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Det er to ting som no er i tankane til dei som arbeider i Vassdragsvesenet
her i Oslo, det nye huset og
den nye organisasjonsforma.
18. mai 1956 vart det sett ned ei nemnd som skulle
kome med framlegg om ny organisering. I denne
nemnda vart tidlegare generaldirektør i Norsk Hydro,
Bjarne Eriksen, formann og dei andre i nemnda var
gardbrukar Peder Syltebø, som før var med i Hovedstyret for Vassdragsvesenet
og departementsråd
Rolv
Ryssdal. Generaldirektør Fredrig Vogt skulle vera sakkunnig rådgjevar.
Nemnda kom med innstillinga si 7. februar 1958.
Innstillinga vart trykt og var å få for dei som var
interesserte. I «Fossekallen» nr. 2, 1958, har direktør
Halvard Roald ei utgreiding om denne tilrådinga.
denne tida sidan 7. februar 1958 har det so vorte
arbeidt vidare med saka, m. a. i departementet.
Det er
no kome so langt at saka skal leggjast fram for Stortinget so snart det kjem saman til haustsesjonen. Vi
ser med stor interesse fram til avgjerda.
Den andre store saka er det nye bygget. I brev av
30. sept. 1957 fekk Hovedstyret
til rådvelde inntil
50 000 kroner av konsesjonsavgiftsfondet
til planlegging
og førebuande arbeid med eit nybygg for Vassdragsvesenet. Hovedstyret nemnde so den 15. oktober same
året opp ci nemd som skulle arbeide med planane.
Direktør Roald vart formann, dei andre var avdelingsdirektørane Broch-Due og Årseth og so riksarkitekten.
Det har vore mange rykte desse par åra om kvar vi
kjem til å hamne til slutt. Ei tid heitte det at vi skulle
til Skøyen, men so høyrde vi at den tomta ikkje høvde.
So vart det sagt at bygget skulle reisast oppe ved
Ullevål sjukehus. Då var det fram att med kart, trikk
og bussruter for å sjå kor ein lettast og snarast kunne
kome dit. Ogso denne staden fall bort, no er det meininga at bygget skal reisast oppe på Frogner. Trikkeruter og bussruter har atter vorte granska, so no veit dei
fleste kor lang tid dei kjem til å bruka frå bustaden
sin og til Frogner.
Vi vonar at «Fossekallen» i neste nr. kan ha noko
sikkert å melde om begge desse sakene som har so
mykje å seie for kvar einskild.
S. N.

MED PERMISJON TIL FRANKRIKE
AV OVERING. ASBJØRN VINJAR

Et land med mye rart i.

Med stipend fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige Forskningsråd og permisjon fra jobben i NVE
oppholdt jeg meg mesteparten av
året 1958 i Frankrike. Jeg skulle
studere spesielle problemer i forbindelse med kraftoverføringslinjer,
og hadde tatt imot et tilbud fra
direktør Poyart i Electricite de
France om å få arbeide med dette
ved forskningsavdelingen der. Jeg
skulle altså forlate Brakka og Oslo
for å slå meg ned en stund i Paris;
og jeg skulle få et blikk innenfor
Electricite de France — en av verdens største institusjoner som steller
med produksjon, overføring og fordeling av elektrisk kraft.
En av de første januar-dagene i
1958 forlot vi Oslo, min kone og
jeg, aldeles nygifte og med store
forventninger. I svart vinter dro vi
i turistråket nedover Europa. Det
var annerledes enn å dra på sommertid. Vi hadde nærmest landeveien for oss selv. På hotellene var
det smått om gjester, og derfor fikk
vi spesielt god behandling. Etter en
snøstorm gjennom Danmark merket
vi ikke stort mer til vinter før vi
var hjemme igjen i Norge bort imot
et år senere.
Vel fremme i Paris var det
hundre ting som skulle ordnes. Besøkene på alle offentlige kontorer
for å ordne oppholdstillatelser, arbeidstillatelser o. 1. minnes vi med
liten glede. I Paris blir folk nærmest behandlet som kveg på slike
kontorer. Å reise bust er til liten
eller ingen nytte før en har lært
å skjelle ut funksjonærene på deres
eget språk.
Når en først kommer til ro i Paris,
og kan betrakte pariserne på avstand, er det en fortreffelig by å
bo i. Alt kan en finne der, det er
en hel verden for seg. Alle teorier
og alle uttalelser om denne byen
kan en finne bekref telse på. Den
likner et univers — desto mer en
vet om Paris, desto mer er det igjen
å lære om den byen.
Det er en dyr by å leve i — dyrere enn i Frankrike og i franske
byer for øvrig. Derfor har statsfunksjonærer bosatt i Paris tjuefem prosent høyere lønn enn ellers i landet.

I Paris er det en mengde utlendin,
ger, hvorav endel er utstyrt med
så mye og så sterk valuta at alle får
svi for det ved at prisene løftes i
været. De som bare bor der midlertidig tilhører den ugunstigste kategori; de som ikke kan finne noen
permanent god løsning på husspørsmålet og som alle ønsker å berike
seg på. Det er bare å venne seg til
å betale — var det råd vi fikk av
en kone på loppetorvet. Og så må
en prøve å venne seg av med å ha
lyst til å kjøpe alt det lekre som
frambys, for lekkert er det alt de
frister med i utstillingsvinduene i
de fine forretningsstrøkene. Ingen
steder har jeg sett forretningsmenn
så dyktige til å vise fram sine varer
som i Paris. Og handelen går; får
en ikke full pris, så går det kanskje
med en reduksjon. Det er ikke pruting i vanlig forstand. Jeg har inntrykk av at det er bare turister og
dumme mennesker som betaler diskepris. Alle andre kjøper til redusert pris, gjennom interessekontorer
og forskjellige salg- og kjøp-organisasjoner. De som kan dokumentere
at de har en tallrik familie å forsørge får uten videre billigere varer,
kino- og teaterbilletter, og de reiser
billigere med offentlige kommunikasjoner.
Om søndagene drar pariserne ut
av byen. Alle har biler
knøttsmå
utgaver som skal presses til det ytterste. På landeveien går all trafikk
ut på å kjøre forbi hverandre. Det
samme gjelder i byene også forresten. Fartsgrenser er til for ikke å
overholdes. Risikabel og til dels farlig er kanskje trafikken, men fart ser
ut til mye å være en vanesak. Alle
trafikantene blir øvet i å kjøre med
stor hastighet. Gatebredden blir utnyttet til det ytterste. Trafikkonstablene piper irritert til dem som kjører
med unødig stor forsiktighet. Vikeplikten tas ikke så høytidelig; den
som har størst fart og som kommer
først fram passerer først. Høflighet i
trafikken blir det så som så med på
denne måten, men effektiv blir den.
Hensikten for alle er å komme fortest mulig fram med en rimelig grad
av sikkerhet.
Oslo har Nordmarka, Paris har
skogene
svale, dype skoger som

krysses av utallige smale bilveier
og grasgrodde stier hvor en også kan
bile. En times tur fra byen opplever
pariserne her naturen, sittende langs
veikanten i sine medbrakte fluktstoler foran bugnende lunsjbord. For
lunsj går det ikke an å være foruten.
Ingen virkelig franskmann lar være
å spise både vel og lenge ved høgstdag, uansett hvor han måtte bef inne
seg. Etter et måltid med mye mat
og god vin setter han seg så mett og
trett til rattet og raser videre inntil
han på hjemtur blir sittende fast
i bilkø og bruker tre timer på tre
kilometer.
Endel trafikkuhell skyldes nok
alkohol, men nå er det heldigvis
slutt på den tiden da beruselse formildet omstendighetene ved biluhell. Alkoholproblemet er stort i
Frankrike, større enn hva en får
inntrykk av ved første øyekast. Det
oppf ordres til edruelighet overalt —
barn bør ikke få alkohol og voksne
bør nøye seg med en liter vin for
dagen. Omsetningen av vin og brennevin spiller imidlertid en så stor
rolle i produksjonen og forretningslivet at problemet vanskelig kan beherskes av myndighetene. Franskmennenes vaner lar seg vel heller
ikke så lett forandre.
Den fjerde republikk gikk over
i historien og den femte så dagens
lys mens vi var der nede. Alle mennesker diskuterte politikk, og alle
hadde sin mening og alle uttalte
sitt syn på saken og forklarte «la
situation actuelle de la France».
Interessant var det å følge på nært
hold — blant franskmenn
det
som hendte under omveltningen.
Særlig var det spennende å være
vitne til de demonstrasjoner som
foregikk fra tid til annen i Paris —
opptøyer, politi med køller og pistoler og maskingevær — protester,
opprop og streiker på arbeidsplassene. Under alt dette oppstyr viste
alle mennesker en sympatisk vilje
til å komme fram til det riktige og
rettf erdige. De ønsker fred og framgang for hele det franske imperium.
Gjennom våre reiser lærte vi mye
av Frankrike å kjenne. Det er et
vakkert og rikt land med sympatiske innbyggere som strever hardt
og effektivt som alle andre for å
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heve sin levestandard. Vi er glade
for at vi fikk anledning til å oppholde oss så lenge i Frankrike og
blant franskmenn — et land og et
folk som i grunnen ikke er så svært
forskjellig fra Norge og nordmenn.

blant verdens nasjoner. Elektrisitetsproduksjonen er fordoblet i løpet av
den siste ti-årsperioden. På samme
tid økte antall ansatte i EdF med
bare ca. 10 prosent. Effektiviteten
har altså økt vesentlig siden nasjonaliseringen. Ved utgangen av 1958
var det omtrent 80 000 beskjeftiget
Electricite de France.
i EdF. Kraftprisen var i 1957 ti til
I Frankrike ble elektrisitetsforsy- femten ganger kraftprisen i 1938,
ningen nasjonalisert i april 1946. mens vareprisindeksen til sammenDet var framsynte menn som sto i likning da var steget til omtrent
spissen for dette verk. Med bitre tredve ganger 1938-nivået.
erfaringer fra vanskeligheter med
EdF er en vital institusjon. EdF's
særinteresser representert av et tuingeniører
har store arbeidsområder
sentall selskaper, som hindret en
rasjonell og rettferdig utbygging og og tilsvarende store myndighetsomfordeling av den elektriske kraft, råder. Arbeidsintensiteten er ganske
samlet de seg om den store opp- stor og personellets kvalifikasjoner
gaven som førte til Electricite de blir godt utnyttet. Det er en rimelig
France. EdF, som er en av verdens fordeling av personell av de forskjelstørste institusjoner i sitt slag, er of- lige kategorier. Lønnsnivået ligger
fentlig med en industriell og kom- noe høyere i industrien som derfor
mersiell karakter. Den opererer med tapper EdF for endel flinke folk.
sitt eget, uavhengige budsjett, men Før nasjonaliseringen var det omvendt; da strømmet folk fra induvirksomheten er statskontrollert.
strien til kraftselskapene.
EdF ledes av et administrasjonsråd
EdF har vist at de makter de
som består av representanter for
myndighetene, forbrukerne og EdF's store oppgaver. Et 400-kilovolts
overføringssystem fra Alpene til
personell.
Paris
ble satt i drift i 1958. Dette
I EdF's organisasjonsplan inngår
under generaldireksjonen seks per- anlegg bærer preg av å være godt
manente arbeidskomiteer og seks planlagt. Det er bygget på grunnlag
hjelpeavdelinger. Dessuten er det av så vel egne som andres erf arinavdelinger som tar seg av produk- ger, og er ikke minst basert på EdF's
sjon, overføring og fordeling, ut- egne forskningsresultater og underbygging, forskning og utvikling, per- søkelser. Anlegget vitner om et nært
sonalspørsmål og finansielle og samarbeid mellom EdF og fransk
juridiske spørsmål. Til denne grup- elektroteknisk industri.
EdF tar stadig på seg nye opppen er det også knyttet et generalgaver. 400-kilovoltsystemet vil etter
sekretariat.
Det vesentligste av EdF's admini- hvert bli utvidet. I 1959 starter de
strasjonsapparat ligger i Paris. Når opp to atomkraftverker på tilsamdet gjelder drift av de elektriske an- men 300 megawatt. I elven Durance
legg og installasjoner, er landet delt i Lav-Alpene er de i ferd med å
Serre-PoNon-prosjektet,
opp i åtte områder, hvert med sitt realisere
driftssentrum. I Paris finnes en last- som fra 1960-61 av årlig vil gi ca.
sentral som står i forbindelse med 750 giga-watt-timer foruten store
fordeler for landbruket i Provence
mindre regionale lastsentraler.
EdF produserer ca. 60 prosent av ved at irrigasjonsanleggene kan utall elektrisk kraft i Frankrike. Resten vides. Serre-PoNon-demningen, som
blir produsert av forskjellige selska- er Europas største hittil, bygges som
per, — det nasjonale Rhône-kom- jorddam — 123 meter høy og 600
pani, Frankrikes kullgruver, den meter lang. Kanal-anlegget Donfranske stats jernbaner og av noen zere—Mondragon nede i Rhônestore industriforetak. Dessuten for- dalen er på det nærmeste ferdiggår en viss kraftutveksling med ut- bygd. Dette imponerende anlegg,
landet. EdF besørger all overføring som er utført av det nasjonale
av elektrisk kraft innen landet og Rhône-kompani hvor EdF inngår
står for all kraftutveksling med ut- som interessent, er realisert ut fra
landet. Praktisk talt all fordeling hensyn til så vel kraftproduksjon
som til elvetransporten og irrigaordnes av EdF.
I 1958 ble det produsert vel 60 000 sjonsanleggene. Ved Saint-Malo på
giga-watt-timer elektrisk kraft i nord-kysten er de i ferd med å
Frankrike, omtrent likt fordelt på bygge verdens første flo- og fjærevannkraft og varmekraft. Regnet pr. kraftverk. Og sammen med britene
innbygger ligger Frankrike forbruks- bygges nå kabelforbindelsen over
messig på åttende eller niende plass kanalen mellom det britiske og fran-
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ske samkjøringsnett. For øvrig er
franskmennene opptatt av å utnytte
de store forekomstene av naturgass
som finnes i sjødistriktet innenfor
Biskaia-bukten. Foruten å overføre
gassen direkte i rørsystem til de
nærliggende landsdeler, forsøker de
også å utnytte den i elektrisitetsproduksjonen. Ved siden av disse spesielle prosjekter arbeides det selvfølgelig med den ordinære utbygging av elektrisitetsforsyningen.
Overføringsnettet er sterkt utbygd
og gir gode reservemuligheter. Gamle
anlegg blir etter hvert revet eller
modernisert.
EdF's forskningsavdeling har sine
kontorer i Paris. De fleste forsøkslaboratorier befinner seg ved Fontenay noen kilometer syd for hovedstaden. Der ligger samlet flere laboratorier som tilhører forskjellige institusjoner. Av EdF's totale budsjett,
som eksempelvis i 1957 var på ca,
tre milliarder norske kroner, gikk
omtrent 1.25 prosent, eller nærmere
førti millioner norske kroner, tiI
forskning og utvikling. Disse tall gir
et begrep om hvilken rolle denne
avdeling spiller for fransk elektrisitetsforsyning. Fra et utstrakt nett
høstes driftserfaringer som kan bli
systematisk bearbeidet og danne
grunnlag for en hensiktsmessig og
økonomisk utbygging av framtidige
anlegg. Standardisering kan forholdsvis enkelt gjennomføres. Resultatene kommer i stor utstrekning
industrien til gode. EdF's forskningsavdeling spiller på den måten
også en stor rolle for landet.
Det var interessant å være så vidt
lenge ved Electricite de France og
få anledning til å lære denne institusjonen nærmere å kjenne. I mange
tilf elle har det vært nærliggende å
sammenlikne forholdene i Frankrike med forholdene i Norge. En
institusjon som EdF tillater at det
blir truffet disposisjoner som medfører en naturlig utvikling, og som
gjør at store planer kan bli realisert,
der hvor vi med vårt system i mange
tilfelle kan ha vanskeligheter med å
komme fram.
Selvfølgelig har de endel vanskeligheter å stri med innen EdF også,
men jeg nevner dem ikke her, like
lite som jeg kan gå inn på andre
mindre vesentlige ting.
Franksmennene hadde mye å
lære meg. De tar godt imot sine
gjester. Norge kunne ha nytte av en
bedre kontakt med Frankrike på
vårt felt. Franskmenn og nordmenn
bruker dessuten å komme godt ut
av det med hverandre.

