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Fråfallsfolk
Hvorfor skrider menneskeheten så sakte fram?

Ein eller annan har sagt desse orda, og det er eit spørsmål ein
gjerne kan koma med. Når ein tenkjer på alle dei tekniske framsteg
som gjer det lettare å leva so skulle ein tru at kampen for tilværet
har vorte so mykje lettare at ogso menneskja skulle verte betre. Men
menneskja har gått seint fram.Når ein ser på framferda i våre dagar
og samanliknar med farne tider, so er ikkje skilnaden stor dessverre.

Der er mangt som spelar inn og gjer at det er so. Peer Gynt sa:
«Det står skrevet at mennesket er kun et fnug, og litt får en lempe
seg etter skikk og brug». Og dette litt vert ofte so altfor mykje, få
er dei som held fram som idealister livet ut. Dei som kjem seg opp
og fram finn det for brysamt å halda fast ved sine ungdomsideal.
Eit etter eit gjev dei på båten, det er so mykje lettare å leva når ein
ikkje har denne børa å bere. Til slutt er alle saman like runde, like
glatte, like lette å samarbeide med, alt glir, dei er vortne Fråfalls-
folk. I svartekatekisma som står i Haugtussa har Garborg skreve:
«Fandens første bod det er, ver som dei andre i all di ferd.»

Er det ingen som opponerar so går alt so glatt, men det går ikkje
oppover.

Dei som har ført verda framover og løft menneskja opp, er dei
som har halde fast ved sine ideal, sett kor små dei har vore i den
store samanheng, men gjort det dei har makta på plassen sin.

Det er ikkje alltid lett, men nokon må gjera det, ikkje alle kan
vera lunka, some må brenna. Lars Eskeland har skreve eit vers om
dette:

Lunka det skal mannen væra,
aldri kald og aldri varm.
Aldri må du noko gjera
som kan vekkja elsk ell harm.
Denne livsvis gjer deg fegen,
glad du vert kvar tid og stund.
Berre ein ting er i vegen
Herren spyr deg or sin munn.



TUKKE IKH[1NLEH
ved inngangen til 959

Det er 21/2 år siden vi fikk penger disponible for
stordrift på Tokke, og om 3 år (1. jan. 1962) skal to
aggregater være i drift. Vi skal kort se hvorledes stil-
lingen er i dag. For den som ikke er kjent med de
mange navn på Tokke, gjengis et oversiktskart hvor
anleggsstedene er angitt.

Det har vært umulig å bli ferdig med erstatnings-
skjønnene fort nok til at alt er i orden når vi må ta
områdene i besittelse. Underskjønn for det meste av
reguleringsanleggene blir avhjemlet til våren. Det gjen-
står deretter ekspropriasjonsskjønn for fallrettigheter,
tømmerfløtingen som blir borte, samt skjønn for even-
tuelle skader fra Bandak til havet. Overskjønnet pleier
å vandre i underskjønnets kjølvann, og vi kan sikkert
vise fram alle maskinene på Tokke 1 til skjønnsmen-
nene før de forlater oss. Dette til tross for at skjønnet
startet så tidlig som mulig etterat planene var godkjent
av Stortinget og til tross for energiske skjønnsmenn og
lange sesjoner.

Vi har heldigvis gjennomgående møtt velvilje og
forståelse hos grunneierne, slik at arbeidene stort sett
har kunnet gå uhindret. Men dessverre har vi også
hatt noen kjedelige uoverensstemmelser med enkelte
og kanskje mest med deres jurister. Det har bl. a. ført
til at vi i et par år for anleggskraftverket har hatt
stående en reguleringsdam som vi ikke har f ått fylt.
Maskinene, 4000 kW, må derfor gå med sterk redusert
belastning om vinteren. Vi taper penger, kommunen
taper penger, grunneierne tjener ingenting på det. Vi-
dere ble vi forsinket i starten med Songadammen.
Forsinkelsen kunne blitt meget alvorlig, men heldigvis
for oss kunne vi her gjøre bruk av en ny lov om til-
latelse til på visse betingelser å ta et område i besittelse
før skjønn er holdt.

Åtte vann skal reguleres, og situasjonen pr. 1. januar
i år var følgende:

Langeidvatn.  En betongdam for 5 m oppdemning
er forlengst bygd ferdig for også å kunne nyttiggjøres

anleggskraftverket Haukeli.
Førsvatn skal senkes 15 m ved en 500 m lang 11 m2

tunnel. 140 m er drevet. Det skal siden bygges en liten
trebukkedam for 3 m oppdemning.

Langesce skal senkes 16 m ved en 7 m2, 700 m lang
tunnel og heves 3 m ved en trebukkedam. Tunnelen
skal drives vinteren 1959/60 og utstyret kjøres inn i
vinter. Det blir ikke bygd vei til dette arbeidssted.

StCivatn. Arbeidene her er satt bort til entreprenør.
Det skal sprenges 500 m 17 m2 tunnel og støpes en
platedam for henholdsvis 5.5 m senkning og 7 m opp-
demning. Enkelte forarbeider ble utført før vinteren.

Kjelavatn. Vi har hatt gjennomslag på en 500 m
lang 25 m2 senkningstunnel. Dammen, en betongplate-
dam, er satt bort til entreprenør og ble påbegynt i som-
mer. Vannet skal senkes 7 m og heves 19 m.

Bordalsvatn  skal heves 29 m ved en 35 m høy dam
som bygges av grus med tetningskjerne av morene
(leireblandet sand). Senkningstunnelen er sprengt
gjennom. Den er 430 m lang, har 25 m2 tverrsnitt og
vannet skal senkes 10 m. En ca. 10 rn høy fangdam,
bygd av samme materiale som hoveddammen, er fer-
dig og damfoten rensket. Det er meget dårlig fjell i
høyre damf este. I tillegg til vanlig injisering ovenfra,
blir det her injisert fra en tunnell som er sprengt i
damaksen 10-15 m under dagen. For en mindre
sperredam er damfotrensken begynt. Alt ligger vel til
rette for å fullføre dammene etter planen på de neste
2 sesonger, slik at den kan fylles sommeren 1961.

Sortgadammene  er de virkelig store damarbeidene. Vi
kom, som før nevnt, sent i gang, men det er i høst og
vinter utført et godt arbeid. De forberedende arbeider
er snart ferdig, omløpstunnelen er sprengt og vil være
klar til bruk til våren. Vannet skal heves 34.5 m. Ho-
veddammen blir vel 40 m høy og bygges av spreng-
stein med tetningskjerne av morene. Den er 1000 m
lang, bredden i bunn er 150 m, og det medgår totalt
1.6 mill. m3 jord og stein. Også her må det bygges en
sperredam. Den blir på 0.55 mill. m3, altså også den
litt av en dam. (Aursjødammen er 0.75 mill. m3.)
Til våren blir det full fres på arbeidet og stor innsats
av anleggsutstyr. Det er bl. a. bestilt 3 elektriske grave-
maskiner til ca. 3/4 mill, kr. pr. stk.

Totak var gjennom en 1000 m lang 25 m2 tunnel
senket 6 m til laveste tillatte grense omkring 10. januar
i år. Strendene ble straks dekket med snø, og Totak
var like vakker å skue som før på denne årstid. For å
demme Totak 1.2 m, skal det i vinter bygges en liten
betongdam i det ene utløp og neste vinter en ditto i

Inntak hovedtunnel.
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Vann  som  blir regulert for Tokke I tOkm.

det andre. Tunnelen er nå stengt og Tokkeåi nærmest
tørrlagt ned til Amot. Dette av hensyn til arbeidet med
elvas innføring på hovedtunnelen. Nedenfor Amot
kommer vannet fra Vinjeåi.

Et stykke nedenfor Vinjevatn skal det bygges en inn-
taksdam som hever vannstanden i Vinjevatn 1.3 m.
Ved byggingen av dammen skal den 2.2 km lange del
av hovedtunnelen fra inntaket til Amot brukes som
omløpstunnel. Tunnelen er sprengt, et imponerende
20 m høyt inntak er støpt, og elva blir ledet omkring
damstedet når årets flom er over.

Hovedtunnelen, 75 m2 i tverrsnitt, fortsetter fra
Amot under Tokkeåi ned til fordelingsbassenget. Det
er sprengt 6.6 km av tunnelens 17 km totale lengde.
Det har vært endel vanskeligheter med fjellet, og på
et par av stuff ene er vi 3-4 måneder etter program-
met. Det arbeides på to skift, inndriften er bra, 25 til
30 m pr. uke pr. stuff når fjellet er godt. Det er håp
om å ta inn forsinkelsene uten å ta det tredje skift i
bruk.

Lenge foran planen er de to 500 m lange rørsjaktene
slått gjennom og strossen begynt.

Den felles hall for maskinsal og transformatorer er
sprengt og byggekran, som dekker hele hallen, er mon-
tert.

Alt større maskineri og utstyr, bortsett fra apparat-
anlegg og turbinrør er bestilt. Turbiner, generatorer og 


transformatorer blir fabrikert i Norge, bortsett fra den
første generator som bygges i Sveits. Det er 4 aggregater
å 100 000 kW.

Ved nyttårsskiftet var det 838 arbeidere, kokker og
funksjonærer på anleggets lønningslister. Maksimum
var sommeren 1958 da det var 1001. Når hertil kom-
mer de som arbeidet hos entreprenører ved dammene,
brakke- og husbygging, kraft- og telefonlinjer m. v., har
det totalt vært over 1100 personer i sving innen anleggs-
området.

Ved fortsatt god innsatsvilje fra arbeidere og funk-
sjonærer skulle det ikke være vanskelig å bli ferdig i
rett tid. Men la oss ikke glemme at vi foruten å bli
ferdig også skal levere kvalitetsarbeid ned til den
minste detalj. Vi må huske at det er etter de dårligst
utførte arbeider utenforstående dømmer oss, på samme
måte som tempoet blir bedømt etter den lateste blant
oss. Husk, det er mange som gjerne vil finne noe å
kritisere oss for. De har dessverre hatt grunn til å
kritisere oss, bl. a. for unøyaktig og stygg støp på enkelte
steder.

Det kunne vært fristende å fortelle noe om hvor
langt vi er kommet med planene for Tokke 2, 3 og 4.
Det er nok mange, spesielt på Tokke, som er interessert
i når de kommer til utførelse. Men det får bli siden
en gang.

Sig. Aalefjcer.
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Femti år i vassdragsvesenet
Overingeniør Jon Hol har fått Kongens fortjenst-

medalje i gull.
På ei enkel tilstelning på Drammensveien 20 laurdag

20. desember gav generaldirektør Vogt medalja til Hol.
Vogt takka Hol for det arbeid han hadde gjort i

Vassdragsvesenet i alle desse åra. «Det er ikke mange
av oss som har høve til å være 50 år i samme arbeidet.
Spesielt for oss ingeniører er .det vanskelig, vi må da
arbeide utover aldersgrensa. Det har Hol gjort og
hatt en lang og god arbeidsdag i etaten.» Vogt sa til
slutt: «Vi vil tro at vi får den glede å ha Hol mellom
oss framover lenge ennå. Det kan ikke ordnes i 50 år
til, men for et år er det iallfall i orden fra vår side.»

So las Vogt opp opp diplomet som fylgde medalja.
Overingeniør Hol takka so for at han hadde vorte

innstillt til medalja og for at han fekk den. Då han
fylte 70 år fekk han ein flott presang frå funksjonærane
og no kom dette på toppen.

Ei tid seinare fann Fossekallen vegen opp til Hol
for å få ein prat med han.

Det var vel mykje som var anleis på kontoret den
gongen, var det vanleg med skrivemaskin då du tok til
i Vassdragsvesenet?

«Vi hadde skrivemaskin, men meget ble skrevet
med hand. Det var jo bare to kontordamer dengang,
frøken Henriksen og frøken Hugo, så det skulle jo litt
til å greie opp med all korrespondansen til disse 17
mannfolka.»

Var det teknisk utdanna folk alle desse?
«Ja, det får vi vel si, den ene var geolog, ellers var

det vesentlig ingeniører, men et par stykker var under-
offiserer.»

Var det nokon funksjonærorganisasjon i etaten på
den tid?

«Nei, det hadde vi ikke.»
Kva tid tok de til med det?
«Det husker jeg ikke så godt, men jeg kan tenke

meg at det var ca. i 1915.»
Eg har høyrt dei eldre ingeniørane i etaten fortelje

at du har gjort eit stort arbeide i organisasjonen, har
du noko å fortelje frå dette arbeidet?

«Jeg var formann fra ca. 1920 og framover i 8-10
år. I disse årene drev vi meget med foredragsaftener
hvor det ble holdt foredrag over tekniske emner som
interesserte oss. Etterpå var det diskusjon og selskape-
lig samvær.»

Lønnsstrid då?
«Det var helst Den norske ingeniørforening som drev

med det. Vi forsøkte litt, men det ble ikke noe re-
sultat.»

Og no har • du vore opp til Kongen og takka for
medalja. Korleis gjekk det?

«Jo, det var hyggelig. Kongen var interessert i hvor-
dan det var med kraftutbyggingen i den første tiden.»

Og du fortalte om dette?
«Ja, jeg gjorde da det.»
Hol fortalde om dei første verka han arbeidde med,

og jammen har Kongen eit godt høve til å setja seg
inn i mange ting når han spør folk på denne måten,
og gjev seg so god tid til å høyra kva folk har å fortelja.

Fylkeselektrisitetskontora

Rogaland fylkes Elektrisitetskontor er Abel Tveten,
og Abel Tveten er Rogaland fylkes Elektrisitetskontor.

«Kor lenge har du vore der på kontoret, Tveten?»
«Eg har vært på dette kontoret her i 37 år no, eg

begynte her i 1922. Føre den tid hadde eg vært i 4 år
på konsulentkontoret te professor Jacobsen, der be-
gynte eg i 1914, og så var eg ei tid driftsstyrar i Het-
land.»

«Var det mange i Rogaland som hadde elektrisk
kraft då du kom til konsulentkontoret?

«Nei, det var ikkje mange og ikkje var det møje
de hadde kver heller de som hadde fått kraft. De
som først var ude og og bygde verk i Rogaland, var
Egersund, dei bygde i 1905. Så kom Stavanger, Sand-




nes og Haugesund i 1909. Haugesund fekk seg då et
dieselverk på 250 kW og et vasskraftverk på 250 kW,
så det var ikkje møje for ein by, Stavanger hadde
4600 hk.

Den landkommunen som bygde først, var Time, dei
bygde i 1914. Så kom Sand, Håland og Hetland, som
fekk kraft i 1915-16, på same tid bygde og Varhaug,
Ogna og Nærbø, som hadde slått seg samen og danna
Jæren elektrisitetsverk. Etter første verdenskrig kom
så resten av Jæren, og så kom Karmsund kraftlag med
de 7 Karmsund-kommunene pluss Skåre. Så blei det
stagnasjon, bare nogen småverk blei satt i gang for
tettbygde strøk i årå framøve til statsstønaden kom i
1939. Nå siden er det bygt ut så atte i Rogaland er
det nå bare nogen einbølte gardar som ikkje har kraft.»

