene har helling 1 : 1,
og lengden fra tunnelhøyden og
ned er ca. 510 m. 2/3 av sjaktene
regner vi blir drevet nedenfra og
V3 ovenfra.

Fig. nederst på side 4 viser en
arrangementstegning av

kraftstasjonsområdet.

Fra nåværende kai og utover langs
Bandak er det til dels store stein-
urer. Ved seismisk måling ble tyk-
kelsen av ura funnet å være 10 m.
For å unngå steinurene og for å få
plasert de forskjellige tunneler, kai
og friluftsanlegg på gunstigste måte,
er vi blitt stående ved den viste
plasering ca. 750 m ut langs Bandak.
For å komme hurtigst mulig i gang
med rørsjaktene, blir det drevet en
transporttunnel inn til bunnen av
sjaktene. Fra T-tunnelen blir det
avgrening ned til undervannstun-

KRAFTSTASJON 


nelen — kammer og sugerør. U-
tunnelen vil normalt være luftet og
gjøres 90 m2. Ved riktig storflom,
som etter reguleringen blir meget
sjelden, vil den gå full.

Kaia blir en stor skjæring på et
sted fjellet går stupbratt ned i van-
net. Når skjæringen er ferdig, blir
det bare å støpe en kant og sette
opp fenderverk, så er kaia der. Fra
kaia går adkomsttunnelen med svak
stigning ca. 250 m inn til maskin-
hallen. Adkomsttunnelenfår to på-
hogg, idet den ene tunnelen kan bli
stengt i lengre tid når det er om-
lasting av tunggods.

Transporttunnelen utgjør en del
av et nedre ventilkammer. De to
rørene har her delt seg i to, slik at
det blir 4 rørstenger med hver sin
ventil.

Sålen i adkomsttunnelen vil bli
utstøpt straks den er drevet inn til
kraftstasjonen. Vi vil da ha glede
av god kjørebane under drivingen
av stasjonen. Det vil bli gått opp
med en rampe for å ta ut kalotten
i stasjonen, og hvelvet blir støpt før
vi strosser.

Det har selvsagt vært flere alter-
nativer ved utformingen av kraft-
stasjonen. Hvis fjellet er bra, vil
trafoene bli plasert i samme ut-
sprengningensom maskinene, og vi
får den løsning som vist på side 5.
Det øker bredden av utsprengningen
fra 13 m hvis trafoene var i egen
hall ved siden av, og til 18 m ved
felles hall. Det er derfor meget om
å gjøreå få en god undersøkelse av
fjellet før vi bestemmer oss for alter-
nativ, og vi sprenger først kabeltun-
nelen inn under hvelvet. Når denne
artikkel går i trykken er vi forhå-
pentlig inne med tunnelen. Vi har
foreløpig krysset 3-4 «råtaslepper»,
og vi håper det nå må bli bra.

Turbinene
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50 100 150 200" blir hver på 140 000 HK, vertikale
Fransisturbiner, He = 370 m, n =
375 o/min. De kan leveres av Kvær-
ner. Det blir i så fall en fordobling
fra Vinstra-turbinene på ca. 70 000
HK, som er de største som inntil
nå er produsert i Norge.

Generatorene

blir på 120 MVA, 100 MW, og det
gir tilsammen 400 000 kW. Gene-



ratorene kan lages av NEBB. Fra
150 generatorene fører blanke skinner

over en generatoreffektbryter til

transformatorene.

For opptransformering blir det
installert to hovedtrafogrupper.
Hver gruppe blit tilkoplet 2 gene-

200
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ratorer og består av 3 stk. enfase
transformatorer. På trafoenes gene-
ratorside blir viklingene detalta-
koplet og anordnet som 2 elektrisk
atskilte viklinger, en for hver til-
sluttet generator. Trafoenes høy-
spentvikling er koplet i stjerne med
utført nullpunkt. Fra hver enfase-
trafo føres en oljekabel til frilufts-
anlegget. Reserveenheten, som be-
står av enfasetrafo, høyspentkabel
og effektbryter, kan erstatte en hvil-
ken som helst av de øvrige enheter
og kan koples inn uten driftsav-
brudd. På grunn av den store ytelse
av stasionen, vil det bli lagt stor
vekt på driftssikkerheten.

koplingssenter vil først komme se-
nere når linjene fra de andre anlegg
skal inn på Tokke-linjene.

Fjernledningen
får 300 kV overføringsspenning og
blir utført med jordet nullpunkt. Så
vidt jeg har forstått regnes det med
en linje ned til Skien og en til Fles-
aker ved Vestfossen, uten at det er
bestemt noe endelig om disse lin-
jene.

Transporten
til anlegget kan gå gjennom sluse-



anlegget Skien—Bandakkanalen som
tar små dampbåter helt fram til

til båt der. Uten sidespor Lunde,
blir det meste sendt til Bø st. og bil
derfra.

Veiene innen anleggsområdet er
bra utbygd. Riksveien over Haukeli
til Røldal går opp gjennom Vinje-
dalen, og det blir kun anleggsveier
av noen lengde (den lengste er 8
km) til Bordal, Songa og Langesæ.
Riksveien fra Haukeli til Setesdal
passerer damstedet ved Langeid-
vatn.

En bygdevei som det har vært
arbeidet med i mange år, ligger i
tunnelhøyde og blir forlenget til
tverrslag 3. Her er det også en his-
torie fra den gamle korrespondansen
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Friluftsanlegget
blir liggende like utenfor kabeltun-
nelen, og det må sprenges hyller i
fjellsiden for å gi plass til to trafo-
felter og to utgående linjer.

Det er ikke hensiktsmessig å ha
et sentralt koplingsanlegg nede i
den trange gryta som Dalen er.
framtiden skal det føres linjer til
de øvre anlegg, og vi må også regne
med linjer vestover til Ulla—Førre
—Lyse og sørover til Setesdal—
Kvina—Sira. Med alle disse linjene
inn til Dalen, ville hele bygda bli
full av linjer. Vi har derfor funnet
det riktig å legge et koplingsanlegg
oppe på heia 3 km fra Dalen. Dette 


kraftstasjonskai på Dalen, 72 m.o.h.
Båtene kan ta kolli på inntil 140
tonn, og tungtransporten må gå
denne vei. Vi kan laste båtene i
Oslo og kjøre helt opp. Nå er det
bare det at kanalen går med under-
skudd, større for hvert år, og det
har vært på tale å nedlegge den.
Når Tokke kommer, vil det bli en
bedring, men hva så etterpå? Vi
regner med at kanalen da sier takk
for seg, og vi må overta hele ved-
likeholdet for å sikre transportveien
i framtiden. Det er derfor sannsyn-
lig at vi straks bør bygge sidespor
fra Lunde st. på Sørlandsbanen og
fram til Lunde sluser med omlasting

som bør gi oss unge noe å tenke på.
I 1925 ble det holdt skjønn for å
fastsette grunneiernes andel av til-
skudd til denne veien. En forutse-
ende mann fant ut at Vassdrags-
vesenet ville ba nytte av veien når
fossene skulle bygges ut, og NVE
ble tilpliktet å betale 1000 kroner.
Pengene ble innbetalt til Lårdal
kommune. Imidlertid ble det, på
grunn av formelle feil, holdt nytt
skjønn i 1928, og NVE's andel ble
nedsatt til 700 kroner. NVE skrev
straks til Lårdal og ba om 300 kroner
i retur. Lårdal svarte at skjønnet
var påanket og ba om at pengene
måtte bli stående til dette var av-
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gjort. Men nei, NVE skrev og for-
langte pengene straks. Stille en
stund, hvoretter NVE purret. Lår-
dal henviste da til de store utgifter
til nødsarbeid, lite inntekter m. v.
og ba om henstand. NVE var stri
og forlangte likevel pengene straks,
hvilket så skjedde. Det var like mye
bråk for disse 300 kroner som det
i dag ville være for kr. 300 000.

Provisorisk kraftstasjon.
20 kV kraftledning går helt opp

til Haukeligrend, men nettet er
svakt og ikke beregnet for vårt for-
bruk. Vi hadde valget mellom en-
ten å foreta en utstrakt linjebygging
fra Skafså fram til arbeidsstedene i
øvre del av området, eller å bygge
ut et fall ved enden av nåværende
nett. Det er et konsentrert fall, Va-
foss, som har samme høyde som
maskinene fra Dalen 3 på Aura.
De blir nå flyttet over, og vi får en
kraftstasjon på 4 MW. Vi regner
bl. a. med elektrisk opvarming av
alle brakker, og vårt totale behov er
beregnet til 6 MW. Det resterende
blir tatt fra Sarnkjøringen. Haukeli
kraftverk, som det provisoriske an-
legget skal hete, ligger like inntil
turistveien over Haukeli, akkurat
der veien til Setesdal tar av. Det
er mange turister som har fotogra-
fert Vafoss, D vil vel neppe sette
like stor pris på vårt kraftverk som
de hittil har gjort på fossen.

Telefonnettet
trenger til en større utvidelse. Jeg
kan bl. a. nevne at det i dag kun
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er en linje mellom Dalen og Amot.
Vi må utvide med 3-4 linjer. Di-
rekte telefon mellom Oslo-kontoret
og anlegget står på ønskelisten. Hit-
til har det vært slik at det er først
når driften begynner at det blir
skikk på telefonen. Denne gangen
vil vi ha den direkte linjen straks.

Hjelpeanlegg
som brakker, boliger, lager, verk-
steder m. v., er i seg selv store ar-
beider. Det skal bygges ca. 50 per-
manente leiligheter, hvorav de fleste
på Dalen. Vi regner med å måtte
skaffe brakkeplass til 1000 mann, og
hver brakkeplass koster ca. kr. 5000.
Brakkene har 2-mannsrom og opp-
holdsrom med radio og gode stoler.
Vi håper det skal bli grunnlag for
å sløyfe ordet «brakker» og kalle
det «Ungkarshoteller», slik som
svenskene har gjort.

En anleggsarbeider bor hele sitt
liv på anlegg, han liker sitt arbeid
og er stolt av det. Det er dog et
stort aber med anleggslivet, og det er
at han må bo borte fra sin familie.
Vi må forsøke å komme fram til
fabrikkframstilte, billige, flyttbare
lemmehus for anleggsarbeiderne.
Det må være grunn til å tro at vi
kan få lov til å gi et tilskudd til dem
som skaffer seg slike hus. Vi må
imidlertid regne med at det kan bli
mange vanskeligheter før denne vik-
tige sak er løst. 


8-8851

av hele Tokke—Vinje-komplekset.
Det korresponderer med skissen på
side 2. Som en ser, dreier det seg
om et arbeidsprogram på 17 år.
Sammen med diverse etterarbeider,
vil da en anleggsarbeider som kom-
mer inn i begynnelsen, kunne regne
med 20 års arbeid. Er det da rart
at pågangen etter arbeid på Tokke
er stor? På samme figur er vist
energitilskuddet fra Tokkeanleggene
etter hvert som maskinene kommer
inn. Totalt blir installasjonen 700
MW, og vi kan levere bortimot
4 milliarder kWh. Gjennomsnittet
over 17 år er 230 mill. kWh årlig
tilskudd. Kraftoverføringsutvalget
på Østlandet regner med at det
trengs 1000 mill. kWh gjennomsnitt
pr. år for å dekke behovet i neste
10 år. Tokke dekker altså kun 25
prosent av dette behov. Det er så-
ledes ikke spørsmål om Tokke eller
andre prosjekter, men både/og.

Pengene.
Så var det til slutt pengene. —

Kraftverket på Dalen (Tokke kraft-
verk) ble høsten 1954 beregnet til
350 millioner kroner. Siden er om-
setningsavgift for bygg og anlegg
kommet til. Den foreslåtte reduk-
sjon av senkning Totak fra 11 til
6 m betyr 17 mill, kroner i tillegg.
Alt i alt nærmer vi oss nå sterkt de
400 millioner kroner uten fjernled-
ninger. Pengene er bevilget og alt
skulle ligge vel til rette for full fart
forover, selv om det er skjær i sjøen.
Som eksempel på et meget alvorlig
sådant, nevner jeg vanskeligheten
med ingeniører til planlegging. Ikke
dermed sagt at disse er dårlig betalt
i forhold til andre tjenestemenn.
Men etterspørselen er stor og det er

(Forts. side 13.)

fid/ utåygnfryov Tokke
(42aley feb 1.956'

Hdborder

kwh

4

.5

Terminplan.
På side 6 øverst vises den termin-

plan vi i dag arbeider etter. De to
første aggregater skal etter dette
være i drift senhøstes 1961, og
4. aggregat høsten 1963.

1975 For egen regning har jeg satt opp
et arbeidsprogram for fullførelsen

ARBEIOSPLAII

f. 4

1.956 19,57 S58 N59 /4W 1961- 1.952 85.5 1964
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Hydrolog
•

Tanganyika

Dar-es-Saalam, den 6. april 1956
Vannføringsmåling i Lukosi River. Forfatteren, the survey buy,
og Gammed, forfatterens assistent. Flest mulig i vannet for å

skremme krokodillene.

Kjere dere!

Som dere ser, mangler min skrivemaskin noen typer
for det norske spraaket. Jeg kan av den grunn ikke
nevne hvilke; men jeg haaper redaktoeren retter.

Jeg er blitt bedt om å fortelle litt om arbeidet og
forholdene her i Tanganyika, og gjør det så mer enn
gjerne i det hdp at de problemer en norsk hydrolog
møter i et ukjent land muligens vil interessere en
eventuell leser.

