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Vi står i dag foran realiseringen
av en av merkesakene
i
etatens historie:
samlingen av Oslokontorene
under ett tak, og
jeg vil gjerne føye til: under eget tak. Når Fossekallen kommer
med sitt neste nummer, vil vi allerede en tid ha vært på plass
i Middelthuns
gate 27 B.
Reisingen
av et moderne
administrasjonsbygg
av den størrelsesorden
det her gjelder, et hus på over 70 000 m3, er en
temmelig
komplisert
affære
som både krever
meget tid og
koster mange penger. Om mange avgjørende spørsmål i samband
med et slikt bygg vil det ofte være svært forskjellige meninger.
Det gjelder f. eks, ting som byggets størrelse,
planløsningen
m. v. Slik også med vårt bygg. Sikkert ikke alle er enige i den
måten saken er løst på. Og de av oss som i første rekke står
ansvarlige
for løsningen, vil selvsagt også nå lett kunne peke
på ting som en kunne ha tenkt seg annerledes.
Trass i dette
mener jeg å kunne si at vi har fått et kontorbygg
av høy standard som forhåpentlig
i lang tid framover vil kunne gi de av
våre folk som tjenestgjør
i Oslo et godt og hensiktsmessig
arbeidssted.
Av erfaring vet vi at den ordning vi hittil har hatt med kontorene spredt over mange forskjellige
steder, har vært uhyre
tungvint og urasjonell.
Den har på mange måter vært en direkte
hindring for en god og effektiv administrasjon.
Det er mitt håp
at mange av de vansker vi hittil har arbeidet under, vil bli
eliminert etter hvert som forholdene stabiliserer
seg i nybygget,
og at vi alle, hver på vår plass, dermed får enda bedre muligheter
for å gjøre en effektiv innsats.
Nærmere
enkeltheter
vedrørende
bygget vil bli presentert
senere i form av en spesiell brosjyre.
Det er også meningen, når bygget er overlevert, å gi funksjonærenes familier høve til å ta bygget nærmere i øyesyn. Dette
vil da bli ordnet ved spesielle omvisninger
m. v.
Jeg vil på denne måte allerede nå ønske alle våre funksjonærer
vel møtt på det nye arbeidssted.
Halvard Roald.

Historien om Selsmyrene
De fleste har vel et visst begrep
om navnet
Selsmyrene,
kanskje
på grunn av Selsnepen, som i tidens løp har tatt livet av mange
beitedyr.
Noen vet kanskje at det
var her salige Sinclair overnattet
før han møtte
«de Bønder
fra
Vaage og Lesje og Lom», og noen
husker kanskje Jørundgård
og Romundgard fra Sigrid Unsets trilogi. Men de ferreste kjenner nok til
at det bak navnet
Selsmyrene
skjuler seg et moderne
eventyr,
hvorved mer enn 5000 mål er forvandlet fra sumpmark til bølgende
kornåkrer.
Siden Vassdragsvesenet har vært én av de «gode feer»
i dette eventyr,
kan det ha sin
interesse å se litt på prosjektet.
Selsmyrene ligger øverst i Gudbrandsdalen,
like nord for Otta,
med Rondane som nærmeste nabo
i nordøst.
Langs myrene renner
Lågen i mange kroker før den
opptar sideelven Ula ved Sel prestegård. TJla kommer fra Rondvatnet og styrter seg ned i en trang
dal forbi Mysuseter. Historien forteller at det samtidig med «Storofsen» i 1789 inntraff en voldsom
flom i Ula. Store grusmasser
ble
ført ned i dalen slik at Lågen ble
flyttet helt over til vestre dalside.
Elveleiet
ble samtidig
løftet så
mye at de ovenforliggende
Selsmyrene for en stor del ble liggende under vann. Senere ble arealene forsumpet og enhver utnyttelse
umuliggj ort.
I 1855 fikk
det daværende
«Kanalvæsen»,
Vassdragsvesenets
stamfar, anmodning
om å foreta
undersøkelser
over tørrleggingsmulighetene
for Selsmyrene.
Kanaldirektør
Røyem la i 1857 fram
plan til «Sellsmyrenes
uttapning»,
basert på regulering av Lågen og
Ulas utløp. Planen tok sikte på å
grave ut en del av de grove masser ved Ulas utløp, idet det var
regnet med at Lågen ville senke
seg videre oppover ved selvgraving. Kostnadene
var beregnet i
to alternativer
til ca. kr. 85 000.00
og ca. kr. 50 000.00. I de følgende
årene ble det utført en rekke tilleggsundersøkelser,
kartlegging,
bonitering m. v. Det manglet heller ikke på henstillinger fra grunneierne om å få planen gjennomført. I en uttalelse fra 1857 heter

det bl. a.: «Saaledes var klimaet
blevet meget usundt, hvilket tilstrækkelig bevistes derved, at den
for sine giftige virkninger bekjente plante Sellsnæpen voxede i stor
mængde paa myrene. Vistnok avledes der paa en del av myrene
noget græs, men dels var dette af
daarlig beskaffenhed,
dels var dets
indhøstning saa besværlig og skadelig for høstfolkenes
helbred, at
arbeidet neppe erstattedes ved det
vundne
udbytte.»
Økonomien
blant grunneierne
var imidlertid
så dårlig at planen ikke lot seg
realisere, til tross for velvilje fra
det offentlige.
De nye undersøkelsene hadde dessuten gjort det
klart at arbeidene ville koste atskillig mer enn tidligere
antatt,
sannsynligvis
kr.
160 000.00—
200 000.00.
Det var likevel åpenbart at materialføringen
fra Ula måtte stan-

ses hvis ikke Selsmyrene
skulle
bli omdannet til en innsjø. Etter
gjentatte
behandlinger
i Stortinget ble det endelig i 1877 besluttet
å bygge en materialsamledam
i
Ula. Tiltaket ble betraktet som et
forsøksarbeid,
bekostet i sin helhet av staten. Dammen, som ble
bygd i 1878/1879 som tørrmur på
fjell, var ca. 33 fot (10,35 m) høy
og skulle kunne tilbakeholde
ca.
25 000 kubikkfavner
(ca. 167 000
m3) skadelig materiale.
Sammen
med en mindre korreksjon av Ulas
utløp i Lågen kom arbeidene
på
kr. 22 000.00.
Dermed var det satt en midlertidig stopper for den videre forsumping av Selsmyrene.
Men det
måtte en ytre omstendighet
til for
å bringe tørrleggingsarbeidene
videre. Ved bygging av jernbanen
Otta—Dombås viste det seg ønskelig å flytte Lågen ut fra vestre
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dalside over en lengde på ca. 1 km
omtrent ved Ulas utløp. Stortinget vedtok i 1910 at det nye løpet
skulle utføres etter en plan som
var utarbeidet
av Vassdragsvesenet tidligere
og som ville gi en
flomsenking
på ca. 1,5 m i Lågen
ved søndre ende av Selsmyrene.
Senkingsarbeidet
var beregnet
å
koste ca. kr. 100 000.00, hvorav
Staten ytet 3/4 og distriktet resten.
Arbeidet ble utført av jernbanen
1910-14.
Om det skyldtes manglende kjennskap
til arbeid i det
våte element eller fare for overskridelse på jernbaneanlegget
skal
være usagt, men senkingsresultatet ble i hvert fall ikke oppnådd.
Det gjensto ca. 0,5 m av den lovede senking da arbeidene
ble avsluttet. Vassdragsvesenet
utarbeidet derfor i 1921 plan til utdyping
av løpet samt til sikring av Ulas
utløp ved en solid bunnterskel
med styrtseng.
Arbeidene ble utført i 1927-31
av Høyer-Ellefsen
A/S og kom på ca. kr. 420 000.00,
bevilget i sin helhet av Staten. Det
ble utgravd
ca. 67 000 m3 hard
grus. Terskelen ved Ulas utløp er
brutto 4,6 m høy og 36 m bred,
utført av betong opp til 2,6 m's
høyde, for øvrig som grovsteinet
bruddsteinsmur
i sement. Kronebredden er 30 m. Styrtsengen
er
12 m lang, utført av store steinblokker.
I 1925-26
var dessuten
materialsamledammen
i Ula blitt
forhøyd med 1 m.
Og dermed var døren åpnet for
naturrikdommene
på Selsmyrene.
Grunneierne
lot ikke mulighetene
ligge unyttet.
Landbruksingeniør
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Herud utarbeidet planer for to hovedkanaler på søndre del av myrområdene,
hver ca. 3 km lange.
Etter at disse ble ferdiggravd,
er
det meste av denne del blitt oppdyrket.
For å kunne utnytte senkingen
videre oppover langs Selsmyrene
har Vassdragsvesenet
utført en del
korreksjonsog forbyggingsarbeider i Lågen over en lengde på
ca. 10 km opp til Laurgård
bru.
I nordenden, ved den såkalte Storøya, ble Lågen omlagt over en
lengde på ca. 800 m med steinkledning av elveskråningene
over
en større lengde.
Arbeidet,
som
kom på ca. kr. 170 000, ble i det
vesentlige utført like etter krigen.
Blant annet var opptil 600 tyske
krigsfanger
beskjeftiget,
dessuten
hadde Forbygningsavdelingen
her
sin første gravemaskin,
en gammel
Weserhatte,
samt flere kompressorer og diesellokomotiver.
Ved det videre kanaliseringsarbeid på Selsmyrene
støtte landbruksingeniør
Herud på problemet
Selsbekken.
Denne kommer ned
på nordre del av myren og har
fra Arilds tid hatt flere forskjellige
utløp i Lågen.
Disse utløp fant
Lågen det hensiktsmessig
å benytte
som innløp
under
flom,
hvorved
store områder
ble satt
under vann.
En effektiv utnyttelse av jordarealene
forutsatte
derfor gjenstenging
av utløpene.
I 1945-46 ble Selsbekken ført ned
til Skottevann, som ligger omtrent
midt på Selsmyrene
og sto i forbindelse med Lågen ved den såkalte Formoløken.
Utløpet prøvde

Gravemaskin

i arbeid.

Vassdragsvesenet
å stenge igjen
ved
en
tømmerkistedam
med
bjelkestengsel,
men resultatet
ble
lite tilfredsstillende
på grunn av
vanskelige
grunnforhold
og gjenstridig elv. I stedet planla Vassdragsvesenet
i 1950 omlegging av
Selsbekken
ved en kanal videre
sørover fra Skottevann,
med nytt
utløp i Lågen ved søndre ende av
Selsmyrene.
Ved å legge opp en
del av gravemassene
som flomverk langs østre kanalside kunne
det alt vesentlige av arealene bli
sikret mot oversvømmelse.
Planen fikk en trang fødsel, det
var mange motstridende
interesser som gjorde seg gjeldende.
Det
ble nødvendig
med vassdragsskjønn til fastsettelse
av erstatninger og til fordeling av distriktsandelen av utgiftene mellom de ca.
65 grunneiere på nordre og søndre
del av Selsmyrene
som ville få
nytte av arbeidet.
Endelig på ettersommeren
1962 kunne to av
Forbygningsavdelingens
gravemaskiner (på ca. 19 og 33 tonn) ta
fatt på den ca. 4,5 km lange kanalstrekningen
opp til Skottevann.
Kanalen
var ferdiggravd
i september
1963, senere er massene
dels planert
med bulldozer,
dels
lagt opp som kjørbart
flomverk.
Av hensyn
til dreneringen
av
jordarealene
er det lagt en del
stikkrenner
gjennom flomverket,
en på ca. 80 cm diameter, de øvrige mindre. Alle er forsynt med
selvlukkende
ventil.
Gravearbeidene, i alt ca. 72 000 m3 myr og
finsand, inklusiv planering,
flytting av masser, stikkrenner
m. v.

kommer på ca. kr. 3.50 pr. m3,
eksklusiv oppsyn. Formoløken
er
gjenstengt
ved fylling i ca. 30 m
lengde, med grus- og steinkledning
mot Lågen. En eldre gjenstengning mellom Lågen og Skottevann er forsterket.
— Arbeidene
ble i 1956 kostnadsregnet
til kr.
360 000.00 og bevilget
på vassdragsbudsjettet
mot 1/4 distriktstilskudd.
Til tross for prisstigning
og merarbeid ser det ut til at overslaget skal holde.
Med bidrag
fra Jorddyrkningsdirektoratet
har
grunneierne
bygd seks broer over
kanalen
i forbindelse
med nødvendige driftsveger.
På nordre del av Selsmyrene er
under utførelse utdyping av Selsbekken, etter plan av landbruksingeniør Uhlen, med overslag kr.
63 000.00.
Når dette arbeid
er
fullført, vil det alt vesentlige
av
arealene på Selsmyrene kunne ut*

nyttes. Ennå gjenstår et areal på
noen hundre mål ved Skottevann
som bare kan tørrlegges ved pumpeanlegg.
Men bøndene på Selsmyrene har fått blod på tann, så
det er bare et tidsspørsmål
når
også dette prosjekt blir realisert.
Selsmyrene
er etter hvert gått
over til å bli Selsvollene,
NordGudbrandsdals
kornkammer.
Jordarten, blanding
av myr og finsand, har vist seg å være særdeles
velegnet
for intensiv
korndrift.
Det er virkelig et eventyr å oppleve skuronna på Selsvollene, med
store,
selvgående
skurtreskere.
Ennå kan mange av maskinførerne huske at de rodde mellom hesjene ved den minste flom.
Og så fristes vi til å slutte med:
Snipp, snapp snute, selsnepen er
ute. Den giftige planten har nå
definitivt tapt slaget om SelsmyBård Andersen.