«Har de bra med samkøyringliner då?
«Nord for Boknafjorden har me adle i eit samkøyr-

ingsområde så nær som Sauda, som får kraft fra verkå
te fabrikken. Og so har me då eit område sør for
Boknafjorden, der får me mestedelen av kraftå fra
Lyse, men og noge fra Maudal.»

«Vert det samkøyring mellom desse to områda då
med det første?»

nei, det blir vel ikkje før Ulla—Førre blir ut-
byggt det, då kunne det henda.»

I dag:

Rogaland
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Hvorfor ikke vindkraftverk?
Det tales ofte om verdens stadig stigende behov for

energi og at de kraftkilder en hittil har kunnet forsyne
seg så rikelig av, etter hvert blir så rent for små eller
vil være brukt opp innen forholdsvis kort tid. Dette
er mørke utsikter som har fått de ledende industriland
til å se seg om etter nye muligheter, og det er satset
mye for å finne fram til hensiktsmessige måter å dekke
det framtidige energibehovet på.

I den senere tid har atomkraften overskygget enhver
annen mulighet og gitt de største forhåpninger for
framtiden. At det også virkelig finnes andre muligheter
synes de færreste å være oppmerksom på eller bry
seg om.

Utnyttelsen av vinden som drivkraft er av gam-
mel dato. Vindmøllene er velkjente nok, og selv om
seilskutenes tid er forbi og andre og mer stabile driv-
krefter har overtatt, tør det likevel hende at vind-
kraften kan komme til heder og verdighet igjen på
andre områder. Både i Tyskland og i USA har man
i årtier tatt opp vindstyrkediagrammer for nærmere
studium og eventuell utnyttelse av den kraftreserve
som vinden opplagt representerer, og både på De
britiske øyer og på Orknøyene er det kontinuerlig i
mange år foretatt målinger på steder der det antas
at vinden er gunstigst for en utnyttelse til drivkraft.
Resultatet av målingene tyder på at den årlige energi-
mengde som vinden representerer, på et bestemt sted
og innenfor et nærmere begrenset område er langt mer
konstant fra år til år enn den naturlige vassføring i
elvene. En har funnet at den totalt oppnåelige energi
i løpet av et år ikke avviker mer enn 10-15 prosent
fra gjennomsnittet for året tatt over en årrekke. Varia-
sjonen i energitilgangen fra måned til måned synes
dessuten å følge en ganske bestemt kurve, og den viser
at storparten av energien faller i det halvåret da vass-
føringen i elvene er minst.

Det er også gjort framstøt på det rent tekniske plan
for å få løst de praktiske problemene som knytter seg
til en rasjonell utnyttelse av vindenergien. Det tales
i denne forbindelse som regel ikke lenger om vind-
møller, men den nye teknikk som er utviklet, har gjort
det naturlig å tale om vindmotorer, aerogeneratorer og
vindkraftverk. I det hele tatt er det i flere land i

«Det har vore mange store vassdragskonsesjonar å
arbeide med desse åra, berre Lyse er eit stort prosjekt?»

«Ja, det er sikkert, i Lyse er nå utbygt 90 000 kW,
og til hausten reknar vi med 40 000 kW til og så nye
40 000 kW i 1962 ette planen. Ved sia av dette har
det vore store utbyggingar for Haugesund elektrisitets-
verk i Etne og så Saudafalla.»

«Og alle desse utbyggingsplanane har vore innom
Rogaland fylkes Elektrisitetskontor for å bli godkjent?»

«Ja, de har vore innom her, for me måtte jo uttala
oss om de før det blei gitt konsesjon.»

«Endå er det store kraftkjelder å bygge ut i Roga-
land?»

«A ja, men ka tid de blir utbygde e'kje godt å veda,
me har no enda åtte—ni hundre tusen kW som kan
byggast ut.» 


årene etter krigen drevet intens forskning på dette om-
rådet, og det har også vært samarbeidet over lande-
grensene. Interessen har stort sett bare vært konsen-
trert om vindkraftverk for samkjøring med den allerede
eksisterende kraftforsyning. I tidsskriftet Water Power
for juli 1957 har Percy H. Thomas gjort rede for en
plan for utnyttelse av elektrisitet fra vindkraftverk i
samkjøring med vasskraftanlegg. Han framholder at
det i løpet av de siste 20 år er utviklet en teknikk for
produksjon av elektrisk kraft fra vind og hevder at
det ikke skulle være nødvendig med videregående
eksperimenter, da det bare fordres apparater eller ut-
styr som alt er kjent og i alminnelig bruk. Ved et
grundig studium av vindturbinens aerodynamikk har
en kunnet sikre seg mer enn en fordobling av virk-
ningsgraden, og ved forsøk med et 1250 kW Smith
Putnam vindaggregat i samkjøring med andre kraft-
verk, er det høstet verdifulle praktiske erfaringer. Av
rent bygningsmessige utformninger nevnes at det vil
være fordelaktig med plasering av to turbinhjul på
hvert tårn og at det regnes med at den foreslåtte tek-
nikk vil kunne gjennomføres for aerogeneratorer opp
til størrelser på 7500-10 000 kW.

Den planen som Thomas omtaler forutsetter at vind-
kraftverkene skal samkjøre med vasskraftverk som har
tilstrekkelige magasiner til å kunne utjevne variasjo-
nene i den vindproduserte del av kraften. En vil ved
dette også dra nytte av det forhold at vindenergien
er størst i den tiden av året da den naturlige vass-
føring i elvene er minst. I mange tilfelle vil dette
kunne gjøre behovet av magasiner for vasskraftverket
betydelig mindre. Vindens og vannets evne til å kom-
plettere hverandre ved de variasjonene som naturlig
oppstår i løpet av et år, vil således komme til å spille
en viktig rolle. Den vindproduserte andelen av den
totale energimengden som leveres til et samkjørings-
nett kan naturligvis ikke gjøres for stor dersom kraft-
tilgangen skal bli stabil. Vindenergien vil i alminne-
lighet bare kunne utgjøre en mindre brøkdel, i gun-
stigste fall kanskje opp til en halvpart. Hvor stor
andelen kan være, vil avhenge både av magasinfor-
holdene for de samkjørende vasskraftanleggene og hvor
stabile vindforholdene er på vedkommende sted.

Thomas peker med rette på de fordeler som oppnås
ved en hensiktsmessig spredning av vindkraftverkene
over store kraftnett og da slik at de kommer så nær
de enkelte belastningssentra som mulig. Storparten av
energien fra vindkraftverkene kan da distribueres på
det nærmeste fordelingsnettet, og en sparer omkost-
ninger for transformering til høye spenninger og over,
føring på fjernledninger. Desentralisering av produk-
sjonsenhetene skulle dessuten representere et avgjør-
ende moment for trygging av krafttilførselen. I mot-
setning til hva som synes rimelig ved dimensjonering
av damp- eller vasskraftanlegg, frister vindenergien så-
ledes til et installasjonsprogram for små enheter. Det
gir da alltid de beste muligheter for å kunne tilpasse
produksjonskapasiteten og byggeprogrammet i samme
takt som belastningen vokser. En regner med at
enkle anlegg skulle kunne settes opp på 6-9 måneder,
og en slik stasjon vil således kunne være i drift på
mindre enn et år etterat arbeidet med den er påbegynt.
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Vindkraftens kostende vil etter beregningene bli
meget rimelig sammenliknet med annen nyttbar kraft,
men den kan sannsynligvis ikke konkurrere med de
aller gunstigste vasskraftkildene. Konstruksjonsomkost-
ningene for en aerogenerator er i denne sammenlikning
vurdert til noe under prisen for et tilsvarende damp-
drevet aggregat. Det er da ikke tatt hensyn til at en
for vindkraftverkene skulle kunne gjennomføre en
standardisering av alle enhetene. Med hensyn til drif-
ten, regner en med å gjøre den halvautomatisk, slik
at det ikke vil bli nødvendig med kontinuerlig tilsyn.
Den største fordel vil vel imidlertid bero på det for-
hold at naturen leverer drivkraften gratis på stedet,
og den vil dessuten ikke kunne bli gjenstand for pris-
økning eller rasjonering — i sin beskaffenhet en eff ek-
tiv og velkommen kraftreserve.

Når først prototypen for en aerogenerator er bygd
og utprøvd med tilfredsstillende resultat, skulle det

på tross av de lovede atomkraftverkene være
all grunn til å vente en rask ekspansjon på vindkraftens
område i de land som har de gunstigste betingelser.

I Teknisk Tidsskrift nr. 30 1957 er det opplyst at
det i Australia er planlagt vindkraftverk på 5000 kW.
Turbinen har en vingediameter på 90 m. Det regnes
med en gjennomsnittlig vindstyrke på 10.7 mis og en
årsproduksjon på 17 MkWh. Byggeomkostningene er
satt til 200 000 og kraftprisen er beregnet til 0.2
penny pr. kWh (ca. 1.6 øre/kWh).

Av forsøk som er i gang kan nevnes at Gedser vind-
mølle kom i drift i juni 1957. Den har et 25 m høyt
tårn, har 12 m lange vinger og vingefanget er 450 m2.
Den går i gang ved en vindstyrke på 4-5 mis og
yter 200 kW ved 15 mis. Driftsresultatene er ennå
ikke gjort kjent, men en regner med at de vil bli av-
gjørende for den videre utvikling på dette området
både i Danmark og i andre land som det er sam-
arbeidet med.

Her i landet, hvor vi ennå har store ressurser av
vasskraftkilder, har naturlig nok ikke vinden som kraft-
kilde vært viet større oppmerksomhet. Spørsmålet om
mulighetene for å nytte vindkraftverk har likevel meldt
seg i forbindelse med utbygging av elektrisitetsforsyn-
ingen i øyværene lengst ute på kysten. Elektrisitets-
forsyningens forskningsinstitutt (EFI) har i en rapport
av 1955 til Nord-Trøndelag elektrisitetsverk gjort rede
for hvor langt kraft-teknikken er kommet på dette om-
rådet. EFI kom til at en forsyning basert utelukkende
på vindkraftanlegg som hovedkraftkilde (uten sam-
kjøring med andre verker), eventuelt i forbindelse med
annen reservekraft, hittil har hatt så liten aktualitet
at problemene ved en praktisk løsning av denne opp-
gaven er lite avklaret. Av EFI's redegjørelse går det
ellers fram at det foreligger for sparsomme opplys-
ninger om vindforholdene på kysten til at det f. eks.
kan sies noe sikkert om lønnsomheten av en produk-
sjon med vind kontra dieseldrift. Nord-Trøndelag
elektrisitetsverk har således vedtatt å foreta vind-
målinger.

En må således inntil videre ha lov til å være noe
reservert i sine forventninger om at vindkraften i nær-
meste framtid skal kunne løse spørsmålet om en til-
fredsstillende forsyning av den del av øybebyggelsen
som er vanskelig å få f orsynt på vanlig måte. Skulle

Gedser vindkraftverk.

det imidlertid vise seg at vindforholdene på kysten
vår er gunstige for vindkraftanlegg, er det all mulig
grunn til å vente at vindkraften kombinert med en
reservekraftkilde (f. eks. dieselaggregater) skal kunne
gi en heldig løsning av kraftspørsmålet på disse ste-
dene, dersom det blir gjort en rimelig innsats for å
få løst den rent praktiske siden av saken.

I denne sammenheng bør vel nevnes at Norges fyr-
vesen allerede i flere år har hatt i drift små vind-
ladere av amerikansk fabrikat for å skaffe strøm til
fyrlamper. Som reservekraft nyttes forbrenningsmotorer.
Driften har vist at ca. halvparten av energibehovet er
blitt dekket av vindkraft, og Fyrvesenet mener at en
derved sparer så mye brennstoff at installasjonen av
vindladere til dette formål skulle være god forretning.
De vanskeligheter en har hatt, skyldes stort sett skader
på grunn av altfor store vindstyrker.

Hans Hindrum.

SPØRJESPALTE

Det har kome framlegg om ei slik spalte i Fossekallen. Dersom
det kjem inn spørsmål av ålmen interesse skal red. gjerne legge
spørsmålet fram for den han best trur kan svara, og so langt
romet rekk ta det inn i bladet. Det er serleg dei som bur langt
borte frå Hovudstyre som på denne måten kan få opplysingar.

BART

Ein av funksjonærane i NVE har lagt seg til bart siste året.
Då han kom på kontoret no ein dag låg det eit brev adressert til
han og med dei underskrifter som plar vere på slike brev. Brevet
lydde så: «Hovedstyret har av estetiske og hygieniske grunner og
etter nøye overveielse funnet det upassende at statens tjenste-
menn anlegger bart. En henstiller derfor til Dem å redusere den
mest mulig.

sign.

sign.

FOSSEKALLEN



Vannulemper
VED DRIVING AV 65 m2 TUNNEL

Under drivingen av U-tunnelen
for Øvre Røssåga har en hatt store
ulemper med vanninnbrudd fra
omliggende fjellpartier. Dette har
både forsinket tunneldriften og på-
ført anlegget betydelig ekstra ut-
gif ter.

Tunnelen drives fra et angreps-
punkt i hver ende og blir i alt
4.8 km lang. Her omtales bare driv-
ingen fra nord, idet drivingen fra
sør (stasjonssiden) først nylig er
satt i gang.

Fra påhugget ved Forsmo ligger
tunnelen i fall 1 : 8.5 de første
180 m og stiger deretter 2.8-3.0 cIloo
fram til gjennomslag omtrent ved
vinkelpunkt Ci. Tunnelsålens la-
veste punkt ligger på kote 231.30.
«Synken» er nødvendig for atkom-
sten til tunnelen. Senere vil bli dre-




vet et separat utslag direkte i elva.
P. g. a. synken må nødvendigvis alt
lekkasjevann i tunnelen pumpes ca.
21 m opp og ut. Pumpene er pla-
sert i tunnelens laveste punkt, 1.0 m
over sålen. Pr. 21. jan. har en dre-
vet i alt 1440 m fra Forsmo.

Tunnelen ligger mellom påhug-
get og krysset med Bleikvasselva i
en grensesone mellom silikatberg-
arter og kalkstein. Hovedsakelig do-
minerende er amfibolitt (hornblen-
deskifer) og glimmerskifer. Endel
kvarts forekommer i rene ganger.
Skiferen er over store strekninger
sterkt isprengt granat. Fjellet ligger
fram til 590 m for det meste i
30-60° fall mot nordvest, men blir
herfra meget foldet og urolig. La-
gene ligger hovedsakelig horisontalt,
men inntar ellers alle mulige fall-




vinkler. I overgangssonene er fjellet
oppsprukket og gjennomsatt av
vannførende stikk.

10. jan. 1958 boret vi ved pel
85 (punkt I) på en stor vannlom-
me. Trykket var så stort at spruten
fra de øverste kranshullene sto vel
20 m utover sålen. Ved neste salve
traff vi på en åpen spalte, 0.8—
1.0 m bred, som skar seg tvers
gjennom tunnelen i fall ca. 60° mot
sørøst.