SVALBARD
Av Sigurd E. Gjevik

Brekalving

i Kongsf jord.

Isbre med grotte frå elv. Brøggerbreen,

Fanzsthvtta

til Axel

Oksås.

Kongsf jord.

Maskinist Sigurd E. Gjevik, Aura, har nyleg vore
i Oslo ein tur. Gjevik har vore lang tid på Svalbard,
der han var maskinist på nordlegaste kraftverket
i verda. Fossekallen spurde ham om han ikkje kunne
fortelje litt om dette kraftverket, her i bladet. «Det
med kolfyring, so det er ikkje
var eit dampkraftverk
stort å fortelje om,» sa Gjevik. «Der er elvar på
Svalbard, men det er vatn i dei berre om somaren,
so vi kan ikkje bruke dei til kraftkjelde.» «Kanskje
du kunne skrive og fortelje litt om Svalbard?»
«Ja, so gjerne,» sa Gjevik. Og her kjem det han har
skreve:

Svalbard er fellesbetegnelsen for de norske landområder i Arktisk og omfatter Spitsbergen-øygruppen,
Bjørnøya, Hopen, Kong Karls Land og Kvitøya, og utgjør ca. 65 000 kvadratkilometer, eller like stort som
Holland og Belgia tilsammen.
De største øyene er Vest-Spitsbergen, Nordøst-landet
og Edgeøya. Landet er tildels bergfyllt spesielt på VestSpitsbergen hvor vi finner tildels meget høye fjelltopper
som Newtonfjellet på 1730 m og Eidsvollfjellet 1454 m
og lengst i sør Hornsundtind 1430 m, den siste er det
første seilmerke ishavslosene speider etter på nordtur.
Det er synlig henimot 120 kvartmil fra land.
Endel av landet er dekket av store isbreer, de største
er Kongsbreen. Blomstrand-breen og 14. juli-breen.: På
Nordostlandet har vi innlandsisen over 600 m høyde.
Klimaet er arktisk, men det finnes henimot 100 forskjellige blomster og planter. Lengst i sør ved Hornsund
og Belsund vokser også arktiske bjerketrær, ja helt oppe
under Blomstrandbreen på moreneskråningen, bare 120
mil fra Nordpolen, har vi funnet forblåste buskvekster
med kraftige bæraktige blad. Her inne hekker for øvrig
grågåsen i tusenvis om sommeren. — Om høsten drar
de tilbake til det indre av Afrika (den blå Nil bl. a.).
Dyre- og fuglelivet er også rikt. I nord ved Hinlopenstredet har isbjørnen sitt virkelige hjem i drivisen. Her
har det hendt at fangstfolk har tatt henimot 100 bjørn
på sesongen. Selv i grubebyen Ny Alesund hadde vi
flere ganger besøk av isbjørn i byens «gater», ja sogar
inne på verkstedet og kraftstasjonen. De var meget
godslige og nysgjerrige. I de første år etter siste verdenskrig var bestanden av polarrev svært stor og tam, hele
vinteren kom de helt ned til grubene, til dels inn i
spisebrakka, og forsynte seg med mat ut av fingrene
på grubearbeiderne. Ja, en rev druknet sogar i et sirupsfat på lageret i butikken, bare rompa stakk opp om
morgenen. Ellers er det innført en del rein og moskusdyr som ser ut til å trives godt der oppe. Arktisk rype
finnes også, dessuten et utall av sjøfugl som er sjelden
på andre steder av kloden. — Sel og kobbe finnes også.
Renovasjonen blir billig og effektivt utført av polarmåkene i tusenvis i grubebyene.
— Disse måker er langt større enn de vi er vant med
og er glinsende hvite i fjærdrakten, majestetiske og
tamme. De går ikke av vegen for folk eller biler (all
fugl er fredet der oppe), det eneste som kan få dem til
å rikke seg er dampfløytene på lokomotiver og båter.
Ved Wood-Bay, nord for Kings Bay, finnes enda
varme kilder som holder en temperatur på ca. 30 gr.
Det skal være levninger fra en kjede av vulkaner som
har strukket seg fra Island over Jan Mayen til Svalbard.
Landet ble visstnok oppdaget omkring år 1000, men
glemt igjen. I 1596 ble Svalbard gjenoppdaget av holFOSSEKALLEN
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Pumpekraftverk
I ELEKTRISITETSFORSYNINGEN
Elektrisk energi kan som kjent ikke lagres i noen
særlige mengder til bruk når det trengs. Istedenfor må
en lagre den potensielle energi som brukes for å skaffe
til veie elektrisk energi, enten nå denne potensielle
energi består av kull- og oljelagereller av oppdemmede
vannmasser.
I noen tilfelle vil en bedre kunne nytte ut den energien som finnes i vassdragene dersom en i perioder
med lite energiforbruk i det elektriske fordelingsnettet
kunne nytte overskuddskraft til å pumpe vann opp i
høyereliggendebasseng for å ha det i reserve til lasten
(strømforbruket) blir større.
Anvendelse av pumpekraftverk i elektrisitetsforsyningen blir muliggjort på grunn av det faktum at det
er stor forskjell i strømforbruket etter som det er natt
eller dag, søndag eller mandag, vinter eller sommer.
Strømforbruket til lys og koking og vanlig industri
er selvsagt størst om dagen. Kraftslukende elektrokjemisk storindustri går derimot som regel med om lag
samme belastning 24 timer i døgnet, året rundt.
Størrelsesordenen av variasjonen i energiforbruket
illustreres av et par kurver. Fig. 1 viser variasjonen over
døgnet for et vinterdøgn i et mellomeuropeisk land.
Toppene på døgnlastkurven når en midt på dagen når
det alminnelige forbruk er størst. Av kurven ser en
forresten at lyslasten er nokså dominerende i vedkommende land om vinteren.
Fig. 2 viser hvordan maksimallasteni Østlandets samkjøringsområdevarierer med årstiden. Den store variasjon fra sommer til vinter skyldes for en stor del bruk
av elektrisk energi til romoppvarming, noe som er
nokså egenartet for Norge.
Ut fra lastkurvene ser en at det er nødvendig med
gode reguleringsmuligheterfor energiproduksjonen.
——
I motsetning til de fleste andre land er det i Norge
vasskraftverk som står for størstedelen av den elektriske energiproduksjonen,og de gode reguleringsmuligheter som en har for disse har gjort at pumpekraftverk ikke har fått så stor anvendelse her i landet.
Det eneste pumpekraftverk av noenlunde størrelse
er så vidt vites Nord-Trøndelag Elektrisitetsverksstasjon Brattingfoss1) med en generatoreffekt på ca.
10 MW.

Noen fullstendige oppgaver over hvor stor samlet
installasjon det finnes av pumpekraftverk er ikke funnet, men i Europa skulle det i alle fall være over
3000 MW installert pumpeeffekt. Særlig i Tyskland er
det bygd en rekke større stasjoner.
Den første anvendelse av pumpekraftverk skriver
seg helt fra 1882 da en pumpestasjon ble bygd for
elektrisitetsforsyningenav Ziirich, men de fleste større
stasjoner skriver seg fra de siste 15-20 år.
———
De naturlige forutsetninger som gjør at en finner
det lønnsomt å bygge et pumpekraftverk kan variere
noe. Det kan være at reguleringsmagasinenei et vassdrag av forskjellige grunner er for små slik at mye
vann går tapt i flomperioder, mens en samtidig har
høyereliggende magasiner som ikke fylles i samme
vassdrag.
I enkelte elver kan det være vanskelig å lage reguleringsdammeri selve hovedvassdragetdersom det ikke
er naturlige sjøer fra før. Derimot kan det finnes bielver eller sidedalfører som egner seg godt for oppdemning.
Det kan da komme på tale å bygge et pumpekraftverk der en større elv er nedre basseng og en naturlig eller kunstig innsjø er øvre basseng.Mange pumpekraftverk i utlandet er bygd etter et slikt prinsipp,
f. eks. Sverigesstørste pumpekraftverk, Letten i Klara,
elven, Storbritannias største pumpekraftverk i Wales
og flere pumpekraftverk i Tyskland og andre land.
I mange pumpekraftverk er det også en del naturlig
tilsig slik at ikke alt vann må magasineres ved opppumping. Disse blir da driftsmessig sett en kombinasjon av et vanlig vasskraftverk og et pumpekraftverk.
I en god del utbygde vassdrag er det flere kraftstasjoner etter hverandre nedover vassdraget. En magasinering i et høyereliggendebasseng vil da også senere
komme de kraftstasjonene som ligger lenger nede til
gode, mens flomvannet ellers kanskjegikktapt ogsåher.
Slik kan det vinnes inn vann også for andre kraftverk.
I Brattingfossregner en således at mens vannet pumpes opp 120 m kan det nyttes i et fall på 300 m i
generatordrift.
Etter formålet med pumpekraftverket kan en skille
mellom kraftverk for døgn- og delvis ukeregulering og

Brattingfoss
pumpekraftverk
er blitt inngående
beskrevet av
direktør Håland i NTE i en artikkel i ETT nr. 17 for 1955, og av
overingeniør
Bottheim i A/S Proton, Trondheim,
i et foredrag i
NIF, Elektroingeniørenes
gruppe, Oslo, den 4. mars 1959.

kraftverk for års- og flerårsregulering. Døgnreguleringsverk kommer spesielt på tale der hvor varmekraftverk
produserer
mesteparten
av den elektriske energien.
For å få liten regulering på varmekraftverkene
kan da

lenderen Barentz. På den tiden var det store mengder
Grønlandshval langs kysten der oppe, og både hollendere og engelskmenn tok opp hvalfangsten. Baskerne
som til da hadde vært de ledende på hvalfangsten ble
akterutseilt, og de gikk etter hvert over som mannskap på engelske fangstfartøy.
Hvalfangsten ble i stor utstrekning drevet fra landstasjoner. I første halvdel av det syttende århundre
grunnla hollenderne en kjempestor hvalstasjon på

Amsterdamøya ved Svalbard, hvor det i sommersesongen skulle ha vært en by på ca. 10 000 mann. Fangsten
ble drevet meget intenst. Til sine tider deltok det over
200 skuter fra hver av de to nasjoner.
Fangsten ble drevet i nesten 300 år, hvalbestanden
ble da sterkt redusert og fangsten ble ulønnsom. Rester av hvalbyene fra denne tiden er ennå å finne på
Svalbard.
I vår tid er landet mest kjent for kulldriften.
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Fig. 1. Belastningskurve
for et vinterdøgn
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opptegnet

etter

oppgaver

for

en virkedag i midten av hver måned. (Samkjøringens årsberetning 1957-58.)