Kanalen.
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VIK-ANLEGGENTE
Den 20. februar
1963 ble det
undertegnet
en samarbeidskontrakt mellom L/L Sognekraft
og
Staten ved NVE. Dermed var selskapet Vikfalli dannet.
Begivenheten er for øvrig omtalt i Fossekallen fra mars samme år.
Selskapet har som hovedformål
å forestå utbyggingen
av vannkraften i området sør for Vik i
Sogn.
NVE—Statskraftverkene
skal på vegne av partene forestå
prosjekteringen,
og som hovedentreprenør byggingen av anleggene.
Interessene i selskapet er delt med
30 prosent på kraftlaget og 70 prosent på Staten. En skal ellers ikke
gå nærmere inn på selve avtalen
og dens mange bestemmelser
her
— men heller gi en oversikt over
de aktuelle planer.
Men først kan det være nyttig å
kaste et blikk bakover i tiden på
det som hendte forut for stiftelsen
av Vikfalli.
I juni 1952 framla den daværende E-avdeling
i NVE i samarbeid med elektrisitetsforsyningen i Sogn og Fjordane en utredning for en foreløpig løsning av
kraftforsyningsspørsmålet
i midtre
og indre Sogn. Utredningen
behandler
i alt åtte alternativ
for
å skaffe kraft til området.
Blant

disse kan nevnes utbygging
av
Sleipo i Arnafjord,
Østerbøvassdraget i Kyrkjebø, samt tre prosjekter med kraftstasjon
i Refsdalsområdet
i Vik.
Utredningen
konkluderer
med
at en utbygging på 11 MW i fallet Målsetvatn—Refsdal
vil gi den
beste og mest rasjonelle
løsning.
Med statsstønad
bygde så L/L
Sognekraft
Refsdal
kraftverk
i
årene 1954-58.
Målsetvatn
ble
regulert
33 m og ga derved et
magasin på 20 mill. m3. Kraftverket har en nettofallhøyde
på
515 m og en midlere årsproduksjon
på 45 GWh.
Byggingen av Refsdal kraftverk
var tenkt som et 1. byggetrinn
i
en større plan. I 2. byggetrinn
skulle Ygnisdalselv og øvre del av
Vikja overføres til Målsetvatn
og
kraftstasjonen
utvides med et nytt
aggregat. Ved Kronprinsregentens
Resolusjon
av 26. juli 1957 fikk
L/L
Sognekraft
konsesjon
på
overføringene.
Som et 3. og siste
byggetrinn
skulle en så bygge ut
fallet
mellom
undervannet
på
Refsdal og Hove i Vik — et fall
på 302 m brutto. I tillegg til vannføringen fra Refsdal ville en få inn
et uregulert felt på driftstunnelen
til Hove.

I mai 1961 la ingeniør Chr. F.
Grøner fram en plan basert på
L/L
Sognekrafts
gamle
planer
m. h. t. magasinstørrelsen,
installasjoner etc. Planen regnet med
en middels
produksjon
på 313
GWh og en anleggssum
på 66,6
mill. kroner.
Det kan i denne forbindelse
nevnes at denne utbyggingsplanen
fra mai 1961 er vedtatt av partene
i Vikfalli og danner grunnlaget
for samarbeidsavtalen.
Hver av
partene
kan imidlertid
kreve at
de vedtatte
planer
skal endres
forsåvidt
endringene
ikke medfører forsinkelse
eller avbrudd
i
kraftleveringen
fra kraftverket
til
den annen part.
Medfører
endringen
øking
eller minsking
i
kraftverkets
produksjon, skal denne henføres til vedkommende
deltakers kraftandel.
Økte eller minskede utgifter som følge av endringen dekkes av eller godskrives
vedkommende
part.
Ved en videre bearbeidelse
av
Grøners prosjekt av mai 1961 kom
en, på grunnlag av befaringer
og
bedre kartmateriale,
til at planen
med fordel kunne utvides til å omfatte felter som mest hensiktsmessig kunne utbygges i forbindelse
med Vik-anleggene.
FOSSEKALLEN
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Ingeniør
Grøner fikk derfor i
oppdrag
å bearbeide
prosjektet
videre og framla i desember 1962
«konsesjonssøknad
og utredning
vedrørende
utbyggingen
av vassdragene
sør for Vik i Sogn».
Denne planen er grunnlaget
for
Vikfallis primære
konsesjonssøknad og krever derfor en nærmere
omtale.
Ingeniør Chr. F. Grøners
av desember 1962.

plan

I tillegg til de tidligere
planlagte
overføringer
fant en det nå naturlig
å overføre
øvre del av vassdragene
Tora, Gravseta,
Sendo, Grungelv
og
øvre del av Gravbotnelv
(Helgadals-

vatn) til Målsetvatn.
Planen
forutsetter utvidelse av Refsdal I.
Ved utbyggingen
av fallet nedenfor
Refsdal foreslås driftstunnelen
lagt på
østsiden av Vikja og kraftstasjonen
flyttet fra Hove til Vikøyri.
En får
da nyttet fallet helt ned til sjøen og
en del sideelver tas inn på tunnelen:
Gravbotnelv,
Huglaelv,
Seljedalselv,
øyasetelv
og Kyrelv.
Bortsett fra et
mindre magasin i Øvre Brevatn
er
avløpet fra disse sideelvene
uregulerte.
Fallet mellom reguleringsmagasinet
Kvilesteinsvatn—Lars-Olavatn
og inntaksmagasinet
Målsetvatn
for Refsdal
utnyttes i Målset II kraftverk
og fallet mellom Arbotnvatn
og Målsetvatn
utnyttes i Målset I kraftverk.
De enkelte kraftverkers
fallhøyder
og nedslagsfelter
er slik:

Kraftverk

Middelfallhøyde

Nedslagsfelt

Målset I
Målset II
Refsdal
Vikøyri

128
47
515
328

33,4 km2
105,2 »
161,3 »
230,8 »

Den samlede
magasinstørrelse
på
210 mill. m3 utgjør 54 prosent av midlere årlig avløp.
Målsetvatns
magasin er gitt ved at
det her allerede ligger en platedam
som det ikke kommer på tale å forandre. Skjelingavatn
er et økonomisk
gunstig magasin — men oppdemmingen begrenses
av riksveg 550.

I Arebotnvatn
er oppdemmingen
valgt slik at en får nyttet mesteparten av tunnelmassene
til dammen.
Resten av magasinvolumet
er fordelt
på Kvilesteinsvatn,
Lars-Olavatn
og
Muravatn etter prinsippet om at grensekostnadene for magasinene skal være
stort sett den samme og en kommer
da til følgende reguleringer:

mag. mill. m3

Vann

m
»
»
»

Nat. vst.
897,7
899,0
959,0
845,0
1023,0
991,5
1158,6

HRV.
929
929
973,5
862
1048
996
1166,5

LRV.
895
895
958
829
1020
984
1158

Kvilesteinsvatn
Lars-Olavatn
Skillingavatn
Målsetvatn
Muravatn
Arbotnvatn
Ø. Brevatn
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Kjøringen av kraftverkene
er forutsatt å foregå slik at det i sommersesongen tappes med henblikk
på at
magasinene skal være 90 prosent fyllt
pr. 1. oktober.

1. mai. Disse 4 prosentene
er reserve
for sen vårflom.
Feltene Sendo, Grungelv,
Gravseta
og Ygnisdalselv
er knyttet
sammen
ved en rekke tunneler som både skal
tjene som overføringstunneler
fra de
enkelte felter til Målsetvatn
og som
overføringstunneler
mellom
Grungelvfeltene
og magasinene
i Lars-Olavatn og Kvilesteinsvatn.
En skal ikke her gå i detalj med
hensyn til tunnelanleggene,
men for
oversiktens
skyld tar vi med en oppstilling om lengder og tverrsnitt:

Gjennomsnittlig
driftsvannføring
skal gjennom sesongen dog ikke i noe
tilfelle være mindre enn 5 m3fsek. De
resterende
10 prosent av magasinene
er reserve for å kunne ta i mot sene
høstflommer.
I vintersesongen
oktober—mai tappes om mulig slik at det
er igjen 4 prosent i magasinene
pr.
TUNNEL
Store Grungevatn—Vesle
Grungen
Lars-Olavatn—Vesle
Grungen
Vesle Grungen—Ygnisdal
Kvilesteinsvatn—Ygnisdal
Skjelingavatn—Målsetvatn
ArbotnvatnMuravatn
Helgadalsvatn
Navravatn
Tora
Bergartene
i området har stort sett
øst-sørøstlig
fall og består i nordøst
av gneiser og granitter.
Over gneisog dekene ligger fyllittformasjonen
ker de sentrale deler av anleggsområ-
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16
20
39
4
2,5

Lrn

F m3

1860
3700
3900
6800
2500
2000
500
400
5100

7,5
6
6
7
13
min.

det. I de sør-østlige deler av området
har en sparagmittiske
bergarter
som
ligger over fyllitten.
Gneisgranittene
er som kjent relativt gunstige bergarter sprengningsteknisk
sett. Fyllit-

tene kan imidlertid karakteriseres
som
lite gunstig å ha med å gjøre. En
vesentlig del av anlegget vil bli liggende i fyllittformasjonen,
erfaringene fra driftstunnelen
for det eksisterende Refsdal kraftverk
gir holdepunkter for at en må være forberedt
på vanskeligheter
for stabiliteten
og
inndriftene.
Alle større dammer er i planen forutsatt utført som fyllingsdammer
med
frontal tetningsmembran
av asfaltbetong.
Dammen ved Lars-Olavatn
blir på
det høgste ca. 30 m høy med total
lengde ca. 520 m. Ved hoveddammen
for Kvilesteinsvatn
er de tilsvarende
mål 40 m og 440 rn. Dammen i Endredalen (Muravatn) forutsettes bygd som
en kombinasjon
av fyllingsdam
og
platedam.
Som tidligere nevnt opererer planen
med i alt fire kraftstasjoner.
Kraftstasjonene
Målset I og II får
felles stasjonsbygning
i dagen og installasjonene
blir henholdsvis
8 og 6
MW.
I Refsdal kraftverk
forutsettes
installert to nye aggregater, hver på 35
MW. Den nåværende
driftstunnel
har
en lengde på ca. 4000 m med 7 m2
tverrsnitt.
Tunnelen
er forutsatt
utstrosset til 15 m2 i 4. byggesesong, da
en regner med å dekke Refsdals produksjon med kraft over Vestlandske
kraftsambands
samkjøringslinj e.
Inntaket for Vikøyri kraftverk
legges et stykke
nedenfor
utløpet
av
Refsdal
kraftverk.
Her bygges
en
platedam
med fast overløp.
Driftstunnelen får en total lengde på 11 400
m med tverrsnitt
16-17 m2. I stasjonen
monteres
to vertikalakslede
Francisturbiner
—
generatorytelse
2 x 35 MW. Vikøyri er den eneste av
stasjonene som forutsettes lagt i fjell.
Eksklusiv kraftlinjer
er anlegget av
Grøner
beregnet
å koste 192 mill.
kroner,
inkl, verdien
av Refsdal
I
som er satt til 17,5 mill. kroner. Produksjonen i et gjennomsnittsår
utgjør
853 GWh, hvorav ca. 68 prosent er
vinterkraft.
Dette gir en utbyggingspris
på 22,5
øre/kWh og en kraftpris på 2,03 øre/
kWh når en regner
9 prosent
for
driftsutgiftene.