Jeg vil med en gang beklage at noen tekniske data
av betydning kan jeg ikke gi. Dette av den enkle grunn
at de hydrologiske undersøkelser nettopp har startet,
og at de få informasjoner og noteringer vi har på for-
hånd er så mangelfulle og ofte unøyaktige, at de sjel-
den gir anledning til videre funderinger. Jeg vil derfor
fortelle litt mer om det organisasjonsmessige opplegg
og de utallige vansker en kan møte i et tropisk og
mindre utviklet land.

I 1953 ble det første skritt tatt for å danne «Rufiji
Basin Survey». Hensikten med denne organisasjonen
er ved oppmålinger og vitenskapelige undersøkelser av

Mgulani Camp, hvor den hydrologiske avdeling foreløpig holder
til i de to bandoene ved de øverste bilene.  DSL 409  lastes  for

safari i forgrunnen.

forskjellig art å finne ut hva .som kan gjøres for i
første rekke å fremme jordbruket i denne flods enorme
nedslagsområde. Vanskeligheten for the Tanganyika
Government var å finne kvalifiserte folk til en slik
oppgave, og det ble derfor rettet forespørsel til Food
and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO) om teknisk assistanse. Siste sommer kom så
den første tropp av tekniske sakkyndige. Det var fem
i tallet, en team leader, to fotogrammetrister, en over-
rislingsingeniør og en hydrolog.

Rufiji Basin Survey er tilknyttet Tanganyika Agri-
cultural Corporation som en egen avdeling, men hydro-
logien er overført til Water Development and Irrigation
Department, som i sakens natur skal behandle den
slags problemer. Dette er et ganske nytt departement,
og de strever med svære vanskeligheter av forskjellig
art. Jeg har hittil virket som en slags hydrologisk kon-
sulent og rådgiver, og de forskjellige arbeider er blitt
utført gjennom departementet i den utstrekning det
har vært mulig. Fra 1. juli 1956, når det nye budsjett-
år begynner, vil imidlertid en ny ordning tre i kraft,
idet det administrasjonsmessige vil bli utført ved mitt
kontor.

I Tanganyikas hovedstad, Dar-es-Salaam, har jeg et
lite kontor hvor endel personale av forskjellige nasjo-
naliteter er ansatt. Standarden er jevnt over svært lav,
og jeg tror trygt jeg kan si at de ville neppe ha store
sjanser ved en eventuell nyansettelse i NVE.

Ute i felten utføres arbeidet gjennom kontorene til
the Divisional Engineers, og delvis ved deres assistenter
og ved assistenter som jeg har skaffet selv, har jeg for
tiden sju i tallet som er beskjeftiget med å måle opp
de første vannføringskurver. Hertil kommer fire for-
menn som holder på med konstruksjonsarbeider av
forskjellig art. Det er limnigrafbrønner med hus, per-
manente kabelkonstruksjoner for Ngelmålinger og
meteorologiske målestasjoner.

Det er svært morsomt å se hva en iblant kan få ut
av folk selv med liten utdannelse, når intelligensen
er tilstrekkelig. Noen av assistentene bruker nå regne-
staven som om de ikke skulle ha gjort annet hele sitt

FOSSEKALLEN 7



liv, og millimeterpapir og det helt uunngåelige engelske
inchpapir behandles som ABC'en.fra folkeskolen, men
det vil likevel ta lang tid før de kan utføre mer selv-
stendige tjenesteoppdrag.

Rufijis nedbørfelt er omtrent halvparten så stort som
Norge og omfatter høyfjell og lavland med svære
grassletter og myrområder. Det er tropisk regnskog og
semiaride arealer. En finner elver som fører vann bare
etter regnvcer, men også elver med relativt stor vann-
føring hele året rundt. Den øvre delen av nedbørfeltet
ligger på det afrikanske høyplatå og grenser mot Rift
Valley. Gjennomsnittshøyden cr her 6000-7000 fot
og avgrensningen mot lavlandet er meget skarp.

Avløpsfaktoren kan variere kolossalt fra sted til sted,
og generelt kan en si at det kreves et tett stasjonsnett.
Samtidig bør stasjonene ligge på steder hvor det er
muligheter for overrislingsanlegg og også muligheter for
kraftutbygging. Det siste vil muligens mer interessere
norske lesere. Vi tar vannkraften med i undersøkel-
sene, men det vil neppe bli aktuelt med noen større
kraftutbygging i første rekke, da konsumet på stedet
er lite og overføringsproblemene store. Det vil even-
tuelt komme på tale ved et framtidig, mer utviklet
jordbruk i forbindelse med overrisling og moderne be-
handlingsmetoder av landbruksproduktene.

I løpet av fem år har jeg foreløpig planlagt å bygge
34 stasjoner med limnigrafer. Hertil kommer en god
del av en mer simpel type og de nødvendige meteoro-
logiske stasjoner. Det eksisterer på forhånd noen mete-
orologiske data, men det er altfor lite, og fem nye
stasjoner er allerede bygd. Apparatene må plaseres
innenfor et solid gjerde for å holde eventuelle ville
dyr og altfor entusiastiske tilskuere på tilstrekkelig av-
stand. Stasjonene inneholder vanligvis et instrument-
skrin med ordincert og fuktig termometer, maksimum-
og minimum-termometer, termohygrograf og Piche eva-
porometer. I tillegg har vi en regnmåler, ofte auto-
matisk, en solskinnsmåler, en anemograf og et for-
dampningsfat på fem fot i diameter.

Fordampningen er en uhyre viktig faktor i et tropisk
klima, og den er også en av de vanskeligste hydrolog-
iske størrelser å måle direkte, dersom det i det hele
tatt lar seg gjøre. En kan få et mål for den såkalte
potensielle fordampning også fra jordoverflaten, men
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denne er i grunnen av mindre viktighet i praksis. Den
indirekte vei for fordampningsberegninger som diffe,
rens mellom nedbør og avløp over større områder, vil
ganske sikkert her også vise seg å være den beste.

Afrikas elver fører store mengder slam. Også i
tørketiden er de vannførende elver brune, og det er
enorme mengder verdifull jord som i årets løp trans-
porteres til havet. For å få et mål for sedimenteringen
i en mulig dam og for kvaliteten av vannet i jordbruks-
øyemed, har jeg satt i gang slamundersøkelser. Det er
foreløpig i en liten målestokk, grunnet annet mer på-
krevd arbeid, og grunnet mangel på kvalifiserte kje-
mikere til de kvantitative analyser. Neste år håper
jeg systemet kan bli mer utviklet, og det vil da bli
nødvendig med et kjemisk laboratorium i Dar-es-
Salaam.

De første 32 målestasjoner jg nå har i drift er
vesentlig plasert på steder som er tilgjengelig .med en
landrover også i regntiden. Det er vesentlig ansatt
innfødte observatører, og selv orn skrivekunsten og
ofte påliteligheten er tvilsom, så er det det eneste som
vi kan få. Elveprofilene er på sine steder forbausende
gode, og jeg har funnet flere steder hvor vannet renner
ut over fast fjellbunn. Andre steder er det mer van-
skelig å få sikre avløpsberegninger, grunnet en varier-
ende vegetasjon i elven.

Hundre miles fra det mangrovebevokste delta renner
Rufiji gjennom et trangt juv, Stieglers Gorge, oppkalt
etter en tysk ekspedisjonsleder sorn etter sigende døde
her. Dette er det eneste stedet hvor det er mulig å
måle avløpet fra hele feltet, og her har vi nå fått
nøkkelstasjonen i sving med limnigraf og meteorolog-
iske observasjoner. Det tok tre måneder å bygge denne
stasjonen, men så måtte sementen også fraktes 80 miles
oppover elven i kano, da regntiden kom usedvanlig tid,
lig og voldsomt dette året. Den er bygd i stål og betong
med 35 fots variasjon i vannstand, men det trengs også
sterke saker, da en har målt en maksimal vannhastig-
het i overflaten på 13 fot pr. sek. Det bygges nå en
helårsvei ut til denne stasjonen; det vil bli hogd ut
og planert en liten flyplass og skaffet til veie radio-
forbindelse. Dette høres bra ut, men den stakkars
europiske observatøren må fremdeles drikkesitt varme
vann, da jeg har hans kjøleskap stående på lageret i
Dar-es-Salaam og ikke kan få det ut til ham.

En spesiell kabelkonstruksjon fra A. Ott, Tyskland
er ankommet for Stieglers Gorge. Den har blant annet
to vinsjer, et hundre kg flügel og ellers alt spesielt
utstyr for vannføringsmålinger, men konstruksjons-
arbeidet må utstå til tørketiden, da det er umulig å
transportere slike tunge saker i et uveisomt terreng
nå i regntiden.

Som en avslutning vil jeg si at en kan spore fram-
gang i undersøkelsene. Selvsagt ville visse ting kunne
bli gjort bedre, hurtigere og billigere i et mer utviklet
land, men ved vurderingen må jo de vanskelige for-
hold tas i betraktning. Så er det bare å håpe at et
tilstrekkelig personale kan bli uticert til å fortsette
undersøkelsene når den tid kommer at FAO trekker
seg tilbake.

Med hilsen

J. OTNES.
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Pienaer og Laugs
drar av gårde fra
Mgulani Camp for
å bygge den auto-
matiske recorder
ved Stieglers Gorge.
De tar med 15 ar-
beidere. Åbyggeopp
en limnigraf her,
kan ikke sammen-
liknes med å bygge
Tokke kraftstasjon i

Norge.



Litt om

ANLEGGSPRESTVIRKSOMHETEN
ved RassågaAv pastor Samson Vik

Dette med at det er opprettet egen anleggsprest ved
Røssåga, er noe nytt i Den Norske Kirke. Vi har lov-
bestemmelser som sier at det skulle ha vært, men det
er blitt forsømt.

At det ble denne gangen, skyldes penger fra Amerika,
og biskopenes syn for at dette var nødvendig.

I oktober 1953 kom jeg til Korgen for å begynne
som anleggsprest. Det var jo litt spennende, nettopp
dette arbeidet, men jeg gledet meg også til å ta fatt.
Første gangen jeg selv reiste ut på anlegg, var jeg ikke
mer enn 16-17 år. Jeg følte noe av den samme spen-
ningen. Jeg visste godt på forhånd at vanligvis blir
ikke prestene sett på som akkurat nødvendige på et
anlegg.

De første ukene gikk jeg og ruslet rundt på arbeids-
stedene, snakket med folkene om andre ting enn det
folk vanligvis mener alltid en prest må snakke om.
Vi måtte jo bli kjent med hverandre. Og det skal sies
at jeg ble godt mottatt både av arbeidere og funk-
sjonærer.

Det er ikke så liketil alltid å ligge borte på anlegg.
Fritiden blir lang og krakken på brakka hard å sitte på.
Så tyr en til senga. Det er jo litt bedre enn krakken.
Ensformigheten tærer på sinnet. Så prøver en å bedre
på dette med kunstige midler. Ikke alltid med heldig
resultat. Men på mange måter forståelig. Flukten fra
hverdagen kjenner vi alle. Anleggsarbeideren har et
egenartet arbeid som ikke akkurat framelsker frøken-
tendenser. Det blir noen egne typer. Vi kjenner dem,
men vi skulle lære å sette pris på dem slik som de er
og slik som arbeidet ofte skaper dem.

Det er sannelig ikke blitt gjort for mye heller tor
anleggsarbeiderne. Jeg syns jeg hører innvendinger som
dette: «Er det noen som tjener bedre enn dem kanskje?»
«Har de ikke de beste lønninger av alle?» Ja, det er sant
dette. Men vi skal være klar over at nettopp dette sæi
egne arbeidet er farefullt og ofte helseskadelig. Og
det lange løp virker det direkte sløvende. De må
prøves å aktiviseres i sin fritid. Ha noe å være med
på, slik at de ikke blir liggende på brakka. Det ble
mye filosofering dette. Men for meg var det nødven-
dig. Ut fra dette la jeg opp arbeidet mitt. Det ble
lagt vekt på hyggesamvær rundt om på anlegget og i
selve Korgen. Hyggekvelder med foredrag, film og
underholdning. Et forsøk på å skaffe et hjemmiljø.

Samarbeid med arbeidernes og funksjonærenes lag
og foreninger, kor og musikklag på stedet ble innledet, 


og jeg tror at samarbeidet hele tiden har vært det beste.
Med god hjelp av disse er det blitt arrangert konserter
i kirken og spesielle gudstjenester med god tilslutning.
Men å drive velferdsarbeid, det krever penger, det fikk
jeg snart merke. Og de som skaffet meg penger, var
arbeiderne selv. Noe som blir kalt øresparingspenger
fikk jeg, tilsammen ble dette mer enn 2000 kroner.
Pengene ble brukt til innkjøp av sjakkspill, luftgevær,
duker på bordene, bilder på veggene, aviser og tids-
skrifter. Men det kunne ikke bli så mye på hvert opp-
holdsrom. Og pengene ble snart oppbrukt.

Siden søkte jeg om og fikk 3000 kroner av staten til
velferdsarbeid. En takk for denne positive holdningen
til mitt arbeidl Den gleder meg; for jeg mener dette
er viktig. Mange ligger ute på anlegg i årevis. Sol-
datene våre ligger inne en brøkdel av denne tiden;
de har sine feltprester og sitt velferdsarbeid. Sjømen-
nene våre har sitt velferdsarbeid og dertil det ypper-
lige arbeid som i snart hundre år er utført av Den
norske Sjømannsmisjon.