Undersøkelser i terrenget viste at
avløpet fra de 2 vannene i Snelia
stakk seg ned i fjellet ved punkt II.
Likeså forsvant bekken nord for
vannene ved punkt III. Begge disse
vannløp havnet i tunnelen via spal-
ten. Et ytterligere bevis fikk vi ved
at skolen i Bleikvassli, som fikk sin
vannforsyning fra et oppkomme
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Sleppa på pel 85.

ved punkt IV, plutselig ble fri for
vann. Dette oppkommet danner
øyensynlig «lommas» laveste avløp,
hvilket skulle bety et vanntrykk ved
tunnelsålen på ca. 8.5 kg/cm2. Når
lomma er fylt inneholder den ca.
70 000 m3 vann.

En besluttet å støpe ut hele tun-
nelomkretsen et stykke på begge
sider av sleppa, men for øvrig la
den fylle seg med vann igjen som
før.

Sist i januar satte det imidlertid
inn med et voldsomt regnvær, som
kulminerte 31. jan. med en nedbør-
mengde på 81.5 mm. Utover etter-
middagen denne dag ble det klart
at tilsiget i tunnelen var større enn
de ca. 14 m3/min vi kunne pumpe
ut, og alt utstyr ble derfor evakuert.
Dagen etter kl. 21.00 var hele tun-
nelen fylt med vann, og ca.
48 m3/min rant ut av påhugget.

Været slo 3. februar om til frost,
tilsiget minket og lensingen kunne
ta til. Den foregikk ved at en mon-
terte de reddede 8" sentrifugalpum-
pene på de store tømmersleder, som
ble skjøvet nedover synken etter
hvert som vannet sank. Tunnelen
var tørr igjen 12. febr., men sålen
var nå dekket av ca. 250 m3 sand
og slam, foruten en grushaug på ca.
100 m3 rett under sleppa. Dette
måtte skrapes opp og kjøres ut, og
videre måtte store skader på ven-
tilasjonsrøret (trerør ø 1.30 m) ut-
bedres. Driften kunne derfor ikke
settes i gang igjen før 28. feb.

Utstøpningsarbeidene var ferdige
18. april. Det ble først stros-:et ut
nokså meget fjell, særlig i bunnen,
både av plasshensyn og for å få en
god kontaktflate. I bunnplaten ble
støpt ut ca. 200 m3 betong, i veder-
lag og hvelv ca. 400 m3. Det ut-
støpte parti er 14-16 m langt.
Bunnplaten har varierende tykkelse
0-2 m i tunnelens lengderetning
og 1-2 m tvers på. Den er armert
med k ø 19 mm i 20 cm ruter i
2 lag. Den er videre forankret i
fjellet med ca. 40 stk. ø 28 mm
splittbolter. I platens ene side er
utspart en 0.50 m dyp grøft. Platen
er her ca. 1.5 m tykk. Vegg og hvelv
er 0.30-0.80 m tykke og armert
med k ø 19 mm i enkeIt 25 cm rute-
nett. Mellom bunnplate og vegg ble
satt inn skjøtjern og tetningsblikk.

Endel av  «utbruddet» fra  sleppa  26. ok-



tober 1958.

Utstøpningen ved pel 85.
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Fjellet i bunnen var godt kalkfjell
uten synlige sprekker.

Tilsiget fra vannene til sleppa går
ved flom opp til 1 m3/sek. For å
få en viss kontroll med tilsiget ble
det i februar/mars bygd en 6" he-
vertledning fra det minste vannet
og nedover vegen mot Bleikvassli.
Heverten ble tømt forskjellige ste-
der nedover lia, men vannet hav-
net hver gang i tunnelen via den
store sleppa inntil vi kom til det
nåværende vannbassenget. Hever,
ten var da blitt 760 m lang. Dess-
uten ble «Nordbekken» ledet inn i
en 250 m lang stålrørledning, ø
60 cm, på sitt øverste parti.

Etter vårflommen sist i mai fant
en det for risikabelt å ha den store
«lomma» på 70 000 m3 vann hen-
gende over hodet i flomtider, og en
besluttet derfor å lede bort hele
avløpet fra vannene. Fra det min-
ste vannet ble nå bygd en trerør-
ledning med ø 90 cm de øverste
200 m, ellers ø 70 cm. Røret har
en kapasitet på 1.2 m3/sek ved fylt
tverrsnitt. Det munner ut i et
290 m3 betongbasseng like ovenfor
Bleikvassli skole. Videre nedover
går vannet i åpen trerenne og pas-
serer riksvegen i 2 stk. ø 60 cm be-
tongrør. Dessuten har en forlenget
ledningen i «Nordbekken», slik at
denne nå er ca. 550 m lang. Disse
arbeider ble påbegynt sist i august
og var ferdige til jul i fjor.

Allerede 4. mars ble det beslut-
tet innkjøpt 2 stk. 14" sentrifugal-
pumper, hver med kapasitet ca.
28 m3/min, til tunnelen. Pumper
og utstyr var i sin helhet ankommet
medio juli. Pumpesumpen ble ut-
videt til ca. 12 X 4 X 4 m. P. g. a. 


dårlig fjell ble store forsterknings-
arbeider nødvendige her. Monte-
ringsarbeidene ellers krevde også
meget tid, og den siste pumpen var
først driftsklar i oktober.

Høstflommen begynte om lag 20.
oktober og ble i fjor rekordartet.
Sleppa ved pel 85 ble fylt med
vann, trass i heverten og et 6"
lenserør i bunnen av støpen. 26.
okt. kl. 23.30 hørtes et svakt drønn
innefra tunnelen, og umiddelbart
deretter kom en flodbølge på nes-
ten 1 m høyde utover sålen. Alle
pumper ble øyeblikkelig satt i drift,
men måtte stanses etter 20 min, da
vannet nådde motorene. På 1 time
steg vannet ved pumpene 2 m.
Dette svarer til et tilsig på nærmere
3 m3/sek. Alt utstyr i tunnelen,
pumper, trafoer, gravemaskin, bull-
dozer etc, ble satt under vann. Etter
44 timer kom vannet ut av på-
hugget og hele tunnelen i 1320 m
lengde var fylt. Vassføringa ved ut-
løpet var ca. 60 m3/min.

Lensingen ble denne gang utført
ved at vi bygde en stor flåte hvor
6 stk. 8" pumper ble plasert. Dess-
uten ble 2 stk. satt på selve tunnel-
sålen. Lensingen tok til 31. okt. og
ble gjort unna på 6 døgn. Noen
dager senere kom en mindre flom
som tvang oss på retrett igjen i flere
dager.

Følgende kunne nå klarlegges om
årsaken til katastrofen: Bunnplaten
i støpen ved pel 85 var skåret av
langs hele den utsparte grøfta og
hadde dreid seg rundt motstående
side.

Fjellet i tunnelsålen nærmest
tverrkanten av platen hadde gitt
etter for vanntrykket og var blitt

Lensing pågår. Flåten med 6 stk 8" pum-



per ligger lengst inne.

kastet utover sålen etter 2 kryssende
retninger. Stein på vel 200 kg var
kastet opptil 21 m. I alt var ca.
100 m3 stein brutt ut.

Et fjellag på opptil 1 m hang
framleis igjen i boltene i platens
underside. Det syntes som fjellet
hadde hatt en svakhetssone 0.8—
1.0 m under platen. Gjennom stikk
og sprekker i denne sonen må van-
net ha trengt innunder hele bunn-
platens flate. Det samlede trykk
kan i så fall ha nådd opp i 8300
tonn. Det oppsprukne underlags-
fjellet har så blitt kastet ut i det
øyeblikk platen brast.

Det ble denne gang skrapt opp og
kjørt ut i alt ca. 1500 m3 slam og
grus pluss de nevnte 100 m3 stein.
Dessuten måtte alle druknede ma-
skiner og motorer tørkes og over-
hales, elektriske kabler og annet
utstyr skif tes ut etc. Stuffen kom
likevel i gang igjen på normal drift
28. nov.

Etter den siste flom har en be-
sluttet ikke å støpe sleppa igjen
mer, idet en ikke vil ta risikoen
for et nytt innbrudd. Det er nå
innkjøpt 3 stk. dykkede pumper,
hver med kapasitet 21 m3/min i
tillegg til de eksisterende. Videre
er forhåpentlig mesteparten av til-
siget til sleppa tatt bort gjennom
bekkeomleggingene i Snelia. For i
tide å få beskjed om vann foran oss
har en dessuten begynt å drive et
diamantborhull foran stuffen.

En må derfor kunne tro at en
skal slippe liknende plager under
drivingen videre framover.

Avd.ing. Per Simonsen,

Korgen.
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frå
TYRISPIK

til
ELEKTRISK LJOS

Lysekole med røykhatt.

Frå eldste tider har elden vore
menneskja sin nære ven når dei
rådde med den og den store uvenen
når den tok overmakta.

Elden koka maten og steikte brø-
det, felte skogen i nyrydningen og
hola ut trestammen til båt, varma
opp romet, og lyste opp i mørkret,
i tropenatta lyste bålet opp og heldt
villdyra på avstand og på setrane
i norderlanda tende budeia på tørr
never og sette den i nasa på bjørnen

Lysekole med to skåler.

når den var for nærgåande mot
dyra i mørke haustkveldar.

Når noko arbeid skulle gjerast
om kvelden måtte det gjerast ved
åren eller peisen so dei fekk ljos
frå den opne elden. Det som brann
rolegast og lyste best var furerota,
tyri. Litt om senn vart det so til
at dei leita ut sers feite tyrirøter og
tende dei og sette dei fast i ei
sprekk i peisen so dei stod der og
lyste over romet.

Talgljoset vart Og tidleg teke i bruk,
men dette vart meir til Ijos i helg
og høgtid. Talg var kostesam vare,
den kunne brukast til mangt. Feitt
var noko som trengdes i maten og
talga var viktigaste matfeittet utan-
om smør. Ein får den frå innmaten
i dyra og det vart teke vel vare på
kvar minste bit. Det dei ikkje brukte
sjølve på gardane kunne dei lett
verta av med i næraste by. So talg-
ljosa var nok helst juleljos som stod
i fine ljosestakar av blankpussa
messing. Ljosa heldt borte vonde
vette, derfor var det so viktig å ha
nøgda av dei i jula for det var
myrkaste tida på året då myrke-
maktene var mest til meins. Kvar
og ein av husfolket fekk sitt ljos til
eige bruk so dei kunne tende på
om dei skulle ut for døra eit erend,
det var ikkje klosett inne i husa
korkje i by eller på land den tida.

Skjålykte frå Setesdal.

Klisjeane utlånte frå Norsk Folkemuseum.

Desse Ijosa som alle fekk eit av vart
då Og kalla pissedåsar, med tydeleg
tilvising kva tid dei skulle brukast.

Elles var Og lysekola ei vanleg
ljoskjelde. Lyskola eller tranlampa
var ei skål som dei fylte med tran
eller lyse. Lyse (tran) vart koka av
fiskelever, eller av spekket av kobbe
eller småkval (nise). Oppe i denne
skåla med lyse la dei so ein veik
som låg og brann. Some koler hadde
to skåler, den under var til å samle
opp lyse so den ikkje draup på
bordet.

Då oljelampa vart teken i bruk
var det berre eit steg vidare frå
kola, no var det parafin som trakte
seg opp gjennom ein veik og brann
i øvste enden på den. Den store
skilnaden der var at over logen sette
dei eit glas som gjorde at den ikkje
blafra for den minste trekk i lufta.
I byane hadde dei gassbluss som Og
brann med roleg og jamn loge inne
i glaskuplar.

For kvar av desse Ijosa hadde dei
ein festemetode. Spika sette dei i
ein sprekk i peisen. Seinare kom dei
fram til spikestakar. Denne kunne
være ein enkel stokkende som stod
på ein fot og med eit feste av jarn
i øvre enden. Ofte var dette feste
sers forseggjort so det var som ei

Spikestake.
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Koleveiv med elektrisk ljos i oljelampe.  Foto: Marit Holm.

Tyrispika, tranlampa og talgljoset
var i bruk frå eldste tider og fram
til hundradårsskiftet. Snorre Sturla-
son, Ludvig Holberg og Ivar Åsen
bruka om lag same arbeidsljoset. Pa-
rafinlampa er etter måten ny. Før-
ste lasta med parafin kom til Noreg
i 1862. I 1880-åra kom so elektrisi-
teten, so Ivar Asen opplevde å
bruke alle desse tre ljoskjeldene.

Siste åra har oljelampa ofte vorte
utstyrt med hette av eit eller anna
som har vorte glødande og lyst opp.
Den har teke opp metodai frå elek-
trisk ljos, men er likevel på vikande
front her i Europa. I Noreg er det
i dag berre om lag 60 000 men-
neskje som enno nyttar oljelampe.
Men det er ein liten prosent av fol-
ket i verda som har eit slikt gode
som elektrisk ljos. Bålet, kyndelen,
oljeskåla, oljelampa og det elek-
triske ljoset vert bruka jamnsides
og kjem til å verta det langt fram-
over i tida.

klype som greip om spika. Det var
heller ikkje uvanleg at borna heldt
spika og lyste dei vaksne når noko
skulle gjerast. Mang ein smågut har
nok lært korleis ei treskjei vart til
når han sat og heldt tyrispika me-
dan bestefaren skar til treskjeier.
Alt arbeid som skulle gjerast om
kvelden måtte gjerast inne i stova,
for open eld i uthusa var dei redde.
Heile huslyden sat då samla kring
elden. Kola hekk ned frå taket,
eller dei hadde den hengande
kolveiva. Denne stod ut frå veggen
og kunne svingast att og fram etter
som dei trengde ljoset på den eine
eller den andre staden i stova. Kole-
veiva vart brukt vidare etter at

oljelampa vart teken i bruk, for det
vart oftast med eit «lampepunkt»,
og då var det godt å kunne flytta
dette punktet att og fram i rornet.

Etter kvart folk har gått over frå
oljelampe til elektrisk ljos har kole-
veiva kome bort, men det finnest
stader der den har vorte tilpassa
elektrisk Ijos Og.

Når dei skulle ta med ljos til ut-
huSa hadde dei skjålykta. Det var
ei grind som var trekt skjå over.
Skjå var blæra av eit dyr, og inne
i denne sette dei so eit talgljos. Det
vart nok eit dunkelt Ijos i fjøs og
stall, men dei greidde kveldsstellet
med det.

Detalj.

Foto: Marit Holm.

Revisjon av Lov om vassdragsregulering og fiske

Overing. Edvard Svanøe  har  skreve eit interessant inn-
legg om: «Revisjon av  Lov om  vassdragsregulering og
fiske.» Plassen i Fossekallen er avgrensa, so berre kon-
klusjonen han  har kome  fram til kjem med.

Jeg tror Landbruksdepartementet er inne på den riktige vei når
det i skrivelsen av 2. mars 1949 til Industridepartementet avgir
en utalelse som må forstås slik at det er Landbruksdepartementet
som må utføre det nødvendige for å fortsette fisket eller holde
det ved like.