Fig. 3.

Arrangement
av pumpekraftverk.
(Brattingfoss.)

energi fra disse brukes til å pumpe vann opp om natten
til bruk av toppkraftlevering dagen derpå.
———
Virkningsgradenfor et vasskraftverker høy selv om
belastningen varierer innen vide grenser. Likeledes er
tregheten ved reguleringen liten da det tar kort tid å
regulere vanntilførselen til turbinen når belastningen
forandres.
Annerledes er det med et varmekraftverk. Skal dette
kunne nyttes rasjonelt må det helst gå for full belastning 24 timer i døgnet året rundt. Da den termiske
tregheten er stor vil ikke med en gang en mindre belastning gi minsket brenselsforbruk og tilsvarende vil
en øket belastning ikke kunne tas med en gang.
Skulle det inntreffe et uhell på et annet kraftverk
slik at en måtte starte opp et reservevarmekraftverk,
ville dette kanskje ta et døgn eller mer dersom dette
ikke «sto med dampen oppe» i påvente av slike uhell.
Det er selvfølgeligurasjonelt å «fyre for kråkene» bare
for å være sikret reserve ved inntreffende uhell og store
belastningstopper, men der hvor basiskraften i elektrisitetsforsyningener kull- og oljefyrte varmekraftverk
er dette i mange tilfelle nødvendig.
Et pumpekraftverk vil her være verdifullt som reserve, samtidig som det selvsagt nyttes til å jevne ut
lastkurven over døgnet, uken eller året.
Atomkraftverk som det etter hvert begynner å bli
en hel del av i Europa og USA er enda mer ømfintlige overfor lastendringer enn konvensjonelle varmekraftverk, og her er en derfor i enda sterkere grad avhengig av kraftverk som kan regulere toppkraften.
———
Utførelsen av selve pumpeanleggetvarierer litt etter
de forhold aggregatetskal arbeide under og selvfølgelig

Fig. 3.

også etter hvor det er bygd. Det vanlige i Europa er
pumpe, turbin og synkronmaskinsom nyttes både som
motor og generator. Det er bygd både horisontale og
vertikale aggregater.Pumpehøydene varierer fra ca. 20
m (Niagara) og opp til vel 1000 m i enkelte pumpekraftverk i Alpene. Aggregater på opp til 83 000 kW
med en samlet installasjon på ca. 300 000 kW i en
stasjon er i drift (1957 tall).
I USA er det konstruert en kombinert pumpe og
turbin slik at en bare får to enheter akkurat som i et
vanlig vasskraftverk. Dette forenkler selvfølgelig utførelsen, men gir også ekstra problemer. Virkningsgraden blir således litt mindre da det er vanskelig å
utforme den kombinerte pumpe/turbin slik at den er
ideell både for pumpe- og turbindrift. Dersom en har
regulerbare skovler på turbinen eller kan variere
tallet på synkronmaskinen,kan en få bedre virknings,
grad, men utstyret blir da straks mere kostbart og
komplisert.
På fig. 3 er vist arrangementet i Brattingfoss.
Noenlunde liknende arrangementer er vanlig for de
fleste pumpekraftverk i Europa.
En skal også i korthet nevne hvordan driften kan
foregå.
Ved aggregat med separat pumpe og turbin er det
som regel en kopling (f. eks. tannkopling eller hydraulisk kopling) mellom pumpe og turbin eller mellom pumpe og synkronmaskin.Dersom en slik kopling
finnes, er det vanlig at pumpen er utkoplet ved turbindrift, mens turbinen roterer med i pumpedrift.
Generatoren er som regel en synkronmaskin og når
denne skal gå som motor i pumpedrift, må den nå
opp i synkront omdreiningstall før den kan koples inn
på nettet og belastes. For å få den opp i denne hastigFOSSEKALLEN

het nyttes turbinen som så roterer med i pumpedrift.
Da vannet i turbintrommen blåses ut med trykkluft
ved pumpedrift, vil turbinen rotere i luft og tapene
blir ubetydelige.Litt vann tilføres for kjøling.
Når en skal starte opp i pumpedrift vil dette altså
i hovedtrekkene foregå slik:
Koplingen mellom synkronmaskin og pumpe (eller
mellom pumpe og turbin) koples inn slik at alle tre
enheter er sammenkoplet. Det slippes vann på turbinen som begynner å rotere. Pumpehuset er foreløpig
fylt med luft. Når en har kommet opp i normalt turtall, koples synkronmaskinen til nettet og en stenger
gradvis for vanntilførselen til turbinen mens en åpner
for pumpen. Når vanntilførselen til turbinen er helt
avstengt slipper en trykkluft inn i turbintrommen slik
at vannet der blir presset ut.
Et slikt forløp har en i Brattingfoss.Her er alle funksjoner automatiske og start og stopp er fjernstyrt fra en
annen kraftstasjon.
Dersom turbin og pumpe er bygd som en enhet, må
en ha en stor asynkronmotorfor å starte pumpen. Starten foregår her også i luft, og først når synkronmaskinen er innfaset på nettet kan en begynne å belaste
pumpen.
I pumpekraftverk blir det mye mer
og utkopling enn på et vanlig kraftverk, og det er viktig at det
ikke tar for lang tid å legge om driften.
For start av generator trengs nå vanlig 2-3 minutter, start av pumpe 5-7 minutter, og for stopp trengs
ca. 3 minutter for beggeved god bremsing.
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Når vannet først må pumpes opp og deretter renne
ned igjen for å drive turbinen vil selvsagt ikke den totale virkningsgradbli så stor. Regner en med alle tap
vil den vanlig liggemellom 60 og 70 prosent.
Til syvende og sist er spørsmålet pumpekraftverk
eller ikke som alle andre investeringer et spørsmål om
rentabilitet. Kostnadene varierer selvsagt fra prosjekt
til prosjekt og konkrete tall for selvkostprispr. kWh er
det lite av. Den installerte effekt i relasjon til den
energimengdesom vinnes inn gir ikke alltid noen god
pekepinn da de bygningsmessigearbeider varierer mye.
I Østerrike der det finnes flere store pumpekraftverk vinnes inn ca. 635 mill. kWh årlig med en installert pumpeeffekt på ca. 500 MW. (1956 tall).
I Brattingfoss har en regnet med å vinne inn gjennomsnittlig 20 mill. kWh for året med en installert
effekt på 10 MW. I virkeligheten har den innvunne
energien her vært ennå større. Produksjonsprisenfor
den innvunne energi er her regnet til 0.7 øre pr. kWh
når en tar hensyn til kapitalutgifter p. g. a. pumpeanlegget.
I de industrialiserte land viser toppene på lastkurven
en tendens til å stige relativt fortere enn «dalene», og
det betinger større behov for toppkraft i framtiden.
Likeledes vil atomkraftverkene i sin nåværende form
bare kunne anvendes til grunnbelastning og toppkraft
må skaffes til veie på andre måter.
Ved siden av vanlige vasskraftverk vil pumpekraftverk nok med fordel i sterk grad kunne anvendes til å
dekke behovet for toppkraft.
E. 0.
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Frå flintsag til elektrisk sagbruk
den etter midten. Meir enn to bord av kvar stokk
kunne dei ikkje få, for det let seg ikkje gjera å kløyva
den meir enn ein gong på den måten. Alt det andre
av stokken som måtte bort hogg dei vekk med øksa.
Tredebila var alt i vikingtida eit vel utvikla reidskap
som hadde om lag same forma fram til vår tid. Sagene
Vedsager med tregrind.
dei hadde vart berre bruka til småarbeid. Vassaga,oppgangsagavart oppfunne ikring 1340,den kom til Noreg
omkring 1520, og det var truleg ein hollender som
Saga og øksa er jamgamle reidskap. Egyptaranebruka bygde den første saga her i landet, i Bergen.
saga som snikkarreidskap 2-3000 år f. Kr. Her i
Det har vore vanleg å tru at dei hadde handsager
Europa laga dei sager av flint liksovel som øksar. I først, og so kom vassagene.Dersom ein med handsag
bronsealderen støypte dei sager av dette metallet som meiner sager som vert drevne med handkraft, so er
dei Ogstøypte øksar av. Men medan øksa alt då langt dette rett. Men med handsag meinte dei ei sag til å
på veg hadde same skap og same bruk som i dag, var sage bord eller plank, og då er det ikkje so sikkert.
sagene heilt ubrukelege til mykje av det dei vert bruka Handsaga til dette arbeidet kom truleg ikkje i bruk
til no. Ja, øksa var so god at det var den som hadde før vassaga. Føre den tid hadde dei ikkje hatt sagblad
mange av dei funksjonane som saga har i dag.
som var so bra at dei kunne tevle med øksa. Det at
I gamal tid felte dei treet med øks og bygde husa namnet på desse kløyvesagenevar handsag skulle tyde
av runde stokkar. Til båt hola dei ut ein tjukk tre- på at dei kom seinare enn vassagene.Beggevar sager
stamme eller bygde seg ein flote av fleire stokkar. til samme bruk, men folk sa ikkje vassaga,dei sa NesFørst då dei tok til å bygge båtar fekk dei for alvor saga eller Holt-saga, alt etter staden der saga stod. I
bruk for bord. Dei hadde ikkje sager som kunne bru- dei gamle oppgangsagenebruka dei tjukke handsmidde
kast til slikt arbeid. I staden bruka dei øksa og navaren. sagblad, desse vart helst for tunge å arbeide med som
Når dei skulle lage bord og plank bora dei hol i stok- handsager, dei kløyvde heller stokken og bruka øksa
kane med ein navar og so dreiv dei inn kilar og kløyvde til resten, som dei hadde gjort før saga kom.
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Oppgangssag.
a

Handsag.
Eg har saga mange

hundrade

alner med denne

sagrame,

sagbenk,

b

c

sagblad,

d

sagstong.

saga.

I kring 1780 var dei i England komne so langt at dei
laga sager som var so tynne og gode at dei kunne
brukast til kløyving for hand av store stokkar, i konkurranse med kløyving med kile og øksing.
Dei to metodane vart bruka jamsides. Eg har sjølv
sett stokkar i ein seterfjøs der det syner at mesteparten
av stokken er saga, men i tjukkenden har dei bora hol
og kløyvd med kile.
Handsaging og vassaging vart Og bruka side om side.
Når materialen skulle seljast var det greidt, då skulle
den til sjøen eller fram til veg og der låg vassaga. Noko
anna vart det når dei skulle bygge seg hus sjølve og
hogg i eigen skog. Ofte låg husa høgt oppe i lia og
veglaust. Dei sette seg då opp to bukkar som dei la
stokkane på. Ein mann sto oppe på bukken og ein sto

under. Han som sto oppe var sagmeister og styrde saga
og passa på at den gjekk rett. «Ondesagaren» berre
drog saga ned, han var drivkrafta, for det var når saga
gjekk nedover den skar. Dette var heile sagbruket for
handsaga. Når dei so hadde saga tømmeret let dei det
tørke, og det var då lett å frakte fram til byggjestaden.
Det dei kunne spara inn med arbeid ved å bruke vasssag, gjekk ut att i transporten fram og tilbake.
So seint som kring hundradårsskiftet var det vanleg
med handsaging av hustømmeret some stadar. I 1913
vart det byggt eit hus i Onsøy midt i skogbruksbygdene
i Østfold, der alt reisverket vert øksa firkanta med
tredebila. Kring 1920 veit eg det vart byggt sel (seterbu)
i Nordfjord, der stokkane vart kløyvde med handsag
og øksa flate på den andre sida. Og i 1930 vart det
byggt ei løe i Sunnfjord der all den grove materialen
vart øksa firkanta.
s ay
maleMake.