La oss få en stabil ordning med anleggsprestvirk-
somhet også. Snarest mulig. Jeg vet at arbeiderne
setter pris på det. — Men hvorledes?

Noen korte riss:
Ved planlegging av oppholdsrom bør det tas hensyn

til at det skal være arbeidernes fritidsrom. Disse bør
utstyres med gode stoler, leselamper, duker, spill etc.
Daglig vask og renhold av rommene. Helst bør de
bygges i forbindelse med spisebrakkene.

Anleggspresten bør ansettes som funksjonær ved an-
legget. Gjerne kombinert med en personalstilling. Slik
oppnår han personlig kontakt allerede fra begynnelseh.
Det følger da at hus og kontor må ordnes så tidlig
som mulig.

Arbeidet må omfatte hyggekvelder, filmvirksomhet,
studiearbeid, fritidskurser, arrangement av turer, og
vanlig geistlig arbeid.

Da anlegget ofte strekker seg langt, er det nødvendig
at presten har egen bil. Enten at han selv holder bil
mot vanlig godtgjørelse, eller at anlegget sørger for bil.

Det avsettes altså ved planlegging av nytt anlegg
penger til anleggsprestvirksornheten. Arbeiderne selv
betaler sin del, noe i likhet med velferdsarbeidet blant
sjøf olk.

Dette skulle være gjennomførlig, bare viljen til det
er til stede. Og det får vi i lengste laget håpe. Det
er anleggsarbeidernes og anleggsfunksjonærenes vel det
gjelder.
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Vinteritaim,
For ikke så mange årene tilbake var det et ukjent

begrep å ta seg fram mil etter mil, over ensomme,
hvite vidder i storm og snødrev, og dertil ikledd dress,
hatt og småsko.

At dette går an i våre dager, kan snowmobilkjørerne
ved Aura Kraftanlegg bekrefte. Faktum er at de mange
ganger med ikke så liten tvil har måttet benke passa-
sjerer i snøbussene, som etter kledningen å dømme
ville passet bedre i en gondol ved Middelhavskysten.

Disse kjørerne, som har mange vintrers erfaring bak
seg, kjenner høyfjellets lumske natur. De har mer
enn en gang fått erfare hvor ubetydelig menneskelig
makt og maskiner er mot snøstorm og uføre, men
takket være at de er hardføre, ekte fjellfolk, har det
alltid gått bra.

For et storanlegg som Aura, med flere mil tunneler,
betyr det selvsagt uhyre meget at arbeidet kan holdes
gående året igjennom. Sommersesongen er kort, ferier
og annet fravær griper hemmende inn, og dyktige an-
leggsfolk verver seg nødig til sesonganleggene. Dette
og andre vektige faktorer har Vassdragsvesenet sikkert
hatt for øye, da Aura ble overtatt etter siste krig og
det ble anskaffet beltekjøretøy for å besørge vinter-
forsyninger til fjellforlegningene. De første snowmo-
bilene kom til landet i de årene, og det varte ikke lenge

PÅ ET HØYF
før 2 slike summet blant villreinen i fjellene mellom
Lesja og Sunndalen.

Weaselbilen, som den gang var noe bedre kjent enn
snowmo'en, hørte også til det utstyret som ble sendt
til fjells, og selv om det i dag nok kan sies at den på
langt nær har fylt forventningene så godt som snow-
mo'en, har den vært umistelig i mange situasjoner.
Blant etterlatt tysk krigsmateriell fantes det endel
beltebiler. Vassdragsvesenet sikret seg noen av disse,
med henblikk på tungtransport. Til Auras avdeling
på Lesja kom flere slike vogner av Borgward og Skoda
fabrikat. Det bør nevnes at disse bilene etter endel

••  1.10 

Av  oppsynsma

ombygging har vært helt uunnværlige i transporten
av tyngre kolli, og siden antallet tillot det, kunne en
eller flere undertiden «kannibaleres» for å skaffe repa-
rasjonsdeler, som det etter hvert ble vanskelig å opp-
drive. Oppsynsmann Jordhøy, som har ledet de store
transportene til og fra høyfjellsavJelingene, uttaler at
strekningen Lesja—Aursjøen, som er om lag 4.5 mil,
er blitt tilbakelagt med 10 tonns lass på vel 4 timer.
Men han legger også til at uvær og tungt føre ofte
har mangedoblet tiden på samme strekning. Så å si
alt av tyngre gods og maskiner til Aursjø damsted er
fraktet inn på vinterføre. Det gjelder bl. a. dumptorer,
lastemaskiner, kompressorer, dieselolje og bensin.
Disse krigsvognene, som har forholdsvis smale belter,
har liten lasteevne, og det er med r ustning (en stor
doning på slep) transporten foregår. Høst og vår er
selvsagt den verste tiden i høyfjellet. Når isen er for
tynn eller går i oppløsning på vannene, tårner pro-
blemene seg opp. Å krongle seg fram i ulendet —
med flere tonn hengende etter er ikke så enkelt.
Følgelig blir det gjerne stans i forsyningene under slike
forhold. Men så snart vårsola melder seg i hellingene,
stanger bulldozerne løs på de hushøye fonnene som
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LLSANLEGG

i vinterens løp har lagt seg opp i veien til Osbu. Man
kan da være heldig, slik at veien får ligge oppbrøytet
til den er farbar for biler. Men det har dessverre
hendt mer enn en gang at «nord-vestingen» med snø-
storm har pusset igjen råket. Ja, til og med så seint
som en uke før St. Hans.

På ettervinteren 1955 kunne en fra Aursjøen se en
vintervei som snodde seg rundt hauger og krattskog
og forsvant over høydene ved Stordalen. På denne
veien ble det vinterstid fraktet inn alt nødvendig ut-
styr og bygningsmaterialer til en betong-dam, og alle-
rede før vårflommen kom, ledet den «nybakte» dam-

men Stordalsåna i sitt nye leie gjennom fjellet og inn
i Aursjømagasinet. Et arbeid det står respekt av.

Det kan være trivelig i fjellet, i særdeleshet når
det er stille, solskinn og godt føre, og det er i grunnen
slik alle drømmer om å møte «General Vinter». Men
for dem som skal ha sitt tilhold i fjellet vinteren igjen-
nom, finnes det dessverre dager da en er lykkelig så
lenge man har helt tak over hodet. Der oppe i de
nakne vestlandsfjella kan uværet ofte rase til de grader
at det er håpløst å komme utenfor døra. Når veiene
fyker igjen, merkestakene rives vekk, og på toppen av
det hele telefon- og kraftlinjene ødelegges, da er det
stusslig å være fjellboer. Vi har i erindring en de-
semberdag for noen år siden. Vi var ca. 150 stykker
på Aursjøen som skulle dra på juleferie. Uværet hadde
rast i flere døgn, og de fleste begynte å bli utålmodige.
En av snowmobilene med Nils Grendstad som «pilot»
og 2 håndfaste og drevne fjellfolk, la i vei mot Osbu.
Det gjaldt i første rekke å skaffe proviant, som det
tok til å skorte på. Telefonforbindelsen med Lesja
var brutt, og linjene til Sunndalsøra var også i vill
uorden. Det var nifst å se bilen folsvinne i snørokket
den ettermiddagen, og stort bedre ble det ikke i ti-

mene som kom, uten en lyd fra de tre som kjempet
med stormen ute i det ville fjellet. Mørket falt på,
og uværet herjet. Men ved midnattstid kom forløs-
ningen. Et svakt lysskjær brøt gjennom det strie snø-
drevet, motorduren overdøvde et øyeblikk vindhylene,
og med ett brøt den isbelagte snowmo'en gjennom siste
storskavlen og kjørte opp foran en frysende og taus
folkehop. Turen var gjennomført, og bak de tre slitne
karene var det mat og melk til dagene som kom.
I det store og hele har transporten i reguleringsom-
rådet gått meget bra hittil, og anleggsledelsen, som fra
år til annet har fått verdifulle erfaringer å bygge for-
beredelsene på, tar ingen sjanse der farer åpenlyst
truer. De nødvendige forholdsregler som settes i verk
blir da også nøye overvåket.

Det kunne selvfølgelig være fristende å regne opp
endel navn, som på en eller annen måte er risset inn
i historien om livet i Auras store fjellområde vinters-
tid, men av visse hensyn får vi nøye oss med å bifalle
anleggsledelsens anerkjennelse til alle dem som har
gjort sin innsats i vintertransporten.

Øverst til venstre:  Taubanen  brukes av folk også. De risikerer
iallfall å  forfryse  seg. — Nederst til venstre:  Snowmo'en gjør god
fart. —  Øverst til  høyre: På vei til  Aursjøen med diesel. —Nederst
til høyre: Selv en 18  tonns bulldozer  (med biulldozer-Karlsen»

ved spakene)  blir  liten i formene.  Men vekk må  de.

0. H. Groven
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Underdirektør  Gunnar  Germeten:

Direktoratenes organisasjonsmessige plasering . . •

. . .i eller  utenfor  departementet

Tollvesenets administrasjonskomite av

1948 foreslo i sin tilråding I av 1953, at

Tollvesenets sentralledelse skulle organi-

seres i et tolldirektorat, som samtidig skulle

fungere som departernentsavdeling med

tolldirektøren som ekspedisjonssjef. Komi-

teen karakteriserte sitt forslag som en mel-

lomting mellom et direktorat «i» og et

direktorat «utenfor» departementet. Direk-

toratet skulle i stor utstrekning treffe av-

gjørelser «i eget navn og på eget ansvar»,

men i administrative spørsmål skulle det

stort sett behandles som en departements-

avd el ng.

Før departementet tok standpunkt til

forslaget, fremmet Regjeringen proposisjo-

nen om tiltak for å lette den administra-

tive arbeidsbyrden for statsråden og pekte

på behovet for å overføre administrativ

myndighet fra departementene til mer fritt-

stående direktorater.

I St.prp. nr. ], till. nr. 17, Omorgani-

sering av tollvesenets sentralledelse, er de-

partementet gått inn for en slik løsning.

Tolldirektoratet fereslås organisert «uten-

for» departementet med bibehold av en

liten administrasjon for behandling av toll-

saker i departementet. Direktoratet vil få

utstrakt myndighet til å treffe avgjørelser

i eget navn og på eget ansvar. Bare saker

som av politiske eller konstitusjonelle grun-

ner må forelegges statsråden, skal departe-

mentsbehandles. Direktoratets administra-

sjon vil bli helt utskilt fra departementets,

både når det gjelder personalforvaltningen,

budsjettet osv.

Kan myndighet delegeres til direktoratet?

Tilsvarende spørsmål er aktuelle også i

andre deler av forvaltningen. La oss der-
for se litt på noen av de problemer det

reiser å opprette mest mulig frittstående

direktorater og hvilke hensyn som taler

for en slik løsning.

Forholdet til Grunnloven og vår konsti-

tusjon for øvrig rciser ikke problemer av

vesentlig betydning. Selv om departemen-

tets proposisjon bare gjelder rollvesenets

sentralledelse, som konstitusjonelt sett står

i en særstilling, har synspunktene tilsvar-

ende gyldighet på andre områder. De går

ut på at Kongen har adgang til å delegere

avgjørelsesmyndighet til et tolldirektorat

som foreslått, så lenge Kongen beholder 


avgjørelsesmyndigheten i saker om embets-

besettelser og andre «Sager af Vigtighed».

Under forutsetning av at Kongen beholder

retten til å instruere direktoratet, til å om-

gjøre dets beslutninger og til å tilsette dets

høyeste embets- og tjenestemenn, skulle

myndigheten kunne overlates til et direk-

torat «utenfor» departementet. Å fastlegge

generelle retningslinjer for en eventuell be-

grensning i delegasjonsadgangen på grunn-

Arbeidet  med gjennomføringen av

en statsoppgave kan være organisert

i nærmere eller f jernere tilknytning

til et departement.

Den sentrale ledelsen av tollvese-

net er et eksempel på nær tilknyt-

ning. I  Finansdepartementet er det

organisert en egen avdeling — Toll-

avdelingen -- for denne oppgaven.

Avdelingen  ledes av en ekspedisjons-

sjef og tolldirektøren. Formelt er alle

Tollavdelingens avgjørelser departe-

mentets og tref fes «etter fullmakt»

fra statsråden. Konstitusjonelt, par-

lamentarisk og politisk har statsrå-

den ansvaret  for  disse avgjørelser.

Avdelingens ledere blir statsrådens

nærmeste  rådgivere  også i  tolIpolit-

iske  spørsmcå. Administrativt er av-



delingen en del av departementet.

Avdelingens budsjett er en del av

regjeringskontorenes budsjett  (kap.

22), avdelingen utgjør en del av de-

partementets avansementskrets, de-

partementets administrasjonskontor

utfører det vanlige servicearbeid for

avdelingen, osv.

Fra denne typen av tilknytning til

et departement  har vi en rekke  over-

gangs former  til  det helt selvstendige

rettssubjekt, f. eks. et statsselskap

organisert etter  loven  om aksje-

selskaper.

lag av statsrådenes parlamentariske og po-

litiske ansvar, lar seg vanskelig gjøre.

Under forutsetning av at delegasjonen

begrenses som omtalt foran, skulle det ikke

være konstitusjonelle hindringer for å over-

føre avgjørelsesmyndighet i tollsaker til et

direktorat «utenfor» departementet. Det

tilsvarende må da gjelde for andre saks-

områder, hvor ikke spesielle forhold gjør

seg gjeldende.