Istedenfor å pålegge den usakkyndige konsesjoner å planlegge,
bygge og drive settefiskanlegg måtte det være bedre å ta skrittet
helt ut, slik at konsesjonen blir pålagt en avgift som noenlunde
svarer til skaden på fisket, og at Landbruksdepartementet anven-
der pengene til bygging og drift av settefiskanlegg, bygging av
fiskedammer, opprensking av elveløp hvor det måtte være ønske-
lig av hensyn til fiske etc. Slike arbeider måtte utføres i konsesjo-
nærens elv eller i andre elver som kunne utvikles til fiskeelver
og ikke blir ødelagt ved kraftutbygginger. Det er mulig at det 


må holdes revisjonsskjønn når man ser hvordan eventuelle for-
anstaltninger til forbedring av fisket har virket.

Hvis det skulle være ønskelig å forbedre en fiskeelev som ikke
kan utbygges til kraftforsyning, og som ikke eies av staten, bør
rettighetshaverne ikke få en fiskeelv gratis. Det må derfor være
adgang til å ekspropriere slike elver hvis rettighetshaverne ikke
vil betale for de forbedringer som blir gjort.

I tilfelle Landbruksdepartementets arbeid skulle utvides til å
overta og utføre alle arbeider for å forbedre fisket i elvene blir
det vel fiskeriinspektøren som kommer til å overta dette arbeid.
Det ville vel føre til en betraktelig utvidelse av fiskeriinspektø-
rens arbeidsområde.

Hvis alle forbedringer av ferskvannsfisket kunne samles under
en ledelse, burde man på den ene side få en mer rettferdig be-
skatning av konsesjonæren, mens man på den annen side ville
få en samlet sakkyndig ledelse for utviklingen av ferskvanns-
fisket, og dette burde i det lange løp kunne gi økonomiske resul-
tater.

Oslo, 13. desember 1958. Edvard Svanøe.
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PORSA KRAFTANLEGG
Av Jens Hveem

Som nevnt i forrige nummer, er nå Porsa kraft-
anlegg under utbygging og ventes satt i drift utpå
våren 1959. Med sine 12 000 kW blir Porsa den største
kraftstasjonen i Finnmark. Den største nå er på
4200 kW.

Porsa Kraftlag A/S er engros-lag og skal levere
kraften til aksjonærlagene. Disse er Alta Kraftlag
A/L, Hammerfest Elektrisitetsverk og Repvåg Kraft-
lag A/L. Dessuten vil Sørøy Kraftlag A/L kjøpe
Porsakraft gjennom Hammerf est Elektrisitetsverk.
Disse fordelingslagene omfatter de 10 vestligste kyst-
kommunene i Finnmark, samt Kvænangen kommune i
Troms. Området har ca. 34 000 innbyggere. Av disse er
vel 30 000 forsynt. .1 området er det nå kraftverk på
tilsammen 11 000 kW. Av dette går de 1300 kW i det
nåværende Porsa-anlegget ut når «Stor-Porsa» kommer
i drift.

Porsa ligger ved Vargsundet i sørenden av Kval-
sund kommune. En bygger her ut fallet på 210 m
(midlere nettofall) mellom Porsavatn og sjøen. Ned-
slagsfeltet er ca. 80 km2. Ved direkte målinger i vass-
draget, er en kommet til at det kan regnes med et
middeltilløp på 45 8.1. pr. km2 som for hele feltet gir
3,6 m3/sek eller 113,5 mill. m3 pr. år.

Vassdraget har gode reguleringsmuligheter.
Etter planen blir Porsavatn regulert 36 m mellom

kotene 190 og 226 ved 19 m senkning gjennom drifts-

seedkam.

tunnelen og 17 m hevning ved dam over utløpet. Her
er det fra før en 11 m høy dam i forbindelse med den
gamle Porsastasjonen. Dammen blir en steinfyllings-
dam med betongkjerne. Over et søkk sør for hoved-
dammen blir det bygd en 5 m høy steinfyllingsdam
med planketetting på vannsiden. Magasininnholdet
blir 52 mill. rn3.

Lenger opp i vassdraget fås et magasin på 40 mill.
m3 ved en ca. 15 m høy dam over utløpet fra Bjørn-
stadvatn. Også her blir det bygd en steinfyllingsdam
med planketetting. Tappeluken blir plasert i en 95 m
lang tunnel, som under dambyggingen vil tjene som
omløpstunnel.

Med disse magasiner blir reguleringsprosenten 89,5
og regulert avløp 3,22 m Vsek. som gir en årgangs-
kraft på 5300 kW og en årsproduksjon på 46,5
mill. kWh.

Fra inntaket i Porsavatn føres vatnet gjennom den
1400 m lange driftstunnelen med 7 m2 tverrsnitt fram
til stigesjakt og videre gjennom skrå trykksjakt og en
450 m lang horisontal trykktunnel fram til kraftsta-
sjonen som er sprengt inn i Kvænklubben. Fra kummen
under turbinene føres vatnet ut i Vargsundet gjennom
en 125 m lang avløpstunnel med 10,5 m2 tverrsnitt.
Atkomsten til stasjonen skjer gjennom en115 m lang
transporttunnel med et tverrsnitt på 24 m2.

I stasjonen blir det installert 2 aggregater, hvert D:`1
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ca. 6000 kW. Også transformator- og apparat-
anlegget er lagt inn i fjellet i flukt med maskinsalen.
Hele bergrommet for stasjonen er ca. 65 m langt.

Fjellet er løst og oppsprukket, og dette har gjort
det nødvendig med omfattende sikringstiltak. I hele
stasjonsrommet er det støpt hvelv og vegger. I ca.
110 m fra kraftstasjonen er trykktunnelen utforet med
stålrør med 2,0 m diameter. Både i trykktunnel og
driftstunnel har en passert brede lag med kalkstein,
som er beskyttet mot utvasking med sprutbetong.

Til Porsaplanen hører også 66 kV overføringslinjer
til Hammerfest og Smørfjord, med sekundærstasjoner
på disse steder. Smørfjord får en transformatorinstal-
lasjon på 3000 kVA og blir matepunktet for leveringen
til Repvåg Kraftlag. Hammerfest-stasjonen blir på
8000 kVA og knyttes til Hammerf est Elektrisitetsverks
nett på Kvaløya. Hammerfest får også to 22 kV uttak
fra Porsa, ett for forsyning av fastlandet og ett for
øya Seiland. Seiland-linjen er dimensjonert for over-
føring av ca. 1000 kW til Sørøy Kraftlag. Alta Kraf t-
lag skal ta ut sin kvote ved stasjonsvegg og bygger
nå en ca. 11 km lang 22 kV-linje til sitt nett i Østre
Talvik.

Hele anlegget er beregnet å koste 18,2 mill. kroner.
I første omgang er det finansiert et første bygge-



trinn som omfatter kraftanlegget uten noen av dam-



mene, med det ene aggregatet og med 66 kV-anleg-

gene. Disse arbeider er kostnadsberegnet til 13,7 mill.
kroner. Mesteparten av kapitalen er skaffet til veie av
Utbyggingsfondet for Nord-Norge i form av et for-
skuddslån. Det er forutsetningen at dette senere skal
konverteres i statsbanklån. Arbeidet med restfinansi-
eringen er nå kommet så langt at en regner med at
anlegget kan fullføres uten avbrudd.

Hammerfest Elektrisitetsverk er det av aksjonærla-
gene som har den dårligste forsyningen i dag, dette
til tross for at byen er en av pionerene på elektrisitets-
forsyningens område. Allerede i 1890 kom første ut-
bygging av Hammerfest kraftverk som det første
vannkraftdrevne verket i Nord-Norge og for øvrig ett
av de aller første i hele landet. I denne elektrisitetens
barndom, var både fagfolks og den alminnelige for-
'brukers kjennskap til den nye energiforms natur
høyst mangelfullt. Om dette forteller en historie fra en
annen av våre kystbyer som i 90- årene skulle bygge
et kullfyrt dampkraftanlegg. Under et bystyremøte
satte en av representantene fram forslag om at anleg-
get skulle bygges på en fjelltopp ovenfor byen, slik
at elektrisiteten fikk undabakke på sin veg til byens
lamper. Det fortelles med krav på pålitelighet, at for-
slaget ble vedtatt og planen gjennomført. Kullene ble
kjørt opp til stasjonen med hester.

•

Innslag transporttunnel.

„.t.4

Den gamle dammen ved Porsavatn.

70 ÅR
Linjemester Peder Kaarby

Andersen, Vestfossen, er nå
rundet de 70 og har gått
over til pensjonistenes rek-
ker. Vi benyttet anlednin-
gen da Andersen var innom
kraftstasjonen med forskjel-
lig redskap, til å høre hvor-
dan det føltes å runde de
70. Med sitt alltid smittende
gode humør ga han den be-
skjeden at det først nå skulle
bli anledning å nyte livet på
skikkelig vis. Andersen vokste
opp i den tiden en var nødt
til å klare seg selv tidlig, med
9 stykker i søskenflokken var
det bare å ta ut. 14 år gam-
mel reiste han til sjøs og
lærte i tidlige år uteverden 


å kjenne. Han benyttet de anledninger som i den tiden var til-
gjengelige til å få verkstedpraksis i land, slik at han avanserte fort
fra lemper til maskinistaspirant ombord.

Etter 7 år å ha fartet rundt om i verden sa Andersen sjøen far-
vel og begynte som ledningsmontør på linjen Tønsberg—Hvitting-
foss. I 1920 ble han ansatt ved Norges Vassdrags- og Elektrisitets-
vesen som ledningsmontør ved Hakaviklinjen og hvor han senere
avanserte til linjemester. I denne stilling ble han til han nå fylte
70 år.

Andersen har vært en aktiv mann innen de sosiale organisa-
sjoner, og har deltatt ivrig i arbeidet for samfunnets vel og fram-
gang. Var fra 1945 til 1950 formann for Vestfossen arbeider-
forening og fikk med sin dyktige ledelse reorganisert arbeider-
ungdomslaget på sitt hjemsted etter krigen.

Vi forstår at nå vil han få god tid til å dyrke sine hobbyer og
drive jakt og fiske. Når han kjører avsted i «Forden» sin står
vi tilbake med det ønske at vi også må være like vitale som
Andersen når engang den alder nås.

Vi ønsker Andersen fortsatt mange lykkelige leveår og at han
lenge ennå liver opp med sitt gode humør.

Arbeidskamerater.
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• b:idirrin.

1.  I St.meld. nr. 66 (1955) ble
gjengitt en utførlig redegjørelse fra
det norske Vassdragsvesens hoved-
styre om krafteksport og kraftsam-
arbeid med andre land.

Det er atskillig meningsforskjell
om disse spørsmål i Norge. Vurde-
ringen av fordeler mot ulemper lar
seg ellers vanskelig fullføre på det
prinsipielle plan, men først når
konkrete forslag til avtaler forelig-
ger.

En eksport kan selvsagt bare ba-
seres på tilfredsstillende priser og
vilkår. Herunder legger vi en helt
avgjørende vekt på at leveransene
må avpasses etter vannforholdene.
I gode vannår må vi kunne levere
meget, i dårlige mindre, for å
oppnå den utjevning som man el-
lers tilstreber ved å kombinere
vann- og varmekraft.

I stedet for å bygge egne store
varmekraftverk i Norge, kan vi
altså ønske samkjøring med varme-
kraftverk i andre land, som kan
nyttiggjøre seg en slik variabel le-
veranse til supplering av egen var-
mekraf t.

Dette er ikke noen særlig origi-
nal ide fra vår side. Vi tar bare
lærdom av hva alle andre land inn-
stiller seg på ved eksport av vann-
kraft, f. eks. Sveits.

Det hører med i dette bilde å
understreke, at innen vårt forholds-
vis folkerike Østland har vi ikke
større overskudd av billig vann-
kraft, enn at vi innen en forholds-
vis kort årrekke regner med å nytte
alt sammen selv. Våre virkelig
store reserver har vi dels nordpå, 


men ganske særlig langs vår vest-
kyst, fra Vest-Agder til Møre. De
store kraftkildene der kombineres
også med gode magasinmuligheter,
slik at en kan få en god fordeling
av årsytelsen på vinter og sommer.
Utjevningen mellom gode og dår-
lige vannår, hele året sett under
ett, blir derimot selv der ikke full-
kommen. Derfor byr samkjøring
med varmekraft fordeler.

Geografisk ligger dette over-
skuddsområde, særlig det sydlige
Vestland og Agderf ylkene, nær
Jylland.

Dette er motivene for at vi har
sett sydover: For noen år siden
nedsatte Vassdragsvesenet internt
et sakkyndig utvalg «for å under-
søke de tekniske muligheter og
omkostninger» ved en sjøkabelfor-
bindelse mellom Sør-Norge og Jyl-
land. I den nevnte Stortingsmel-
dingen sa vi også fra om dette.

Vi har nå ført denne undersøkel-
sen så langt som vi synes rimelig
på egen hånd. Skal vi gå videre, må
det være på grunnlag av en aktiv
interesse også fra eventuelle part-
nere i et slikt samarbeid.

Når jeg her, etter dansk ønske,
gjør rede for de foreløpige resulta-
ter, så skylder jeg å gjøre merk-
sam på at jeg selv ikke er elektro-
tekniker, altså ikke spesialist på de
mange og delikate elektrotekniske
spørsmål som her spiller inn. Der
må jeg støtte meg til våre spesialis
ter. Innbyderne til dette møte har
imidlertid uttalt, at de særlig er
interessert i sakens mer almene si-
der.

2. En kraftoverføring mellom
Sør-Norge og Jylland ville kreve
om lag 115 km sjøkabel hvis en
gikk den absolutt korteste veg fra
kysten ved Kristiansand og til Hirts-
hals. Men av grunner som jeg skal
komme tilbake til, er vi kommet til
at det i tilfelle må være bedre å ha
utgangspunkt noe lenger øst i
Norge, ett eller annet sted i områ-
det Kragerø til Risør, og så gå i en
østlig bue til Skagen. Det vil dess-
verre øke avstanden til henved 140
km. Sett ut fra forbindelsene på
land, både i nord og syd, vil det
dessuten gi mindre beleilige ende-
punkter. Men sjøkablene mener vi
vil bli sikrere etter en slik noe øst-
ligere trase. (Se kart.)

Over slike lange kabler som 115
eller 140 km umuliggjør veksel-
strømmen seg selv ved å fram-
bringe uforholdsmessig store kapa-
sitive tilleggsstrømmer. Disse van-
sker unngås ved bruk av likestrøm.

Norge er et kapitalfattig land. Vi
må bruke våre egne kapitalmidler
der, hvor de gir størst utbytte for
vårt eget næringsliv. Vankraf t-
verk gir en sterkt kapitalintensiv
virksomhet, altså meget liten års-
omsetning i forhold til kapitalan-
vendelsen. Den står for så vidt i
den aller sterkeste motsetning til
annen næringsvirksomhet. Nå byg,
ger vi stadig ut store mengder ny
kraft for vår egen regulære næ-
ringsvirksomhet, særlig til kraftin-
tensiv industri. En må da se kraf
verk og industri i sammenheng og
det er kraftanvendelsen som gjør
utbyggingen til en rasjonell inves-

Staran, -a

“le5
tand

Ztlu.