Dette er i grove trekk ingeniør
Grøners plan av desember
1962
som danner grunnlaget
for Vik-fallis primære
konsesjonssøknad.
Men det var også andre som
interesserte
seg for kraftkildene
i
dette distriktet.
I juli 1962 sendte Bergenhalvøens komm. kraftselskap
inn søknad om tillatelse til å regulere og
utbygge Teigdals- og Eksingedalsvassdragene
og overføring
av
Gravsete og Sendo—Grungevassdraget;
Evangerutbyggingen.
Likeledes har Voss kommune søkt
konsesjon på utnyttelsen
av Sendo
—Grungelv
i Myrkdalsanlegget.
Tre konsesjonssøkere
er m. a. o.
interessert
i å ta med disse vassdrag helt eller delvis i sine kraftverksplaner.
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Vassdragsdirektoratets
notat
av 15. november 1963.
Etter en samlet vurdering av de
innsendte planer utarbeidet Avdelingen for vasskraftundersøkelser
i Vassdragsdirektoratet
en plan
om optimal utnyttelse av vassdragene Gravseta og Sendo—Grungelv. Planen
er lansert
i Vassdragsdirektoratets
notat
av 15.
november
1963 og går ut på en
hydraulisk
samkjøring
mellom
kraftverkene
på Evanger- og Viksiden. Tanken som ligger til grunn
for dette er at mens Evanger har
billigere magasiner, har kraftverkene i Vik høyere fall og lavere
installasjonskostnader.
En finner
det da riktig å redusere de dyrere
magasiner som kraftverkene
i Vik

regner med og føre overskuddsvann over til Evangers billige magasiner.
Tilløpet fordeles mellom
kraftverkene
slik at grenseomkostningene blir de samme begge steder.
Den siste m3 av tilløpet som utnyttes bør gi samme kWh-pris og
en liten øking av magasinet gi en
kraftøking til samme pris i kraftverkene i Evanger og i Vik.

Vikfallis

reviderte

plan.

Vassdragsdirektoratets
notat
førte
til at Statskraftverkene
på vegne
av
Vikf alli utarbeidet
en revidert
plan
som bygde
på prinsippet
om hydraulisk
samkjøring
med
kraftverket
i
Evanger.
For øvrig
følger
planene
i
store trekk
ing. Grøners
prosjekt
for

desember
1962, og det skal
her
gis
en oversikt
over hvilke
endringer
det
dreier
seg om.
I tillegg
til de overføringer
som er
forutsatt
tidligere,
fant
en det
nå
lønnsomt
å overføre
Ytredalsvatn
til
Muravatn
og et lite felt på Fossfjellet
til Arebotnvatn.
Dette henger
i første
rekke
sammen
med endringer
i tunneltrae&r
og fallhøyder.
En del mindre
justeringer
i magasinene
er f oretatt
på grunn
av bedre
kartmateriale
og terrengbefaringer.
En
vesentlig
endring
er at magasinene
i
Kvilesteinsvatn
og Lars-Olavatn
er
redusert
og det er forutsatt
å slippe
74,4 mill. m3 overskuddsvatn
over til
BKK's
magasiner
i et middels
år. I
Kvilesteinsvatn
er
det
regnet
med
HRV på k. 915.5 — og et magasin
på
44,3 mill. m3, i Lars-Olavatn
blir tilsvarende
HRV
k. 920 og magasinet
14,4 mill. m3 — m. a. o. en reduksjon
til under
halvparten
av det planen
av
desember
1962 regnet
med.
En følge
av dette
er naturligvis
at damarbeiFOSSEKALLEN
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dene blir betydelig redusert.
Det bør
videre nevnes at de fleste dammer er
forutsatt
bygd som fyllingsdammer
med morenetetning.
Ved den reduksjon
i vannmengden
som er en følge av den hydrauliske
samkjøringen,
har en ikke funnet det
lønnsomt å bygge Målset II og overføringstunnelen
fra Kvilesteinsvatn
er
derfor flyttet ned til den høyden som
er nødvendig for en ren overføring til
TUNNEL
Store Grungevatn—Lars-Olavatn
Lars-Olavatn—Kvilesteinsvatn
Gravseta—Målsetvatn
Ytredalsvatn
Målset kraftverk utnytter fallet mellom Muravatn og Målsetvatn.
Det er forutsatt
en installasjon
på
11 MW.
I Refsdal er det regnet med en ny
installasjon
på 45 MW i tillegg til det
eksisterende
aggregat. Kraftstasjonen
er tenkt lagt i fjell i motsetning
til
i ingeniør Grøners plan, hvor det var
regnet med en utvidelse av den tidligere stasjon i dagen.
Vikøyri utføres i hovedtrekkene
som
før — men med generatorytelse
55
MW.
Denne reviderte
plan gir en gjennomsnittlig årsproduksjon
på 766 GWh.
Eksklusive
kraftlinjer
utgjør de totale kostnader 187,5 mill. kroner.
Det er her NVE som har kalkulert
kostnadene
i motsetning til planen av
desember 1962 som er kostnadsberegnet av ing. Grøner.
De to overslag
bør derfor ikke sammenliknes
direkte.
Utbyggingsprisen
blir da 24,5 øre/
kWh som gir en kraftpris på 2,2 øre/
kWh når en regner driftsutgiftene
lik
9 prosent av investert kapital. I byggesummen er også tatt med den del
av overføringskostnadene
som faller
på BKK i samband med den hydrauliske samkjøringen,
slik at sluttkostnadene blir noe redusert.
Denne reviderte plan av januar 1964
innebærer intet nytt som gjør det nødvendig å legge planene ut i distriktet
på ny og derved forsinke konsesjonsbehandlingen.

TilleggssØknad

april 1964.

Ved nærmere
bearbeidelse
av
planene er det funnet lønnsomt å
overføre en del nye felter fra øvre
del av Jordalselv,
Gulsetelv, Seljedalselv
og Huglaelv
til Muravatn. Overføringen
omfatter 34,5
km2 og vil øke tilløpet til Muravatn med 64,5 mill. m3 pr. år eller
ca. 70 prosent.
Dette fører med seg at magasinet i Muravatn bør økes
likeledes installasjonen
i kraftverkene.
Muravatns
reguleringsgrenser
foreslås satt til LRV k. 1020 og
HRV k. 1060 hvilket gir et magasin på 80,2 mill. m3. Det er videre
regnet med at installasjonene
bør
økes til 20 MW i Målset, 70 MW
i Refsdal og 65 MW i Vikøyri.
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Målsetvatn.
Det vinnes derved inn et
felt som kompenserer
produksjonen
i
Målset II.
For å få oveskuddsvannet
fra Store
Grungevatn
over til Kvilesteinsvatn,
er tunnelen
lagt direkte
fra Store
Grungevatn
via Lars-Olavatn
til Kvilesteinsv atn.
Lengder og tverrsnitt
neler blir:

på de nye tunLm

F m2

5600
5000
7300
ca. 1000

6,5
9
min.

Det må i denne forbindelse nevnes at både magasinstørrelse
og
installasjon
vil bli gjenstand
for
en nøyaktigere
beregning
ved
hjelp av elektronisk
databehandling.
Overføringene
av tilleggsfeltene
fører til at produksjonen
øker med
136 GWh til 923 GW. Total anleggssum
216 mill. kroner.
Utbyggingspris blir da 23,4 øre/kWh
og kraftprisen
2,1 øre/kWh.
Vi er i disse dager (april) i ferd
med å sende inn en tilleggssøknad
som omfatter disse nye overføringer. På oversiktskartet
er tunnelsystemet tilleggsoverføringene
fører med seg, stiplet inn.
Oversiktskartet
som helhet viser
da den utbyggingsplan
en nå går
inn for.
Det er hittil bare nevnt Vikøyri
i forbindelse med det nedre kraftverk.
Som en vil se av kartet er det
to alternative
plasseringer
av
nedre
kraftverk
— Hove
og
Svollsvik.
Dette spørsmål er det
imidlertid ikke tatt standpunkt
til
ennå.
En har med dette villet gi en
oversikt
over utviklingen
i utbyggingsplanene
fram til i dag, og
en får nå vente på konsesjonsmyndighetenes
avgjørelse.
Så
hvordan de endelige utbyggingsplaner vil se ut er det ingen gitt
å si noe om i dag.
Som tidligere nevnt har en noen
overføringstillatelser
fra tidligere
og anleggsarbeider
er kommet i
gang på basis av disse. Men det
er også nødvendig
hvis Målsetmaskinen
skal kunne levere de
første kW-timer
høsten 1966 som
terminplanen
tilsier.
A/ternativ
kraftstasjon
i Arnafjord.
Som kjent har utbyggingsplanene
i
Vik vært gjenstand for en del kritisk
omtale. Diskusjonen
har bl. a. dreiet

det ikke var riktigere
å bygge ut fallet nedenfor Målsetvatn
mot Framfj ord (Arnafjord).
Tanken
er såvidt nærliggende
at jeg tror det
er nødvendig
å komme litt inn på
saken.
I et PM fra mars 1963 konkluderer
ing. Grøner med at lønnsomhetsdifferensen mellom en utbygging i Arnafjord kontra Refsdal/Vik
er så liten
at den ligger innenfor
nøyaktighetsgrensen
for beregningene.
Grøner
gjør imidlertid oppmersom på at overslagene ikke var gjennomarbeidet
i
samme grad som for Refsdal/Vik.
Statskraftverkene
på sin side studerte utbyggingen
mer inngående
og
regnet med at en utbygging i Arnafjord kunne komme til å omfatte:

seg om hvorvidt

«Kjerneområdet»
med reguleringsanlegg og kraftstasjonene
Målset I
og II, overensstemmende
med ing.
Grøners plan for dette.
Overføring
av felter ved Fresvikbreen øst for kjerneområdet.
Samlet felt ca. 30 km2.
Overføring av felter fra Fagerdalsvatn, Storelva, Sleipo, samt 14 bekker vest for kjerneområdet.
Overføringen
omfatter en pumpestasjon ved Målsetvatn.
Undersøkelsene
konkluderte
med at
en lønnsom utbygging burde omfatte
pkt. 1) og 2).
Prosjektet
ville gi en produksjonsøking i forhold til Vik-alternativet
på
36 GWh for en pris av 11 mill, kroner,
altså temmelig
dyre kW-timer.
Ing.
Grøners overslag for Refsdal/Vik
er
da justert opp med 5 mill, kroner bl. a.
på grunn av økingen fra 145 kV til
300 kV. I den sammenliknende
vurdering er det ikke tatt med ca. 9 km
lengre linjebygging
som belaster Arnafjordprosjektet
med ca. 2 mill. kroner.
Videre regnet en med to store aggregater i Arnafjord.
Skulle en av driftstekniske grunner måtte gå til tre eller
fire aggregater,
ville dette ytterligere
fordyre Arnafjordprosjektet.
Dessuten
stiller Vikalternativet
seg gunstigere
med hensyn til terminer for arbeid og
finansiering.
Alle forhold tatt i betraktning
stilte
en utbygging av Refsdal/Vik seg gunstigst.
Nå kan en imidlertid spørre hvordan
det stiller seg med utbygging til Arnafjord etter at den hydrauliske
samkj øringen kom inn i bildet.
Hvilken innvirkning
har det f. eks.
at en nå likevel overfører
felter fra
Fresvikområdet
til Muravatn
også i
de siste planene?
Våre beregninger
viser at «vanntapet» til Evangersiden
får størst konsekvenser for Arnafjordprosjektet
idet
produksjonen
der synker til 854 GWh
gjennomsnittlig
over året. Med en anleggssum på 205 mill, kroner kommer
en til en utbyggingspris
på 24,0 øre/
kWh mot 23,4 øre/kWh i Refsdal/Vik.
Omregnet
til vinterkraft
forskyves
bildet noe i favør av Arnafjord,
men
ikke nevneverdig.
Dette ble kanskje mange ord, men
jeg tror det må til dersom en vil gi
en orientering om en såvidt komplisert
affære som Vik-utbyggingen.
Kjell Yngvar Nilsen.