Det sier seg selv at en delegasjon av

avgjørelsesmyndighet fra regjeringen og de

enkelte statsråder i stor utstrekning må

gjennomføres i et moderne samfunn. At

behovet for en slik delegasjon har ført til

opprettelsen av direktoratet og fagstyret i

statsadministrasjonen, er vel kjent. En over-

sikt over disse direktorater og fagstyrer er

gitt i tilråding I fra Tollvesenets admini-

strasjonskomite fra 1948.

. . og hvordan?

Spørsmålet i hvert enkelt tilfelle er

imidlertid: hvordan bør en slik delega-

sjon skje?

Er det tilstrekkelig å delegere myn-

dighet innenfor departementet?

Bør myndigheten overlates til et di-

rektorat som samtidig er en departe-

mentsavdeling?

Bør det overlates til et frittstående

direktorat?

Finansdepartementet har i de senere år

behandlet om lag 30 000 tollsaker pr. år.

Det overveiende antall av disse saker blir

selvsagt avgjort av departementets embets-

og tjenestemenn «etter fullmakt». Både

administrasjonskomiteen av 1948 og de-

partementet var enige om, at dette reelle
forhold burde komme formelt til uttrykk

ved at avgjørelsesmyndigheten ble delegert

til et tolldirektorat, som treffer avgjørelser

i eget navn og på eget ansvar. Departe-

mentet nevner også at det i praksis vil

være langt lettere å gjennomføre en effek-

tiv delegasjon til et direktorat enn til em-

bets- og tjenestemenn innenfor departe-

mentet. Spesielt bør statsråden være fritatt

for det daglige ansvar for tollvesenets virk-

somhet.

Et synspunkt som særlig gjelder toll-

sakene, er at saksområdet er relativt klart

avgrenset overfor departementets øvrige

12 FOSSEKALLEN



gjøremål og derfor sjeldnere enn tilfellet

ofte ellers er, krever medvirkning fra flere

av departementets avdelinger. Departe-

mentet nevner også at opprettelsen av et

direktorat som sentralinstans for tollvese-

net, vil fremme desentraliseringen av opp-

gaver til de lokale organer, og at en di-

rektør for et tolldirektorat vil komme i et

klarere, overordnet myndighetsforhold til

de lokale embets- og tjenestemenn enn til-

fellet er under dcn nåværende ordning.

Mest mulig frittstående.

Departementet fant imidlertid at det

ville være lettere å oppnå disse fordelene

om man opprettet et mest mulig frittstå-

ende direktorat «utenfor» departementet.

Den kombinerte direktoratsform som Ad-

ministrasjonskomiteen av 1948 foreslo, ville

etter departementets oppfatning — skape

uklare ansvars- og myndighetsforhold og

gjøre det vanskelig for en sentralinstans å

vite om den opptrer som departements-

avdeling på statsrådens vegne, eller som

selvstelirdis. .direktorat på eget ansvar. Det

ville også som påpekt av Justisdepartemen-

tet i dets uttalelse om Administrasjons-

komiteens forslag, være vanskelig å inn-

passe et styre for direktoratet i en ordning

med kombinert direktorat og departements-

avdeling.

Opprettelsen av et frittstående direktorat

utenfor departementet vil bidra til å gjøre

departementet til et mer hensiktsmessig og

tidsmessig embetsverk, bl. a. ved at de-

partementet vil bli avlastet for det meste

av arbeidet med direktoratets personalfor-

valtning og budsjett m. v.

Fordeler for departementet:

Bedre samsvar mellom den formelle og

den reelle avgjørelsesmyndighet er et mo-

ment av betydning, men det veier neppe

svært tungt.

Derimot tror jeg at mulighetene for å

gjennomføre en effektiv delegasjonsmyn-

dighet fra statsråden, i praksis vil vise seg

å være betydelig større med et direktorat

«utenfor» departementet.

Det vil f. eks. være langt mer sannsynlig

at det i disse tilfellc blir laget en skikkelig

instruks for myndighetsfordelingen, og at

denne instruks blir fulgt i praksis. Et di-

rektorat utenfor departementet vil også

som regel bli plasert på et annet sted enn

departementet,  og  det blir ikke så fristende

å bry statsråden unødig.

Med en liten administrasjon for behand-

lingen av vedkommende direktorats saker

i departernentet vil en ha et apparat som

bør få som naturlig hovedoppgave å ta seg

av samordningen av disse sakene med be-

slektede saker. En skal heller ikke se bort

fra verdien av at en statsråd kan trenge

en administrativ motvekt mot en sterk fag-

leder, og at det kan komme mye godt ut

av den organisasjonsmessige spenning som 


vil kunne oppstå mellom et direktorat  og

vedkommende departement. Statsrådenes

oppgaver blir trolig mer og mer av koordi-

nerende art, og behovet for et koordina-

sjonsorgan er derfor til stede. Verdien av

disse organer vil være avhengig av at de

samtidig har oppgaver for flere underlig-

gende organer med tilgrensende arbeids-

områder. I forbindelse med dette vil det

selvsagt være en fordel for departementet

at det blir fritatt for det interne admini-

strasjonsarbeid, personalforvaltning, bud-

sjettarbeid m. v. for de deler av departe-

mentet som blir skilt ut i et direktorat.

Fordeler  for  direktoratet:

Utad vil antagelig et direktorat faglig

sett stå langt sterkere enn en departe-

mentsavdeling som i alle tilfelle opptrer

etter fullmakt fra statsråden. I de tilfelle

direktoratet har ledelsen av en ytre etat, vil

dets lederstilling også styrkes. Det er sann-

synlig at en direktør med et direktorat til

sin disposisjon vil føle et tyngre ansvar for

en etats effektivitet enn en ekspedisjons-

sjef for en avdeling.

Muligheten for å la direktoratet ledes av

et styre er vesentlig større når direktoratet

etableres utenfor departementet, og behovet

for et styre er mange steder sikkert større

enn i tolivesenet. De administrative for-

deler det innebærer for et direktorat å ha

hånd om sitt budsjett og sin egen personal-

forvaltning, bør også nevnes.

Fordeler i forholdet mellom departementet

og direktoratet:

Med en sterk faginstans utenfor departe-

mentet skulle departementet være sikret

* _    •

— Det sier seg selv at en dele-

gering  av  avgjørelsesmyndighet fra

regjeringen og de enkelte statsråder

rn å  gjennomføres i et moderne sam-

funn,  sier underdirektør  Gun nar Ger-

meten  i Statens ras jonaliseringsdirek-

torat.  Men  spørsmålet er  hvordan

delegeringen  bør  skje. Germeten har

vært sekretær  for  det utvalget som

nylig  har  utredet spørsmålet om or-

ganiseringen av tollvesenets sentral-

ledelse. Dette utvalget har også drøf-

tet de  mgmenter  av prinsipiell ka-

rakter som knytter seg til oppret-

telsen av et  direktorat.

Underdirektør Germeten er cand.

jur. fra 1046  og  har  senere studert

administrasjon i  England  og USA.

Til R-direktoratet har han  vært knyt-

tet siden  1948.

en så god faglig utredning av sakene som

mulig. De faglige synspunkter vil antagelig

også bli hevdet med større styrke og mer

konsekvent fra et direktorat utenfor de-

partementet. Dette skulle være en fordel

for den politiske ledelse, under forutset-

ning av at det har et tilstrekkelig apparat

til å vurdere faginstansens forslag.

Den viktigste  fordel  på dette punkt vil

imidlertid være at ordningen med et direk-

torat utenfor departementet skaper klare

ansvars- og myndighetsforhold.

Ulemper.

Hvis ordningen med et mest mulig fritt-

stående direktorat ikke blir konsekvent

gjennomført, kan den føre til unødig dob-

beltarbeid og merutgifter og til kompetanse-

strid. Departementet uttaler i forannevnte

stortingsproposisjon at erfaringene ved de

direktorater og fagstyrer vi har,  viser  at

systemet i seg selv ikke innebærer disse

svakheter. Dette er selvsagt avhengig av

at det fastsettes forholdsvis detaljerte og

klare instrukser, og at disse instrukser  føl-

ges i praksis.

Ordningen  med direktorater  «utenfor»

departementet synes særlig fordelaktig  for

sentralledelsen av større etater, eller  hvor

det  under  et departement er flere sentrale

institusjoner  med  beslektede oppgaver. På

slike felter kan vi  derfor  vente tilsvarende

utredninger som for tollvesenet.

TOKKE KRAFTANLEGG
(Over  fra side  6)

— heldigvis får vi si — lett for
ingeniører som har vært hos oss en
tid, å få godt betalte stillinger hos
andre i sammé bransje. Det er sør-
gelig når flinke karer slutter hos oss
for å ta jobb i kraftutbygging andre
steder. Vi må ha nok folk og stabile
folk til å stelle med alle millionene.
Staten mci innse at det er nødven-
dig å betale 9lik at vi kan konkur-
rere. Vi kan ikke vente at det skal
være slik som en av våre ingeniører
spøkefullt sa til en representant fra
Verdensbanken, etterat denne had-
de bemerket at vi tjente lite: «Vi
arbeider ikke for pengene, men for
Fedrelandet.»

RETTELSE
forrige nummer av bladet meldte vi at

Noralf Krogsæter var ansatt som avd.ing.

ved E.tilsynet, 5. distrikt. Denne meldingen

skyldtes en misforståelse. Feilen bes unn-

skyldt.
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Når nå dette femte og siste «Aursjø-
renn» er avviklet og dette arrangement
faktisk er gått over til å bli historie, vil
jeg få lov som en innledning til selve refe-
ratet å komme inn på arrangementets hen-
sikt og betydning.

Ideen til rennet kom fra fem av karene
her inne, og det var nok bare tenkt som
en forbigående aveksling for folket her
inne på Aursjøen. Men det viste seg å
bli noe mer. Bakgrunnen var en trang til
å fjerne den ensornhetsfølelsen som alltid
vil være til stede på en isolert plass. Det
er ikke alltid så lett å få folk med på å få
noe ekstra i stand, men når nå rennet
virkelig er kommet i stand, da viser det
seg at «busen» fra tunnel og verksted,
ingeniør og oppsynsmann, ja, alle sammen
er med. Det har lykkes å fjerne ensom-
hetsfølelse n.

Aursjø-rennet var først bare åpent for
folket her oppe på fjellet, men senere også
for hele Aura. Ja, jeg vet ikke hvem som
var mest glad for dette, enten de nede
på Sunndalsøra eller vi her på fjellet.
Faktum er at vi her på Aursjøen satte vel-
dig pris på at vårt arrangement fikk slik
tilslutning fra alle avdelinger og grupper
innen Aura. Hvil ken betydning denne
sammensveisning mellom arbeidsfolk og
funksjonærer i n skifest har, tror jeg vi
alle vil forstå. I alle tilfelle er jeg per-
sonlig ikke i tvil om at Aursjø-rennet har
gitt en verdifull og hyggelig kontakt mel-
lom oss alle her ved Aura.

Vi har gjennom disse år søkt å få det
til slik at alle som har deltatt i rennet
skulle få en premle. Dette har også lyk-
kes oss. Forretningsstanden på Sunndals-
ora og Lesja har vist oss en enestående
velvilje. Vi har også henvendt oss til en-




del av Aura Kraftanleggs forbindelser, som
med like stor vennlighet har tilsendt oss
premier. Nå har jeg hørt ymtet det at
ikke alle disse skulle ha likt dette. Hvor
det nå kan være kommet fra? Jeg kan
fortelle at alle de hyggelige brev vi har
mottatt fra de største firmaer, viser deres
vennlighet. Firmaer har faktisk ringt opp
og spurt hva de kunne sende. Selvsagt er
det enkelte som ikke bryr seg om å sende
noe. Og selvsagt ville det ikke være
hyggelig å motta gavepremier fra noen som
ikke har gleden ved å gi. Forhåpentlig
har dette heller ikke forekommet. Jeg kan
også fortelle at flere av dem som har sendt
oss premier og som jeg personlig har hatt
gleden av å snakke med siden, har fortalt
at de kun har hatt glede av å gi oss ting
til vårt arrangement, og de har faktisk bedt
oss skrive når rennet skulle holdes.

Nåvel, vi har i alle tilfelle hatt følelsen
av alle disses velviije og vennlighet og vi
er dem meget takknemlige alle sammen.

Når nå Aursjø-rennet er gått over i his-
torien som et vellykket arrangement, vil
jeg personlig oppfordre til fortsettelse både
på Osbu og Tokke og andre plasser innen
Vassdragsvesenet. Er det motstand mot
slike arrangement, så bryt ned motstanden!
Husk på at gjennom bedriftsidrett vil en
bedrift kunne skape den rette kontakt
mellom alle som er ansatt. Og det vil
gagne oss alle.