De tekniske og økonomiske
muligheter for Dansk-Norsk kraft-
sarnarbeid ved en

direkte sjokabelforbindelse til

Jylland.

Klipp  fra
Foredrag 13. oktober 1958 av Fre-
drik Vogt  på  de Danske Elverkers
Forenings årsmøte.
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tering. Utbygging for eksport kom-
mer i en helt annen klasse.

I praksis kan derfor slike planer,
som det her tales om, bare gjen-
nomføres ved tilførsel av kapital
utenfra, i tinegg til det vi ellers
kan skaffe oss.

Dernest, ingen forretning er god
uten at begge parter ser sin fordel
i den. Vannkraften er en av våre
få aktiva, som vi skal leve av, og vi
må ha en rimelig økonomisk fordel
av en eksport.

Stortinget har bestemt at all
krafteksport skal gå i statens regi.
Utbyggingen av kraftverkene for
slike formål, og av ledningsanleg-
gene innen Norge, vil nok bli for-
beholdt enten staten eller norske
kraftselskaper som eiere, men må
som før nevnt baseres på kapital
utenfra.

Derimot synes det rimelig å over-
late likestrømsoverføringene helt
eller delvis til andre som eiere.

6. Hva koster så overføringen?
Vi har utarbeidet overslag for like-
retting, kabler og vekselretting for
en 200 MW overføring. Vi kom til
115 millioner norske kroner, alt
inklusiv. Det blir altså 575 kr./kW.
Årsutgiftene vil selvsagt avhenge
av rentefoten for kapitalen, av
amortisasjonstiden, av vedlikeholds-
holdsutgiftene osv. En kan vel
vanskelig regne under 45 å 50 kr./
kWår. Ved brukstid f. eks. 4500 til
5000 timer skulle det gi størrelses-
orden 1 øre/kWh. Hvis brukstiden
går ned til det halve, blir omkost-
ningene pr. kWh det dobbelte.

Går effekten ned, vil overfø-
ringsutgiften pr. kW gå opp. Ved
økte kvanta skulle den kunne gå
noe ned.

De samlede overføringstap for et
slikt anlegg er beregnet til 9 pro-
sent ved fullast.

Jeg finner det ikke riktig her å
gå inn på slike spørsmål som priser
og vilkår for en leveranse fra
Norge. Priser og vilkår må vurde-




res i sammenheng og være gjen-
stand for drøftelser. Mitt generelle
inntrykk ved studiet av disse saker
er imidlertid, at hvis det er tilstrek-
kelig stort behov på Jylland, vil
man kunne komme fram til en for
begge parter lønnsom avtale. Men
hvis behovet skulle være lite, er det
vanskelig.

Selv om det er optimistisk, kan
jeg dermed ikke forutse resultatet.
Skal en kunne komme fram til for-
nuftige resultater, er det imidlertid
en forutsetning at forhandlerne ser
nøkternt på dette og at heller ikke
pressen oppagiterer stemninger
som så senere kan føre til bitre
skuff elser.

For å få endelig klarhet over mu-
lighetene, må, som man vil skjønne,
både de tekniske undersøkelser
føres videre og partene må for-
handle seg fram til avtaler. Som jeg
før har sagt: Vi synes ikke vi kan
gå videre med våre undersøkelser
uten i aktivt samarbeid med even-
tuelle partnere.

Det primære og selvfølgelige utgangs-
punkt sett fra et norsk synspunkt for et
samarbeid med andre land om en kraft-
utbygging, må være at vi ved et slikt sam-
arbeid vil være i stand til å holde et høyere
utbyggingstempo enn vi kan makte ved
egne midler.

Våre vannkraftkilder hører med til de
områder av landets nærings- og energi-
grunnlag som kan danne basis for uten-
landsk finansiering til videre utbygging.

Lovgrunnlaget for eksport av elektrisk kraft.

Det har fra tid til annen vært hevdet fra
enkelte hold at det ikke foreligger  lovhjem-
mel for eksport av elektrisk energi i det
omfang som det her er tale om. Noen
nærmere begrunnelse for et slikt syn på
saken er imidlertid ikke gitt.

Som iforan nevnt fikk ervervsloven av
14. desember 1917 et tillegg i 1931. Tilleg-
get, som er identisk med lovens § 23 a, tar
sikte netopp på å etablere lovbestemmelser
om krafteksport.

Etter denne lovendring kan lovhjemme-
len etter departementets oppfatning over-
hodet ikke dras i tvil.

a. Konsesjonslovens § 23 a har følgende
bestemmelser av prinsipiell betydning:

dnnførsel eller utførsel av elektrisk
energi må bare finne sted etter tillatelse
meddelt av Kongen.

Sådan tillatelse kan gis til innenlandske
eller utenlandske rettssubjekter. Gjelder
det innførsel eller utførsel av mer enn
3000 kW eller står betydelige interesser mot
hinannen, bør tillatelse ikke gis før saken
har vært forelagt for Stortinget.

Tillatelsen kan gjøres betinget av at det
til staten og til de fylkes-, herreds- og by-
kommuner som Kongen bestemmer, erleg-
ges en årlig avgift av all den energi som
tillatelsen omfatter. For øvrig kan Kongen
for tillatelsen oppstille sådanne vilkår som
han anser stemmende med statens og al-
menhetens tarv.»

Krafteksport og  kraftkilder.

De betraktninger som Hovedstyret har
gjort om kraftkilder og distrikter som ligger
best til rette for eksport til Sverige og til
Danmark over Sverige, samt til Danmark
pr. sjøkabel over Skagerak, finner departe-
mentet å kunne slutte seg til, men departe-
mentet vil i denne forbindelse peke på at
en utbygging av samkjøringssystemet med
stamlinjer mellom ulike landsdeler vil gjøre
det mulig å utjamne til en viss grad for-
skjellen mellom distrikter med overskudd
av billig og middels billig kraft og distrikter
som må betegnes som kraftfattige områder.
Hvis krafteksport skjer fra et landsomfat-
tende samkjøringsnett, er det forsynings-
messig sett av mindre betydning hvor leve-
ringspunktet for eventuell eksport plaseres.

Departementet vil i tilknytning til dette
punkt i hovedstyrets utredning nevne at
kraftprisen må kunne gi kompensasjon for
•de ulemper og den risiko som en på norsk
side eventuelt må ta ved eksport fra kraft-
kilder som vi helst ville ha reservert i sin
helhet for vårt eget forbruk hvis vi selv
hadde maktet finansieringen fullt ut.

b. Krafteksport over lengre tid fra Sør-
Norge bør i tilfelle baseres på Vestlandets
kraftrike områder. En har særlig festet seg
ved kraftkildene i Ryfylke og indre Hard-
anger. Staten eier bl. a. Ulla og Førre i
Jøsenfjorden, Ryfylke, og Veig, Bjoreia og

Osa i indre Hardanger. Disse to grupper
av kraftkilder er hver for seg tilstrekkelig
store til at man med fordel kan bruke me-
get høy overføringsspenning over til et
knutepunkt på det sentrale Østland og
videre til det svenske nett.

Staten ervervet imidlertid i sin tid Vøring-
fossen i Bjoreia nettopp for å bevare den
som en severdighet. En utnyttelse av kraf-
ten i Bjoreia vil stå i strid både med denne
forutsetning for ervervet og med turistnær-
ingens interesser. En bør derfor betenke
seg  vel på en utbygging av Bjoreia. Men
også de øvrige foran nevnte vassdrag i indre
Hardanger byr meget kraft. Dessuten has
her også en rekke store kraftkilder på pri-
vate hender. Heriblant nevnes Sima og
Kinso, hvorfra kraften kan overføres til en
kraftstasjon for Veig i Eidfjord.

Allerede uten å ta med de siste kraft-
kildene vil en i indre Hardanger ved min-
dre overføringer av vann kunne få noe over
2 milliarder kWh årlig fra Veig og Osa.
Fra Ulla og Førre kan en formentlig få om
lag 2.3 milliard kWh.

Kraftprisen.

Billige  med utbyggingskostende opp til
25 ørelkWh,

midlere  25 til 30 øre, og

dyre 30 til 70 øre.

KLIPP FRA

St. meld. nr. 66 (1955)
om krafteksport og kraftsamarbeid
med andre land.
SAMARBEID MED ANDRE LAND OM
KRAFTUTBYGGING
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REGJERINGSBYGGET
Når ein kjem i nye bygg er det mangt å passe  på.

Fossekallen  prentar her  eit  rundskriv  frå første tida i det
nye regjeringsbygget.

Rundskriv  Jnr. 2418-58 A
Oslo, 27. november 1958.

DEPARTEMENTENE
I DEN NYE REGJERINGSBYGNING

Benyttelse av den nye kantine.

Som tidligere meddelt vil bare av funksjonærene i hvert
departement kunne møte til hver spiseperiode. For å skape veldig
god orden har man vedtatt følgende reglement:

For hvert departement utnevnes en spiseleder, og en etasje-
spiseleder (med varaetasjespiseleder) for hver etasje. (Det vil
så snart som mulig bli igangsatt spiselederkurs.)
Hvert departement inndeles i 5 spisegrupper. Den eldste i
hver gruppe fungerer som gruppeleder. Medlemmene av hver
gruppe får utlevert spesielle gruppehatter som brukes på vei
til og fra kantinen.
Ved spisetidens begynnelse varsler hovedspiselederen etasje-
spiselederne som uoppholdelig innkaller alle funksjonærer i
vedk. gruppe i sin etasje ved hjelp av en fløyte. Kun i sær-
lige tilfelle kan en funksjonær gis tillatelse til å spise senere
enn sin gruppe. Bytting innbyrdes må ikke skje.
Under anførsel av hovedspiselederen går man i god orden
til kantinen.
Ved ankomst til og avmarsj fra kantinen blir gruppen tellet
og kontrollert av kantinekontrollsjefen. Hattene deponeres
hos gruppehattekontrollsjefen under spisingen.
I kantinen inndeles funksjonærene i 3 spiseklasser: 


Lønnsklasse 18 og derover (stoler med rød fløyel). Puter
er dog reservert funksjonærer i sjefsregulativet.
Lønnsklasse 10-18 (skinnstoler). Det henstilles til funk-
sjonærene i lønnsklasse 10 og derunder å holde seg til
stolene med brukket ben.
Lønnsklasse 1-8. Benker og ståplasser.

Ekspedisjonssjefer og derover stiller i egne køer, og har 20 %
rabatt på semulepudding av 1. klasse.
I kantinen skal herske ro og orden. Slurking eller smatting
under spisingen er forbudt. Rusdrikk må ikke medbringes.
Det er ikke tillatt å fare med snakk (sladder), spytte på
gulvet, røke eller slåss. Etter 3 overtredelser (5 for funksjo-
nærer i 1.klasse 18 og derover) blir man bortvist.
Pausens varighet er som før  20 minutter,  regnet fra gruppens
avmarsj. Av hensyn til utluftingen må gruppelederne sørge
for at gruppen er ute av kantinen 5 minutter før pausens
slutt. Avgang skjer på samme måte som man ankom. Mat
som ikke er konsumert i pausen tilfaller vedkommende
gruppeleder.

Gruppelederen sørger for at alle funksjonærer kommer til-
bake på riktig plass.
Funksjonærer som er særlig opptatt vil få vørterøl og lunge-
mos av 2. kl. servert på kontoret. Etasjespiselederen må i
tilfelle underrettes dagen før. Av hensyn til faren for fett-
flekker på veggene, må ellers intet (herunder hjemmelaget
eplevin) konsumeres på kontoret.
Tvister angående reglementets forståelse kan innbringes for
spisesjefen.

Etter fullmakt
Peder As  (sign.)

spisesjef.

Lars Holm  (sign.)

«Hydrologisk» på flyttefot — eller forandring fryder
«Går d'ikke strykende, går d'ikke 'fykende, 5 mann på 20 m2».

— Var det ikke riktig? Nei, det er det kanskje flere som kan være
enige i. Blant annet de 5.

For ca. 9 år siden ble grunnlaget til Iskontoret lagt ved at
sivilingeniør Kanavin ble ansatt. Etter noen år fikk han assistanse
av en statshydrolog og begge hadde det «middels romslig» oppe
i brakka i Ullevålsvegen. Etter flytting nr. 1 til «Marmorpalasset»
i Parkvegen ble enda en statshydrolog ansatt. Funksjonærtallet var
altså tre, og alle trivdes bra inne på overingeniør Kanavins kon-
tor. Men så begynte flyttinga for alvor. Først bare i den andre
enden av huset, i et tilsvarende rom. Til gjengjeld kom det en
kontordame med skrivemaskin inn på rommet. Dette sirkuset
varte ca. 3/4 år, da flytting nr. 3, over til Handelsbygningen, ga
noe forandring. Vel, så lenge vi bare var 4 på rommet, greidde
Kanavin å holde ut ved å gå en tur i Slottsparken en gang imel-
lom for å rehabilitere nervene. Det var gjerne nå vi brukte den
elektriske drillen til omrøremotor under kalibering av termo-
metere. Men så fikk vi enda en til på rommet. Da dro Kanavin
«i eksil» opp i 5. etasje. Etter ca. V2 års tid syntes vi det var på
tide å flytte litt igjen og søkte om flytteløyve. Joda, det var bare
lutter velvillighet. Flytting nr. 4 brakte  oss så  litt lengre bort 


i gangen, og endelig kunne vi puste ordentlig ut uten å risikere
at en stabel papir fra en hylle over hodet på oss skulle ramle ned.
Endelig skulle det bli arbeidsfred. I mange måneder gikk vi da
med løftet hode og lyst sinn. Det var liksom bare moro å komme
på kontoret. Imidlertid så det ut til at det gamle ordtaket «for
mye medgang gjør slapp» skulle vise sitt sannhetsinnhold. Aha,
en ny flytting skulle gjøre godt nå. Men denne gang ville vi
ha mange med oss, så sirkuset riktig kunne bli fullkomment.
Enda en gang ble søknad om flytting innvilget, og dermed «løsnet
det». Ikke nok med at både hele Hydrologisk avdeling og Byg-
ningsavdelingen skulle flytte samtidig, men H skulle ut der B
skulle inn, og omvendt. Ingen hadde ventet at hele den «sjauen»
skulle gå knirkefritt. Ting som møysommelig var brakt bort til
Parkvegen fra Handelsbygningen ble like omhyggelig pakket på
lass som skulle fra Parkvegen til Handelsbygningen, og omvendt.
Men rett skal være rett, det var ikke mye av den slags. Stort sett
gikk i grunnen selve flyttingen forbausende bra, og det skyldes
nok ikke minst de respektive flyttesjefene.

Ja, etter 5. flytting sitter vi da stille og mediterer: «Når blir
neste gang — —?»

Knut Wold.

Nå bladet går i trykk høyrer vi at H har

fått nytt flytteløyve. Red.