Sagbukk.

Sagbukk.
FOSSEKALLEN

9

Noko som gjorde handsaga so pass tevlingsfør var
at ein med den kunne saga stokkane kor lange dei var,
og det hadde mykje å seie, serleg for material til skipsbygging.Vassagene derimot var bygde berre for ei viss
lengd på stokken.
Eg har prøva å finne ut kor mykje dei kunne saga
i timen med dei ymse sager. Tala som kjem her er det
eg har kome fram til, men det er berre for å kunne
sjå det so nokonlunde.
Med ei handsag saga dei 7 meter i timen 12 tommar
stokk. I 1590 kunne dei greie 21 meter i timen med
vassag og i 1790 var dei komne opp i 60 meter i timen
med eit sagblad, kring 1575 tok dei til å setje fleire

blad i same sagråma, men i hundradåra framover vert
det helst bruka berre eitt blad.
Endå sirkelsageneer av yngre dato veit ein ikkje kva
tid den vart oppfunna. Kanskje i Holland år 1600.Dei
fleste sager i dag er sirkelsager. Den materialmengd
ein kan skjære med ei slik toler ikkje samanlikning
med dei gamle oppgangsageneog endå mindre med
handsagene.
Den tid vasskrafta vart bruka direkte var det ofte
lang transport på tømmeret som skulle sagast.No fører
ein fossekraft gjennom lange leidningar fram til tenleg
sageplass,so no er handsaga sine dagar talde. Men den
har letta folk i arbeidet i eit par hundrad år og gjort
si teneste.
S. N.
000000000000*

UTBYGGING

AV ØVRE NAMSEN

Vassdragsvesenets behandling av konsesjonssaken
Av overingeniør

Vassdragsavdelingener etter § 4 i Instruks for hovedstyret for NVE tillagt «saker som vedrører: Ervervsog reguleringskonsesjonerog tillatelser etter vassdragsloven, innkreving av konsesjonsavgifterog kontroll med
betingelsenesoverholdelse.Tilsyn med vassdragog med
anlegg i eller over vassdrag, saker vedkommende ferdsel og fløting. Administrative avgjørelser etter vassdragsloven. Oppgaver til Riksskattestyret». I Fossekallen nr. 2/1956 er personalet ved vassdragsavdelingen
presentert, og i nr. 2/1955 har overingeniør H. B.
Steensgaard gitt et eksempel på hva avdelingensbefatning med et kloakkanleggbestår i. Redaktøren har nå
greidd å overtale meg til å gi et tilsvarende eksempel på
avdelingens befatning med et kraftanlegg.
Det første den som vil byggeet kraftanleggmå skaffe
seg, er fallrettigheter. Hvis han ikke kommer overens
med falleierne om kjøp av rettighetene, kan han søke
om tillatelse til ekspropriasjoni medhold av vassdragsloven i tilfelle det er kommuner — (inklusive fylkeskommuner) eller staten. Private kan ikke gis ekspropriasjonstillatelse,men kan såfremt de disponerer over
mer enn 50 prosent av fallrettighetene i visse tilfelle
gis tillatelse til innløsning av resten. — Selv om vedkommende således har fått eiendomsretten til fallene
fra grunneierne, må han i tillegg hertil ha konsesjon
etter ervervsloven av 1917 for at eiendomsretten skal
få full rettsvirkning. Kommuner og staten går i det
vesentlige fri ervervslovensbestemmelser.
Videre må kraftutbyggerenvanligvisskaffesegvintermagasiner, han må regulere og/eller overføre. Ifølge
vassdragsreguleringslovenav 1917 er det bare staten
som kan gjennomføre større reguleringer uten konsesjon. Denne friheten for staten er forresten nokså illusorisk, idet det for alle statsreguleringer blir fastsatt
bestemmelser og pålagt avgifter stort sett etter samme
regler som for private og kommunale reguleringer.
Reguleringstillatelseer samtidig både konsesjon og en
utstrakt ekspropriasjonshjemmel.
De aller fleste av våre kraftanlegg trenger således
tillatelser etter en eller flere av de tre nevnte lover:
Ervervsloven av 1917, vassdragsreguleringslovenav
1917og lov om vassdragene (vassdragsloven)av 1940.
10
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Sperstad

Selv om kraftutbyggerener en kommune som vil bygge
i et fullregulert vassdrag og rår over alle nødvendige
fallrettigheter, skal det godt gjøres å få i stand ordning
i minnelighet med alle grunneiere som berøres. De
aller fleste må for å få alle spørsmål om tomter, grunnarealer o. 1. i orden, søke om ekspropriasjonstillatelse
etter vassdragslovens§ 62.
For å illustrere dette ved et eksempel,skal jeg i korte
trekk referere behandlingen av saken vedrørende utbyggingav Øvre Namsen.
Med Industridepartementets påskrift 10. september
1957 fikk Hovedstyret oversendt søknad fra NordTrøndelag Elektrisitetsverkav 31. august s. å. Søknaden
var svært omfattende (ca. 12 maskinskrevne sider)
men gjaldt i det vesentligste:
Rett til en overføring av Namsen fra Namsvatna
gjennom Vekteren til Limingenog videre til Tunnsjøen.
Rett til å regulere Vekteren og Limingen.
Tillatelse til å ekspropriereden grunn og de rettigheter som trengs for utbygging av fallet mellom
Limingen og Tunnsjøen.
Rett til å ekspropriere samtlige fallrettigheter i
Tunnsjøvassdraget fra Tunnsjøen til Namsen.
Det første spørsmål som måtte avklares i denne
saken, gjaldt fallrettighetene. Man ba søkeren om tilleggsopplysninger,og det framgikk at av fallet eides ca.
50 prosent av staten og det meste av den andre halvdel av firmaene Van Severen og Bangdalsbruget.NordTrøndelag fylke disponerte ingen av de nødvendige
fallrettigheter, og da en ikke uvesentlig del av kraftproduksjonen i de planlagte kraftverk skulle gå til storindustri, anså man det tvilsomt om det var hjemmel
for å gi ekspropriasjonstillatelseetter vassdragslovens
§ 148. Hovedstyret underrettet søkeren herom, samtidig som man oppfordret ham til å forsøke å oppnå en
minnelig avtale med falleierne. Dette lyktes også, og
da som kjent staten gikk inn som deltaker i utbyggingen, bortfalt søknaden om rett til å ekspropriere
fallrettighetene i Tunnsjødal.
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Søknaden om tillatelse til regulering og overføring
ble så kunngjort i Norsk lysingsblad for 14. og 18.
desember 1957 og ble sendt distriktet til uttalelse. —
Da reguleringer og overføringer representerer et stort
inngrep i de tilvante forhold i vedkommende bygder
og vanligvis også medfører betydelige skadevirkninger,
inneholder reguleringslovenbestemte regler for hvorledes slike søknader skal kunngjøres og hvem man skal
innhente uttalelser fra. I dette tilfelle var det først og
fremst de to magasinkommuneneRøyrvikog Nordli og
elvekommunen Namsskogansom skadevirkningenegikk
ut over.
Overføringen representerte i dette tilfelle en kraftig
beskjæring av nedbørfeltet til et stort vassdrag, og når
det gjaldt reguleringene, ble forholdet en god del forverret ved at reguleringen i Limingen kom på toppen

av en tidligere svensk regulering.Under sakensbehandling fant søkeren å burde forandre planen for å mildne
skadevirkningeneog sendte derfor inn søknad om planendring datert 26. juli 1958. Denne ble kunngjort og
forelagt distriktet på vanlig måte.
Uttalelsene fra distriktet var svært omfangsrike.De
nevnte tre kommuner sendte alene inn mye over hundre maskinskrevnesider, fordelt på tallrike ekspedisjoner, ved siden av at de hadde anledning til å uttale seg
ved flere konferanser her i Oslo og under Hovedstyrets
befaring som fant sted 19. oktober 1957.Det er nemIig
vanlig at Hovedstyret vil se på forholdene på stedet
før det avgir uttalelse i større reguleringssaker.Befaringene må tas i sommerhalvåret — på bar mark — og
helst ikke før distriktsuttalelsene er innkommet.
(Forts. side 22.)
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Finansieringsplan.
I «Fossekallen»nr. 3/1958 var det
Omkostningar:
eit stykke om VassdragsvesenetsBoHovud og entreprerettslag. No sommaren 1959 flytte
nørar
kr. 923020.73 leigebuaraneinn i det nye huset sitt.
Utlegg til tomta . . »
94 940.00 Som sidebilæte her syner er det folk
Konsulenthonorar
frå mest alle avdelingar som bur
og forretningsder, og då vi tenkte det kunne ha
førsel .
»
42 959.27 interesse for lesarane å høyre og sjå
Byggelånsrente. . . »
25 000.00 kor dei har fått det dei som flytte
inn, kjem her litt om det.
kr. 1 085920.00
Huset ligg tett ved Store Ringveg
på Lillo med eit utsyn over byen og
som er avrunda til kr. 1 086.000.00. fjorden som ingen kan ynskje seg
betre. For ei tid sidan var eg ein tur
bort i byggetfor å få greie på kor dei
Det er tanken å skaffapengane so: lika seg der, og alle var velnøgde.
Rentebærande lån kr. 688 900.00 Det er konene som er mest heime i
huset og dei som merkar mest om
Rentefritt lån, nedskrivningsbidrag
154 100.00 det er noko gale. Eg snakka med
fleire av dei, men det var berre
Eigenkapital, innskot
243.000.00 vellete. Det er glas i døra mellom
stova og kjøkkenet, dette er ikkje
kr. 1 086 000.00 so heilt vanleg, men dei eg snakka
med let vel over dette. Kjøkken-

Bygget sett fra Store Ringveg.
FOSSEKALLEN

VPM#11.44p.,

Utsyn frå balkongen.

LGREFSEN
døra kunne vera att og endå kunne
dei fylgje med hva som gjekk føre
seg i stova, og stova verka større av
det.
Dei som har flytta inn i bygget
kom frå alle deler av byen og frå
langt utanom. Ein av dei hadde 3
timar reisetid for dagen og det gjekk
no endå an, men vi fekk ikkje vera
med på noko i byen. Det er det vi
gled oss mest til no, å kunne gå ut
om kvelden, sa han.
Vi andre i Vassdragsvesenethar
meint at dei som bur på Hamang

har vore ein priviligert klasse, men
det er jamen to som har flytta frå
Hamang og inn til Lillo.
Verda er lita, to av dei som har
flytta inn leika saman då dei var 4
og 6 år gamle. Sidan har dei ikkje
sett kvarandre eller hatt kontakt
med kvarandre før no mest førti år
seinare. No vart dei kjende ved at
smågjentene deira leika i lag.
Det er alltid mykje rot kring eit
nybygg, men her har det gått fort
å få orden. Frammøte til dugnadsarbeidet har vore 100 prosent mest
heile tida, so no er det snart ferdig
til å så plenane.
Då arbeidet med å få til dette
byggelagettok til, var det mange av
dei som melde seg på som budde

øyk fisken
Når ein er på ferietur so kan ein være
so heldige at ein får meir fisk enn ein et
opp fersk. Det enklaste er då å salte han
og ta han med seg heim salta; men småauren vert då so tørr at han er ikkje god.
Ein måte som er enkel og mykje betre er
å røyke fisken og legge han i matolje.
Fisken held seg då fin i fleire veker.
Her er framgangsmåten:
Skjær fisken opp etter ryggen og reins
Lengst
han, men ta ikkje ut ryggbeinet.
bak ved sporen skjær ein gjennom so ein
kan vrenge sporen. Legg fisken i saltlake
7-8 timar (over natta). Vask og tørk han
godt, smør so over heile fisken med matolje (på eit lite tøystykke). Varmrøyk han
i nokre timar til skinnet og beinet slepper
kjøtet. Klipp av spor og finnar og legg han
i krukke, glas eller spann og slå matolje
på til det står over fisken.
Enklaste måten å røyke på er å henge
fisken ned gjennom pipa ovenfrå. Ein lagar
seg då ein kjepp med mange spikarar i til
å henge fisken på og spikrar så på ein tverrkjepp som heng over pipa. Sjå fig. Røykmed å legge
kan ein regulere
smaken
einer inn i omnen. Elles so heng han herre
i litt røyk av vanleg ved og då vert han
ikkje so sterkt røykt.
fiskane henger ein lengst
Dei største
nede på stanga.

Dørskilta

viser likestilling.

mindre bra. På desse 3-4 åra
hadde fleire fått seg eit eller anna
som var betre. Men ingen hadde vel
eit slikt utsyn som dei har frå Lillo.
Frå verandaen sin kan dei sjå heile
byen, eg talde ikkje mindre enn 12
kyrkjetårn.
Husleiga er for tre rom og kjøkken kr. 190.00pluss oppvarming,og
med kr. 12 000.00 i innskot.