Og så over til det femte Aursjø-rennet.
Søndag 22. april 1956 opprant som vi

alle ønsket med sol fra skyfri himmel.
Det var bare smil og blide ansikter å se.
Jeg selv var oppe kl. 6.00; hadde selvsagt
litt forberedende arbeid å utføre, men
måtte ta meg en tur ut på trammen for
riktig å overbevise meg om at været var 


som jeg nå hadde ønsket meg det de siste
par Aursjø-dager. Jo, jo, visst var været
alle tiders. Jeg står der i stillheten, da
døra i tunnelbarakken går opp og et kjent
ansikt kommer fram; jeg går i dekning og
beskuer en av favorittene, der han med
kjennermine betrakter vær- og føreforhold.
Jo, det var nok den gode herr Elshaug
som sikkert i all stillhet hadde lurt seg
opp av køya, for i stillhet å gjøre sine
forberedelser. Nåvel, etter hvert var det
mange andre som var oppe til forbered-
elser, og her i messa dukket det opp både
indere og engelskmenn, som var kommet
opp om kvelden for å overvære denne
festdagen her inne på fjellet. Dommerne
kom i snowmobil fra Lesja, og et av våre
problemer var dermed ute av verden.
Dommerspørsmålet var litt vanskelig å løse,
men skogbestyrer Johan Olsen, som har
vært forbundsdommer i 30 år, ville ikke
skuffe oss i år heller, og den tjeneste han
har gjort oss nå i tre år, har vi alle satt
pris på. Den andre dommeren var hotell-
eier Ola Mølmen.

Ellers har funksjonærstaben til rennet
alltid gitt oss problemer ved at noen ikke
har møtt fram og ikke gitt beskjed. Dette
skaper vanskeligheter, men så er det alltid
noen velvillige sjeler som melder seg, og
slik har vi alltid klart å få det hele vel-
lykket i havn. (Dette må altså ikke skrem-
me andre arrangører fra å sette i gang.)

På startplassen klang friske melodier fra
høyttaleren, og det var riktig storstemning
da jeg ønsket deltakere, rennfunksjonærer
og publikum velkommen og god tur i
løypa og hell og lykke i bakkene. To tele-
grammer ble opplest fra tidligere deltakere,
A..Asbakk med familie og 0. H. Groven.
Og så var det da klart til start kl. 9.15,
og begynnelsen måtte ganske naturlig bli
de yngstes garde, barakkeguttene. Disse
hadde 5 km løype, og siden gikk det kvikt
unna, og som naturlig, var det damene
som kom sist av gårde; det er jo så at de
skal ha det siste ordet.

Det ble så pause med betasuppe over

DIAKON ARNE KROGSRUD:

Anzs,Ø-zennet

Nils Horn var en mester i løypa også. Fra starten. Forfatteren har klatret opp på taket.
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Lopsvinneren  Edv. Elshaug og ingeniør  Moen  hadde tross alt ikke Det høye dommerkollegium. Eldste  hopper, John  Karlsen, i trappen.
følge så fcelt lenge.

hele leiren og en aldri så liten avslapning

før turen ble satt for slalåmloypa, og her

må jeg slå i hjel det jeg sa om at damene

må ha siste ordet. «Man må da være herrer»

og la dem kjøre først i slalåmløypa. Og

Astrid Doseth viste også at hun kunne sin

honnør til gamlekaren! Siden gikk det slag

slag, og det var som det riktig «oste».

Flott kjøring, godt gjennomført av allt. To

omganger gikk fort unna, og kursen ble

satt direkte til hoppbakken, som var gjort

i riktig god stand. Og pent omkranset av

en stor publikumsskare kunne forste mann,

gamlekaren John Krokan, sette utfor, man-

ge av oss yngre årganger må nok erkjenne

at dette ville vi ikke ta sjanse på. All

honnør til gamlekaren! Siden gikk det slag

i slag, og kl. 16.30 var to omganger av-

viklet. Alt hadde foregått i rene «Kollen»-

stemning, både med gammel og ny stil, og

under publikums jubel vendte vi nesen mot

barakkebyen for forberedelsen til dagens

clou, premieutdelingen og den etterfølg-

ende fest.

Før selve premieutdelingen var det an-

ledning for publikum til å ta premiene i

øyesyn, og det må sies at det var et syn.

Sølvskjeer i etui og uten, termostatstryke-




jern, ryggsekk, vinglass, strekkbukse, pri- I løpet av disse fem år har vi hatt:

mus, tollekniv, kortstokker, piper, ja, å 282 starter i langrenn.

nevne alt er nok umulig. Med to omganger i slalåm: 176 starter.

Med en kort tale og takk til alle, tok Med tre hopp: 264 starter.

dommer Johan Olsen ordet og takket for Av Norges Skiforbunds merker er det

at han gjennom disse årene han hadde delt ut følgende:

vært ved Aursjø-rennet hadde fått en opp-

levelse som han vanskelig kunne sammen-

likne med noe av det han hadde opplevd

ved noen andre skirenn.

Utdelingen av premiene foregikk under

stor stemning, og alle fikk sin velfortjente

hyllest.

Og så var det da dans etterpå, og spør

om damene hadde kavalerer! Her fikk de

nok svinge seg i dansen alt hva de ønsket

og lystet, og festen den ble både stor og

vellykket og langvarig også, alle i beste for-

ståelse med alle. Slik skal det også være

på Aursjø-dagen, da er hensikten oppnådd:

En kameratslig ski test i kontakt med våre

arbeidskamerater fra hele bedriften.

Aursjø Sportsklubb takker alle, premie-

givere, deltakere (spesielt gamlekarene),

rennfunksjonærer og publikum.

Ved å få noen tørre tall fra Aursjø-rennet

gjennom disse år, vil sikkert alle se at

rennet virkelig har hatt en oppgave:

33 bronsemerker

29 sølvmerker

12 emaljemerker

7 gullmerker

5 første gangs diplomer

	

3 annen gangs »

3 ungdomsmerker

92 skimerker er utdelt.

Dertil har Aursjø Sportsklubb tildelt 26

diplomer til damer og 130 diplomer til

herrer.

PREMIELISTE

Langrenn, damer.

Kl. 35-50  år:

	

1. Tordis Rådal, Osbu 	 29.40

(Herrenes premie)

(Forts. siste omslagsside)

Seierherren hylles av en fullsatt sal. Her er  to heldige karer. Daniel Arnes og Kolbjørn Stavheirn  bærer
Kari Strand  på  gullstol.
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Telegrafarbeid på Island for 50 år siden
AV LEDNINGSMESTER OLAV MIDTTUN

Då det islandske alltinget hadde vedteke at der
skulde byggjast telegraf og telefon, fekk dei nordman-
nen Olaf Forberg vest til Island i 1905. Han hadde
byggt fleire telegraf- og telefonlinjer i Troms og Finn-
mark, so han var rette mannen til å planl eggja ut-
bygginga i dette landet, med få folk og lange av-
stander. Dette frettest snart heime i Gulen, der nær
på kvar vaksen kar hadde vore på telegrafarbeid. No
melde vi oss til Islandstur i 1906. Distrikts- og fylkes-
lækjar J. Fr. Nielsen, som var frå Sandar og hadde
kontakt med kvalfangarane i Vestfold, heldt foredrag
i ungdomslaget om Island i gammal og ny tid. Etter
dette lærde fleire av oss gammalnorsk for å lette sam-
kvæme med folket på sagaøya.

Natta til 16 mai tok vi ut frå Bergen med den gamle
tre-dampbåten «Egil». Vi var innom Alesund og tok
ombord folka frå dei nørste fylka og frå Møre. Det
vart ingen 17 mai-stemning medan vi vogga og plaska
utover Norskehavet. Men då det høyrdest ropet: «Land
i sikte» natt til 20 mai, so kom vi i godlag att. Skodda
var tjukk; men av og til fekk eit solstreif syne oss
fjell og brear. På dei 12 timane «Egil» brukte før vi
låg ved kaia i Seydisfjord, mønstra Forberg mann-
skapa, som fleste bar merke av at vi hadde fare over
eit urolegt havstykkje; men det var ikkje so ille som
det Liv Balstad fortel om «Baksen» på «Jakob Kjøde»
som nyleg frakta arbeidsfolk i Svalbard-farten.

Til Seydisfjord skulde «Det Store Nordiske Telegraf-
Selskab» komme med sjøkabelen og her gjekk fyrste
flokken av norske linjebyggjara i 1 and. Næste flokken
gjekk iland i Vopnafjord 21 mai og so bar det nord-
over framom Melrakkasletta, kapp Langanes — der
polarsirkelen går over landet — og vi sigla innom
Husavik med ein ny flokk telegraffolk. Herfrå kom
vi inn i eit stort og fårleg drivisbelte. Med utkiks-
mann i maste-toppen, ålvorlege konferansar mellom
skips- og telegrafbefal leita og manøvrerte «Egil» seg
fram igjennom isbaksen mot Skagafjorden. (I dagboka
har eg notera: «Dette er nok «eit storkna hav», men
vi ser høgder og toppar i dette endelause isøydet nord-
etter her. Slikt må ein sjå, før ein vil tru at havet
kan vera soleis sist i mai.»)

Vi kom vel fram til Saudarkrok onsdag 23 mai.
Her frette vi at det nye ståldampskipet «Otto Wathne»
— av same selskap som «Egil» — nokre få dagar før
var knust av drivisen mellom Eyafjord og Skagafjord.
No vart vi ikkje seine om å få utstyret vårt i land
trass i langgrunn strand og med berre robåtar.

«Egil» drog vidare med dei flokkane som skulde til
Blønduos og Hunafloa; men isen stengde, so dei næste
morgon laut finna seg i å koma på land i Saudarkrok, 


dei og. No kom det vel med at hestealarane i Skaga-
fjorden skaffa nok kløv- og ridehestar. (Frå Skaga;,
fjorden vart utskipa omlag 2000 hestar til gruvene i
England, år om anna.)

Anleggssjefen Olaf Forberg hadde delt utbygginga i
fire seksjonar på omlag 200 km kv ar. Der var 3, 4
eller 5 avdelingar i kvar seksjon. Alt etter vanskane
med transport og bygging.

iste seksjon var Reykjavik—Stad i Hrutafjord. Her
var E. Halvorsen seksjonssjef. Til sin død fortalde han
morosame stubbar om misstak serleg av sentral-
administrasjonskarane i Reykjavik — frå denne som-
maren. Men islendingane var ikkje snauare enn at
dei, i almannakka for 1907, hadde misstydingar av
norske «simastjorin» vedkomande gode ridehestar og
islandsk gjestfriheit. I denne tida var prestegardane
einaste hotell på bygdene i Island, som dei var det,
kring midten av fyrre hundreåret her i landet.

2nen seksjon: Stad i Hrutafjord — Vellir i Svar-
faderdal. Nic. Midthun var sjef for denne seksjonen,
som hadde «Eyster Eylendin»: eit elvedelta på fleire
km som låg under vatn lange tider av året. Her laut
vi leggja store haugar leirblanda sand til feste for kvar
stolpe, so dei kunne verta ståande. Og i Heljardals-
heidi, med km-breid isbre, laut vi hogga 6-7 meter
ned i snø og is, køyra til stein og mura store steinkar
kring stolpane. Forat ledningane skulde liggja over
snøen om vinter og vår, laut vi skøyta saman fleire
stolpar. Vi la sjøkabel i Heradsvatnosen, med di det
den gongen ikkje fannst sterk nok tråd, til so langt
luftspenn utsett for veris. Alltingsmann Bjørn i Grøf
hadde året før teke på seg å få stolpane på plass innan
vi skulde reisa dei. Dette var stort sett i orden; men
til Eyster Eylendin og Heljardalsheidi fekk vi læra at
dei islandske hestane heller bar ein stolpe opphengd
i klyyvsalen på kvar side av hesten med eine stolpe-
enden enn dei vilde dra ein av stolpane med dei selety
og køyregreier vi hadde med frå Norge.

3dje seksjon gjekk frå Vellir i Svarfaderdal til Jøkulså
— eller — Grimstad å fjøllum. Sjefen her hadde næst
største byen i landet til midtpunkt, og Akureyri vart
største bytelefonanlegget som «Landsimin» åtte den gon-
gen. Ved Reykjahlid var det tre hallar inne i lavaen.
Her kunde ein året rundt lauga seg i høveleg varmt
vatn. Storegjå var, som navnet seier ein, stor, mens
Stulkugjå og Veslegjå var mindre symjehallar.

Svovelgrytene i Nåmafjell bobla, koka og dura
støtt. Ein svensk vitskapsmann, som henta prøver
oppe i dette lendet, lura på om det ikkje var noko
slikt dei hadde teke mønster av, dei som skildra hel-
vite i Bibelen.
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4de seksjon gjekk frå Grimstadir å fjøllum til Seydis-
fjord. Sjefen her — Heyerdahl — er betre kjend som
telegrafstyrar i Hammerfest og fekk lagt det fyrste
elektriske gatelyset i Europa. Der han og lærde den
svenskfødde byggmeistaren trygdekunsten. (Hur f
er Heyerdahl? Jag skulde assurera. Det brinner hos
mig just nu.) Han bygde bytelefonen i Seydisfjord;
men verste linjebygginga hadde han nok i Dimmafjell,
der det var langt frå bygd til bygd og tung transport.
Spennet over Jøkullså var omlag 150 m langt. Helles
skulde aldri spenna i fjellet vera over 40 m. Dette
synte seg ogso å vera vel langt, so vi laut setja inn
stolpar i fleire fjellovergangar året etter. Då flytta vi
dei tvo bronsetrådane ned på stolpane, so der vart
strekt ein tjukk ståltråd på stolpetoppane, so ein kunde
koma fram med telegraf om verisen sleit bronsetråden.