..Berg og Vold... ..Lunda og Hagen.....Virvar...
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Smånqii

Svartistunnelen  ventes å bli ferdigbygd i vår. Tunnelen blir
om lag 2400 meter lang. 30 mann har vært beskjeftiget på an-
legget. (Arbl. 22. 12.)

Sysselsettingen.  Pr. 31. desember 1958 var det ved anlegg under
NVE beskjeftiget 282 funksjonærer og 2059 arbeidere. Tallene
i fjor var henholdsvis 289 og 1994.

Poliovaksinasjon. Som tidligere meddelt har det vært anled-
ning for tjenestemenn ved sentraladministrasjonen å få vaksinert
seg  mot poliomyelitt. Den tredje og siste sprøyte ble git 15. des.

Hovedstyret (Den hydrologiske avdeling) har invitert en polsk
student til et 2 måneders opphold her til sommeren for bl. a. å
studere den nye saltmålingsmetode.

Kurs for maskinskrivere.
R-direktoratet har inngått avtale med Paulsens Institutt om

kurs i maskinskrivning for statstjenestemenn bosatt i Oslo. Nær-
mere opplysninger fås ved henvendelse til institutet, adr. Klin-
genberggt. 4, eller R-direktoratet. Kursene er gratis.

NEVF's årsmøte 1959 vil bli holdt i Stavanger 11. og 12. mai.

A. J. Gimre, Hakavik Kraftverk, og Nils Sandal, Aura Kraftverk,
er tilstått nødvendig permisjon for å delta i kurs for varme-
behandling av stål ved Statens teknologiske institutt.

R-direktoratet i samarbeid med Norsk Regnesentral arrangerte
i dagene 24. november til 4. desember et orienteringskurs om
elektronisk databehandling. Statshydrologene J. Hagen og Ø. Aars
(H) deltok fra staten.

Overingeniør J. Madsen (B) er sammen med driftsbestyrerne
Haraldseth, Vågåmo, og Nordsveen, Tynset, oppnevnt av Hoved-
styret til å foreta teknisk takst av ledningsanleggene i Vinje,
Kongsvinger, Brandval og Eidskog samt av Brødbølfoss Kraftverk.

Kunstiotteriet.
Den årlige trekning i «Kunstklubbens lotteri» ble som vanlig

foretatt i god tid før jul og de heldige vinnere ble:
1. gevinst, maleri, etter valg, overingeniør H. Nordberg (E),


 » » generaldirektør Fr. Vogt, og

 » » konstruktør L. Burhol (B).

Innkjøpskomiteen for 1958 har bestått av kontorfullmektig Aa.
Næss (K), kontorfullm. K. Waaler (E) og overing. L. Holst (F).

Kunstklubben har for tiden ca. 140 rnedlemmer, og medlems-
kontingenten er kr. 10.00 pr. år.

«Vi i Vattenfall»  melder at over 100 000 turister besøkte sven-
ske kraftverker i fjor sommer.

I forbindelse med Vattenfallstyrelsens jubileum i fjor ble det
bl. a. tatt opp 4 dokumentarfilmer fra kraftverks- og anleggs-
virksomheten i Sverige. Det ble likeledes utgitt flere fnmerker
med motiver fra elektrisitetsutbyggingen.

Nett med same bladet går til prenting høyrer vi at kraftverk-
sjef Hjort har vorte riddar av Den Kongelege St. Olavs Orden.

Til lukke.

Hundrad år sia han som skapte esperanto vart fødd

Eg har høyrt at du er esperantist, frøken Waaler, er det så?
Ja, det stemmer nok det.
Kor lenge er det sidan du lærde deg esperanto?
Det er 13 år siden.
Trur du esperanto har framtida for seg?
Det kan det vel ikke være tvil om. Ved alle internasjonale

møter er jo sprogforvirringen den største vanskeligheten. Høre-
telefoner med samtidig oversettelse er jo bare en surrogatløsning.
Men nå har jo UNESCO begynt å interessere seg for esperanto,
har vedtatt en erklæring om at «Esperanto-bevegelsens arbeid er
i full overensstemmelse med UNESCO's mål og idealer», og har
gitt Esperantistenes Verdensforbund konsultativ status. I de siste
år har også flere land begynt å innføre undervisning i esperanto 


som det første fremmede sprog i endel skoler. Dette er tilfelle
i England, Jugoslavia, Danmark og Finnland, og forhåpentlig blir
det gjort et første forsøk her i Norge også fra neste år.

Det er rimeleg at folkeslaga i Asia eller Afrika heller lærer
dette enn at dei lærar engelsk, fransk eller russisk, for dei har
vel ofte imot europeisk?

Ja, det stemmer. Så snart folk i disse verdensdelene hører om
esperanto, griper de det som den sentrale løsningen på språk
spørsmålet. Ennå er esperanto forholdsvis lite utbredt i disse
landene (bortsett fra Japan, hvor det er en meget sterk esperanto-
bevegelse), men i det aller siste er det tegn på at interessen
begynner å våkne i store deler av Asia og Afrika.

Korleis er det på kongressane dykkar, snakkar dei berre espe-
ranto der?

Ja, selvsagt. Og det er en veldig forskjell på en esperanto-
kongress og en annen internasjonal kongress hvor man enten
ikke forstår mer enn en del av det som sis, eller kaster bort en
mengde tid på oversettelser. På en esperanto-kongress går alt
like greitt som på et innenlandsk møte. Alt, fra teateroppførelser
til foredrag og diskusjoner, foregår bare på esperanto, og under
kongressen i Oslo i 1952 ble det holdt høymessegudstjeneste på
esperanto i Trefoldighetskirken.

Ar om anna vert det sett om mange bøker til esperanto; har
du greie på kor mange norske som er omsette?

Det er ikke så svært mange norske bøker som er oversatt ennå,
men endel er det jo. Av klassiske ting kan nevnes Peer Gynt-
oversettelsen av Erling Anker Haugen, som av litteraturforskere
er anerkjent som den beste oversettelse som fins av dette verket.
Av nyere ting kan nevnes Kon-Tiki-boken, som har vunnet stor
anerkjennelse. Ellers arbeides det med en stor norsk antologi.

Det er faktisk eit stort kulturarbeid som er gjort i det stille her,
for når ei bok er omsett til esperanto, så er ho tilgjengelig like
mykje i det eine som i det andre landet.

Ja, og særlig viktig er det at gjennom esperanto kan man få
kjennskap til de mindre lands litteratur. Hvem kjenner vel her
i Norge f. eks. den ungarske eller polske litteraturs mesterverker?
På esperanto kan vi lese dem i fremragende oversettelse.

Det skal vera så lett å læra dette språket, fordi det er så regel-
rett oppbygd?

Ja, når hele grammatikken består av 16 paragrafer uten unn-
tagelser, blir det jo betydelig lettere enn noe annet språk.

Er det ikkje så at svært mange av orda er latinske?
For enhver ide er det valgt den mest internasjonale ordform,

og da de fleste internasjonale ord er av latinsk opprinnelse, kan
vi si at ca. 75 % av ordforrådet stammer derfra.

Ja, latinske ord brukar vi i norsk g støtt og stendig, så det er
no det same der og berre at i esperanto er det enno fleire?

På norsk er det jo først og fremst fremmedordene som er av
latinsk herkomst. På esperanto blir det nok atskillig flere.

Når det er  ein  regel for bøyningar, så slepp ein altså å pugge
avvik. Eg hugsar at i gamle lærebøker i engelsk sto 149 «afvig-
ende verber»; slikt slepp de?

Ja, det er riktig, og på tysk og fransk er det jo enda verre.
På esperanto bøyes selv verbene «være», «bli» og «ha» regelmessig.

Når de har lært eit eigenskapsord, så treng de ikkje lære det
motsette, de berre sett til «mal» framfor, er det ikkje så? Akkurat
som vi i norsk seier roleg, uroleg, seier ein på esperanto trankvila,
maltrankvila. Men når ein på norsk seier stor og liten, så seier
en der granda og malgranda?

Der er De inne på noe nhyre viktig. Esperanto har ca. 50 slike
orddannelsesstavelser (affixer) som settes foran eller etter en ord-
stamme, og på den måten kan ord for alle beslektede begreper
dannes av ett eneste grunnord. Det gjør at på esperanto er det
antall ord man må lære og huske, langt mindre enn på noe annet
språk, og samtidig blir esperanto minst like nyanserikt som de
nasjonale sprog. Når dertil kommer at esperantos hele utvikling
har foregått på internasjonal basis, ikke bundet til en bestemt
nasjons kulturkrets, har vi forklaringen på hvorfor esperanto egner
seg bedre til å gjengi litteratur i oversettelse, enn noe annet
kulturspråk.

Han som skapa esperanto, dr. Zamenhof, var frå Polen, ikkje
sant?

Jo, han var født i 1859 i byen Bialystok i det nordøstre Polen,
hvor befolkningen var en blanding av 4-5 folkeslag, hver med
sitt språk, som levde i stadig uvennSkap fordi de ikke forsto
hverandre. Det var det som satte den unge Zamenhof på tanken
at verden trenger et nøytralt språk for å skape forståelse mellom
folkene. I år er det altså 100 år siden Zamenhof ble født, og det
planlegges en verdensomfattende feiring av det «internasjonale
Zamenhof-år».

Det kjem vel ut eit blad på dette språket her i landet og,
ikkje sant?

Jo da, Norsk Esperanto-forbund har sitt blad, som heter «Nor-
vega Esperantisto».
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Erik Hauge
Ingeniør Erik Hauge døde i Sunndalen 2. desember

1958, over 80 år gammel.
Han hadde fått sin utdannelse som ingeniør i

Norge og utlandet. Senere arbeidet han som opp-
målingsingeniør, bl. a. hos Nerdrums oppmåling, til
han i 1913 kom opp til Sunndalen og tok fast opp-
hold der for å arbeide ved Aura kraftanlegg.

Han arbeidet i Aura i 45 år med vannmålingen,
karter, planer og alle mulige anleggs- og vedlike-
holdsarbeider. De arbeider han har utført har hatt
sin største betydning for Aura kraftanlegg.

Han arbeidet også for Sunndal kommune. I Sunn-
dalsøras bygningsråd satt han som sjef i over 40 år,
først som bygningsinspektør og fra 1933 med titel
som bygningssjef. Det var ingen som var så godt
kjent med alle eiendomsgrenser på Sunndalsøra, og
var det noe folk var i tvil om, da var det bare å gå
til Hauge. Han visste alltid beskjed.

De brede gater som nå mange tilreisende beundrer
på Sunndalsøra, kan Sunndal kommune takke inge-
niør Hauge for. Når vi her i Oslo daglig ser at tra-
fikken korker  seg  og bryter sammen fordi gatene er
for smale, kan noen hver ønske at reguleringsmyn-
dighetene også hadde forstått det her i Oslo.

Erik Hauge var en flink fjellmann og en dyktig
skiløper. Han var glad i å fiske og gå på jakt. Han 


var nøyaktig og samvitighetsfull. Når han leverte noe
fra seg kunne man være sikker på at det var i orden.

Hans hjelpsomhet og hans alltid gode humør skaf-
fet ham mange venner. Hans minne vil lenge leve i
Sunndalen.

Edvard Svanoe.

STYRA I ETATGRUPPENE 1959

Vassdragsvesenets etatsgruppe NIF.
Formann: Overing. H. Bjerkbo (K).
Nestformann: Overing. J. Sørensen (B).
Sekretær: Avd.ing. 0. Fossheim (V).
Styremedl.: Overing. S. Aalefjær (B).
Styremedl.: Avd.ing. A. Johansen (T).
Varamann: Overing. K. Hagen (Mår kr.v.).
Varamann: Avd.ing. Th. Hoff (Tokke kr.anl.).

Og så er det vel eit offisielt blad for heile rørsla, ikkje sant?
Ja naturligvis, det er Esperantistenes Verdensforbunds organ,

«Esperanto» heter det rett og slett. Men dessuten utkommer det
ca. 60-70 andre blad på esperanto, dels internasjonale, dels som
organer for de forskjellige lands esperanto-forbund, og dels som
rene fagtidsskrifter.

De meiner vi skulle gått inn for esperanto alle, så hadde vi
hatt lettare for å forstå kvarandre?

Ja, når den menige mann i alle land kan komme i direkte
språklig forbindelse med hverandre, ville det vel til og med bli
atskillig vanskeligere å få i stand en krig.

Høver det godt som talemål i Kringkastinga?
Esperanto er like tydelig og velklingende som italiensk og egner

seg helt fortreffelig i Kringkastingen. I en rekke land er det også
regelmessige sendinger på esperanto.

Ja, då skulle det vera von om å nå mange. Dei Sameinte Na-
sjonene skulle utan tvil teke det meir i bruk enn dei har gjort?

Det ville jo spare FN for veldige summer til tolker, oversettel-
ser, trykning av de samme dokumenter på en rekke språk osv.

Har du nokon gong hatt bruk for esperanto?
Jeg har ikke selv brukt esperanto så meget, men .jeg kjenner

Bedriftsgruppe NVE, NITO.
Formann: Konstruktør M. Gullikstad (B).
Nestformann: Konstruktør N. Ljødal (E).
Sekretær: Konstruktør L. Burhol (B).
Styremedl: Konstruktør H. J. Kristiansen (H).
Styremedl.: Konsruktør 0. Abildgaard (B).

varamann: Avd.ing. F. W. Gusdal (K).
varamann: Konstruktør B. Slettaune (F).

Departementets sjef- og sekretcerforening, gruppe NVE, Stafo.
Formann: Konstruktør C. Horn (K).
Styremedl.: Førstesekretær F. Helland (F).
Styremedl.: Kontorsjef F. Andresen (B).

varamann: Hovedkasserer R. Lowum (A).
varamann: Sekretær F. Storaker (K).

Departementets og assist.forening gruppe NVE, Stafo.
Formann: Fullmektig K. Jonsen (F).
Nestformann: Fullmektig J. Tande (H).
Kasserar: Underkasserar S. Halvorsen (A).

Norsk tjenestemannslag gruppe NVE,  LO.
Formann: Bokhaldar E. Wold (K).
Styremedl.: Fullmektig G. Moltzau (K).
Sekretær: Lønningsbokh. H. Bjørnsrud (K).

Norsk  elektr.-  og kraftstasjonsforb. gruppe Smestad, NVE,  LO.
Formann: Maskinist H. Martinsen (K).
Sekretær: Maskinist H. Sletta (K).
Kasserar: Maskinist H. Øvrevik (K).

Red. bed om at gruppene rundt på anlegg og arbeidsstader
sender inn namn på styra sine.

r...•••••

mange som har reist både Europa rundt og lenger, og bare brii Ç Redaktøren har bede kontorsjef Mengshol, som er med

esperanto overalt. : i driftsutvala ved kraftstasjonane, om å få referat frå

En gang kom det forresten et brev til Vassdragsvesenet fra møta dei har, og Mengshol har lova å ta opp saka.