DEN
SENTRALE
FORSLAGSORDNING
Plakatkonkurransen
Som De vil være kjent med har Sentrali starådet for drifts- og produksjonsutvalg
og Den sentrale forslagstens virksomheter
ordning i samarbeid holdt en konkurranse
om
blant statens arbeidere og tjenestemenn
de beste plakater til bruk i en kampanje
om forslagsvirksomfor større oppslutning
heten.
utkast er:
av de premierte
Innsenderne
Fru Marit Grytdal, NSB, Indre Arna (2).
(1).
Arne Dahl, NSB, Trondheim
Helge Ddbloug, NVE, Oslo (2).
NSB, Asker (1).
Einar Kolbjørnsen,
På forhånd regnet en med at Den senog de større etatene
trale forslagsordning
innen staten ville kjøpe hver sine sett av
ble
For å aktivisere kjøpelysten
plakater.
av de innkomne
det holdt en utstilling
i den nye regjeringsplakater i kantinen
bygning.
av
Hittil har, som nevnt, arrangørene
gått til innkjøp av 6
plakaf,onkurransen
at flere
Vi håper imidlertid
plakatutkast.
utkast kan bli honorert ved at enkelte av
til
de større etatene kjøper inn plakatutkast
eget bruk.
Som ein ser vann ein av Vassdragsvese,
net sine folk to premiar.
FOSSEKALLEN
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Dnnoielse av kIts66tokaIe
frlåt

ktapuetk

H- K

Festen

kan ta til.

IL
Nørsterud

og Bjørnstad

spiller trekkspill

NOKON
BETRE?
Far min er flink han. Hin dagen var
han oppe med eit segfly i to timar — heilt
oppe i klåre lufta.
Pøh, far min sette seg på ei dynamittkasse og er ikkje nedattkomen
endå!
LURT
Litle Ola kjem beljande
over.
Ka e'tess — har du
spør ein mann han.
Ja-a, eg slo meg litt,
for de' atte hun mor bake
trang eg ikkje grina! hiksta

med kurs heimgjort deg nåke?
og va' de' ikkje
kaker i dag, så
Ola.

IKKJE FULLT
Han Ola møtte i retten og forklåra seg
i høve eit tjuveri:
Ja, det var ein stor, stygg kar, akkurat som sorenskrivaren
sjølv. Vel, det er
no gale å seia at folk er stygge lell
han
var no ikkje fullt så stygg då!
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og sag.

Den 28. februar 1959 kunne personalet ved Mår ta
i bruk et flott og nytt klubblokale. Løsningen på et
slikt klubblokale ble at en flyttet en brakke som sto
igjen etter anleggstiden på Daletoppen. At en skulle
få et så flott lokale ut av ei gammel brakke kunne vel
ingen drømme om. De som fulgte med i utviklingen
av lokalet ble snart klar over at her fikk en alle tiders
klubblokale, for dette har jo vært et stort savn ved
Mår kraftanlegg.Før innvielsen måtte alt være klappet
og klart. Reparatørene arbeidet på spreng for å bli
ferdige med border og stoler som en må si er et eget
produkt. Når det gjelder produksjon av stoler så kan
reparatørene hamle opp mot hvilket som helst firma.
Selve interiøret i klubbhuset er meget smakfult, her
har arkitekt og ingeniør arbeidet godt sammen. Selve
fargesammensetningener så avdempet og smakfullt at
det hele er et praktbygg som Mår kraftverk kan være
stolte av. Før selve innvielsen ble det satt i gang en
navnekonkurranse på klubbhuset og det ble ikke lenge
før forslagene strømmet inn på kontoret.
Lørdag den 28. februar var klubblokalet ferdig og
festkomiteenvar da allerede i fullt arbeid. Klokken 19
kunne så toasmaster, Rolf Landgraff ønske samtlige
velkommen til bords. Under middagen gikk praten
høyt og alle var i et perlehumør over å se at de virke,
lig hadde fått et sted hvor de kunne komme sammen
til hyggekvelder. Etter middagen var det forskjellig
underholdning, og «det spørs» sørget Gjest Nørsterud og Bjørnstad for. Så kom kveldens store høyde,
punkt, navnekonkurransen. Det var nok mange som
var spent da ing. Hagen gikk fram for å utrope
vinneren av navnet på klubblokalet, og i dette tilfelle
ble det 2 som hadde like navn. Mårvang ble navnet,
og de som seiret var I. K. Sørensen og Gjest Nørsterud
som hver ble tildelt blomster. Senere gikk en så over
til dansen, og de fleste hadde sikkert ordnet seg med
barnevakt, for festen sluttet ikke før ut i de små timer,
og alle var de et minne rikere i livet. Da Mår sto som
arrangør av det årlige skirenn mellom kraftverkene
med understasjoner, ble det også en opplevelse for
løperne å kunne få være med å innvie dette lokalet.
Senere ble det holdt et barneskirenn med fest og premieutdeling for barna. Ellers er klubblokalet benyttet
til mosjonspartisom er meget populært ved Mår kraftverk.
Ivar K. Sørensen.

STILLE KOLLEKT
Det var «vekkting»
i ei bygd i Nordhordland, og dei to preikarane streva hardt
for å få folket mjuke. So var det ein kveld
dei forkynte:
I kveld skal me ta opp ein stille kollekt, og dersom det er nokon som ikkje
veit kva stille kollekt er for noko, so kan
me fortelja at i stille kol/ekt brukar me
berre setlar!
OG SA VAR DET
mannen som var i et selskap, der han råka
slik ei nydeleg ung gjente. Han ville meir
enn jerne ha henne heilt for seg sjølv, og
difor spurde han:
Du ser ut til å vera retteleg eit friluftsmennegke,
du. Skal vi ikkje ta oss ein
tur ut på verandaen?
GODE

GREIER

Strilen sende telegram heim fra storsildfiske: «Skipperen død. Kokken sjuk. Dårleg
ffike. Alt vel.»

MAN

GAR

I FARE —

En mann fra en av Trøndelagsbygdene
sat forleden dag og drakk kaffe på Grand
hotell i Steinkjer
og hadde med seg en
smdgutt.
Gutten
var som gutter flest urolig og
streifet omkring på kafden. Så fikk han se
den maskinen
der man kjøler ned leskedrikk. Den sto der på disken og det boblet
og sydet i den.
Da ropte gutten høyt over til far sin:
—
Pappa — dcem breinne her å.

NYTTIG

RESEPT

— Eg ska sei dokk dæ va ein fin resept
eg fekk hos hain •dokter Petetrsen.
Først
fekk eg no medisin ipå appoteke, men dæ
va no dæ minste. Han gkreiv så utydeli
den dokteren, at eg har brukt resepten som
fribillett på bussen i tre måna, ho Petronella, kona mi, har bruka han til kakeoppskrift, og hoKonradia, dattera mi, har spelt

hain på piano.

Envitenskap
mellomo°og4° C
Vassdragenes temperaturforhold om vinteren
og instrumenter til bestemmelser av disse

Når det gjelder undersøkelsersom
/
Z
4
°G
gjøresved Iskontoret er det en type
som har fått stadig bredere plass de
siste årene: Vanntemperaturmålin-o
\i
ger. Hva skal nå disse tjene til? Ja,
spørsmål som dette får vi ofte, særlig når vi er ute på tjenestereiser.
Nå er jo alle våre målinger og undersøkelser på en eller annen måte
bestemt av reguleringsinteresser.
Men for å få et begrep om hvilken
betydning nettopp disse målingene
kan ha er det kanskje nødvendig å
se litt nærmere på selve «grunnf7g. 2
materialet», vannet, og særlig da
hvordan det oppfører seg rent ter- C, vil overflatevannet ikke lenger
misk ute i naturen i våre vassdrag. synke etter hvert som det avkjøles,
men stort sett bli liggende i ro.
Normal temperaturfordeling
i en
Dette forutsatt at vind eller andre
dyp innsjø.
agenser ikke kommer inn i bildet.
Det er en av vannets mange mer- Da vannets varmeledningsevne er
kelige egenskaper som er av særlig svært liten blir den konduktive
interesse for våre undersøkelser, varmeutveksling også liten, og avnemlig at det har sin største tetthet kjølingen til 0° C i overflateskiktet
ved 4 ° C. Både ved temperaturer får liten innflytelse på temperatuover og under denne verdien er
altså vannet lettere, og dette fører
til ganske spesielle temperaturforvormen7Q7arm
hold i vassdragene. Ser en på tem- Æealtiser »?
peraturfordelingen i en dyp innsjø
la2a
midtsommers, kan overflatetemperaturen være rundt 20° C. Bunntemperaturen vil da normalt være
ca. 4° C (fig. 1).Etter som over,
flatevannet avkjøles utover høsten
vil dette bli tyngre og derfor begynne å synke, og det oppstår en
vertikal sirkulasjon, en varmeutveksling ved konveksjon. Til slutt,
når hele sjøen er avkjølt til ca. 40

ren nedover. Etter at isen har lagt
seg vil det skje temmelig liten forandring utover vinteren, og en kan
snakke om en «typisk vinterskiktning», se fig. 2. Når vi da reiser ut
for å måle vanntemperaturen i
vassdrageneom vinteren, må vi derfor vente å finne denne mellom 0
og 4° C.
Vindens

innvirkning.

En temperaturfordeling som vist
på fig. 2a forutsetter som nevnt at
krefter som vind eller strøm ikke
får virke inn. Ved kraftig vind like
før og under isleggingstidavil temperaturen i sjøen kunne komme betraktelig under 4° C før isdekket
får lagt seg beskyttende over. Dette
er det mange eksempler på fra sjøer
som ligger særlig utsatt for vind, f.
eks. Femund og Vangsmjøsa. Her
kan bunntemperaturen ofte gå ned i
2°, men for øvrig vil temperaturfordelingen i de øverste lagene bli
som for andre sjøer. Hele temperaturkurven blir bare noe «forskjøvet»,
se fig. 2b.
Strømmens innvirkning.
De sjøene med en temperaturfordeling som er omtalt hittil ligger
enten øverst i vassdrageneeller rett
og slett oppe på selve fjellvidda.
Liggerde derimot lenger ned i vass/7.9.
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draget og blir gjennomstrømmet av
en hovedelv, regulert eller uregulert, vil denne gjennomstrømningen
gi seg tydelig tilkjenne på temperaturforholdene i sjøen om vinteren.
Strømmen vil sette vannet i vertikal
bevegelse også, og vi får en omrøring
eller turbulens.. Hvor langt ned i
sjøen turbulensen vil merkes avhenger av bunntopografien og størrelsen av strømhastigheten. Nedenfor dette gjennomstrømte laget, f.
eks. i dypere kulper, vil vannet stort
sett bli liggende i ro. Er gjennomsnittshastigheten for de vannmassene som beveges gjennom sjøen
stor, vil en kunne få så sterk blanding at temperaturgradienten blir
praktisk talt null. På grensen mellom det gjennomstrømte laget og
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det som ligger i ro får vi da det karakteristiske sprangskiktet (fig. 3c)•
Som eksempel er tatt målinger fra
Bromma i Hallingdal. En ser her
tydelig hvordan sprangskiktet senkes med avstanden fra innløpet i
sjøen (som er litt ovenfor Viken) og
med tiden utover vinteren (se fig.
4). Ved noe mindre strømhastighet
vil en f. eks. bare få en «forflatning»
av den naturlige temperaturkurven
(fig. 3b). Størrelsen av strømhastigheten kan her dreie seg om henholdsvis 0.005 m/sek og 0.001 m/
sek.
Måleinstrumenter.