Linja vart lagd i flatere lende enn vi hadde venta.
Sprengja stolpehol trengdest ikkje, for lavaen (tuff)
let seg hakka laus. Vi budde i telt. Kokken stelte
middag ute på arbeidsplassen om dagen, og i leiren
hadde han serskilt telt til kokestad og servering.
Primus i plateomnar var kokestad (komfyrer). Maten
hadde vi fått med på utførsel — tollfritt — og saue-
kjøtet kosta 25 øyre kg. på Island då. Tobakk hadde 


vi ogso med tollfritt. Brennevin kosta 40 øyre flaska
og var å få på mest alle handelsplassar. Toddyvatn
fanns i dei mange «kverir» (varme oppkome). Folket
var hjelpsame og gjestfrie. Soleis vart vi bedne til
messe i Holardomen jonsokdag (24 juni), der prosten
preika på norsk. Mintest kongekryninga i Nidaros-
domen og bad for både «Kongen, dronningen, kron-
prinsen, kronprinsessenI og hele der kongelige hus».
(Ordrett liturgien i Landstads salmebok, den gongen.)
Holar jordbruksskule heldt fest for oss denne dagen.
Dei henta alle mann med ridehestar frå teltleiren og
førde oss dit att næste morgon.

StatsministerHannes Hafstein og utbyggingssjef Olaf
Forberg hadde ride langs linja frå Seydisfjord. Dei
kom til arbeidsplassen vår ved Høgevarde på Heljar-
dalsheidi 31 juli og drøfte korleis linjetilsynet skulde
ordnast til vinteren. Då dei bad meg bu i Saudarkrok
og ha tilsyn med Kolugafjell og Heljardalsheidi, svara
eg at meddi ingen mann hadde tent mindre enn 20
ganger det opphaldet kom på, so laut løna for vin-
teren reknast ut, etter at ein visste kva opphaldet
vilde koma på. Landsimin vart opna 29 september
1905 av Hannes Hafstein og Olaf Forberg. Der vart
festa i Reykjavik, Akureyri, Seydisfjord og Saudarkrok.

NORE PROVISORISKE KRAFTSTASJON
In memoriam

Det er muligens i seneste laget med en nekrolog
over en som faktisk avgikk ved en stille død for 28 år
siden. Jo, det var i året 1928, da de første maskiner
ved Nore I kom i drift, at Nore prov. kraftstasjon dro
sitt siste sukk. Den hadde sitt tilholdssted like under
Tunhovddammen. Fødselsåret var 1920 — samme år
som Tunhovddammen ble fylt for første gang.

En betongkloss og et avkuttet rør er det som i dag
står igjen og forteller om det som engang var en
realitet.

Men selv om livet ble kort, så oppfylte denne lille
kraftstasjon en viktig misjon i sitt korte liv her i Nore.
Med sine to maskiner som tilsammen ytte noe slikt
som 1000 kw — det varierte med vannstanden i fjor-
den så leverte den tilstrekkelig med strøm til an-
leggsarbeidet, både til tunneldriften, rørgaten og kraft-
stasjonstomten ved Nore I. Nore komm. Elektrisitets-
verk fikk også sin del. Men det var anleggets luft-
kompressorer som hadde det største kraftforbruk.

I de åtte årene stasjonen var i drift, var sparing på
vannet og kraftrasjonering en ukjent ting. Sommer
som vinter måtte vannet fra Tunhovdfjorden slippes
på fossen helt til Nore I ble tilstrekkelig utbygd. Men
denne vannslippingen gjennom dammens tappeløp
skapte et meget barskt klima nedenfor dammen i vin-
terkulden. Et dryss av isnåler begravde ofte kraft-




stasjonen når termometeret holdt seg mellom 30°
og ± 40° C. Ofte måtte en gå løs og grave en snø-



tunnel for i det hele tatt å komme inn i bygningen.
Men la oss heller ikke glemme den aller første kraft-

stasjon i Norefallene. Den var mindre, bare en liten
maskin, og lå nede i Lågen noen hundre meter neden-
for den foran omtalte. Den ble bygd for Tunhovd
reguleringsanlegg noen år tidligere.

Begge stasjoner ble satt ut av drift og demontert i
1928. Tro derfor ikke at historien sluttet med dette.
Turbiner, generatorer og det øvrige tekniske utstyr ble
solgt og overført til andre anlegg, visstnok et eller
annet sted i Telemark. Et bevis på at selv noe så
materielt som en kraftstasjon en gang iblant er under-
lagt reinkarnasjonens merkelige lov. 1.
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Hvordan er

STATENS ARBEIDERE
økonomisk sikret ved skader som medfører ARBEIDSUFØRHET?

Av førstesekretær Torbjørn Mengshoel

De bestemmelser som er gitt om dette finnes i lov
om syketrygd av 3. mars 1956, i lov om ulykkestrygd
for industriarbeidere m. v. av 24. juni 1931 og i lov
om pensjonstrygd for statens arbeidere av 30. juni 1950
og i vedkommende tariffavtaler.

Nedenstående framstilling må få karakter av en
oversikt, selv om detaljene kan være viktige nok, idet
framstillingen ellers ville bli for lang og utilgjengelig.

Systematisk er først omhandlet forholdet der skaden
ikke medfører invaliditet, dernest der den gjør det, og
sist forholdet der skaden er dødelig. Dog nevnes inn-
ledningsvis i hovedtrekkene tariffenes bestemmelser om
lønn ved arbeidsfravær på grunn av skader.

Lønnsbestemrnelsene:
Etter de någjeldende overenskomster har arbeidere

ubetinget krav på lønn i 6 måneder dersom fraværet
skyldes tjenesteulykker. Tjenesteulykker vil stort sett
si ulykker som er skjedd under utførelsen av det
arbeid vedkommende er satt til.

Blir han skadd på annen måte enn ved tjeneste-
ulykker (arbeidsulykker), er lønnskravet avhengig av
tjenestetiden. Er denne under 8 måneder tilsammen
for det løpende og det foregående kalenderår, får han
ingen lønn. Maksimalt kan han få lønn i 3 måneder.
Driftens folk oppnår dette dersom de har arbeidet
sammenhengende 12 måneder ved driften av statens
kraftverker, anleggenes folk, hvis de har en sammen-
hengende tjenestetid på 12 måneder ved jernbane-
eller kraftanlegg — sett hver for seg. Det er for øvrig
et vilkår for lønn under fraværet at vedkommende
ville ha vært i arbeid dersom han var frisk. Blir han
således syk, skadd etterat han er oppsagt, får han ikke
lønn utover oppsigelsestiden, selv om dette innebærer
lønn i f. eks, bare et par dager.

Bestemmelsene om dette finnes for driftens folk i
overenskomst av 1. juli 1954 og for anleggenes i over-
enskomst av 1. september s. å.

A. Forholdet når skaden ikke medfører invaliditet:
Når lønnen opphører, er arbeideren henvist til den

støtte han eventuelt kan få etter lov om syketrygd av
3. mars 1956 og etter lov om ulykkestrygd for industri-
arbeidere m. v. av 24. juni 1931. Han får bare støtte
etter en av lovene.

Støtte etter syketrygdloven gis uten hensyn til ska-
dens omfang eller årsak, mens det derimot er et vil-
kår for støtte etter ulykkestrygdloven at skaden skyldes
en bedriftsulykke, dvs, ulykke som inntreffer i for-
bindelse med det arbeid vedkommende utfører. Det
er for så vidt det samme som ligger i uttrykket tjeneste-
ulykke eller arbeidsulykke.

De to lovene supplerer hverandre på en måte. Ar-
beideren får aldri støtte etter begge på samme tid.

' Han vil først få støtte etter syketrygdloven, og den
andre loven kommer ikke inn i bildet før denne støtte
er opphørt. Dette vil da si at arbeideren uansett ska-
lens årsak får støtte etter syketrygdloven, mens han 


når denne opphører, får støtte etter den andre loven
dersom skadens årsak er en bedriftsulykke.

Sykepengene beregnes på en annen måte etter ulyk-
kestrygdloven. Når arbeideren ikke er helt eller del-
vis invalid, kommer imidlertid denne lov svært sjelden
til anvendelse, fordi han får støtte etter syketrygdloven
i de første 52 uker for samme skade. Når støtten etter
denne lov deretter opphører, vil arbeideren som regel
være friskmeldt eller erklært helt eller delvis invalid.
I siste fall får han støtte som er omtalt nedenfor.

Beregningen av støtte etter ulykkestrygdloven er den
samme enten arbeideren er invalid eller ikke, og jeg
omtaler den under avsnittet om forholdene ved in-
validitet der støtten etter denne lov er mest aktuell.

Støtte etter syketrygdloven:

Støtte i form av legehjelp, sykehusopphold, medi-
siner m. v. holdes utenfor framstillingen, idet det er
den direkte økonomiske støtte som interesserer i dette
tilfellet.

Støtten etter denne lov er, som nevnt tidligere, uav-
hengig av hvorvidt skaden skyldes en såkalt tjeneste-
ulykke eller ikke. Støtten opphører når den har vært
ytt i 52 uker for samme skade. Sykepengenes størrelse
avhenger av hvilken klasse han hører inn under.
Klassene inndeles på grunnlag av årlig arbeidsinntekt
således:

Klasse 1 	




kr. 1000.00 til 2000.00
2 	




» 2000.00 » 4000.00
3 	




» 4000.00 » 6000.00
4 	




» 6000.00 » 8000.00
5 	 over » 8000.00




Sykepengene utgjør for

	

Klasse 1	
»2 	
»3 	
»4 	
»5 	

kr. 3.00 pr. dag
»5.00»»
»7.00»» 

»9.00

	

» 10.00»»»»

Arbeiderens hustru er trygdet som familiemedlem
når han forsørger henne, og barn under 18 år er tryg-
det på samme måte. Hvis arbeideren forsørger hustru
eller barn under 18 år som er trygdet som familie-
medlem, økes sykepengene med kr. 2.00 pr. dag for
den første forsørgede og kr. 1.00 pr. dag for de øvrige.

Ved beregningen av sykepengene skal man også
merke seg at hvis skaden går inn under lov om ulyk-
kestrygd for industriarbeidere m. v. (altså skyldes en
bedriftsulykke), regnes sykepengene etter den klasse
arbeidsinntekten i skadeøyeblikket betinger, dog ikke
lavere enn bestemt for klasse 2. Ellers er jo den årlige
arbeidsinntekt avgjørende for klasseberegningen.

Kommer arbeideren på sykehus, reduseres syke-
pengene med 2/3 av ovennevnte satser. Forsørger han
ektefelle eller barn under 18 år som er trygdet som
familiemedlemmer, får han imidlertid slike tillegg
pr. dag: V3 av sykepengene etter ovennevnte satser
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for første forsørgede, dog ikke under kr. 2.00. Kr. 2.00
for annen forsørgede og kr. 1.00 for hver av de øvrige.

Til slutt nevnes herunder at sykepengene ikke kan
utgjøre mer enn 90 prosent av den arbeidsinntekt som
er lagt til grunn ved klasseberegningen.

B.  Forholdet  når  skaden medfører hel eller delvis
invaliditet:

Som nevnt tidligere yter sykekassene støtte etter
syketrygdloven i maksimum 52 uker for samme skade.
Når så vidt lang tid er gått, vil arbeideren som regel
enten være friskmeldt eller erklært helt eller delvis
invalid. I siste fall blir det tale om støtte enten etter
ulykkestrygdloven eller etter pensjonsloven. Støtte
etter sistnevnte lov ytes uavhengig av skadens årsak,
mens støtte etter ulykkestrygdloven bare gis når skaden
skyldes en bedriftsulykke. Fyller arbeideren betingel-
sene for støtte etter begge lover, får han støtten etter
de bestemmelser som virker gunstigst for ham.

Støtte etter lov om pensjonstrygd for statens arbeidere:

Det er et vilkår for støtte at arbeideren ved pensjons-
al deren vil få en samlet pensjonsgivende tjenestetid
på minimum 100 måneder. Pensjonsgivende tjeneste-
tid vil stort sett si den tid vedkommende har hatt
tarifflønnet arbeid i staten som det er betalt pensjons-
avgift for. Hvis således arbeideren ved tilsettingen har
en slik alder at han vil nå pensjonsalderen før 100
måneder er gått, vil han ikke få invalidepensjon.

Videre er det et vilkår for støtte at han fratrer
tjenesten på grunn av skaden, og at styret for trygden
antar ham uskikket til å utføre sine tjenesteplikter.
Pensjonen kan nedsettes eller bortfalle hvis invalidi-
teten avtar eller han kan få annet lønnet arbeid.

Pensjonens størrelse avhenger av hvor mange pen-
sjonsgivende tjenestemåneder arbeideren har og av
forsørgelsesbyrden.

Ved fastsettelsen av den pensjonsgivende tjenestetid
regnes 200 ordinære arbeidstimer å svare til 1 måned.
Antall pensjonsgivende tjenestemåneder beregnes på
den måten at man tar utgangspunkt i faktisk pensjons-
givende tjenestetid. Hertil legges den tid som ville ha
gått dersom arbeideren hadde fortsatt i tilsvarende
arbeidsforhold helt til han nådde pensjonsalderen. En
arbeider tiltrer f. eks. tjenesten når han er 45 år, blir
invalid når han er 60 år, mens hans pensjonsalder er
70 år. Faktisk tjenestetid blir da 15 år, hvortil legges
tiden fra invaliditeten inntraff til han ville nådd
aldersgrensen, altså 10 år. Samlet pensjonsgivende
tjenestetid blir da 25 år, eller 300 måneder.