KJERRATEN
Folk som går tur på Krokskogen
og passerer
Vassendvika
i vestenden av Storflåtan,
kan neppe
unngå å legge merke til et stort
byggverk av stein innerst i vika.
Det er fundamentet
for et stort
vasshjul.
Selve vasshjulet er forlengst
borte,
men fundamentet
står der som et monument over et
byggverk som var litt av et teknisk vidunder for sin tid, nemlig
kjerraten
i Asa.
Det var godseier Peder Anker
på Bogstad som lot kjerraten bygge like etter år 1800. Han hadde
i disse årene kjøpt opp store skogområder i Land og Nedre Valdres,
og tømmeret
herfra skulle transporteres fram til sagbrukene
ved
Maridalselva
og Lysakerelva.
Det
ble forsøkt å kjøre tømmeret fra
sørenden
av Randsfjorden
opp i
Nordmarka
for fløting ned Maridalsvassdraget.
Liknende transport
ble også prøvd opp til Storflåtan
med fløting ned Langlivassdraget
til Bogstadvatnet,
men det er klart
at denne transport
ble dyr, og
kapasiteten
var liten.
Peder Anker var imidlertid ikke
redd for å satse på noe nytt og
dristig, og i 1803 besluttet han å
bygge en kjerrat som skulle trekke tømmeret fra Asa ved Steinsfjorden opp til Damtjern og videre
inn til Vassendvika
i Storflåtan.
Tømmeret
skulle først fløtes ned
Begna og Randselva til Tyrifjorden og inn til Asa. Etter kjerrattransport opp på Krokskogen ville
det igjen bli fløtet siste strekningen ned til sagbrukene
ved Lysakerelva.
Til å forestå byggingen av kjerraten ansatte
Peder Anker den
svenske «mekanist» Samuel Bagge.
Denne fantasifulle svensken hadde
tidligere
utarbeidet
to kanalprosjekter mellom Øyeren og Oslo for
å få tømmeret fra Glomma denne
vei. Disse prosjekter ble aldri utført, men de viser i alle fall at man
den gang ikke var redd for å lansere nye og uortodokse
løsninger
på problemene.
Den kjerraten Bagge ledet byggingen av, ble drevet av 12 vasshjul i alt, 11 av dem gikk med til
å hale tømmeret fra Steinsfjorden
opp til Damtjern,
en høydeforskjell på 386 m, mens det 12. hju-
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let skulle trekke
tømmeret
den
relativt
flate strekningen
inn til
Vassendvika.
Det er fundamentet
for «tolN(Teren» vi i dag kan se som
det mest iøynefallende
minne om
kjerraten,
og det er også «tolveren» som har gitt navn til Tollerveien og Tolleråsen
i området.
Dette er forsåvidt litt urettferdig,
for det viste seg snart at «tolveren» ikke klarte jobben sin. For
å skaffe den driftsvann
ble Vambutjernene
nord for Storflåtan regulert, og det ble foretatt kanalisering av bekker fram til vassrenna,
men likevel
ble driften
stadig hemmet av vannmangel,
og
etter kort tid ble «tolver»-kjerraten erstattet
av en hestebane.
Driftsvann
til de 11 nedre vasshjulene ble skaffet ved at man
bygde en 3,5 m høy stein- og torvdam ved Damtjern.
Den ble senere forhøyet
1 m, men vannmangel hemmet også her driften.
Vasshjulene,
som alle var overfallshjul, hadde lagere av støpejern, opplagt på murte fundamenter ved enden av de respektive
vassrenner.
Til akselen var det
festet en tannkrans av stål, og over
denne gikk det en endeløs kjetting
som tømmerstokkene
ble festet til
når de skulle dras oppover. Selve
«løypa» for stokkene var utført av
trekonstruksjoner
på murte fundamenter.
Hvor
terrenget
var
noenlunde jevnt ble det lagt opp
lave murer som underlag
for to
sett kraftige langsgående
bjelker.
I disse bjelkene var festet støpejernslagere
for to lag tversgående
ruller. På det øverste rulle-laget
beveget
kjettingen
seg oppover
med stokkene, mens den nedadgående delen av den endeløse kjettingen befant seg på det underste
rullelaget.
For å få en pen trae
for opptrekket,
ble det bygd opp
på bukker og høye fundamenter
over bekkedaler
og dype slukter.
Nede ved Asa ble det slått inn
en hake i tømmerstokken,
og denne hake hadde en krok som man
huket inn på kjettingen
til «eneren». Når stokken var transportert opp til «toeren», ble den huket
løs fra «eneren» og inn på kjettingen til «toeren». Slik gikk tømmerstokkene
via en serie omkoblinger til de var oppe i Damtjern.

Her ble hakene tatt løs, og når
man hadde nok til et lass, ble de
kjørt ned til Asa igjen.
Man kunne også feste en slags
slede til kjerraten
og frakte gods
og personer opp med den. Noen
trygg persontransport
kunne dette
neppe ha vært, for det hendte ofte
at kjettingen
røk, og sledeturen
nedover rullene igjen kunne da
lett bli i raskeste laget.
Særlig
var «sjueren» beryktet, den hadde
den bratteste
stigningen,
og her
ble det rett som det var kjettingbrudd.
Det var et langvarig
og
slitsomt arbeid å få halt kjettingen opp igjen og skjøtt den hver
gang.
Det er ikke vanskelig
å
forestille seg at det må ha vært
mye reparasjonsarbeid
på kjerraten og mye utskifting
av utslitte
deler. På grunn av all friksjonen
mellom rullene og kjettingen med
tømmeret, og i alle de utallige lagrene, må påkjenningen
på de bevegelige deler ha vært stor. Det
var heller ingen løsning å øke
kjettingdimensjonen,
da tyngre
kjetting ga øket friksjon, og vasshjulenes
kapasitet
var også begrenset.
Driftsstans
var ikke populært blant arbeiderne,
ettersom
de hadde akkord på tømmertransporten, men man kan vel også ha
en viss mistanke om at akkordsystemet førte til overbelastning
av
kjerraten
med påfølgende
brudd
av og til. Arbeiderne
utførte selv
de nødvendige
reparasjoner.
Det
var smie på anlegget,
men alt
støpegods kom fra Bærum Jernverk.
Som nevnt ble «tolver»-kjerraten snart utskiftet med en hestebane. Denne var om lag 1400 m
lang og hadde skinner av tømmer
med jernbeslag
på toppen,
som
vognene gikk på. Det var vikespor for møtende trafikk.
På det
meste var det 16 kjørere i sving
samtidig.
Kjerraten
var i drift fra 1806
til 1849, med et opphold i 1808.
I den tiden den eksisterte ble den
ikke bare utbedret,
men delvis
helt ombygd og utskiftet.
Arbeidet på kjerraten
var slitsomt, på den lyseste sommertiden
gikk driften praktisk talt døgnet
rundt,
med liten mulighet
for
søvn. Verst stillet i så henseende
FOSSEKALLEN
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Fundamentet

for «tolveren»

var kanskje fløterne på Damtjern
når det var gunstige vindforhold
for fløtingen. Nå var jo ikke kjerratarbeiderne
alene om å ha hardt
arbeid den gangen, og på mange
måter følte de seg som et begunstiget broderskap.
De hadde fast
arbeid, og de led ingen nød. De
4,00000

i dag.

fikk vanligvis hjelp under sykdom,
og ble det smalhans om vinteren,
fikk de forskudd hos driftsherren.
Hva finner man i dag igjen av
kjerraten,
dette byggverk som på
mange måter var et teknisk mesterverk da det ble bygd for 160
år siden? Alt treverk er selvsagt

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000

TORDENVÆR
Særlig i årene etter krigen har det her i landet
blitt drevet omfattende
sprengningsarbeider,
og ved
disse arbeider har i alt vesentlig blitt brukt elektrisk
tenning.
Denne tennmetode
er dessverre ikke helt
sikker ved tordenvær,
og det har forekommet
en
rekke ulykker
ved at de elektriske
fenghetter
er
blitt satt av for tidlig p. g. a. lynnedslag.
Man skulle tro at man var mest utsatt for dette
ved arbeid i dagen, men det er ikke tilfelle, selv
ved lange tunneler
har denne uønskede
tenning
av ladning funnet sted, og man må anta at impulsen
fra nedslaget har fulgt ledende lag i fjellet, eventuelt
også metalliske
ledere, som f. eks. rørledninger
og
skinner, inn til stuffene.
Ved et av våre anlegg
hadde vi siste sommer en sprengningsulykke
som
dessverre
kostet to mann livet. Det var ikke her
absolutt bevist at ulykken skyldtes lynnedslag, men
etter å ha gått arbeidsstedet
nøye gjennom, syntes
dette mest sannsynlig.
Tordenvær
og mulig lynnedslag
har derfor vært
en kilde til uro hos dem som er knyttet til tunnelarbeid, og man har søkt å sikre seg med de midler
som sto til rådighet.
Ved våre anlegg har vi, i
tillegg til direkte observasjoner
og værmeldingene,
i stor utstrekning
basert oss på telefonen.
Vi vet
alle at når det er tordenvær
i nærheten, fører dette
til knitring i telefonen.
Vi har i mange tilfelle hatt
avtale med telefonstasjonene
omkring i anleggsom10

borte, det ble forresten
brent til
trekull da kjerraten
ble nedlagt.
Bortsett fra fundamentet
for «tolveren», kan man finne restene av
en stor mur innenfor
Damtjern.
Det er visstnok et oppgitt damprosjekt i forbindelse med en påtenkt
fløtningskanal
mellom Damtjern
og Storflåtan.
Ellers kan man påvise fundamentrester
for vassrenna fram til «tolveren», og fundamenter for vassrenner og vasshjul
også nedenfor Damtjern.
Rørledningen til Asa kraftanlegg
følger
delvis samme tracfåen, og en del
av de gamle fundamentene
er her
blitt rasert. Ved Damtjern er det
bygd ny og større dam nedenfor
den gamle, og de eventuelle rester
av denne er derfor neddemt.
Vi får håpe at fundamentet
for
vasshjulet
i Vassendvika
kan få
stå i framtiden
som et minne om
kjerraten i Asa og den virksomhet
som en gang utfoldet seg her.
Dersom noen vil vite mer om
kjerraten,
driften av den og livet
blant arbeiderne,
så anbefales en
liten bok av 0. Chr. Bjørnstad:
«Kjerraten
i Asa», som denne artikkel for en stor del bygger på.
Bjarne Nikolaisen.
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TUNNELARBEID
rådet at disse varsler f. eks. vårt sentralbord
eller
eventuelt direkte til arbeidsstedet,
når de merker at
tordenvær
nærmer seg.
Disse varseloppringninger
har da hatt preferanse
framfor annen trafikk.
Bortsett fra at vi ikke vet
noe som helst om tordenværets
avstand eller styrke,
har denne varselmetode
en alvorlig mangel:
Ved våre tunnelarbeider
drives arbeidet vesentlig
på to eller tre skift, mens telefonstasjonene
i anleggsområdene
har mye kortere tjenestetid,
og hvilende vakt er man i dette tilfelle selvsagt ikke
tjent med.
Disse problemene
førte til at det ved Tokke siste
sommer ble satt i gang prøvedrift
med en ny type
lynvarsler,
og her har man etter hvert tatt fire
apparater
i bruk. Et apparat har en rekkevidde
på
flere kilometer
og kan således ofte dekke flere
stuffer.
«Trippel»-lynvarsleren
er heltransistorisert,
den
inneholder
altså ingen rør eller deler som slites og
den kan derfor stå i kontinuerlig
drift. Apparatet
får sin strøm fra lavspentnettet
og varsler i tre trinn:
Ved grønt, hvitt og rødt lys. Grønt er varsel om
at det er tordenvær
i området, og at man er ekstra
oppmerksom
før ladearbeidet
settes i gang. Appa-