Dette er altså de temperaturforhold vi finner i vassdragene på våre
vinterreiser. Nå kommer vi over i

selve problemet, nemlig målingene.
Hva er det vi egentlig måler når vi
«tar vanntemperaturen»? Ja, i beste
fall er det termometerets temperatur,
og går vi ut fra at vi er i stand til å
måle (avlese) «i beste fall», gjelder
det da å sørge for at termometeret
får de best mulig betingelser for å
innstille seg på vannets temperatur.
Med dette gjør vi da selvfølgelig så
godt vi kan, blant annet ved å hindre direkte innstråling på termometeret. Men før en kan komme så
langt må termometeret være i orden dvs. vi må være i stand til å
bestemme dets temperatur. Dette
blir til syvende og sist den viktigste
delen av hele måleprosessen. Det
hjelper jo ikke å gjøre avlesninger
på et instrument uten å være klar
over hva disse avlesningene betyr.
Derfor kalibreres alle termometrene før de brukes, dvs, de sammenliknes med normaltermometre
i bad hvor temperaturen kan holdes
konstant mens avlesningene foregår.
Vanlige kvikksølvtermometre får da
en rekke korreksjoner som enten
trekkes fra eller legges til de avleste
verdiene vi får ute.
Til målinger i sjøer brukes imidlertid ikke disse, men alt vesentlig elektriske motstandstermometre
med termistorer til følere. Termistorer er såkalte halvledere, med
en elektrisk motstand som er ekstra
følsom for temperaturvariasjoner.
(Thermal
sensitive resistor). Ved
en temperaturstigning på f. eks.
1/100° C vil motstanden i de termistorer vi bruker avta med 1 til 3

ledninger kan temperaturen avleses
så å si momentant på ethvert dyp.
Et kvikksølvtermometer trenger for
det første lenger innstillingstid, dertil må det bringes opp til overflaten for avlesning.
Hensikten

ohm, avhengig av hvilket temperaturområde vi er i. Følsomheten er
nemlig ikke lineær, men eksponentiell, og kan tilnærmet uttrykkes
= R . e bT
R og b er konstanter for hver termistor, T er absolutt temperatur,
b tilsvarer omtrent den spesifikke
motstand for andre stoffer.
Til avlesning av motstanden bruker vi nå Wheatstone-målebruer.
Disse bestilles enten hos et firma

som har spesialisert seg på elektriske
termometre, eller vi lager de selv på
kontoret (fig. 5). Når motstandstermometrene kalibreres får vi en
kurve for sammenhengen mellom
motstand (S2) og temperatur (°C).
Som tidligere nevnt blir ikke denne
rettlinjet, men innenfor det nokså
begrensete temperaturområdet
vi
opererer (0 til 4 5° C) blir krummingen svært liten (fig. 6).
Ved å ha termistorer på lange

Neimen er det deg, Jonsen! Eg heIdt
på ikkje å kjenne deg att.
Det er ikkje so rart, for eg har skift
namn sidan sist.

nen på mannen
og kasta ho ut av vindauga. Men mannen var ikkje dårlegare han
heller.
Han treiv hunden
i ragget
og
slengte han etter.
På neste stasjon kom hunden springande
etter med pipa i kjeften.

I ein togkupe sat ei dame med ein liten
hund på fanget. Inn kom ein mann, og
sette seg til å tenna på pipa.
Dette er ingen røykekupe,
sa dama.
Det er ikkje noko hundehus
heller,
sa mannen.
Då nappa dama rasande pipa ut av mun-

-

Jag störde dig vel inte når jag kom hem
från festen i natt?
— Inte alls. Du var tyst som en råtta.
Men de två som bar •dig förde ett ryssligt
liv!

med målingene.

Det er ofte fryktet at en regulering vil føre til stor temperaturøkning på strekningene nedover fra
kraftstasjonenes utløpskanaler. Med
det kjennskap til vassdragenes temperaturforhold om vinteren som er
nevnt foran kan vi da med det
samme si at noen temperatur vesentlig over 4° C vil det ikke bli
tale om noe sted. Tar f. eks, en tappetunnel inn 4 graders vann, og det
regnes en effektutnyttelse på 90
prosent i turbinen, vil de resterende
10 prosent gi en varmeøkning på ca.
0.1° C på et vel 400 m høyt fall.
Da dette vel må regnes for et ganske stort fall, kan det ikke bli så
mye varmeøkning på denne måten.
Ved å måle vanntemperaturen
før og etter en regulering er satt
verk, kan vi nå imidlertid konstatere om det virkelig er blitt noen
endring i temperaturforholdene. Et
annet forhold er at en regulering
som oftest fører til høyere vintervassføring og derfor større strømhastighet i elver og gjennomstrømte
sjøer, som igjen forårsaker sterkere
turbulens under isdekket. Dette fører videre til tæring av isen, både
fordi varmere vann fra de stillere
kulpene bringes opp til overflaten
og fordi varmeutvekslingen ved
konveksjon øker med turbulensen.
Hvordan vannets evne til å holde
en råk åpen i et ellers islagt vassdrag, avhenger av temperatur og
strømhastighet. Dette er beskrevet i
et tidligere nr. av Fossekallen. Med
kjennskap til denne sammenhengen
vil vi ved hjelp av strømhastighetsog vanntemperaturmålinger
i en
uregulert elv bli i stand til å angi en
grense strømhastigheten kan øke til
før vi får en tæring på isen.

EN FORLIST

SJØMANN

som hadde tilbrakt 5 år på en øde sydhavsøy, ble en dag vill av glede da han så
et skip kaste anker i bukten utenfor den
lille hytten han hadde bygd. En båt ble
satt på vannet, og en styrmann ble rodd i
land og leverte den forliste sjømann en
bunke aviser.
— Kapteinen
vil gjerne at De skal lese
hvordan det står til i verden, sa han. — Så
kan De etterpå bestemme om De ønsker å
bli reddet.

FOSSEKALLEN
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erie og
For å få greie på kvar folk ferdast i ferien har eg spurt nokre av
damene kvar dei hev vore i somar, og kor dei har hatt det. Og her
kjem svara:
>a< >a<>a< >a< >a<>a<>a<>a<>a< >a< >a<>a<>a< >a< >a<>a< >a< >a<>a<>a<>a< >a<

A-avd.

Alle tiders tur til
Østerrike. Fin flytur nedover, fint å
komme fram etter så lang reise uten
å være trøtt. Mange flotte turer
med taubane fra fjelltopp til fjelltopp høgt over alle daler. Det var
også en masse gode spaserveier og
små idylliske stier til småturer. Alle
steder hvor en kom inn på restauFrå Venezia.
ranter var det liv og moro. Folk
der kan virkelig feste og ha det
morsomt, og alle var vennlige og E-avd.
imøtekommende. Nei, det var noe
Fru Ekmann: En slitsom tur til
til ferie det.
Italia, vi reiste uten soveplass for
det skulle bli billig og satt på toget
i 40 timer i trekk. I Rimini var nydelig, det var så varmt og fint å
bade på den fine stranda og det
var godt stell enda det var så billig.
F-avd.
Og så mye interessant å se, spesielt
Frk. Johnsen: Der jeg var på i Roma. Men Venezia var det flotferie var det så fint å feriere at jeg teste, det var virkelig en opplevelse
vil ikke fortelle akkurat hvor det å få komme dit. En nydelig tur,
er forat det ikke skal komme for men altfor slitsomt på fram- og
mange mennesker. Det er ikke len- tilbakevegen.
ger fra Oslo enn at det tar tre kvarter fra Grønlands torg med buss utover forbi Sværsvatn.
Da er vi ute i tjukke skauen, fint
Østlandsterreng, skogåser rundt et
vann som er en mil langt. Vatnet
er både badevam og fiskevatn, men
det er helst gjedde vi får der. Det
er fint å gå skogsturer til alle kanter. En må ro for å komme til handelsmann, så det er litt for enhver
smak. Nei, en behøver ikke reise
langt for å få det fint i ferien, når
en har en så fin plass som Langen.
Fru Mii.nster:

Høgt

over dalane.

B-avd.

Var i Sandefjord
på hytter. Sola steikte heile tida så
vi fekk brune oss godt. Vi var på
fisketur og eg fekk verdens minste
Frk. Tengberg:

18

FOSSEKALLEN

flyndre. Den var so lita at eg er
skjemd å vise bilete av den. Fru
Hasbo har Og fiska og fått ei stor
flyndre, so her er eit bilete av den
i staden.

Den

store flyndra.

I Svinevika nær Kjerringvik.

T-avd.
Frk. Børresen

er frå Sandefjord og var på dei kantar
heile ferien. Ingen ting er som Vestfold om somaren.
Sjå berre på alle Oslo-folka som ikkje kan tenkje seg
andre stader å reise i ferien. Vi var ein tur til Verdens
Ende og sjølvsagter der flott, men det er mange andre
stader der nede som er like fine. Ta turen til Vestfold
neste ferie. Tenk berre å få bade i det reine vatnet
der mot Oslofjorden.

Saman med islandske barneleikarar.

V-avd.
Fr. Berg:

Eg var med leikarringen i Bondeungdomslaget på tur til Island. Vi var innbedde til det islandske
leiklaget og reiste med fly både fram og tilbake. Der
borte budde vi privat so det vart ein nokonlunde rimeleg tur. Vi fekk sjå mykje, islendingane tok seg av oss
og viste oss rundt. Dansen vår lika dei vist bra Og.Ein
fin ferie og so sopass utanom det vanlege med ferieturar, jau, eg er fornøgd.

Filt Formintor.

Siste dag på hytta.

K-avd.
Frk. Boclal

var på Norefjell og der var det så mye
bær, aldri sett maken. Alle ledningsgatervar fulle av
bær, og så store og fine som de var. Der er det et fint
badevatn også, Svartkjenn, med reint fint vatn, men
det var kaldt, bare 14 grader, så det sveid litt av kulde
med det samme en kom uti. Vi så masse reinsdyr også,
jeg har aldri sett så mange i en flokk før, 5-600 minst.
Det var tamrein, så vi kom nær. Nei, for et flott syn.
Og så er der tre setrer i drift med dyr og alt, det er
ikke minst hyggelig.Fra Høgevarde har en et flott
utsyn, helt fra Hardangerjøkelen og til Oppkuven i
Nordmarka. Et fint feriested, med masse hyggelige
mennesker fra
og utland.

H-avd.

Frk. Bakke har vært i Palma på Mallorca. Der var
herlig, å bade var helt vidunderlig. Vatnet var nesten
så varmt som i badekaret hjemme og reint og fint.
Spanjolene er et hyggelig folkeferd, og så ærlige. Og
alltid er de i godt humør, skopusserensmilte hele dagen
fra morgen til kveld. Når kvelden kom, kom alle ut,
så det var et yrende liv i byen.
Frukt var billig, mandler, druer, fiken og meloner,
femti øre for en melon som her koster fem kroner.
Et av de flotteste landskaper jeg har sett var Formentor.
Vi reiste med fly fram og tilbake, så vi hadde en
behagelig tur.
FOSSEKALLEN
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a6se damp omslutte stenhellene på
maorienes gravsteder var direkte
nifst.
Her i Rotorua har maoriene levd
i generasjoner og er riktig fornøyd
med sitt. Trykkoker har hver eneste
>c<>o<>c<rz:x>c<><=:<>c><>o<>c<>,=:<><:=:><>o<>,==<><>c<><)<=><><=><>c<so<>o<>o<>c<*
husholdning hatt så lenge de kan
huske tilbake. De graver nemlig et
Det syner seg at vi reiser lenger
ta ferien dit næste år, so kan det ha
lite hull i jorden, legger ned trerisog lenger på ferieturar. Ei av damene
interesse å høyra korleis det er der.
i Vassdragsvesenet
var i yngre år
Fossekallen har difor fått henne til
ter for spann eller kurver, og når så
nede i sydhavet
ein 2-3
års tid.
å skrive litt frå denne turen.
maten skal kokes dekkes det hele
Dersom nokon skulle ha planar om å
med gamle sekker. Salt er unødven* >o<>o< >c<><=:<
><=><>c,<
>o<>< >o<>c,< ><=:<>c<
>(:=><>o<
>o<>o<>o<>c< >o<><:><
>o<>,=><><=x>,==<* dig, og maten blir førsteklasses når
en bare har lært seg koketidene.
Ørret kokt på maori-vis er helt
utrolig god, men de søte potetene
(kiimara) må en venne seg til.
Storvasken (som er liten etter vår
målestokk) puttes med sepe ut i en
dam hvor den koker av seg selv, og
like i nærheten er det naturlige
«skylledammer» med temperert
vann. Aldri senere har jeg sett så
kritthvit vask henge til tørk. Men
jeg har også sett en fontene av kokende søle spille over landsbyens nyopphengte storvask i 5 minutter.
Det eneste forvarsel var en liten
skjelving i jorden, og det hele stoppet like fort som det begynte. Resultatet var trist. —
Tempererte badekar er det også
nok av, og ved de største samles
stammen om kvelden til sitt daglige bad. Alt som kan krype og gå
hopper uti iført sin fødselsdrakt,
sånt spiller ingen rolle. Men vannet
i disse «badekarene» er i tidens
Fra paradisets kyster.
løp blitt avgjort skittent, og svovelparfymen er umiskjennelig.
Politiet har sine vanskeligheter i
For de fleste nordboere står syd- New Zealand. Der fant de en bar- en av landsbyene i Rotorua. Når
havsøyene som det egentlige paradis skere natur, men viste evnen til å folket der skal hjem fra festlige
på jord. Og livet på disse palme- bevare sitt lyse sinn og glade humør
sammenkomster i nabolaget eller
i alle viderverdigheter. Maoriene
kledde koralløyene som er strødd
liknende må de gå en smal sti forbi
med gavmild hånd utover hele syd- har da også klart de siste års store
havet er da også litt av et eventyr. omskiftelser forholdsvis bra. Midt
Kokospalmen gir mesteparten av inne på New Zealands nord-øy, i
Rotorua, har de selv laget en turistdet som trenges til livets opphold,
mat, hus og «klær», og havet gir attraksjon av hjemstedet sitt, og det
resten. Kravene er ikke større der er vel verdt et besøk.
Fra luften er landskapet ved Roden hvite manns sivilisasjon ennå
torua vakkert med store plantede
ikke har holdt sitt inntog for alvor.
skoger, små blinkende innsjøer og
Å våkne om morgenen til brenningens evige sus mot revet, til smil og fredelige hjem, men de majestetiske
sang og dagens nyutsprungne hibis- fjellene ser temmelig illevarslende
cus — en blir gla helt inn i sjelen ut. Og vel nede på «sikker» grunn
av det. Dagene og livet der blir stå- har en følelsen av at hele stedet kan
ende i minnet som et veld av far- blåse i luften når som helst. Rotorua er nemlig nord-øyas «sikkerger, rytme og musikk.
Men kampen for tilværelsen har hetsventil» — det putrer og damper
ikke alltid vært lett på disse sjar- på de underligste steder, og over
det hele ligger det en eim av svovel.
merende øyene. Det ble etter hvert
vanskelig å skaffe mat nok til alle, At damp steg opp fra alle hager
og så dro de djerveste vestover mot vendte en seg fort til, men da den
nye kyster i krigskanoene sine. I ti- steg sint og fresende opp fra asfaldens løp kom polyneserne også til ten på veien, ble vi litt betuttet. Og
Treskjæreren
i arbeid.