For hver pensjonsgivende tjenestemåned ytes årlig
kr. 8.10 i støtte dersom arbeideren ikke har forsørg-
elsesbyrde. Imidlertid beregnes pensjonen maksimalt
etter 360 pensjonsgivende tjenestemåneder. Maksimal
invalidepensjon vil derfor for enslige bli kr. 2916.00
pr. år.

Forsørger han ektefelle, økes pensjonen med 331/3
prosent. Arbeider med forsørget ektefelle får således
maksimum invalidepensjon med kr. 3888.00 pr. år.

Forsørger han barn under 18 år, økes ensligpensjonen
med 10 prosent for hvert av de 5 første barn.

Invalidepensjonen med forsørgingstilleggene kan ikke
overstige 80 prosent av hans gjennomsnittsinntekt i de
siste 3 år han var i lønnet statsarbeid.

Til slutt nevnes at invalidepensjonen går over til
regulær alderspensjon ved oppnådd aldergrense.

Støtte etter lov om ulykkestrygd for industri,
arbeidere m.v.

Som nevnt tidligere ytes støtte etter denne lov bare
når skaden skyldes en bedriftsulykke, det vil si under
utøvelse av arbeid i trygdepliktig bedrift. All e våre
arbeidere ved anlegg og drift kommer inn under loven.

Andre vilkår for støtte setter loven ikke. Det er
således nok å konstatere at invaliditeten skyldes en
bedriftsulykke. Dermed har han krav på den støtte
loven gir.

Støtten utbetales av Rikstrygdeverket og utgjør ved
full arbeidsuførhet 60 prosent av arbeidsfortjenesten.
Arbeidsfortjenesten beregnes etter den lønn som den
skadde har hatt i det siste år i den bedrift hvor ulyk-
ken hendte. Har han ikke arbeidet så lenge som 1 år
i bedriften, legges til grunn den lønn som arbeidere i
samme stilling gjennomsnittlig har hatt i denne tid

samme eller tilsvarende bedrift.
Dog skal man merke seg at støtten aldri beregnes

etter en lavere inntekt pr. år enn kr. 3000.00 og at
den maksimalt beregnes etter en inntekt på kr. 7200.00.
Støtten blir altså minimum 60 prosent av kr. 3000.00
og maksimum 60 prosent av kr. 7200.00, dvs, maksi-
mum støtte kr. 4320.00 pr. år. For tiden utbetales i
tillegg hertil 5 prosent i dyrtidstillegg, slik at maksimal
støtte blir kr. 4536.00 pr. år.

Hvis arbeideren forsørger hustru og/eller barn under
16 år, får han forsørgertillegg dersom han er mer enn
25 prosent invalid. Tillegget utgjør kr. 600.00 pr. år
for første forsørgede og kr. 300.00 pr. år for hver av
de øvrige. Hertil kommer for tiden 5 prosent dyrtids-
tillegg.

Støtten reduseres med en tilsvarende brokdel det-
som arbeideren bare delvis har tapt arbeidsevnen, og
den kan bortfalle helt dersom arbeidsevnen er nedsatt
med mindre enn 81/3 prosent.

Det kan også være verd å nevne at støtten blir ut-
betalt som et engangsbeløp tilsvarende 3 års vanlig støtte
dersom invaliditeten er mindre enn 25 prosent. Nor-
malt utbetales støtten forskuddsvis pr. måned av Riks-
trygdeverket.

Støtte med forsørgertillegg må ikke utgjøre mer enn
90 prosent av arbeidsfortjenesten.

C.  Forholdet når skaden fører til dødsfall:

Også i disse tilfelle kan det bli tale om støtte enten
etter pensjonsloven eller etter ulykkestrygdloven, og da
slik at etterlatte etter arbeidere som fyller betingelsene
etter begge lover, får støtte etter den som er gunstigst
for vedkommende.

Støtte etter pensjonsloven:
Dersom enken har omsorg for barn under 18 år som

var forsørget av arbeideren, får hun støtte fra døds-
fallet. Ellers får hun ikke full støtte før hun har fylt
55 år, og får inntil da en overgangspensjon tilsvarende
2 års vanlig enkepensjon.

Enkepensjonen beregnes av det beløp mannen ville
ha fått i alderspensjon dersom han hadde levd til nådd
aldersgrense.

Enkepensjonen utgjør således 60 prosent av den
nevnte alderspensjon med ektefelletillegg. Alderspen-
sjonen og ektefelletillegget beregnes på den måten som
er omtalt ovenfor under avsnittet om invalidestøtte.
Jeg gjentar ikke dette nå, men henviser dertil. Enke-
pensjonen vil maksimalt kunne utgjøre kr. 2340.00
pr. år, og den bortfaller dersom enken gifter seg på ny.
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Hvis «Finn-Alv» — en fredlaus eremitt som holdt til ved Aur-
sjøen i forrige århundre og har sin grav under vannflaten i det
store Aursjø-magasinet — hadde hørt musikk, ja, hva ville han
gjort? Den gang var det villmark ved Aursjøoset, og hans nær-
meste nabo var formodentlig hans frende Gaute i steinbua på
Gautholmen ved Gåsbu. På samme tid fantes det en og annen
veidemann som hentet en vesentlig del av sitt utkomme i de
rike dyretrekkene langs Aursjøen.

En familie i

«FINN-ALV»S RIKE
Sikkert er det at ingen av disse den gang ante at det et knapt

århundre senere ville gro opp en liten by i hellingen under
Torbuhøene. Ingeniør Gunnar Moen og frue er av dem som har
vært fastboende i fjellbyen noen år, og en vinterkveld i fjor
banket vi på døren til deres «residens» i damboligen.

Noen toner møtte oss idet vi åpnet døren, og inne i den kose-
lige peisestua fant vi kilden. Det var fru Moen som akkompag-
nerte sin mann, som spilte fiolin. Nå ble det imidlertid slutt,
og mens kaffekjelen putret og et deilig fat med kake og vaffel
kom på bordet, fortalte Moen om kommende års arbeidsprogram,
vintertransport og mer. Vi var ikke kommet for å intervjue, men
siden vi koste oss med kaffen, måtte vi noe prate om, og det
ble fru Moen som besvarte spørsmålet: «Blir det ikke langsomt
å være husmor her oppe?»

Hun så litt spørrende på sin mann, som i anledningen tok et
særdeles langt drag av pipa, og så sa hun noe slikt:

«De vet, jeg har min mann og gutten vår rundt meg. Det teller
mest. Men jeg vil si det blir langsomt av og til, ja. Til høsten
skal Svein begynne på skolen, og da sier det av seg selv stoop,
og så får vi nytte den tiden vi har igjen her oppe — hvor jeg
for øvrig alltid har likt naturen — til å gå på ski orn vinteren
og fiske om sommeren.

Gunnar har forresten allerede lagt seg i trening til årets Aur-
sjorenn, og vi morer oss selvfølgelig med ham.»

Det var en hyggelig prat vi hadde den kvelden, og da paret
litt senere spilte opp potpurri over norske folketoner, han på
fiolin og hun på piano, la vi merke til det tilfredse uttrykket
som preget det gjestfrie, hyggelige ingeniørparet.

0. H. Groven.
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Barn som var forsørget av arbeideren, får barne-
pensjon når de er under 18 år. Hvis hustruen lever,
utgjør denne pensjon:

40 % av enkepensjon for ett barn.
60 % » » » to




75 % » » » tre »
90 % » » » fire »

100 % » » » flere »

Hvis hustruen ikke lever, utgjør pensjonen:

100 % av enkepensjon for ett barn.
140 % to
160 % tre
180 % fire
200 % flere 


Klipt fra «Watt'n» — Trondheim
Elektrisitetsverks bedriftsavis.

Kjærringa mot strømmen
Du ail værdens maskerade, no e elendigheita laus

igjen. Platan på komfyrn e itj varmar ein æ kain
lægg haina på dæm. Å du store jeremias og brøan i
steikovn. All laindsens ulykke, no fær æ beinest på
værske og fortæle dæm et sainhetens ord. Her betale
vi i dyre domma for dein elendige strømmen som itj
e aint ein råttenskap som sig gjænnem ledningan og
som dæm forlange kottlættprisa for. Men no e det
slutt på tålmodigheita så vest som æ heite Sebeline.
Forræsten, undskyld, det e vest en sekring som e gått.

Barnepensjonen løper fra og med den måned for,
sørgeren døde og ut den måned barnet fy11r 18 år.

Barnepensjonen utbetales stort sett til gjenlevende
ektefelle, og hvis begge foreldre er døde, til en opp-
n evn t verge. 7to6lemhjøtnet

Retro.

Forholdet etter ulykkestrygdioven:

Enkelivrenten utgjør 40 prosent av arbeidsfortjene-
sten. Om beregningen av denne, vises til avsnittet om
invaliditet. Maksimal livrente til enken vil således ut-
gjøre kr. 2880.00, for tiden med tillegg av 5 prosent.
Støtten utbetales fra dødsdagen.

Barnepensjon utbetales ektebarn inntil fylte 16 år.
Hvis hustruen lever, får det første kr. 600.00 pr. år
og de øvrige kr. 300.00 pr. år. Er også hustruen død,
får det første barn 40 prosent av arbeidsfortjenesten,
mens støtten til de øvrige blir uendret. Alt med til-
legg av 5 prosent.

Støtten til hustru og barn tilsammen er begrenset til
90 prosent av arbeidsfortjenesten.

Under besøkene på Tærskaldbrakka kom jeg ofte
opp i interessante diskusjoner. Disse gjaldt ikke alltid
akkorder og lønnsspørsmål, men hadde ofte en helt
annen karakter, som nedenstående eksempel viser:

To syklister, Alf og Bernt, sykler oppover samme vei
med samme fart. Syklene har samme totallast, samme
friksjon og har ens bakre kjedetannhju1. Utvekslinga,
dvs, forholdet mellom omdreiningstallene for sykkelens
bakhjul og bakre kjedetannhjul, er dobbelt så stor på
Alfs sykkel som på Bernts. Hva er forholdet mellom
strekket i de to syklers kjeder?

H. Sperstad.

Vennligst send løsningen inn til redaksjonen!
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Driftsutvalgene
Hovedutvalget holdt møte på Kraftverks-

sjefens kontor, Ullevålsveien 72, fredag 16.
mars 1956 kl. 13.00.

Til stede:
Fra driftsledelsen: Kraftverkssjef Hjort,

overingeniør Hugo, overingeniør Smith og
overingeniør Hedmark.

Fra driftspersonalet: Maskinist Guldahl,
maskinmesterassistent Asmyhr, maskinmes-
terassistent Rønning.

Fra NEKF: Erling Johansen møtte i ste-
det for forretningsfører Torp.

Vi gjengir av protokollen:

Formannen åpnet møtet med å ønske
representantene vel møtt og la fram følg-
ende sakliste:

Protokoll fra møte 8. juni 1955.
Forslag til årsberetning 1955.
Valg av medlemmer. Uttredende:
Hugo, Smith, Torp og Asmyhr.
Valg av formann.
Betraktninger om driftsutvalgenes for-
mål, ved overingeniør Smith.
Premiering av forslag; redegjørelse av
Smith og Guldahl om drøftinger i saken.
Sekretær for driftsutvalget, referat om
Hovedstyrets standpunkt i saken.

Sak 3.

For driftsledelsens representanter ble
overingeniør Smith gjenvalt. Da overinge-
niør Hugo ønsket å tre tilbake, vil drifts-
ledelsen på neste møte i utvalget meddele
hvem som oppnevnes i stedet for overinge-
niør Hugo.

For driftspersonalet ble hovedkasserer
Joh. Henriksen foreslått i stedet for forret-
ningsfører Torp, da sistnevnte ønsket å tre
tilbake.

Driftspersonalet vil på neste møte i ut-
valget gi meddelelse om hvorvidt maskin-
mesterassistent Asmyhr er gjenvalt eller om
det er valt en ny representant i hans sted.

Sak  4.

Til formann for neste periode valtes ho-
vedkasserer Henriksen.

Sak 5.

Overingeniør Smith ga en redegjørelse
om driftsutvalgets arbeid og formål. Alle
representantene deltok i den påfølgende
diskusjon.

Overingeniør Smith fremmet forslag om
at Klassifiseringskomiteen ble supplert med
2 representanter og at komiteen skulle ta
seg av spørsmålet om yrkesopplæringen for
driftspersonalet.

Forslaget ble tiltrådt av utvalget. Repre-
sentantene oppnevnes på et senere møte.

For øvrig ble overingeniør Smiths rede-
gjørelse tatt til etterretning.

Sak 6.

Overingeniør Smith redegjorde for saken.
I diskusjonen deltok Rønning, Guldahl,
Hugo og Smith. Redegjørelsen ble for øvrig
tatt til etterretning under henvisning til at
der fremdeles er anledning til å fremme
forslag gjennom underutvalgene. Sakens
dokumenter vil sirkulere mellom utvalgets
medlemmer i tiden fram til neste møte
hvor saken vil bli tatt opp til ny behandling.

Sak 7.

Kraftverkssjefen meddelte at Hovedstyret
hadde gått inn for opprettelse av en stil-
ling som sekretær for Hovedutvalget.  Imid-
lertid hadde ikke departementet funnet å
kunne godta Hovedstyrets forslag på det
nåværende tidspunkt.

Optatt  sak.

Rønning tok opp spørsmålet om at re-
paratørene gjerne vil ha anledning til å
gjennomgå et regulatorkurs.

Kraftverkssjefen meddelte at da så man-
ge typer regulatorer var i bruk, vil dette
bli vanskelig å gjennomføre i praksis.