normalt
slik at ladearbeidet
ratet søkes innstillet
skal gå ved grønt lys. Hvitt lys og rødt lys angir
av ladeavbrytelse
og eventuelt
økende faregrad
Det er ingen ting i veien for at apparatet
arbeidet.
kan varsle direkte på stuff ved at det kobles inn
på tunnelens lysnett, men etter anmodning fra Arvarsgikk man fra den helautomatiske
beidstilsynet
ling, idet denne kunne føre til at man så bort fra
andre måter å holde seg orientert på, f. eks. visuell
observasjon.
Til støtte for sistnevnte måte å bedømme muligarbeides det på annet hold
heten for tordenvær,
bildet av 32 skymed et skyatlas som inneholder
Dette synes å gjøre bruken av atlaset
formasjoner.
noe tvilsomt, og det skal sikkert atskillig opplæring
korrekt.
til for å vurdere skyformasjonene
nedI et møte i høst med den av Arbeidstilsynet
inngående
ble lynvarsleren
satte «Tennerkomite»,
diskutert, og man kom til at den ville være en god
på arbeidsstøtte i arbeidet med å øke sikkerheten
fra Tokke, etter ca. 1/2 års
Erfaringene
plassen.
er absolutt gode.
bruk med stor tordenværshyppighet,
og det
ikke fullkommen,
er imidlertid
Varsleren
at vi foreløpig ikke kan stole bare
må presiseres
deres angimen må sammenholde
på lynvarsleren,
Det er
velser med tidligere brukte varselmetoder.
imidlertid ikke for mye sagt at på Tokke er apparatet
i varselsystemet.
blitt hovedkomponenten
selv oppmerksom
gjør imidlertid
Konstruktøren
på at varsleren ikke er brukbar ved de såkalte vintersom vi kan ha på vest- og nordlandstordenvær,
kysten, og som oppstår ved at en sky opplades over
Nordsjøen og utlades ved et enkelt lyn over eller
utgjør imidlerDenne tordenværstype
mot kysten.
tid en svært liten del av totalt antall tordenvær.
fra prøvene med lynAlt i alt er resultatene
varslerne så gode at den i løpet av året vil bli tatt
i bruk ved alle våre anlegg.
I det

nevnte

mØte

med

tennerkomiteen

ble

også

Denne tennerde såkalte «trege» tennere behandlet.
type er, som navnet antyder, mindre ømfindtlig og
trenger større impuls for å settes av, enn vanlige
tennere.
sikkerhet
oppnås ikke denne større
Dessverre
er for det første, foreløpig
Selve tenneren
gratis.
i alle fall, noe dyrere pr. stk. enn de vanlige. Videre
enn tidligere.
må vi ha en litt større mellomladning
Den største ulempen ligger imidlertid i at vi må opp
mot tidligere
i 3000 volt spenning på tennapparatet
veier ca. 15 kg,
1500 volt. Dette nye tennapparatet
og er altså en mye tyngre sak enn de velkjente
kan
Med det nye apparatet
Beethoven-apparatene.
vi sette av opptil ca. 200 skudd pr. salve (det kan
på
ved tennerladning
ikke kobles serie-parallell)
og
3,5 m. Dette blir altså maksimal salvestørrelse,
For steinbruddstuff
det er nok for vår tunneldrift.
kan det således bli aktuelt fortsatt å anvende de
vanlige tennere, og selv om det hadde vært ønskelig
på et anlegg, skulle
å kunne ha bare en tennertype
ikke bruken av vanlige tennere i en dagbruddsdrift
være noe stort draw-back.
prøvedrift
Trege tennere har vært i regelmessig
Venemo på Tokke, siden i høst.
på arbeidsstedet
Driften har vært meget vellykket og alle uttalelser
er positive. Det ville likevel være ønskelig med mer
av systemet under regulær anleggsdrift,
utprøving

og de vil i år bli anvendt også ved Vik- og Aurasom ved siden av Tokke er
anleggene (Trollheim),
de av våre anlegg som er mest tordenværstruet.
før
Dette blir altså en svært utvidet «prøvedrift»
vi tar den endelige bestemmelse om hel overgang til
trege tennere.
som over alt ellers, har vi proVed tunnelarbeid,
og faren for utidig
blemet sikkerhet — produksjon,
tenning er en vesentlig del av dette problemet.
trege tennere
Det er vårt håp at kombinasjonen
skal resultere i at vi behersker dette
— lynvarslere
P. T. Smith.
bedre.
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Lian på Pålsbu

på Pålsbu har Lian vore
Frå vi fekk Ferieheimen
vaktmann der. Første åra var det Halvor Lian som
var der, men då han nerma seg 80 år tykte han
at no var han for gamal og siste 4 åra er det sonen
Reidar som har vore vår mann der.
Reidar Lian er 48 år gamal og er fødd og oppvaksen på garden med same namn i Tunhovdgrenda.
Det meste av tida har han og hatt arbeidet sitt her.
og eit halvt år på
Eit års tid var han på jarnbana
slutta som damEtter at Knutsen
Holsanlegget.
er det Lian som har hatt
vaktar på Pålsbudammen
tilsynet med denne.
Eg spurde Lian om han hadde noko han spesielt
dreiv med i fritida, og då sa han at det er no helst
fiske det. I det siste har det lite vorte tid til det,
for det har vore så mangt anna. Båtane der var
nokso dårlege so det har vore mykje arbeid med å
sette dei i stand.
Kona til Lian er og frå Tunhovd og heitte Kari
Medgard, dei har vore gifte sidan 1941 og har fire
so
bom. To gjenter er vaksne og flytte heimanfrå,
dei ser vi ikkje noko til når vi er der oppe. So er
det to gutar, Halvard 12 år og Gullik 4 år som er
heime. Kari driv og samlar reinlav som ho sel, og
på, so snart ho har litt tid
tenar ein ekstraskilling
til overs.
Alt er i god orden støtt når vi kjem på Ferieheimen
og det er mykje desse å takke.
S. N.
FOSSEKALLEN

11

*

.

11.

MED HOVEDSTYRET
TIL FINNMARK
Vi var meget vel til mote da det store SAS-flyet
lettet fra Værnes ca. kl. 11.15 fredag 3. april på
tur nordover,
for tross dystrere
spådommer
fra
meteorologene
bød værgudene
på godt vær med
vindstille og en del sol, og «delegasjonen»
var nå
fulltallig:
generaldirektør
Roald,
stortingsmann
Nils Jacobsen, fylkesagronom
Olav Benum, varaordfører Kåre Rekdal, gårdbruker
S. Lersbryggen,
ekspedisjonssjef
D. Mellum,
direktør
L. Gaukstad,
overingeniør
H. Hindrum og hovedstyresekretæren,
konsulent A. R. Øgaard.
Ved ankomsten
til Bardufoss
i 14-tiden ble vi
hilst velkommen
av anleggslederen
ved Straumsmo
kraftanlegg,
T. Høgestøl.
Vel installert
på stedets
hotell og ferdig med middagen bega vi oss i biler
til Straumsmo på veier som var merkbart undergitt
en begynnende
vår(opp-)løsning.
Etter en redegjørelse
av Høgestøl om detaljplanene for anlegget og om de arbeider som var utført
og de som pågikk, kjørte vi i følge med anleggets
ingeniører
ned til u-kanalen
og atkomsttunnelen
og langt inn i fjellet, hvor kraftstasjonen
skal ligge.
Her var arbeidet i full gang — under øredøvende
larm. Av særlig interesse var det fra anleggsteknisk
synspunkt
vanskelige fjell i stasjonsområdet.
Dessverre har det her vist seg å forekomme
«slepper»
og «sprakfjell»,
så man hadde måttet feste en av
tunnelveggene
med et stort antall 11/2-2 meter
lange bolter som senere skal byttes ut med forankringsbolter
på 5 meters lengde. Denne veggen

Samekone
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prater

med

Gaukstad.

er også støttet opp av en betongsokkel.
Alt dette
vil bety en vesentlig forøkelse av anleggsomkostningene for selve kraftstasjonen.
Straumsmo
kraftanlegg,
som er beregnet
ferdig
i 1966, blir den siste av tre kraftstasjoner
som nytter
fallene i Barduelva
og Altevatn
som reguleringsmagasin.
Det lavestliggende,
Bardufoss
kraftverk,
og det høyestliggende,
Innset kraftverk,
har vært
i drift i flere år.
Med driftsbestyrer
Fr. Thingstad ved Innset kraf tverk som siserone, beså vi inntaksdammen
i Altevatn samt kraftverkets
maskinsal
og tavlerom.
Etter befaringens
slutt ved mørkets frambrudd
var
vi gjester i et hyggelig samvær med utsøkt bevertning hjemme
hos anleggsleder
Høgestøl og hans
sjarmerende
hustru, som tidligere har vært kontordame ved NVE's kontorer i Oslo.
Da det ikke gikk nordgående
rutefly fra Bardufoss lørdag, hadde Luftforsvaret
erklært
seg villig
til å fly oss. Et spenningsmoment
var det om været
og forholdene
på Kautokeino
flyplass, bl. a. snømengden, var slik at et fly med landingshjul
kunne
foreta en risikofri landing der eller om vi måtte
ta luftveien til Alta og bruke mange timer på reise
med drosjer og beltebil til Kautokeino
kirkested.
Været lot intet tilbake å ønske. En lettelse var det
likevel at Flyvåpnet
i ellevte time besluttet å befordre oss i et mindre fly med landingsski.
Det ble
en flytur av de sjeldne. Da luften var klar og flyveren holdt lav høyde, fikk vi et førsteklasses
utsyn

Benum,

Gaukstad,
Dahl, Kummeneje
Lersbryggen,
Jacobsen,
Mellum
og Rekdal.

Roald

4
Dr. Øygard,

ordf. Keskitalo

og lensm.

Dahl.

over den storslagne
Troms- og Finnmarksnaturen.
Særlig interessant
var Lyngenfjellenes
spisse, alpeformede bølgetopper
og den plutselige overgang til
Finnmarksviddas
slake dønninger.
På sine korte, brede ski gjorde det lille militærflyet en mykere landing i det tykke snøteppet på
Kautokeino
flyplass enn et hjul-fly på en tørr betongrullebane.
På flyplassen ble vi mottatt av lensmann og tidligere ordfører Arvid Dahl — nå formann
i Kautokeino
Kraftlag
— og overingeniør
Kåre
Kummeneje, som er leder av Finnmark Fylkes Elektrisitetsforsyning
(med kontor i Vadsø).
Raske militærhender
tok seg av vår bagasje og i
en militær snowmobil
ble vi ristet inn til kirkestedets gjestgiveri,
hvor vi skulle ha vårt hovedkvarter.
Her ble vi hilst velkommen av ordføreren,
den finskfødte
Keskitalo,
og distriktslegen
— tidligere formann, nå styremedlem
i Kautokeino Kraftlag — Kolbjørn Øygard, samt driftsbestyrer
Einar
Elvestad i Nord-Troms
Kraftlag
A/S, som leverer
strøm til Kautokeino
over en 60 kV-linje fra Nordreisa.
Etter at vi sammen — 14 i tallet — hadde inntatt
formiddagsmaten,
ga lensmannen
og ordføreren
en
orientering
om de foreliggende
resultater,
planer og
muligheter
når det gjelder elektrisistetsforsyning,
vegbygging,
bosetting
og ernæringsforhold
i det
indre av Finnmark.
Av reinsamene, som utgjør mindre enn 10 prosent
av den samiske befolkning i Norge, er en vesentlig
del bosatt i området rundt Kautokeino
om vinteren.
De har bevart det særpregede samiske levesett bedre
enn de fastboende
samer. De er og føler seg som
en særskilt yrkesgruppe
i det norske samfunn, og
det er neppe grunn til å anta at reindriften
og det
samiske nomadeliv vil opphøre i overskuelig framtid.
Så langt fra at det skjer en stadig flukt fra dette
yrke og levesett har antallet
av reinsamer
vært
stigende
og solidaritetsog rasefølelsen
mellom
flyttsamene
og deres fastboende frender avtakende.
Men da både jordbruket
for de fastboende samer

Roald har fått kontakt.