1.(f
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ydbavsoyene

Maori-guider

champagne-dammen, som er så stor
som en norsk villa. Den har fått
sitt navn fordi den er krystallklar
og kokende — men hiv en neve
sand i den, så begynner den straks
å boble og bruse som en nyopptrukken seltersflaske. Syregehalten er så
sterk at alt som faller i den blir
tæret opp i løpet av meget kort tid,
og her kommer politiets vanskeligheter inn. Ikke så sjelden forsvinner
et menneske sporløst fra jordens
overflate.
De kokende søledammene er bare
fascinerende der de bobler seg fram
til de underligste mønstre. Mang
en nordboer har med lengsel i stem-

i Rotorua.

men og til maorienes store forbauselse stirret lenge på sølen og sagt:
«Her skulle jeg hatt med meg svigerMOr.»
Helvetesporten finnes virkelig i
Rotorua. Her består grunnen for det
meste av svoveldekket sandsten, og
det oser og damper så det er nesten
ikke til å holde ut. Stedet er da også
fullt av uberegnelige overraskelser,
og det er strengt forbudt å gå der
uten guide. Det er ikke mange av
maoriene som er kjent der heller,
helvetesporten er blitt for meget
selv for dette livsglade folk.
Maorienes treskulptur er praktfull. Hvert eneste arbeid forteller en

Det syder og damper.

historie, og det er rent leitt at en så
sjelden forstår å lese den. De intrikate mønstrene har en renhet i tegningen som er helt overveldende.
På husflidens område er maoriene
også nådd langt. De største høvdingene har den dag i dag kapper laget
av fuglefjær — de er mesterverk i
komposisjon og fargevalg.
Og som alle polynesere er maoriene et syngende og dansende folk,
som en blir oppriktig glad i og ofte
lengter tilbake til.

Smånliti
Hydrolog Nordnes, som enno er i Iran, var ute for ei bilulukke
5. mai. No tek han til å kome seg og reknar med å ta til i arbeid
10. september.
Tilrem som har hatt eit oppdrag i Tanganycka
er
i Iran no so det har gått fint om eg har vore sjuk, skriv Nordnes.

nestformann,
oppsynsmann
I, Arvid Vatn, kasserer, kontormann
Per Guldahl
og styremedlem
oppsynsmann
II, Hjalmar Norås.
Bokholder Arvid W. Dypå (Tokke) er f. t. varamann
i Norsk
Tjenestemannslags
landsstyre.

60 år.
Sekretær F. Helland F.avd. fylte 60 år den 28. august.
Han ynskjer ikgje noko omtale ved so liten alder so Fossekallen
berre ynskjer til lukke post festum.

Fødselsdag.
Hovedbokholder
0.
tulerer post festum.

Vassdragslaboratoriets
råd (Sintef).
Generaldirektør
Fr. Vogt med overingeniør
E. Wessel (B) som
personlig varamann
er fra 1. januar i år oppnevnt
som hovedstyrets representant
i Vassdragslaboratoriets
råd.
Det industrielle rettsvern.
Overingeniør
H. Bjerkebo
avdeling (ankeavdelingen).

(K)

er beskikket

som

medlem

av

Permisjoner.
Montørformann
B. Roghell og maskinist K. J. Pettersen, Røssåga
kraftverk, er innvilget permisjon for å virke som hovedlærere
ved
prøvekurs
for opplæring
av kraftstasjonsbetjening
1959-60.
Kursene holdes på Rjukan og Steinkjær.
Organisasjon.
NVE's Tjenestemannslag,
avd. 21/2, Korgen, har hatt årsmøte
og valt dette styre: formann,
oppsynsmann
I. Håkon Øvstegaard,

Tørjesen

(A)

fylte 50 år 6. juni.

Vi gra-

Tjeneste utover aldergrensen.
Følgende tjenestemenn
ved hovedstyret,
som har passert aldersgrensen, fortsetter inntil videre i etatens tjeneste:
Avdelingsdirektør
Broch Due (B), avd.direktør
J. Hjort (K),
overingeniør
I, H. Mellum
(2. distr.), overingeniør
I, E. Finne
(E), overingeniør
I, J. Hol (K), overingeniør
I, E. Svanøe (K)
og avd.ingeniør
I, J. Aasen (F) samt konstruktør
I, Kr. Christoffersen, (H).
Biblioteket.
Bibliotekar
0. W. Wiik
september
i Det 47. norske

(A) deltok i dagene 30. august-2.
bibliotekmøte
i Bergen.

Honnar —
<<— For statens samlede virksomhet
kan en bare måle produktiviteten
gjennom
den alminnelige
produktivitet
i landet,
og
holder en seg til den, bør vel også statens (etatens, red.merk.)
store og små tjenestemenn
få den honnør de tilkommer».
(Per
Drageland
i Tjenestemannkladet.)
FOSSEKALLEN
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UTBYGGING AV ØVRE NAMSEN
(Forts. fra side 11.)

Fløtingen i Namsen blir selvsagtogsåberørt av denne
overføringen,og Fellesfløtningsforeningenfikk seg foreagt saken til uttalelse. I disse distrikter er det en god
del samer som lever av reindrift. Reguleringenvil sannsynligvismedføre ulemper for disse også — særlig ved
at flytteveiene for reinen må leggesom p. g. a. usikker
is o. 1.
For å få en sakkyndig vurdering av virkningen på
fisket, innhentes regelmessiguttalelse fra inspektøren
for ferskvannsfisketi alle reguleringssaker.Han kommer da samtidig med forslag til utforming av den bestemmelse som skal tas inn i betingelsene.
De innkomne uttalelser ble så på vanlig vis forelagt
søkeren som i brev av 11. og 27. august 1958 kom med
sine bemerkninger — et innlegg på ca. 40 sider. Den
ordinære forberedende behandling var dermed ferdig,
og Hovedstyret kunne begynne sin realitetsbehandling
av saken. (I parentes kan bemerkes at de berørte kommuner slett ikke anså saken for utdebattert. De kom
stadig med nye uttalelser helt til saken var ferdigbehandlet i Stortinget medio juni 1959.)
Det første man så måtte få klarlagt, var om betingelsene var til stede for at tillatelse til den planlagte
regulering og overføring kunne gis. Ifølge reguleringsloven skal fordelene som oppnås (i dette tilfelle kraftinnvinningen) være av større betydning enn skader og
ulemper som voldes, heri medregnet kostnaden med
tiltakets gjennomføring.
Ved en kritisk gjennomgåingav fylkesverkets plan
for kraftverkene kom man til at fyllingen av Tunnsjø
ville bli bedre enn før og at forholdene i Namsvatna
bare ville endres uvesentlig. Det vesentligste av ulempene ville konsentrere seg om Limingen,som i en rekke
år ville bli liggende halvfylt hele sommeren. Hovedstyret fant ikke å kunne tilrå søknaden imøtekommet
uten å endre kjøreplanen for kraftverkene slik at skadevirkningene ble bedre fordelt på de forskjelligemagasin. Det ble derfor betinget at det i Limingenpr. 15. juli
hvert år skal være lagret for vintertapping minst 150
millioner M3 overført vann og at alt driftsvann til
Tunnsjø kraftverk skal tas fra Namsvatn-magasinet i
den tid magasinfyllingpågår. Under denne forutsetning
tilrådde Hovedstyret i brev til Industridepartementet
av 2. desember 1958 at søknaden ble imøtekommet og
la fram utkast til vilkår for tillatelsen. Vilkårene ut-

000000.

00.0

70 år
Matias Martinsen
er født 19. mai 1889 i
Borge i Østfold, mens oppveksten fant sted
i Fredrikstad.
Da folkeskolen
var unnagjort, var det i
de dager ut og tjene sitt eget brød. Sin
første verkstedpraksis
i mekanisk
fag, fikk
Martinsen
på Fredrikstad
mek. verksted.
I 1911 reiste han til Kristiania og arbeidet
ved Tunes mek, verksted og var i denne
jobb til 1915. I 1915 ble Martinsen ansatt
ved AJS Ferrum som drev med montering
av høytrykksrør for kraftstasjoner
rundt om
i landet, han var således med på å bygge
rør for kraftstasjoner
på Rjukan I og II,
videre i Ålvik, Flørli, Glomfjord
og Hakavik.
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arbeides i samsvar med reguleringslovenog inneholder
endel generelle bestemmelser som går igjen i alle reguleringskonsesjoner.I tillegg kommer så vilkår som utarbeides for å dekke spesielleforhold i hver sak. I dette
tilfelle fant man, utenom det vilkår om fylling av
Limingen som er nevnt ovenfor, bl. a. å måtte foreslå
plikt til å innløse de private andeler i vegen Tunnsjørøyrvik—Tunnsjø kapell, og videre plikt til å utføre
nødvendige sikringsarbeider ved magasinene og etter
nærmere bestemmelser av Industridepartementet å
treffe tiltak for å hindre sandflukt fra de ved reguleringen tørrlagte strandbelter i magasinene.— I alt var
Hovedstyrets forslag til vilkår på vel 10 sider, fordelt
på 28 poster.
Etterat Hovedstyret avga sin uttalelse 2. desember
1958 fikk det seg forelagt nye uttalelser fra distriktet,
og ga tilleggsuttalelseri brev til Industridepartementet
av 30. januar, 28. februar og 11. mars 1959. Industridepartementet framsatte så 20. mars s. å. proposisjon
for Stortinget (St.prp. nr. 48 [1959]). Ved siden av
Hovedstyrets uttalelser inneholder denne departementets tilråding i saken og endel innkomne uttalelser som
p.g.a. tidsnød ikke var forelagt Hovedstyret skriftlig.
Denne proposisjonener på 62 trykte sider og må regnes
for å være i overkant av det vanlige når det gjelder
reguleringssaker.
Ved den endelige tillatelse som ble meddelt NordTrøndelag Elektrisitetsverkved kg1. res. 10. juli 1959,
ble vassdragsvesenetsmodifiserte reguleringsplan lagt
til grunn. Det ble eraktet at overføringstillatelsenmå
antas også å omfatte ekspropriasjonsrettfor de rettigheter som er nødvendige for byggingav tunnel mellom
Limingenog Tunnsjøen og at søknadens punkt 3 derfor
kunne falle bort.
Som det ses, gikk det 15 måneder fra søknaden ble
innsendt til Hovedstyret avga sin uttalelse, og vel 23
måneder til saken var ferdigbehandlet i Stortinget. Det
må betegnes som svært rask behandling. Slike store
reguleringssakertar normalt mye lengre tid.
En viktig side ved vassdragsavdelingensarbeid med
slike saker er befaringene. Det burde være fast regel
at den som har en slik sak, får se på forholdene på
stedet og konferere med de grunneiere og andre som
berøres. Det er imidlertid dessverre ikke alltid at man
kan avse tid til dette, og ofte må denne viktige side
av arbeidet innskrenkes til en rask befaring sammen
med Hovedstyret. — I nærværende sak fikk jeg anledning til å bli med statsgeologdr. Gunnar Holmsen på
en 8 dagers utbytterik befaring av reguleringsområdet.
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Da rørgata for Hakavik Kraftstasjon
var
ferdig, syntes Martinsen
at det fikk være
nok med omreisingstilværelsen
og tok jobb
som reparatør ved Hakavik. Han ble senere
ansatt som maskinist og siden som maskinmesterassistent
ved samme kraftverk. Han
har stått trutt på jobben helt til nå, da han
går av som pensjonist.
Martinsen
har vært fagorganisert
siden
1911 og har deltatt aktivt i
år. Hans
oppfatning
er at grunnlaget
for våre dagers
fagbevegelse, ble grunnlagt
i de første åra
da han ble organisert. Tidene de dager var
nokså harde, med streiker og uro på arbeidsplassene
som slet hardt på økonomien
både for den enkelte og for helheten.
Båtbygging
har vært Martinsens
hobby
nummer
en ved siden av å stelle hagen.
Virke til båtene hogde han selv. Stokkene
skulle være lange nok slik at bordene slapp

000000000000
skjøtes. Båtene
han bygde var turbåter
som det ble satt inn <<Fordmotorer» i. Båtene gjorde god fart og var vel i sin tid av
de hurtigste på «Eikeren».
Martinsen
er godt likt av sine arbeidskamerater,
han hadde en egen evne til å
lære fra seg når nye folk skulle settes inn i
kraftstasjonenes
drift, og mange har Mar,
tinsen å takke for sin lærdom.
Martinsen
har alltid hatt og har fremdeles en god helse og et godt humør, ser
ut som disse to ting henger nøye sammen.
Til slutt vil vi, hans arbeidskamerater,
ønske ham mange lykkelige og gode leveår
fortsatt og at han må ta seg en tur til
Hakavik ved an1edning.
Hakavik

den

15. mai

1959.