Overingeniør Smith meddelte han ville
undersøke om det var mulig å få satt i
gang en eller annen form for undervis-
ning.

Ved protokollen  Erling Johansen.

Møte  i Hovedutvalget fredag 11. mai
1956 kl. 13 på Kraftverkssjefens kontor i
Ullevålsveien 72.

Til stede:
For funksjonærene og arbeiderne: Hoved-

kasserer Johan Henriksen, maskinmester-
assistent Asmyhr og maskinist Guldahl.

For ledelsen: Kraftverkssjef Hjort, over-
ingeniør Hugo, overingeniør Smith, over-
ingeniør Hedemark og kontorsjef Flack.

Vi gjengir av protokollen:
Møtedeltakerne hadde fått tilsendt følg-

ende sakliste:
Referat fra siste møte.
Formannsskifte.
Informasjon vedrørende driftsbudsjet-
tene m. v.
Nedsettelse av yrkesopplæringsutvalg i
forbindelse med klassifiseringskomiteen.
Nedsettelse av verne- og velferdsutvalg.
Formannen gir direktiver for eventuelt
i samråd med Centralrådet å fram-
komme med forslag til omredigering av
overenskomstens formulering.
Eventuelt.

Sak 2. Formannsskifte.

I henhold til protokollen overtok så
Henriksen formannsvervet etter Hugo.

Som nytt medlem etter Hugo var valt
kontorsjef Flack.

Asmyhr og Smith var gjenvalt.
I ledemark ble valt til sekretær.

Sak 4. Nedsettelse av yrkesoppleerings-
utvalg.

Smith redegjorde først for arbeidet med
å få i stand en skole for opplæring av
kraftstasjonspersonale, først på Rjukan og
nå i Steinkjer. Smith anførte dessuten at
staten hadde et behov for å få i stand kurs
for opplæring av ledningspersonale og elek-
triske reparatører og foreslo derfor at det
ble nedsatt et yrkesopplæringsutvalg.

Henriksen foreslo å sende underutval-
gene melding om at saken var drøftet i
Hovedutvalget og anmode om deres me-
ning om behovet og berettigelsen av å ned-
sette et yrkesopplæringsutvalg, spesielt med
henblikk på opplæring av linjepersonale.
Fantes behovet berettiget, anmodes under-
utvalgene om å framkomme med forslag
om formen for opplæringen.

Smith anførte at opplæringen burde be-
stå av et korrespondansekurs samt prak-
tiske prøver. Han gjentok sitt forslag fra
forrige møte om at yrkesopplæringsutvalget
burde bestå av de tre medlemmer av klas-
sifiseringsnemnda samt to mann til som
interesserte seg spesielt for dette.

Sak 5. Verne- og velferdsurvalg.

Smith redegjorde for sitt forslag fra siste
møte. Han mente at et verne- og velferds-
utvalg burde bestå av en representant for
driftsledelsen, en fra linjene og en fra
stasjonene (maskinist).

Det ble foreslått å sende forespørsel til

Konstruktør Kr. Christoffersen fyller 70

år den 19. august i år og faller dermed

for aldersgrensen. Han er født på Kongs-

berg, frekventerte Befalsskolen 1904-07 og

Bergskolen på Kongsberg 1907-10. Ferdig

med sin utdannelse arbeidet Christoffersen

på forskjellige steder som  markscheider,

landmåler og stikningsformann til han i
1919 søkte og fikk stilling i NVE. Her var

han så heldig å bli knyttet til Hydrologen,

som de sakkyndige anser for å være den

ubetinget sentrale, mest betydningsfulle, ja,

grunnleggende avdeling i NVE.

Det var med solide kunnskaper og inn-

sikt på mange områder Christoffersen be-

gynte sin tjeneste. Det synte seg fort deri

at når et ekstra løft skulle tas eller opp-

gaver av betydelig vanskelighetsgrad skulle

løses, så var det Christoffersen som ble

kommandert til det. Etterhånden ble han

pålagt å utforske Clommas og dens bielvers

hemmeligheter, Norges største og lengste

elv. For å skjøtte det, har han bereist Øster-

dalen utallige ganger til alle årets og døg-

nets tider, iakttatt og målt. Hans innsats

har vært langt oi;er gjennomsnittet og kan

tjene som eksempel for den nåværende

slekt. Resultatet er blitt en uhorvelig

mengde data angående det rinnende vann

og dets oppstuving på grunn av is og snø.

Når en betenker det barske klima som er

framherskende i disse egner om vinteren,

skjønner en at det vil bli vanskelig å

finne en mann meel tilstrekkelig iver i tje-

nesten til å overta etter ham. Men det

blir heldigvis ikke aktuelt foreløpig. Tak-

ket være sin jernhelse kan Christoffersen

ennå i mange år selge sin arbeidskraft —

til glede for seg selv og til beste for
Kongen og fedrelandet. Derfor ønsker vi

ham ikke hvile og fred på 70-årsdagen,

men fortsatt aktiv innsats inntil Stor-

Trompeteren blåser:

«Ilden opphører!» Signalet som definitivt

avslutter øvelsene i denne verden!

Olav Lie.

underutvalgene om de er enige i et slikt
utvalg, og såframt dette er tilfelle, å gå
igjennom de sikkerhetstiltak som er pålagt
på stedet, samt å komme med forslag til
endringer og eventuelt forslag til  nye. Dess-

Konstruktør
Kr. Christoifersen



(Aksje i Vandrepokalen)

Mikal Nergård, Aursjøen 	 36.05

Bjarne Alseth, Sunndalsøra 	 37.53

Paul Ateigen, Aursjøen 	 38.28
uten anmodes det om forslag til medlem-
mer av Verne- og velferdsutvalget, 1 fra
linjene og 1 fra stasjonene.

Sak 6. Omredigering av overenskomsten.

Formannen skulle sende Hovedutvalgets
medlemmer den reviderte overenskomst av
1. juli 1952 sammen med innkallelsen til
neste møte, så saken da kunne bli be-
handlet.

Sak 7. Eventuelt.

Hjort refererte et skriv fra Centralrådet
angående «Driftsutvalgene i Statens virk-
somheter» samt skriv av 12. april 1956 fra
Administrasjonsavdelingen til Kraftverks-
avdelingen angående en spesiell stilling for
en sekretær til å arbeide med spørsmål
vedkommende drifts- og produksjonsutval-
gene ved statens bedrifter. Henriksen opp-
lyste  at  det var særlig Telegrafverket, Post-
verket og Jernbanen som hadde behov for
faste sekretærer, og at det var disse etater
det nevnte skriv fra Centralrådet tok sikte
på.

Ved protokollen H.  Hedemark.

Rundskriv 6.
Oslo, 10. april 1956.

Sentral forslagsordning i statsforvaltningen.

Industridepartementet har 5. april d. å.
sendt Hovedstyret avtrykk av rundskriv,
datert 13. mars 1956, fra Finansdeparte-
mentet angående nevnte sak og bedt om
at det blir gjort kjent for samtlige tjeneste-
menn som omfattes av ordningen. Rund-
skrivet har følgende ordlyd:

<Den  sentrale forslagsordning i stats.
forvaltningen.

Vi gjør merksam på at det i statsforvalt-
ningen er etablert en forslagsordning med
følgende retningslinjer vedtatt av Finans-
departementet:

1. Formål.

Den sentrale forslagsordning tar sikte
på å

stimulere interessen for forvaltnin-
gens effektivitet hos dem som er
ansatt i statsforvaltningen,
utnytte de ansattes ideer til forbed-
ringer til beste for pubtikum eller
statsforvaltningen.

Omfang.

Forslagsordningen omfatter personer i
statstjeneste som ikke kommer inn un-
der noen avtale om drifts- og produk-
sionsutvalg. Statsinstitusjoner er
selvstendige rettssubjekter og Forsvaret
unntatt Forsvarsdepartementet omfattes
ikke av ordningen.

Administrasjon.

Forslagsordningen administreres av
Finansdepartementet, Rasjonaliserings-
direktoratet.
Til å avgi innstilling om innkomne
forslag oppnevner Finansdepartementet
et  sakkyndig utvalg, Statens premier-
ingsråd. Dette består av en formann
og to andre medlemmer og oppnevnes
for tre år ad gangen. Rådet kan nytte
sakkyndig bistand.

Innlevering av forslag.

Forslagsstilleren kan velge om han vil

sende forslaget direkte til Rasjonaliser-
ingsdirektoratet eller tjenestevei. I siste
tilfelle skal forslagsstillerens overord-
nede straks videresende forslaget til
Rasjonaliseringsdirektoratet uten å fore-
ta noen vurdering av forslaget.
Forslagsstilleren skal kunne sende for-
slaget anonymt.

5.  Premiering av forslag.
Forslag kan gjelde forhold i statsforvalt-
ningen både i og utenfor forslagsstil-
lerens eget arbeidsfelt. Ved vurderingen
av forslag skal det tas hensyn til både
de økonomiske og de ikke-økonomiske
fordeler som en gjennomføring av for-
slaget vil medføre.
Som premier kan nyttes:

pengepremier, fra kr. 100.00 og opp-
over,
oppmuntringspremier til verdi av
mindre enn kr. 100.00,
diplomer.

Ved utgangen av hvert kalenderår skal
framlegges for Finansdepartementet en
oversikt over de forslag som er premiert
med beløp på kr. 1000.00 eller mer.

Bruken  av forslagene.
Premierte forslag kan nyttes hvor som
helst innen statsforvaltningen uten an-
nen særlig godtgjørelse.

Nærmere instruks.
Nærmere instruks for gjennomføringen
av forslagsordningen fastsettes av Sta-
tens rasjonaliseringsråd.

Finansdepartementet har oppnevnt dette
premieringsråd:

Direktør Reidar Danielsen, Industridirek-
toratet, formann,

Byråsjef Nicolay Anker, Riksrevisjonen,
Førstesekretær Henning Lem, Finans-

departementet.
Samtlige tienestemenn som omfattes av

ordningen, bes underrettet om at forslag
kan sendes Rasjonaliseringsdirektoratet,
Klingenberggata 7, Oslo.

Nærmere redegjørelse for forslagsordnin-
gen vil bli distribuert til samtlige tjeneste-
menn på et senere tidspunkt.»

Hovedstyret viser til dette.

Fredrik Vogt.

Anders Aarseth.

AURSJØRENNET
(Over fra side 15)

Yngste klasse:

Kari Strand, Aursjøen 	 30.50

(Herrenes premie)

Mary Stavheim, »   32.22

Gutter, 14-17 dr:

Arne Nyhagen, Aursjøen 	 27.27

Arne Seierstad, Osbu 	 32.06

Klasse under 35 år:
Gunnvald Rød, Aursjøen 37.32

Ole Begheim, » 37.53

Reidar H. Ness, Osbu 	 37.56

Daniel Arnes, Aursjøen 	 39.57

Klasse 35-50 år:

1.  Edvard Elshaug, Aursjøen 34.38

Hopp.

Eldste klasse, oer 50 år:

John Krokan, Aursjøen 	 104.2

Klasse 35-50 år:

i. Alfred Mortensen, Osbu 127.8

Trygve Heggseth, Aursjøen 113.7

Harald Andersen, Osbu 	 112.4

Klasse  under 35 år:

Olav P. Evjen, Osbu 	 139.7

Daniel Arnes, Aursjøen 	 130.3

Langrenn.

Over 50 år:

Harald Bergem, Aursjøen 46.33

Nils Lillestøl, 46.51

Stinus Ørsal, 50.07

Aktiv:

1. Arvid Enstad, Aursjøen 	 1.25

Damer:

1. Astrid Doseth, Aursjøen 	 1.71

Gutter, 14-17  dr:

1. Arne Seierstad, Osbu 	 1.70.5

Klasse under 35  dr:

Per Winsnesbakk, Aursjøen 1.27

Nils Horn, Sunndalsøra   1.35

Magne Brekken, Aursjøen 1.35

Klasse  35-50  år:

Trygve Heggseth, Aursjøen 1.43

(Damenes premie)

John Bjørnsen, Sunndalsøra .... 1.52

Arne Brandt, Osbu   1.69

Aura kraftanlegg

 

fanleggsstedet Aur-
sjøen - Hans Isaksen, Sunndals-
øra.

Flesaker transformatorstasjon -
Oddvar Sætrang, Vestfossen.

Forbygningsavdelingens Trøndelags-
kontor - Konstruktør Ivar Kværn-
rød, Trondheim.

Gjøvik transformatorstasjon - Olav
Håheim, Gjøvik.

Glomfjord kraftverk -
Bottolfsen, Glomen.

Hakavik kraftverk - A. Gimre,
Darbu.

Langerak kraftverk - Sig. E. Hysju-
lien, Langerak.

Minne transformatorstasjon - Sverre
Hegstad, Minnesund.

Mår kraftverk - Per Saugerud,
Øverland.

Nore kraftverk - Ivar Aasen, Rød-
berg.

Reinsfossen kraftverk - Hans  H. :
Steen, Skonseng.

Røasåga kraftanIegg - Alfred Hau-
gen, Korgen.

Slagen transformatorstasjon - 0. 1
Gulbrandsen Tønsberg.

LOKALMEDARBEIDERE
Aura kraftanlegg - Thorleif Ørsal,

Sunndalsøra

Smestad transformatorstasjon -
Helge Martinsen, Norevegen 24,
Oslo.

ARSEIDERNES AKTIETRYKKERI OSLO