og reindriften
for flyttsamene
er for karrig
en
næring for de mange som nå er avhengig av den, er
de økonomiske kår og utsikter for den samiske befolkning stort sett dårlige. Det er derfor nødvendig
å øke samenes muligheter
for en yrkesdifferensiering ved å bygge ut et mer allsidig næringsliv,
sammensatt
av industri, omsetning og tjenesteyrker.
Målsettingen synes å burde være en bedring av mulighetene for at hele samebefolkningen
under bevarelse av sin egenart kan leve på samme nivå, økonomisk og kulturelt, som den øvrige norske befolkning. Et vilkår for gjennomføring
av denne målsetting er tilføring av elektrisk kraft til så vel sentrale
steder som til utkantbebyggelse
så langt det er nødvendig og forsvarlig.
I biler dro vi på kryss og tvers til samebosteder
i nærheten
av kirkestedet.
Kautokeino-samene
bor
ikke lenger i gammer i den tid av året da de holder
seg i ro på vidda. Ved betydelig offentlig hjelp har
de fleste skaffet seg typehus, som inneholder to rom
og kjøkken. Men de bor meget spredt i avsidesliggende grender, og i hver grend ligger det bare
noen få hus. Veier fins det foreløpig nesten ikke
her. På én strekning
— innover til Gallaniito —
kjørte vi på Kautokeinoelva,
men her hadde det
gått snowmobil.
Av samer møtte vi mange, alle i
sine typiske Kautokeinodrakter.
Tomsleder
så vi
også — ved husene —, men foreløpig ikke rein.
Mellomriksveien
til Finnland
var god, og utpå
dagen befant vi oss i den lille byen Hetta (også
kalt Enontekis),
hvor ordføreren og andre representanter for bystyret, formannskapet
og elektrisistetsforsyningen
ventet oss med kaffe og smørbrød på
et gjestgiveri.
Besøket var kommet i stand på finsk
initiativ.
Finnene ønsket å forhøre seg om mulighetene for overføring
av elektrisk
kraft til Hetta
via en eventuell norsk kraftlinje
fram til grenseområdet.
Kautokeino-ordføreren
var tolk.
På veien tilbake til Kautokeino — som for øvrig
betyr «midtveis på sletten» — møtte vi en karavane
av sleder og kjørerein.
Vi styrtet ut av bilene for å
FOSSEKALLEN
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ta bilder, men løp i veien for hverandre.
Jeg måtte
nøye meg med å knipse førerreinen.
For en søring var det overraskende
å merke hvor
lyst det var her nord, og hvor lenge dagslyset varte.
Da solen gikk ned, lyste ingen gatelykter, men likevel kunne man se godt i mørket på grunn av snøen.
Om kvelden kom det samer vandrende
(hjulbent)
fra alle kanter, enkeltvis eller i flokk. De søkte til
et spesielt bevertningshus,
hvor de kunne sitte i
timevis og røyke og drikke kaffe. Det hendte visst
ikke sjelden at en og annen av dem gikk ut og tok
seg en slurk av flaska. I drukken tilstand tar samene gjerne til å joike av full hals. Men denne form
for fredsforstyrrende
livsutfoldelse
blir nå for det
meste hindret av samenes eget ordensvern.
Søndag morgen braste vi av sted mot Karasjok i
distriktslegens
snowtrekk og Finnmark Fylkesrederis
snowmobil.
Tracen
var stort sett oppkjørt, da rederiet ukentlig trafikkerer
bl. a. strekningen
Masi—
Kautokeino—Karasjok
med weasel. Vi besøkte nå en
del hus som har status som turist- og talestasjoner,
men som mangler elektrisk
kraft, således Gæidne
og Lappoluobbal.
Plutselig fikk vi også øye på en
reinflokk på beite. Den måtte besees på nært hold,
og kameraene
trådte i funksjon.
Etter kaffepause på Sousjavri Fjellstue tok vi farvel med Elvestad og Keskitalo samt Øygard (og hans
snowtrekk).
De var nådd til grensen av sitt distrikt. I rederiets snøbil bar det videre med oss andre,
for en stor del på isveg, nedover Jiesjokkaog Karasjokkadalen,
hvor viddas slanke småbjørker
etter
hvert ble avløst av furutrær,
og dens svakt kuperte
landskap
av høye åsrygger,
og hvor samene mer
eller mindre har skiftet ut sine fargerike
bunader
og hatter med høyst ordinære
luer og gensere og
konfeksjonssydde
klær.
Da vi rullet inn i Karasjok vel kl. 18, hadde vi
lagt Finnmarksvidda
bak oss. Den hadde vist seg
fra en uventet behagelig side, hadde ikke bydd på
skodde, regn eller snøtykke, heller ikke på nevneverdig nattefrost, og knapt nok på en sky. Vi hadde
fram for alt ikke kommet ut for «storm fra Beskades».
Det hørte med til programmet
at vi også på gjestgiveriet i Karasjok
— etter en bedre middag —
hadde møte med ordføreren
og el.verksbestyreren,
hvor disse, supplert av Kummeneje,
ga opplysninger om bl. a. antall og størrelse av de avsidesboende,
strømløse familier. Vi foretok deretter en kort rundreise i byen. Sent på kvelden ankom vi i drosjer
til hotellet i Banak (Lakselv).
Ved 1/211-tiden mandag var vi oppført i Kirkenes
Turisthotells
gjestebok.
Snart kjørte
vi oppover
langs Pasvikelva til Skogfoss kraftanlegg,
hvor overingeniør Børsting viste oss rundt i kraftstasjonen
og
på dammen, som på det nærmeste ligger et steinkast
fra den russiske grense.
Straumsmo
kraftanlegg,
som er beregnet
ferdig for idriftsettelse
i høst,
bygges av Varanger Kraftlag og grubeselskapet
A/S
Sydvaranger
i fellesskap.
Norge og Sovjetsamveldet
har delt fallene i Pasvikelva
mellom seg og nytter
Enare — som ligger på finsk territorium
— som
reguleringsmagasin.
Mandag beså vi også A/S Sydvarangers
grubefelt
og knuseri ved Bjørnevatn
og var om kvelden selskapets gjester ved en større middag på hotellet.
Tirsdag ble vi med på en lengere omvisning i A/S
14
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Sydvarangers
foredlingsanlegg
i Kirkenes,
hvortil
malmen blir transportert
med selskapets egen jernbane, og fikk en intstruktiv
redegjørelse
av bl. a.
verksdirektør
Lund-Andersen
om selskapets malmforekomster,
produksjonsresultater
og kraftbehov.
Den (på forhånd)
mest spennende
programpost
under vårt opphold i Kirkenes var vel vårt besøk
på russisk jord for å bese det nye kraftverket
i Boris
Gleb, som norske ingeniører og arbeidere var med på
å bygge. Det var bl. a. helt på det uvisse hvor lang
tid besøket ville ta, fordi det ikke var noen nordmann gitt å forutsi om russerne ville nøye seg med
omvisningen i og ved kraftverket
eller om de hadde
besluttet
å gjøre krus på oss med en enkel eller
kanskje endog en festpreget bevertning.
Opptakten
skjedde under iakttakelse
av strenge formaliteter.
Ett minutt før avtalt tid stanset våre biler foran
grensebommen
ved Storskog «tollstasjon»,
den forreste ca. 15 m fra. Grensekommissæren
og tolken,
kaptein Seljevold, marsjerte militært fram mot bommen. På den andre siden kom den russiske grensekommissæren
like strunk.
Presis på klokkeslettet
gikk bommen i været, og de tre herrer trådte tre
skritt fram og hilste.
Alt skulle nå ha vært klart for innreise.
Men
kommandørkaptein
Rygh måtte meddele
at våre
drosjesjåfører
ikke hadde gyldig pass. Etter lange
forhandlinger
gikk den russiske kommissæren
av
sted for pr. rikstelefon å innhente forholdsordre
(fra
Kreml?).
Etter vel en halv times forsinkelse kjørte
vi inn i Russland.
Omvisningen
i kraftstasjonen
og
ved inntaksdammen
i Pasvikelven
gikk høflig og
greit. Annet program kom ikke på tale, og med en
russisk bil i t&en kjørte vi tilbake til grensen.
En
godbit for vår humoristiske
sans var det at nevnte
russiske bil ikke levnet oss plass for forbikjøring,
fordi vegen på russisk side ikke var brøytet i tilstrekkelig
bredde, at føreren så under forsøk på å
komme unna, rygget bilen på tvers i vegen og satte
bakhjulene
fast i grøfta og snøen, hvorpå bilen av
villige hender — de fleste norske — ble dyttet ut
på vegen, og måtte tillates å kjøre inn på norsk jord
for å snu og la oss passere.
Neste morgen kjørte fem mann tidlig av sted til
de ytterste og strømløse norske bolighus i Neidenområdet for å være på flyplassen i god tid før hjemreisen skulle ta til. Men denne kom til å skje annerledes enn planlagt.
Flyet var tatt ut av drift på
opptur på grunn av motorfusk.
Sekretæren
bestilte
det eneste charterfly
som var å oppdrive i Finnmark, og Mellum, Roald, Jacobsen og Benum ble i
motvind bakset fram til Bardufoss, hvor de nådde
sørgående dagrutefly.
Vi andre fem nyttet ventetiden
til bl. a. en lengere befaring til ikke el.-forsynt
bebyggelse innerst i den smale norske landstrimmelen
mellom Russland og Finland.
Først kl. 2 om natten
var vi på vingene igjen. De fire av oss som skulle
til Oslo, ble etter en søvnløs natt satt av på Gardermoen, fordi det p. g. a. tåke ikke var forsvarlig
å
lande på Fornebu. Værgudene syntes vel at de lenge
nok hadde vist oss sin særlige gunst, og vi skal så
visst ikke klage.
A. R. 0.

BESTE SLANKEKUREN
Den beste måten å tapa nokre kilo på er å la dei
vera att på fatet.

PÅSKE

PÅ

VAMIARK
I år fekk eg høve til å vere
på Vamark i påska. Ver og føre
var det beste,
som alle stader
i år og husveret
der er fint.
Det var ei blanding
av folk
frå Tokkeanlegget
og frå Oslo
og eg nytta
høvet
til å verta
kjend med dei eg ikkje hadde
helsa på før.
S. N.

SVERRE ALM
er frå Salten og dreiv med mange
slag arbeid før han tok til på skule, m. a. var han ei tid på Svalbard. Han gjekk so teknisk fagskule og Mittweida
insjenørskule
og hospiterte so tre semester ved
NTH. Etter eksamen var han i 2
år i EGA. Han tok til på Aura i
1948 og var der til i 1956 då han
kom til Tokke som sjef for den
elektriske
avd.
Aura og Tokke er bra stader å
vere båe, mykje godt same slag
tereng med godt høve til friluftsliv. Folket er og mykje godt like
synest han. Kona til Alm er frå
Nordstrand;
men har budd lenge
i Sandefjord.
Dei siste åra har Alm vore brakkesjef på Vamark i påska, og nokon som høver betre til dette enn
Alm og kona skal ein leite etter.

gen. Etter skultida var slutt var
han først 2 år på Drammens Slipp
og Verkstad og so 5 år i Harstad,
på skipsverkstad
der og.
På turen sørover att mellomlanda han i Nord-Trøndelag
og
var 2-3 år på eit sagbruk og tremassefirma
der. Til Vassdragsvesenet og Tokke kom han i 1963
som kontorsjef
då Gran slutta.
Kona er fødd på Karmøy, men
har budd ymse stader før dei gifte
seg. Dei trivst godt i Telemark,
men det er so lenge sia han budde
der første gongen at han kjende
det ikkje som han var heimattkomen, seier Hedenstad.

OLE SØE ERIKSEN
var den første eg kom i prat med,
og min vane tru skulle eg prøve
om eg kunne høyre på dialekten
kvar han var frå. Det greidde eg
ikkje, og det var no mest rart, for
han er frå Kjøpenhamn.

MATHIAS STORLØKKEN
er oppsynsmann
på Vesås.

MAGNE HEDENS TAD
er fødd på Modum, men budde i
barndomen
ei tid i Telemark.
Han reknar seg som Drammensar
sia han har budt der lengste tida.
Han tok både realartium
og handelsgym
der i byen, men har
seinare eksamen frå NHH i Ber-

Tokke for det var meir fisk å få
der, men elles er det fint i Telemark. Storløkken
likar å snekre
litt i fritida og so har han ein
hobby til, han les vers av Aukrust. På Vamark fekk vi høyre
både «Aksionen
på Tande»
og
«Bilbeistet»
på ekte gudbrandsdalsdialekt.
Kona er frå Lesjaverk og ho trivst godt i Telemark
ho og.