Japan på esperanto som jeg hjalp med å besvare. Noen overset-
telse av brevet trengtes ikke, Bergland hadde lest det.
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NETTMODELLEN I TRONDHEIM
simulerer et hvilket som helst  norsk kraftverk

Sivilingeniør Reidar Modig forlot
Drammen for snaue to år siden for
å gi seg i kast med noe særdeles
merkelig — å simulere kraftover-
føringsnett. Som leder av nettmo-
dellen, som tilhører Elektrisitets-
forsyningens forskningsinstitutt og
er den eneste i landet, har han som
oppgave å hjelpe ethvert kraftverk
i landet med deres elektriske pro-
blemer.

Så ingeniør Modig har på ingen
måte gitt opp forbindelsen med
kraftlinjene etterat han reiste fra
fylkeselektrisitetsforsyningen i Bus-
kerud. Derfra dro han rett til Kung-
liga Vattenfallsstyrelsen i Stock-
holm, og i et kvart år studerte han
nettmodellvirksomhet der. Så dro
han til Trondheim, der han var
med på å installere nettmodellen,
som kostet tre kvart million kroner.
Den har nå vært i drift i halv-
annet år.

Minner om sentralbord.

Nettmodell? sier vi, der vi
står foran en dryg tavle med et inn-
viklet system av knotter. Mest av
alt minner det om et sentralbord
i kjempeformat.

På denne kan vi bygge opp
og simulere et hvilket som helst
kraftverk med kraftlinjer. Vi etter-
likner generatorer og transformato-
rer og det hele, faktisk alt som har
med kraftoverføringer å gjøre. Nett-




modellen er en analog regnemaskin
der vi arbeider etter lineære lik-
ningssystemer. Det er de elektriske
dataene som etterliknes, forklarer
sivilingeniør Modig.

Og hvilke praktiske resultater
oppnår dere?

Meningen er at alle elektrisi-
tetsverk som har overføringsproble-
mer skal komme til oss med dem.
Vi kan sette opp alle mulige slags
kraftverk, og særlig nyttig er mo-
dellen når vi i tilknytning til plan-
leggingsarbeidene setter opp fram-
tidige nett og prøvekjører dem. Det
vil alltid være forskjellige alterna-
tive løsninger. Hvis vi ved å under-
søke to alternative løsninger finner
ut at den ene er avgjort best egnet,
kan det bety flere millioner kroner
spart, selv om det naturligvis koster
noe å bruke modellen. Den har for
øvrig hatt en svært høy brukstid i
den tiden vi har hatt den. Vi har
hatt mer enn nok å gjøre. Neste år
flytter vi over i nytt bygg, og da
kommer vi samtidig til å bygge ut
maskinen, så den blir noe større.

Nyttig for de små

Ved utvidelser og ved nyanlegg
av kraftnett er det viktig å finne
gode elektriske løsninger med rime-
lige omkostninger. Ved drift av
kraftnett gjelder det å utnytte det
bestående nett for levering av elek-
trisk energi med god kvalitet og til 


lave driftsomkostninger. En veksel-
strøms nettmodell er et effektivt
hjelpemiddel også for mindre kraft-
nett.

Eksempelvis kan vi nevne at va-
riert spenning — noe som virker
svært sjenerende — kan settes un-
der debatt i nettmodellen, som un-
dersøker en rekke muligheter for å
bedre forholdene. I et spesielt til-
felle førte den bedrede belastnings-
fordeling til at tapene ble redusert
såpass mye at det mer enn betalte
hele kompenseringen.

I et annet tilfelle ble tre mindre
kraftnett tilknyttet et stort sam-
kjøringsnett. Nettmodellmålingene
viste at man burde gå til en be-
traktelig reduksjon av svingmassene
for generatorene, noe som førte til
at man kom ned i økonomisk gun-
stigere verdier.

og for de store.

Men det er i første rekke større
samkjøringsnett som blir satt opp
og undersøkt i nettmodellen. Den
største oppgaven den har hatt, er
en storundersøkelse av det fram-
tidige østlandske 300 kV-nett, etter
oppdrag fra Vassdragsvesenet, Oslo
Lysverker og Samkjøringen. Det er
tre hovedgrupper av undersøkelser
som er foretatt, belastningsf orde-
lingsmålinger, kortslutningsmålinger
og undersøkelse av stabiliteten.

Oddvar Dahl.

Oppe på Finse var det samla mykje folk som gjekk på ski, både *

nordmenn og utlendingar. En engelsmann ville so gjerne lære

norsk, og han hadde lært mange ord alt. Når han hadde rulla på

hovudet i ei snøfonn og reiste seg att, so sa han «fy» som han

aldri skulle sagt anna. So var det ein dag han kom på at han ville • Det er fleire
lære å banna på norsk og. Han fekk ein av dei norske turistane ø

til å love at han skulle lære han ei rett traust banning. Engels- ø

mannen var lærenem i det og, so var det ikkje lenge før nord- ø

mannen sa det var heilt perfekt. Dagen etter dreiv engelsmannen ø

å rende i ein bratt bakke, i nedste kanten på bakken var samle ein ø

heil flokk med folk. Engelsmannen kom i god fart og rende rett ø

på hovudet i ei fonn tett ved der folk stod. Med same han fekk ø

hovudet over snøen, sa han: «Hermann Smith Inge'briktsen, Ger- ø

hardsen og Brofoss, fy.» Det var den stygge banninga på norsk ø

som han hadde fått lære.

ø
ø

flinke fotografar i Vassdrags- ø
ta bilete når ø

ø

Red.

BILETA I FOSSEKALLEN

vesenet som har vore villige til å
dei har vorte spurde.

Denne gongen er det Eidet som har fotografert
framsida. Dei to nr. før var det Roen og Kana-
vin. Roen har g teke mange av dei andre bileta
som har stade i bladet.
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Faren ved elektrisk strømgjennomgang i mennesker
Sensibiliteten for den alminnelig an-

vendte driftsfrekvens (50 Hz) er til en viss
grad individuell. Den laveste treskelverdi
for følsomhet ved punktberøring er om lag
1 mA (1 mA = en tusendels ampere). Men
selv ved meget svak og i seg selv ufarlig
strømgjennomgang kan sjokkvirkningen for-
årsake ulykke, f. eks. under en kirurgs ar-
beid med operasjon, fall fra stolpe, eller
vedkommende kan komme i farlig nærhet
av maskiner e. 1. Ved 4-5 mA merkes
normalt svak smerte, og ved ytterligere lang-
somt å øke strømgjennomgangen tiltar føl-
elsen av smerte som følge av muskelkrampe.
For kvinners vedkommende kan det regnes
med at ved strømgjennomgang over 6 mA
kan de ikke frigjøre  seg.  For menn ligger
dog denne laveste treskelverdi noe høyere,
ca. 9 mA. Den øvre grense angis til hen-
holdsvis ca. 12 og 18 mA. Man kan regne
med at ved 20 mA strømgjennorngang lar
det seg ikke gjøre å frigjøre seg fra grepet
om en elektrisk ledning. Det foreligger da
stor livsfare på grunn av hjertekollaps, kvel-
ning eller nervesjokk. Forbigående lam-
melse av åndedrettsorganer kan inntreffe
allerede ved om lag 15-25 mA. Døds-
risikoen er da stor hvis det ikke iverksettes
gjenopplivning ved kunstig åndedrett, uten
opphold.

Ved strømgjennomgang over 50-100 mA
er det stor sannsynlighet for at det oppstår 


hjertekammerflimmer, så blodsirkulasjonen
opphører. Forskningsarbeid drives nå for
ved hjelp av ultralyd, kondensatorutladnin-
ger eller innsprøytninger å kunne redde
personer som har pådratt seg hjertekam-
merflimmer. Når strømgjennomgangen
foregår fra hånd til fot, regnes det med at
10 % av strømmen passerer hjertet. Noen
forskere regner med at den laveste treskel-
verdi for hjertekammerflimmer er om lag
50 mA via hjerteregionen i løpet av 1-3
sek. Den farligste forstyrrelse av hjertets
virksomhet inntreffer like før hjertemusk-
lene har trukket seg helt sammen (systolen)
og blodet er pumpet ut i årene. Det fram-
holdes at strømgjennomgang i løpet av et
milli-sekund kan medføre flimmertilstand
når den inntreffer i denne følsomme fase
av systolen. Det er oppstilt verdier for den
strømstyrke og tid hvor risikoen for hjerte-
kammerflimmer er forholdsvis liten. Her
skal bare anføres henholdsvise verdier:
1000-400-100 mA og 0.03-0.2-3 sek.
Strømstyrker som overstiger 3 ganger disse
verdier antas med sikkerhet å medføre
døden. Ved dempede impulsstrømmer fore-
ligger det fare hvis den elektriske energi
gjennom personen er større enn 27 Ws, og
omtrent det halve ved oscillerende utlad-
ning. I sistnevnte tilfelle tilsvarer det ved
kroppsmotstand 500 ohm, strømstyrke 230
mA (effektiv verdi) i 0.5 sek. Den øvre

grense for strømgjennomgang som kan med-
føre hjertekammerflimmer er tidsavhengig,
og den antas å ligger mellom 1-25 mA.
Det skyldes at under så stor strømgjennom-
gang trekker brystkassen og hjerternuskula-
turen seg så sterkt sammen at det sistnevnte
organs samtlige muskler blir holdt i ro, og
ikke, som ved hjertekammerflimmer, at
hjertets rytmiske bevegelser forandres til
krampeliknende sådanne. Med så store
strømstyrker som fra 1-25 mA kan det
imidlertid oppstå blødninger, benbrudd og
muskelskader — og ikke å forglemme nyre-
forgiftning.

Som regel ligger den høyeste motstand i
strømbanen gjennom mennesker i huden.
Ved tørr, tykk hud med liten kontaktflate
kan det være mange tusen ohm, mens mot-
standen for tynn, våt hud samt stor be-
røringsflate beløper seg til ca. 500-1000
ohm. Disse verdier tilsvarer den indre mot-
stand i det menneskelige legeme. For å
frambringe <<gjennomslag» i tørr hud regnes
det med verdier fra 50 V og opptil noen
hundre volt. Til slutt tør det være av  in-
teresse å nevne at det er konstatert at føl-
gene av elektrisk «støt» er avhengig av
vedkornmendes sinnstilstand. Risikoen er
størst når vedkommende er oppspilt eller
skremt, og den er mindre når han er for-
beredt («Strømberedskap»).

Blackbrook.

OM DEN NYE PENSJONSLOV
Etter pensjonslovens § 24, første

ledd, slik som denne bestemmelse
lyder inntil 1 . januar 1959, har en
tjenestemann som slutter uten rett
til straks å få utbetalt pensjon (in-
valid- eller alderspensjon), rett til
en oppsatt alderspensjon fra alders-
grensen, dog tidligst fra fylte 65 år,
dersom han har en tjenestetid (inn-
skottstid) på minst 10 år. Har han
mindre enn 10 tjenesteår, blir han
ikke pensjonsberettiget, men skal
utløses i Pensjonskassen med til-
bakebetaling av seks tiendeler av
de innskott han har betalt.

Slik som pensjonslovens § 24 nå

er endret med virkning fra 1 . ja-
nuar 1959, er grensen for rett til
oppsatt alderspensjon satt ned fra
10 til 3 tjenesteår. Samtidig er ret-
ten til utløsning (tilbakebetaling av
seks tiendeler av innskottene) opp-
hevd. Dette vil si at de tjenestemenn
som slutter etter kortere tjeneste-
tid enn 3 år, ikke vil få noen rettig-
heter i Pensjonskassen. Tjenesteti-
den vil likevel bli medregnet i pen-
sjonsansienniteten dersom tjeneste-
mannen senere skulle bli tilsatt i
stilling som er innlemmet i Kassen.

Som en overgangsordning er det
bestemt at den som er tilsatt i inn-




lemmet stilling før 1. januar 1959
og som senere fratrer etter en kor-
tere tjenestetid enn 3 år, likevel
skal beholde sin rett til å få til-
bakebetalt seks tiendeler av de inn-
skott han har betalt uten renter.

For å komme inn under de gamle
regler med rett til utløsning med
mindre enn 10 års tjenestetid, må
en tjenestemann ha fratrådt ende-
lig før 1. januar 1959. Det er såle-
des ikke nok å ha søkt avskjed før
denne dato.

Angående de andre endringer i
pensjonsloven viser en til lovtek-
stene ovenfor.

Eit amerikansk firma har fått sendt over
frå England nokre gamle telefonstolpar.
Firmaet skulle bruke desse til å vise kor
lenge stolpane kunne stå i jorda utan å
råtne når dei var impregnerte. Det vart
oppteke stolpar som var i bruk, dei hadde
årstalet 1893 og 1894. Det var ikkje teikn
på råt i rotenden endå dei hadde stått i
jorda i over 60 år. Stolpane var merkt
B.H. & Co. og var altso frå Blakstad,
Holta & Co. i Skien. Grunnen til at
amerikanerne måtte få gamle stolpar frå
England var at dei sjølve kom seint i gang
med slik impregnering.

(Frå  «Verk og Virke».)

Telegrafverket skal få nytt administra-
sjonsbygg. Bygget skal ligge på hjørnet av
Pilestredet—Universitetsgata og det vert på
17 høgder. Gravearbeidet kom i gang i ok-
tober, so dei kom framom Vassdragsvesenet.

I USA  har 77 prosent  av 48 800 000
huslydar telefon.

Lengste undervasskabel som er lagt er
telefonkabelen som går frå San Francisco
til Honolulu. Kabelen er 4500 km lang og
kostar 37 mill. dollar.

HUSNAUD
Det er ikkje berre i desse tider at det er

husnaud. Det har vore same prOblemet før 


og når folk har flytta til ein stad snarare
enn det har vore reist hus. Særleg i anleggs-
tider har ofte folk strøymt til ein stad i
store mengder; når der so har vore få hus
frå før, so måtte folk ta til takke med mangt.

I dei første anleggsåra i Odda budde
folk i dei store steinurene mellom Odda og
Tyssedal. Det vert fortalt at dei hadde
ordna seg med nr. på steinane, so posten
skulle kome rett fram. Breva som kom
hadde navnet på mannen og so Kvitura
nr. 15 — 17 osv.

I anleggsperioda 1942-43 budde der og
folk i Kvitura, men ikkje so mange at dei
trengde ha nr. på steinane.
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LESESIRKELEN
ER DET MANGE UTLÅN AV VASS-
DRAGSVESENETS LESESIRKELBØKER
i biblioteket i Drammensveien 20?

Vassdragsvesenets lesesirkel 1957 er nå
avviklet, og det kan muligens interessere
noen å få vite hvor meget bøkene har vært
lånt ut. Alle de 33 bøkene (en bok for
hvert medlem i lesesirkelen, eller rettere
sagt skjønnlitterære bibliotek for bøkene
sirkulerer ikke på vanlig måte) har vært
utlånt tilsammen 450 ganger,eller gjennom-
snittlig 13.7 utlån pr. bok. Største antall
utlån pr. bok er 18 og minste antall er 9.

Listen over utlånene ser slik ut:

Borgen:  De mørke kilder 	
Cronin: Korsfarerens grav
Wheatley: I hemmelig tjeneste
Hoff: Raset 	
Rampa:  Det tredje  øye . 	