For arbeidskameratene,
A. T. Gimre.

Kraftverksjef
Jens Hjort — 70 år
Kraftverksjefen
ble på sin 70-års fødselsdag den 15. juni i år vist stor og fortjent
oppmerksomhet,
bl. a. fra sitt personale
ved Kraftverksavdelingen
ved en sammenkomst på hans kontor, hvor sjefingeniør
Hugo uttalte at vi i dag ikke var kommet
for å ta avskjed med vår avholdte sjef, idet
Kraftverksjefen
jo skal fortsette i stillingen
ennå noen tid, men at man ville gi uttrykk
for et alment ønske om ved denne anledning å få takke for godt samarbeid
gjennom alle år. Han ga deretter ordet til fullmektig frk. Astrid Bodahl som takket for

Avdelingsdirektør
R. Søgnen
Det kom som en ubehagelig
og skuffende overraskelse
for personalet
ved Den
hydrologiske
avdeling da det i sommer ble
R. Søgnen hadde
kjent at avdelingsdirektør
innsendt
sin avskjedsansøkning
og skulle
slutte den 1. august, 3 år før den egentlige
aldersgrense.
Det har ikke manglet
på

den forståelse
Kraftverksjefen
alltid har
vist ved å gi de underordnede
anledning
til å arbeide selvstendig og derved inspirasjon til å yte sitt beste. Videre berømmet
hun hans humorisitske
sans, som under
personlige
samtaler
ofte ga seg utslag i
anekdoter fra dagliglivet. Hun overrakte på
funksjonærenes
vegne en krystallvase med
blomster.
Idet jeg fullt ut slutter meg til de uttalelser som falt om vår sjarmerende
sjef
og hvorav ovenstående
er et lite glimt, skal
jeg kort fortalt nevne at Kraftverksjef
Hjort
er offiser fra 1910, elektroingeniør
fra Den
tekniske høgskole i Ziirich 1914. Han ble i
1919 etter endel praksis i privat tjeneste
ansatt i Vassdragsvesenet,
overingeniør
kl.
A fra 1935 og konstituert
i sin nåværende
stilling som Kraftverksjef
fra 1948.
Fra hans 40-årige virke i etaten bør vel
spesielt nevnes at han har høstet udelt
anerkjennelse
for et banebrytende
arbeid
med planleggelse
og kontroll for utførelse
av store elektriske
generatorer
og transformatorer
m. v. som f. eks. ved Hakavik
og Nore kraftverker
I og II.
At disse gjøremål og driften av statens
kraftverker
med tilhørende
vassdragsreguleringer
har vært skjøttet på beste måte
har Kraftverksjefen
fått et synlig bevis for
ved at han i år er blitt ridder av 1. klasse
St. Olavs orden.
Kraftverksjefen
har hatt mange tillitsverv bl. a. på vegne av Regjeringen
og Hovedstyret, samt de tekniske organisasjoner,
herunder
som medlem i Norsk elektroteknisk komite i 26 år, hvorav 6 år også som
visepresident
i styret.
Når han nå fortsetter
ut over aldersgrensen er det etter inntrengende
anmodning fra myndighetene.
Han vitalitet
og virketrang
vil sikkert
gjøre seg gjeldende
i mange år ennå. —
Lykke til!
I. H.

overtalelser
for å få ham til å omgjøre sin
beslutning, men alt har vært forgjeves. Og
nå, da loddet er kastet, er det vel ikke
annet å gjøre enn å forsøke å venne seg til
det tomrom som vil oppstå når sjefen går
fra borde. For et tomrom vil det bli som
blir vanskelig
å fylle uansett
hvem som
blir hans etterfølger.
Riktignok
heter det
at ingen er uunnværlig,
men det skal likevel bli vanskelig
å finne en mann med
Søgnens enestående
faglige kvalifikasjoner,
med hans sjeldne elskverdighet
og med en
så human innstilling overfor sitt personale.
Når dertil kommer
hans uforstyrrelige
ro
som har medført at han sjelden eller aldri
har «gått fra konseptene»,
må det nok innrømmes
at det blir vanskelig
for hans
etterfølger
å ta opp arven etter ham.
Etter ingeniøreksamen
i 1913 arbeidet
Søgnen endel år i Elektrokemisk
A/S hvor
han fikk en rekke krevende
oppdrag av
forskjellig art både syd og nord i landet. I
1920 korn han som avdelingsingeniør
til
Den hydrologiske
avdeling,
hvor han på
grunn av sin dyktighet
snart ble sjefens
høyre hånd. Det var i årene mellom 1920
og 1930 at han i samarbeid
med overingeniør
Aastad
uteksperimenterte
den.
nye, og nå velkjente
metode
for vassføringsmålinger,
den såkalte «Relative
fortynningsmetode»
som har vunnet
stor
anerkjennelse
både her hjemme
og i utlandet.
I 1942 utga han «Beregning av sjøers
naturlige
reguleringsevne
og flommer
i
norske vassdrag», en publikasjon
som er så
å si uunnværlig
for alle vassdragsingeniører.

Klæboe
Den nye avdelingsdirektøren for H-avd.,
er bygningsing. frå NTH 1919. Tilsett same
år i NVE og har gått gjennom alle grader i etaten. Overing. frå 1949 og sidan
den tid stedfortredar
for avdelingsdirektøren.
Han har halde førelesingar
i hydrologi
ved Høgskulen
og Universitetet
og skreve
artiklar om same emnet i fagblad. Klæboe
har g hatt mange oppdrag som sakkunnig
ved reguleringar,
voldgiftssaker
o. 1. Sidan
1948 medlem av den norske nasjonale komite for Geodesi og Geofysikk. Som medlem av rådet i den internasjonale
hydrologiske assosiasjon har han vore med på
mange kongressar
både her i landet og i
utlandet.

Søgnens
første periode
i Vassdragsvesenet falt i de «magre» år da rammen
skulle
innsnevres
og avansementsmulighetene var elendige. Da han derfor i 1941
ble tilbudt en bedre stilling i Glommens og
Laagens Brukseierforening,
sa han etaten
farvel og viet Glommavassdraget
sin arbeidskraft
og interesse.
I 1949 kom han
tilbake til Vassdragsvesenet,
og nå som sjef
for Den hydrologiske avdeling som i 10 år
har nytt godt av hans store arbeidskraft.
Også i disse år har han, sin krevende stilling til tross, funnet tid til å arbeide videre
med de hydrologiske
problemer
og deres
løsning.
Særlig
har
f ordunstningsspørsmålet og dermed beslektede problemer ligget ham sterkt på hjertet. Videre har området «anvendt hydrologi» hatt hans spesielle interesse, og mange er de nye og forbedrede metoder som skriver seg fra hans
hånd. Det er derfor med sorg og beklagelse
avdelingens
personale
har mottatt
budskapet om hans tilbaketreden.
Men vi håper, og mener også å ha grunn til å tro, at
kontakten
med vår avholdte sjef ikke dermed blir helt brutt, dertil er hans interesse
for hydrologiske
problemer
alt for stor.
Istedenfor
å ønske
ham
et lykkelig
otium, vil vi derfor heller ønske ham fortsatt god helse og usvekket arbeidskraft,
slik
at han ennå i mange år får anledning
til
å dyrke sine hydrologiske
interesser
til
glede for sin gamle avdeling og den etat
han har tilhørt i så mange år.
Oslo, juli 1959.
Aquarius.
FOSSEKALLEN
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Personalforandringer
i etaten
2.

kvartal 1959

Tilsettelser:
Berge, Øyvind
Svendsen, Odd Steinar
Moløkken, Bjørg
Nilsen, Arne
Villmones, Kate
Syversen, Kåre A.
Jordhøy, Hans H.
Sande, John 0.
Hage, Einar
Aanestad, Helge
Yttreland, Svein
Langnes, Ole
Resell, Astor
Andersen, Johan
Vikanes, Sverre
Jangaard, Petter
Haaheim, Olaf
Moen, Ole
Gevelt, Olaf
Bø, Trygve

Opprykking

ingeniør I
transportassistent
kontorassistent
II
konstruktør III
kontorfullm.
Il
montørformann
oppsynsmann
I
oppsynsmann
I
maskinist
ingeniør I
bedriftslege
kontorfullm.
II
oppsynsmann
forstkandidat
avd.ingeniør I
maskinist
maskinm. i særkl.
konstruktør III
konstruktør III
overingeniør II

El.tilsynet, 2. distr.
Tokke kr.anl.

Røssåga kr.anl.
Aura kr.verk
Aura kr.verk
Aura kr.verk
Aura kr.verk
Røssåga kraftanl.
Innset kr.anl.
Tokke kr.anl.

øø
Strinda trafo
Flesaker trafo
Fjernledn.kont.

00

i lønnsklasser:

Miinster, Ida
Lund, Eva
Johnsen, Karen J.
Bruvoll, Sigrid
Dahl, J. M.
Eggum, Gustav
Schultz, Carl
Johansen, Marie Wexsahl

k.fullm. i særkl.
kontorfullm.
I
kontorfullm.
I
kontorfullm.
I
kontorsjef II
kontorsjef II
kontorsjef II
konstruktør III

Røssåga kr.anl.
Aura kr.finl.
Innset kr.anl.

00
Fratredelse

Tilsynsmann
Hans Otto Mellum
70 år

etter egen oppsigelse:

Overingeniør
Hans Otto Mellum, tilsynsmann ved Elektrisitetstilsynet
2. distrikt,
fylte 25. juli 1959 70 år, og fratrådte samtidig sin stilling etter lov om aldersgrenser.
Mellum
har eksamen
fra NTH
1917.
Etter praksis ved elektrisitetsverk
fikk han
i 1919 stilling som assistentingeniør
ved
Elektrisitetstilsynet
4. distrikt
i Bergen,
hvor han var i tjeneste til 1936, da han
ble avdelingsingeniør
ved 2. distrikt i Oslo.
Fra 1951 har han vært overingeniør
og sjef
for distriktet.
Han har således arbeidet i
etaten i 40 år, og har et inngående
kjennskap til de problemer som tilsynet med de
elektriske
anlegg møter i sitt virke. Alle
som har møtt Mellum
har lært ham å
kjenne som en personlighet
med en velvillig og hjelpsom
innstilling,
egenskaper
som de fleste setter pris på. Han har dessuten en god helse og vil ennå inntil videre
bli i tjeneste
til hjelp for den etat som
han har ofret fill sin interesse.
Trygve

Lillebø, Ivar
Hårberg, Trygve
Enes, Hans
Heggøy, Karna
Holien, Knut
Rønnes, Sivert
Bjøntegård, Eivind
Nilsen, Synnøve
Tveiten, Gjertrud
Kristiansen, Bjørg

Fratredelse
Mellum, Hans
Karlsen, Johannes
Martinsen, Mathias

konstruktør
konstruktør
maskinist
kontorassistent
avdelingsingeniør
oppsynsmann
maskinbokholder
kontorassistent
kontorassistent
kontorassistent

Røssåga kr.anl.
Osbu kr.verk
El.tilsynet, 4. distr.
Røssåga kr.anl.
Tokke kr.anl.
Tokke kr.anl.

Hans Skjerva
000

etter oppnådd aldersgrense:
overingeniør
ledningsformann
maskinmesterass.

Hodne.

El.tilsynet, 2. distr.
Aura kr.anl.
Hakavik kr.verk

00

..
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Hans Skjerva døde den 6. august
1959, 63 år gammel. Han begynte i
Vassdragsvesenet
i 1948 med linjearbeid i Lier, og flyttet i 1950 til
Hamang transformatorstasjon
i Sandvika. Siden 1952 var arbeidsstedet
Ranes transformatorstasjon
på Trøndelagslinjen
fra Aura.
Vi lyser fred over minnet.