Han er frå Dombås og var lenge
arbeidar på vegvesenet.
Var mykje på vedlikehaldsarbeidet
og
m. a. opning av høgfjellsvegane
med mykje snømåking.
I 1945—
46 gjekk Storløkken Oslo elementærtekniske
skole. Han tok til på
Aura i 1948 og har sidan vore i
NVE. Dei første 10 åra på Aura
og sidan 1958 på Tokke. Han tykte det var likare på Aura enn på

Han tok

eksamen frå DTH i 1946 og var
so eit halvt års tid i hamnevesenet
der i byen til han for til Oslo etter
nyttår i 1947. I 5 år var han i
konsulentfirmaet
Grøner.
Han
gifte seg i 1949 og då vart han på
ein måte knytt til NVE for ho er
dottera til ein av arbeidarane
på
Noreanlegget,
Ola Teigen.
Foreldra ville gjerne ha Søe tilbake
til Danmark og i 1956 reiste han
tilbake til Kjøpenhamn,
kjøpte seg
hus der og skulle slå seg til. Kona
treivst godt, men sjølv lengta han
so tilbake at, alt året etter selde
han huset og reiste til Noreg og
slo seg ned for godt. Sia den tid
har han vore i NVE, på Tokkeanlegget.
Eg kom til å nemne
Kornbrekke
sine planar
om å
bygge ut Tokke for 50 år sia og
dei vart han interessert.
So når
han får tid so kanskje vi får ei
vurdering
av desse samanlikna
med utbyggingane
i dag. Søe er
byggmann og er nestkomanderane
etter Ødegård.
FOSSEKALLEN
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Onsdag 18. mars hadde Vassdragsvesenet
eige skirenn, det 2.
vi har hatt for oss sjølve.
Det
første var for 7-8 år sia oppe på
Linnerudkollen.
Desse åra imellom har vi vore med i departementsrennet.
Veret var strålande
og løypesjef Hovland hadde funne so mykje samanhengande
snø at det vart
ei løype på 5 km. Dei som gjekk
på idealtid gjekk den ein gong, dei
Turid

SKIRENN
som gjekk for konkurranse
gjekk
den to. Gusdal var reporter og fru
NyMn hadde med seg bikkja i bakken, sjå foto av den i Hundeavisa
(Fossekallen
nr. 3 — 62, side 16).
Det var mange som var med og
gjorde ei gjerning, tidtakarar,
utreknarar
osv. «Hvis navne ei for

KomWen:
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Rønningen,

/benholt,

Roald i løypa.

Fru NyWn

NVE
mengden
funkle,»
men dei som
var nemd for festen er her bilete
av. Rennet kom i gang ein halv
time etter tida og vart fint og fort
avvikla.
Etter å ha venta ein
times tid, fekk vi middag og straks
etter den var det premieutdeling.
Ved middagen ynskte Flack vel-

Graatrud,

Hovland,

Lund

og Flack.

og bikkja.

OSLO
komne. Graatrud
var kjømeistar
og Ibenholt heldt tala for kvinna,
men når tala for mannen skulle
haldast, hadde dei greidd å få ei
som ikkje var med i nemda, fru
Nyl&I heldt den. Premiane delte
fru Lund og Flack ut og lista syner
kven som fekk førstepremiane.

Aaness

startar.

Førstepremiane
var sigarettetui
so kampanjen mot sigarettane
har
ikkje sett mykje merke etter seg
der i garden når ein hugsar alt
som har vore skreve om kor lite
idrott og tobakk høyrer saman.
Oppe i løypa kom mange i rett
rekkjefylje
som dei hadde gått ut,
men so kom der ein som hadde
kome langt attom. «Du har ikkje
plassen
din,» skreik reporteren.
«Nei, det stemmer det og eg vil
seie som nordmennene
brukar å
seie når dei tapar, eg har smørt
meg bort,» sa han og gjekk vidare. Men det var vel stort set so
at den beste vann.
Etter å ha venta ei tid på musikken kom den og det var svært
til liv. Burt Eirik Toresen kom so
og spela, song og las opp og han
gjorde det godt. Medan han heldt
på, kom ikkje mindre enn tre direktørar
pluss forhenverande
direktør Vogt, og for mange av gjentene var dette toppen på heile tilstellinga.
Dei fekk ein dans med
ein direktør og dei stråla som ei
sol, både då og dagen etter.
Serleg store uheld var det ikkje
på rennet.
Tandberg
braut ein
stav og splitta ei ski, det var alt
so vit eg veit. Ein gjekk seg bort
og måtte vende, men han fekk
premi likevel.
Klasse I under
1. L. Bretun.

33 år.

Klasse II over 33 år.
1. Knut Rønniksen.
Klasse III.
Idealtid kvinner.
1. Berit Wraal.

1. Arne

Idealtid karar.
Thoresen.

kb,

Noreverkenes
bedriftsmesterskap
på ski
Lørdag 29. februar
holdt Noreverkene sitt årlige skirenn under kjempestor deltakelse på Volland. Volland
er en gård i Vikangrend
og ligger ca.
6 km ovenfor Rødberg.
Der oppe er
det alle tiders skiterreng,
som passer
for alle enten de ønsker å ta en tur
eller sprinte.
Denne lørdagen
som
hele 43 løpere så fram til, var nok et
handicap for mange av oss som ikke
kunne
bruke
skismøring
slik som
Grønningen
og co. Værgudene
hadde
spandert
5 til 10 cm nysnø og hele
5 plussgrader
C i skyggen. Jeg hadde
inntrykk av at mange ønsket seg forhåndstrening
i bruk av stylter etter
hvert som man skred lengre og lengre
fram i løypa.
De fleste av løperne deltok i turklassen, populært
kalt koffertklassen.
I denne er det oppsatt maksimal tid
og denne blir ikke offentliggjort
før
etter løpet. I de aktive klassene ble
det kjempet
durabelig
med en innsatsvilje som ikke ligger noe tilbake
for en deltakelse i et Holmenkollrenn.
I disse klasser kjempes det om vandrepokaler som alle ser fram til og derforyter sitt aller beste, ja, nesten med
livet som innsats ville jeg nesten ha
sagt, når en ser disse kanonene komme jagende i sporet.
Dermed
er ikke skirennet
ferdig,
for nå kommer kronen på verket. Skifesten med premieutdeling.
Denne festen blir avviklet
på Noreverkenes
Forsamlingslokale
på Rødberg. De 45
par som deltok på festen, ble alle en
stor opplevelse rikere.
Først ble det
servert betasuppe
og 1/2 øl, umiddelbart etter premieutdeling
ved skirennets overhode, stasjonsingeniør
Oddvar Ueland.
Det var en masse fine
premier og samtlige løpere mottok sin
premie etter innsatsen.
Dessuten ble
det delt ut flere trøstepremier
for dagens største klabber og for forskj ellige slike morsomme interemesso
under selve løpet. Så gikk dansen lystig
utover kvelden helt til komit&n spanderte kaffe, smørbrød og kaker, som
smakte herlig. Nå var tiden skredet
fram til midnatt og på en slik dag som
29. februar
«Skuddårsnatten»
fikk jo
damene som seg hør og bør få overta
sin friergjerning
med å engasjere til
dans. Dette var til stor glede, for nå
var det nok ikke mange som fikk
sitte stille i fred og ro ved sitt bord
for å slappe av mens svetten rant nedover panne og rygg, nesten som noen
timer før i sporet oppe på Volland.
Slik fortsatte
dansen helt fram til
de små morgentimene,
og nå er det
bare å vente ett år igjen til neste
gang.
Med dette vil vi rette en spesiell
takk til hele den oppsatte
ski- og
festkomit&
J. E. K.
Resultatliste
for Noreverkenes
bedriftsrenn.
Klasse 1. Under 35 år
(to runder):
Knut Wollan
41.38
Bjørn Madsen
49.38
Thor Stenberg
51.20
Ove Fredriksen
51.37
I denne klassen brøt to mann løpet.

Klasse 2. 35-42 år (to runder):
Hans Kristiansen
John E. Knudsen
Oddvar Ueland

52.01
59.02
63.07

Klasse 3. 42-50 år (to runder):
Helge Hagen
Werner
Frydenberg
Hans Groven
Egil Kaasin

53.25
55.46
55.59
56.37

Klasse 4. Over 50 år (&z, runde):
Thorstein
Hagen
28.08
Simen Hagen
34.21
Knut Hovdegård
42.04
Turklassen:
Idealtid 36.50.
Ole Solheimjordet
Birger Rise
Trygve Moen
Engebret Aasen
Alvhild Ueland
Leif Madsen
Tor Møllerud
Helga Nisja
Steingrim
Nisja
Knut Evju
Lars Skogen
Sigfrid Larsen
Leif Larsen
Edel Kaasin
Gunvor Frydenberg
Oddvar Teigen
Edith Knudsen
18, Inger Hagen
Ester Madsen
Dagne Hagen
Ingeborg Wetterhus
Valborg Knudsen
Sverre Bjerke
Eli Møllerud
Eva Evju
Ingeborg Stenberg
Helvik Madsen

39.09
39.52
40.59
41.35
41.38
42.37
43.01
43.15
43.20
43.29
43.45
44.07
45.19
45.49
46.19
46.20
47.14
47.33
48.28
49.40
49.59
53.55
60.09
61.06
62.26
65.11
67.03

RUNDSKRIV

fra R.dir. april nr. 1964
Når høge stillingar i staten vert utlyste er det ofte mange søkjarar.
Eit
stort apparat må difor setjast i gang
for å setje opp lister med opplysningar
og data for alle, og dette er eit stort
arbeid. Vurderinga
kven som er den
best kvalifiserte, skapar og mykje bry.
Når ein då veit at det ofte på førehand er avgjort kven som skal ha
stillingen,
so vert det mykje bortkasta arbeid. For om mogeleg å råde
bot på dette, har Rasj onaliseringsdirektoratet
sendt ut eit rundskriv om
dette spørsmålet
og vi sitera litt av
det: «Da det ofte på forhånd
er tatt avgjerd om hvem som skal hn
en stilling vil en be om at ikke hvem
som helst søker, om vedkommende
skulle føle seg kvalifisert spiller ingen
rolle. En bør først undersøke
hvem
som er påtenkt til stillingen.
De som
søker bør helst legge ved skriftlig
bekreftelse
på at de kan regne med
å få stillingen.»
Eit nyttigt rundskriv.
FOSSEKALLEN
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* Vassdragslaboratoriet
i Trondheim
yter Vassdragsvesenet verdifull assistanse under planleggingen og byggingen av kraftv erk.
* Prinsipp- og modellforsøk
sparer oss for store investeringer
i feilaktige
løsninger.
— Hvordan oppfører vann seg i bestemte situasjoner? Det er det i korthet vår jobb å undersøke,
forteller
laboratoriesjef
Håvard
Berge ved Vassdrags- og havnelaboratoriet
ved Norges tekniske
høgskole.
Prosjekteringen
og byggingen av kraftverk skaper
et komplisert nett av problemer, som alle må granskes og vurderes, slik at en når fram til de beste
løsninger før milliardene
investeres i selve anleggsdriften.
Planleggingen
blir av vesentlig betydning.

et laboratorium
i kjelleren i Norges tekniske høgskoles hovedbygning.
Lokalet var lite og utstyret
beskjedent,
men det var fullt tilstrekkelig
til å vise
hvilken betydning et slikt laboratorium
kan ha.
Oppdragene
begynte å strømme på, og med den
ekspansjon
vi fikk i kraftutbyggingen
straks etter
siste krig, gikk det bare kort tid før behovet for
modellundersøkelser
langt oversteg det gamle laboratoriums kapasitet.
Innenlandske
og utenlandske
oppdrag.
Ved et besøk i laboratoriet
ble vi ledsaget av f orsøksleder F. Johansen
og fikk anledning
til å se
en rekke av våre mest aktuelle kraftutbyggingsprosjekter framstilt i modell. Det meste gjelder selvsagt innelandske
oppdragsgivere,
men en har også

Der kraftverksmodeller
Under planleggingen
kan ingeniørene
i dag få
verdifull assistanse av Vassdragsog havnelaboratoriet, som tok i bruk sine nye lokaler i 1958. Men
alt i 1928 hadde professor Olav Heggstad fått i stand

Prøver

med

bobleanlegget
som skal
Ranafjorden.