18 ganger
18»
17»
17
16

Young: 40 år ved Scotland Yard 16 »
Lagerkvist:  Sibyllen 	 15




Niland:  Shiralei 	 15




Wilson:  Mannen i grå flanels-
dress 	 15




Mitchell-Hedges: Eventyr uten
grenser 	 15




Martin:  Sterkere enn alt 	 15 »
Bainbridge:  Greta Garbo 	 14




Shor: Etter Dem, Marco Polo 	 14 »
Mailer:  Dådyrparken 	 14




Omre: Svarte-Pål 	 14




Dodson:  Rød strand 	 13




Petrov: Fryktens land 	 13




Fønhus: Leoparden ...... 13 »

Geelmuyden:  Jorden rundt på
8 måneder 	 13 ganger

Bouman: De ensommes år-
hundre . 	 13

Hoel:  Ved foten av Babels tårn 13»
Krarup-Nielsen: Sorte, sorgløse

Haiti 	 12




Stigen:  Vindstille underveis 12 »
Danielsson:  Bumerang 	 12 »
Gulbransen: Gull og grønne

skoger 	 12




de Wohl:  Spydet 	 12




Mohn: Sør-afrikansk vulkan 12 »
Keller:  Men Bibelen hadde rett 11 »
Buck: Den siste keiserinne 11 »
Holt:  Det store nederlag 	 10




Munthe: Boken om San Michele 9 »
Linna: Ukjent soldat 	 9




Evensmo:Østenfor vest og
vestenfor øst 	 9




Refleksjonene får man gjøre seg selv.
For øvrig har jeg sett litt på utlånene i
Vassdragsvesenets skjønnlitterære bibliotek,
som har hatt sitt første utlånsår i 1958.
Her er det også 33 bøker, dvs. 1 pr. medlem,
og det er i år også Johan Borgen som topper
listen. Utlånet på hver enkelt bok er:

Borgen:  Vi har ham nå 	 14 ganger
Burgess:  En liten kvinne 	 12 »
Suyin:  Og regnet skal være . 12 »
Magerøy:  Gunhild 	 11 »
Norwood:  Jungelhelvete 	 11 »
Evensmo: Gåten fra år Null 10 »

Heyerdahl:  Aku-Aku 	 10 ganger
Rockefeller: Lykkelig den som

finner 	 10 »
Maurier:  Syndebukken 	 10




Ott:  Mann og mus 	 10




Rawics:  Desperat flukt 	 10 »
Södermann: Mitt liv som pohti 10 »
Dored:  For meg er jorden 9 »
Fønhus:  Snøen fyker over Nøsfj. 9 »
Hulme:  Nonnens historie 9 »
Knutsen:  Min elsker og min 9 »
Mørne: Aftensolens land 9




Rud: Oppfordring til dans 9




Schildt: Solbåten 	 9




Seton:  Katherine 	 9




Stigen:  Frode Budbærer 	 9




Djilas:  Den nye klasse . 	 8




Ekert-Rotholz:Hvor tårer er
f orbudt 	 8 »

Freuchen:  Isflak og flammende 8 »
Enders:  Konge av Paris 	 7 »
Haalke:  Munter kvinne 	 7




Dudintsev: Ikke av brød alene 6 »
Gibson:  Vi bomber i natt 	 6 »
Monsarrat:  Stammen som gikk

amok . 
 6




Rongen: I Jøkulens skygge 6 »
Vesaas:  Fuglane 	 5




Valvanne:  India 	 4




Bøkene har i alt vært utlånt 290 ganger
i det første året. Lesesirkelen i 1957 hadde
et utlånstall på 326 det første året, dvs, at
ca. 70 % var utlånt det første året.

Ragnar Kielland.

Forretningskonferansen.
tockholmshotellet har gjort seg

til latter
med sitt sedelighets-hykleri
og krenket en meget anstendig

f orf atter
som man mistenkte for mykleri.

(Ruben i «Farmand».)

Forretning.

Smågjenta hadde fine krullar, og
ein fleinskalla mann spurde kva ho
ville ha for krullane sine.

Nei, eg veit ikkje. Kva fekk
du for dine?

Hm.

Går du på skulen, guten min?
Ja, kvar dag.
Kor gamal er du?
8 år.
Og eg er 50 år og går også på

skulen kvar dag. Kan du så gissa
kva eg er?

Duml 


PROBLEMER MED  BARNI

Denne  stiloppgaven var gitt ved et av

gymnasiene i Nordland, og i en av besva-

relsene forekom følgende: Det kan ofte bli

store utgifter for en arbeidsgiver hvis en av

hans arbeidersker skal ha barn!

Fruen: Men hva i all verdens rike er

det du finner på da? Heller du vann ned i

radioapparatet?

Piken Laura: — Ja, jeg tenkte jeg skulle

hjelpe Dere jeg, frue, for Dere sa jo i går

atte programmene i radio'n var så tørre!

Ved en full, noe hensynsløs utnyttelse
av de tekniske muligheter antar Hovedstyret
at en kan nå  110  milliarder kWh regulert
årsytelse, iberegnet det som allerede er ut-
bygd. Fordelingen på prisklassene er antatt
å bli om lag 9/16  på billige,  3/16  midlere  og
1/4 dyre. Hertil kommer muligheter for
anslagsvis om lag  10 milliarder  kWh  mid-
lere årsytelse av uviss kraft,  vesentlig som-
merkraft.

Regnes med en ikke altfor hardhendt ut-
nyttelse, torde det etter Hovedsytrets me-
ning være riktig å anta  90 eller 100 milli-
arder  kWh  regulert  årsytelse, men herav 


bare om lag 1/2  billige, 116 i midlere  og
1/3 i  dyre prisklasser.

Byggekostnaden er regnet til og med
kraftstasjonen (prisnivå 1954), mens over-
føringsutgiftene er helt utenom. Beregnin-
gene er ført fram til byggekostnad i øre
pr. kWh regulert årsytelse. Erverv av eien-
kommer og rettigheter og erstatninger er
ikke medtatt. Ved årsproduksjon 5000 kWh
pr. kW installert (inklusive reserver) vil
f. eks. 20 øre/kWh tilsvare 1000 kr./kW. Til
sammenlikning nevnes, at Aura kraftverk
vil koste om lag 19 øre/kWh i anlegg.

SLITAREN

Det finst so mang
ein fagnamann
i både by og grend
som sleit og streva
det han vann,
men aldri vart han kjend.
Medaljar fekk han lite av
og fåe frægdarord,
han baska på eit bårut hav
og sleit på steinut jord.

Henrik  Straumsheim.
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Personalforandringer i etaten 4. kvartal 1958

Tilsettelser:

Tarnbs, Tony
Ve, Jens J.
Steine, Ingvar
Møller, Aksel
Furu, Hallvard
Narum, Per
Salvesen, Arthur
Vikan, Tore
Bretseg, Peder A.
Jørgensen, Trygve
Børresen, Randi
Høisæther, Magnhild
Enes, Hans
Kaasin, Egil
Holst, Johan Collet

Titterud, Ragna
Weibell, Ingebjørg
Hansen, Olga
Bydal, Helge
Døsvik, John
Grandrë, Knut

ingeniør I
ingeniør I
ingeniør I
ingeniør I
avd.ing. II
avd.ing. II
avd.ing. II
maskinist
tekniker I
tekniker I
kontorass. II
kontorass. I
rnaskinist
maskinist
avd.ing. I

kontorass. I
kontorass. I
kontorass. I
avd.ing. I
sekretær II
kontorass. I

distrikt
2. distrikt

distrikt
1. distrikt
Aura kr.anl.
fl

Oshu kr.verk

MH

Forb.avd. Vestl.ktr.
Osbu kr.verk
Nore kr.verk. I

Forbavd. N.-Norgektr
Forb.avd. Vestl.ktr.

Goyer, Reidar
Landsend, Kristoffer
Dobloug, Helge
Hjortaas, Gunnar
Tørnes, Gunnar
Øwre, Asbjørn
Amlie, Kaare
Østern, Erling
Endlich, Marie
Peterson, Aasmund
Bakke, Jan
Madsen, Jørgen
Holien, Knut
Hindrum, Hans
Vaa, Dyre
Falnes, Ole
Hveem, Jens (fra midlt.
Johansen, Alf
Skovli, Gunnar

Fratredelse etter egen 

Aardahl, Hjørdis
Karlsen, Fridtjov
Thomassen, Martin
Løver, Otto

avd.ing. I
avd.ing. I
avd.ing. I
førstesekretær
konsrtuktør III
maskinmester
overing. I
konstruktør II
fullmektig II
førstesekretær
avd.ing. I
avd.ing. I
avd.ing. I
overing. II
avd.ing. I
avd.ing. I
til fast avd.ing I)
avd.ing. I
konstruktør II

oppsigelse:

kontorass.
kmtorass.
maskinmester
fullmektig II

Tokke kr.anl.
Osbu kr.verk

Smestad Trafo.
Fjernledn.ktr.

Aura kr.anl.
Fjernledn.ktr.

Forb.avd. Vestl.ktr.
Røssåga kr.anl.
Aura kr.verk
Tokke kr.anl.

oppflytting i lønnsidasser:

NORDISK SAMARBEID
«Elektroteknikeren», organet for

Danske el.verkers forening har ny-
leg hatt eit stykke om dette. Dei
undrar seg i Danmark over at ikkje
dei er innbedde for å vera med i
den nordiske kraftkommisjonen. —
Bladet nemner planane for Nord-
kalotten:

«Planerne om krafteksport fra
Trøndelag vil sige eksport til Sve-
rige. De andre planer omfatter, som
nævnt, både Sverige, Norge og Fin-
land. Det er jo betydelige mængder,
der er tale om, set med danske øjne.
Det samlede danske årsforbrug i
øjeblikket udgør under 5 pct. af de
87 milliarder kWh, «Nordkalotten»
skulle kunne udbygges til at præ-
stere. Alligevel er Danmark ikke
med i billedet i denne omgang. Os
bekendt har der kun een gang været
ført forhandlinger om eksport til
Danmark, nemlig for nogle år
siden, cra nu afdøde professor Ro-
bert Henriksen, departementschef
Palle Christensert og den nuvæ-
rende finansminister Viggo Kamp-
mann på regeringens vegne for-
handlede med Norge om en eksport
af en så lille mængde, at man rød-
mer ved at nævne den mellem alle
disse store tal: 600 mill. kWh årlig.
Det lykkedes ikke at nå til enighed
med nordmændene om en aftale.
Skylden har der i sin tid været dis-
kuteret meget om. Det spørgsmål
har i dag kun historisk interesse.

Af mere aktuel betydning er det

derimod at få opklaret, hvorfor
Danmark ikke har været indbudt
til at deltage i den nordiske kraft-
kommission. I disse tider, hvor po-
litikerne drøfter nordisk økonomisk
samarbejde og nordisk toldunion,
må en sådan undladelse undre.
Hvis man virkelig får det store sam-
arbejde i Nordskandinavien i gang,
kan man næppe tenke sig, at en ud-
bygning af det skandinaviske sam-
arbejde også syd på vil kunne blive
noget problem hverken teknisk eller
økonomisk.»

ANDRE TIDER
«The Esso Manhattan» gjenga

nylig følgende «regulativ» for kon-
torfunksjonærer, som i 1872 ble
oppstilt av et vognfirma i New
York:

Kontoristene skal hver dag fylle
på lamper, rense lampeglass og
stusse veker.
Hver kontorist skal bære inn et
spann vann og en kasse kull til
bruk i løpet av dagen.
Vær omhyggelig med tilskicer-
ingen av Deres penner. De kan
skjære til pennespissene etter De-
res personlige smak. -
De mannlige kontorister vil få en
friaften pr. uke til å gjøre kur
eller to friaftener pr. uke hvis de
går regelmessig i kirke.
Etter 13 timers arbeid på konto-
ret bør kontoristene tilbringe den

resterende tid (?) med å lese
Bibelen eller andre gode bøker.
Hver kontorist bør av sin lønning
legge en betydelig sum til side til
bruk for seg i alderdommen, slik
at han ikke blir en byrde for
samfunnet.
Den kontorist som ryker spanske
sigarer, drikker spirituosa i en
hvilken som helst form, besøker
offentlige spillesaler eller danse-
saler, eller som lar seg barbere i
en barberforretning — vil med
god grunn gi anledning til at man
drar hans karakter, rettskaffenhet
og cerlighet i tvil.
Den funksjonær som har utført
sitt arbeid trofast og feilfritt i
5 år, vil få en lønnsforhøyelse på
5 cents pr. dag, forutsatt at for,
retningens overskudd tillater det.

HM!
Til redaksjonen i ei lokalavis i Sverige

kom ein dag to meldingar av både lokal
og ålmenn interesse, og som det vart laga
notisar om, nemlig at ein 90 år gamal
mann hadde vorte far — og at dei ein
annan stad i distriktet hadde hendt ei
vådeskotsulukke. — Diverre blanda typo-
grafen satsen under ombrekkinga, slik at
båe overskriftane fylgde kvarandre. — Og
i bladet kunne folk lesa: 90-årig gubbe har
vorte far. Han trudde ikkje byrsa var ladda.

REKNEMEISTARAR
Aftenposten 3. mars 1959: «100 000  rn3

fjell er rast ut i Jølster.» «Noen nøyaktig
beregning av de masser som er rast ut har
det ikke vært mulig å foreta, men det er
millioner tonn sten, og trolig over 100 000
m3». Ekstra stor eigenvekt på steinen på
Jølster?
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blant slusk og rallar.»

Anieggivise
Tone: Mitt bu,  min  heim,  min keisardom,

eller: Teddybjørnvisa med :1:.

,

Eg vaks opp på ein liten gard i små og trånge kår
men tanken går tilbake til dei glade barndomsår.

Til draumar som eg drøymde og til syskenflokken stor.

Eg minnes barndomstida mi, eg minnest far og mor.

:1: I draum er døra opa, ja og drøyma det er fritt

då vert du det du gjerne vil, då reiser du så vidt.

So ville eg på skule og eg meinte det sku gå
men so hadde eg ikkje pengar og då var det inga rå.
Eg måtte gå frå gard til gard på arbeid no som før

men er hugen andre stader er eit arbeid som ei bør.
Ei ny dør kan vel opnast om ei dør vert stengd igjen

men vert kje fleire opna står du innstengt

framfor den. 


So møtte eg ei jente som eg trudde eg skulle ha.

Ho lika meg eg lika ho og alle ting var bra.

Men so sa folk du må då bruke vetet du må sjå

han kan kje fø ei kjerring han nei, det kan aldrig gå.

:I: Det var so mange dører som vart stengde på min veg,
dei andre dei slapp inn, men eg sto utaføre eg. :/:

Gjennom dalen vert det bygd ein veg og eg fekk
arbeid der.

A knoge slik på anlegg er det tyngste som ein gjer.

Arbeide som dei andre, være like god det gjeld.

Den lange dag til ende er du slave ja og seld.

Den døra slapp eg inn, og på den staden fekk eg stå.

Men når hugen er ein annan stad vert

arbeidsdagen grå.
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