hindre

isdannelse

bygges

arbeidet med enkelte utenlandske
prosjekter, vesentlig slike som Norconsultants
er engasjert i.
Vann er på mange måter et bemerkeslesverdig
stoff, leser vi i en beretning
fra laboratoriet.
Og
det skal være visst. Det er et av de få flytende
mineraler,
det har den høyeste egenvarme
av alle
kjente stoffer, og det har viselig nok fått sin største
tetthet ved + 4 grader Celsius, for å nevne noen av
dets fysiske egenskaper.
Men som andre væsker har
det også en egen evne til å unndra seg beregningsmessig behandling.
Fremragende
vitenskapsmenn
har i årenes løp utviklet teorier og stillet opp formler til hjelp ved beregning
av hvordan vannet vil
oppføre seg i en elvestrekning,
i en kanal, i en tunnel, over et flomløp og liknende, hvordan bølger vil
angripe en molo, hvordan de vil forplante seg langs
en kyststrekning
eller et havneområde.
Store framskritt er gjort, og den planleggende
ingeniør står
i dag vesentlig sterkere enn hans forgjengere gjorde,
når han skal ta fatt på sine hydrauliske
problemer.
Likevel må han fortsatt nøye seg med tilnærmede
løsninger på problemene
— til dels grovt tilnærmede — og mangen gang vil teorien i det hele tatt
ikke kunne bringe ham noen løsning.
I slike tilfeller kan erfaringen
være en god støtte.
Mange
byggverk
av ypperste tekniske kvalitet i vassdrag
og ved hav vitner om den erfarne ingeniørs riktige
grep på problemene.
Men det finnes også uheldige,
ja, forfeilede lØsninger, som på den annen side vitner
om erfaringens
begrensning.
Et prøveanlegg.
Den planleggende
ingeniør behøver imidlertid heller ikke slike tilfeller stå uten hjelpemidler.
Utveien
er å bygge et prøveanlegg i liten målestokk
med
andre ord en modell — og utsette det for de ventede
vannføringer
eller bølger.
Vannet har nemlig også den sympatiske egenskap
at det i detalj oppfører seg likedan i et lite anlegg
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Modell

av Øvre

RØssåg bygget

som i et stort, når anleggene helt ut er likedannede
og målestokken
ikke er for liten.
I modellen kan forandringer
utføres lettvint
og
billig.
Her kan man prøve seg fram til den beste løsning
er funnet.
Blanding

av ferskvann

og saltvann.

Kan De beskrive noen av de siste oppdragene
for Vassdragsvesenet?
spør vi laboratoriesjef
Berge.
Ja, det aller siste har bare indirekte med kraftutbygging å gjøre. I forbindelse med reguleringene
ved utbyggingen
av Rana kraftverk
var
det på det
rene at økte tilførsler av ferskvann innerst i Ranafjorden kunne komme til å skape isvansker.
Ferskvann er som kjent lettere enn sjøvann. Med
så store ferskvannstilførsler
som det her dreier seg
om, ville man innerst i fjorden få et relativt tynt
sjikt med nesten rent ferskvann.
Forholdene i dette
sjiktet ville bli som i en innsjø: Når avkjølingen av
vannet i sjiktet er nådd tilstrekkelig
langt ned opphører sirkulasjonen,
og et isdekke danner seg fra
overflaten av. Et slikt isdekke ville i vesentlig grad
vanskeliggjøre
skipstrafikken
i indre Ranafjord.
Vi utførte derfor prinsippforsøk
for å klarlegge
om det er mulig å oppnå tilfredsstillende
blanding
av ferskvann og saltvann ved hjelp av trykkluft fra
et dykket, perforert rør. Disse forsøk ble avsluttet
med positivt resultat i 1962. I 1963 ble arbeidet påbegynt med en modell der forsøk skal utføres for
å tilpasse metoden til de stedlige forhold.
Forsøkene med dette såkalte «bobleanlegget»
har vært
drevet oppe i Ranafjorden.
Hvilke kraftverkstyper
kan dere lettest undersøke?
Lavtrykkskraftverket
er den type byggverk i
vassdrag som normalt inneholder de fleste problemer
egnet for laboratoriemessig
behandling.
Modellen
av Hunderfossen
kraftanlegg
i Gudbrandsdalen
bød
for eksempel på praktisk talt samtlige problemer et
slikt kraftverk
kan oppvise.

opp

ved

Vassdragslaboratoriet.

Flere modeller

for NVE.

Kraftverksmodeller
for NVE?
Over Tunnsjø kraftverk
i Øvre Namsen, hvor
NVE eier en halvdel, ble det laget en modell. Den
omfatter
nedre del av tilløpstunnelen,
fordelingsbassenget, trykksjakten
og turbintrommen.
Her ønsket oppdragsgiveren
å få brakt på det rene hvordan
strømforholdene
villle bli i det ferdige anlegget.
Undersøkelsene
ble foretatt dels ved introduksjon
av fargestoff gjennom et tynt rør, dels ved hastighetsmålinger
utført med et miniatyrflygel.
For Tokke 2 eller Vinje kraftverk som det nå skal
hete, ble det blant annet gjort omfattende studier av
strømforholdene
og materialavleiringen
i området
der tilløpstunnelen
grener til de tre trykksjaktene.
Fra Statskraftverkene
foreligger
det videre en
generell anmodning
om å foreta undersøkelser
av
falltap i råsprengte
kraftverkstunneler
ved deres
anlegg. Undersøkelsene
har til formål å fastlegge
hvilken verdi man i dag bør regne med for falltapskoef fisientene ved tunneler av forskjellig tverrsnitt, og å komme fram til sikrere metode for å forhåndsberegne
falltapene
i en tunnel enn den man
kjenner i dag. Videre søker en å klarlegge innflytelsen av spesielle tiltak som partiell utstøping
av
tunnelprofilet
etc. Det ble forrige år foretatt slike
målinger ved fire forskjellige
anlegg.
Mulighetene
framover ....?
Vi står i dag på mange måter overfor en ny
situasjon.
Vi sliter ikke lenger med uhensiktsmessige lokaler.
Vårt laboratorium
står fullt utbygd.
Vi har plass, vi har kapasitet, vi kan helt og holdent
konsentrere
oss om de oppgaver som det er forutsetningen
at dette laboratorium
skal arbeide med,
uttaler laboratoriesjef
Berge.
Odd S.

«— Det
utdanning

finnes
i alle fall én ting som koster
og undervisning,
og det er uvidenhet.»

(Graham

mer

enn

Greene.)
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VERNEARBEID
I de senere år har anleggsvirksomheten vært karakterisert
ved
en sterkt tiltakende mekanisering.
De nye yrkesfarer
som har oppstått ved bruk av nye maskiner
er kommet i tillegg til de farer
som til alle tider har eksistert ved
en så dynamisk arbeidsplass
som
et anlegg.
Ved en forbedret logivning, der
m. a. bestemmelser
om opprettelse
av verneutvalg er kommet med, og
gjennom avtaler mellom partene
i arbeidslivet,
er vernearbeidet
i
de forskjellige
yrker
blitt forbedret. — Om denne forbedring
har vært i takt med den tiltakende
mekanisering
når det gjelder anlegg, er tvilsomt.
Lovgivning
og regler av ulike
slag er dog til liten nytte uten at
alle, arbeidstakere
som arbeidsgivere, hjelper til å holde forordningens ånd levende. Anstrengelsene for at dette kan skje kan ikke
bli for store, og som et ledd i dette

LØNNER SEG

arbeid har Vern og Velferd i samarbeid med Folkets Brevskole gitt
ut et kurs:
Vernearbeid
lØnner
seg.
Kurset gir en grundig innføring
i verne- og helsetiltak på arbeidsplassene,
og gjør greie for bedriftsledelsens,
arbeidsledernes,
verneombudenes
og arbeidernes
oppgaver og plikter på dette felt.
Kurset er til stor nytte for medlemmer av verneutvalg.
Ikke bare
ved at de sjøl får bedre forståelse
av det de er valgt til å gjøre, men
de vil også kunne påvirke
sine
arbeidskamerater
til bedre å forstå betydningen
av vernearbeidet.
Yrkesskadenes
store
omfang
kan ha flere årsaker, men &I årsak
lar seg ikke diskutere:
Mangelen
på skolering
og instruksjon
om
arbeidslivets
farer. Som bevis for
dette kan nevnes at ulykkesprosenten er særlig stor blant nyansatte, og den forholdsvis
store
ulykkesprosenten
ved anlegg kan,

sammen med dette, forklares ved
de stadige skiftinger
av arbeidssted innen hvert enkelt anlegg, og
uten at de som blir flyttet får
nødvendig
instruksjon
om den
nye arbeidsplass'
spesielle farer.
Det er skrevet og snakket mye
om de synlige og usynlige utgifter
arbeidsulykkene
medfører.
En
skal ikke gå nærmere inn på det
her, men bare slå fast at mennesket på arbeidsplassen
har en
verdi som ikke på noen måte skal
settes i relasjon til investeringskostnaden for vernearbeid.
Det ovenfor
nevnte
brevkurs
egner seg som nevnt utmerket for
verneombud,
og der forholdene
ligger til rette for det, kan kurset
legges opp som brevring.
Ellers
kan man ta det som enkeltelev.
Det antas at de fleste arbeidsgivere er villige tiI å betale kostnaden
når kurset er gjennomført.
Ludvik

Wangsmo.
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Rekordutfart

Påske
Glomfjord
Påsken i år slår vel alle tidligere
rekorder
både når det gjelder været
og utfarten.
Ikke bare det at selve
påsken var som en eneste strålende
solskinnsdag, men de som begynte sin
påskeferie tidligere hadde samme strålende været hele tiden. I hele 3 uker
har dette været vart, og også det må
man vel ta som en rekord på denne
årstiden.
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To mann

stolheisen.

Glomfjord Stolheis, som er et meget
godt barometer for påsken, noterte en
rekordtrafikk
som det for framtiden
nok skal bli meget vanskelig
å slå.
I alt ble det befordret 6118 mennesker,
mens den forrige «rekord», satt i påsken 1961, lyder på 4690 personer.
Køen foran nedre taubanestasjon
var
til sine tider så stor at en mengde
foretrakk å gå til fots opp taubanelia,
hvor føret for fotgjengere
var meget
godt. Skjærtorsdag
ble det således
solgt 1301 billetter
med stolheisen,
langfredag
1340, påskeaften
1032, 1.
påskedag 1281 og 2. påskedag 1164.
Mindre

personskader

enn

vanlig

i påsken.

Føret i fjellet var
føre for fotgjengere.

et riktig ønskeDet var meget
hardt,
og man kunne
uten vanskeligheter ferdes hvor som helst i høyden
omkring øvre taubanestasjon
og Øvre
Glomvann.
Ja, det var sogar ei jente
som gikk til fots til Istinden, men det
var fordi hun var blitt frastjålet
sine
ski på fjellet. Men for skiløperne var
det sikkert mindre behagelig å stifte
bekjentskap
med det harde underlaget.
Derfor
gikk da heller
ikke
denne påsken hen uten skader for
enkelte,
men bedriftslege
Roaldsnes
opplyser på vår forespørsel at det i så
måte var en «snill påske». Noen forstuvninger
og mindre brudd, ankelog håndleddsbrudd
var det riktignok,
men etter forholdene
ytterst lite, og
mindre enn vanlig.

i snøhule
én natt.
Peder Pedersen
fra Glomfjord
og
Einar Lundvold
fra Engavågen
fikk
tilbringe en natt i fjellet da de sent
skjærtorsdag
ettermiddag
bega seg på
skitur fra Fykan til Bjærangsdalen.
De hadde ikke gått denne veien før,
og da terrenget
var meget vanskelig
og mørket falt på, tok de ikke sjansen
på å gå ned i Bjærangdalen,
men overnattet i snøen på en berghylle oppe i
fjellet. Da de ikke kom fram til bestemmelsesstedet
ble det sendt folk
innover Bjærangsdalen
for å lete etter
dem. Ved hjelp av lyssignaler likk de
gitt seg til kjenne slik at hjelpemannskapene forsto at de ikke var i fare.
Skityverier
ved
øvre Taubanestasjon.

Som nevnt foran ble ei jente frastjålet sine ski ved Øvre Taubanestasjon og måtte gå til fots til Istinden.
Hun var ikke den eneste som mistet
skiene sine der. At folk lar skiutstyret stå igjen ved stolheisen etter endt
skitur er helt naturlig
— særlig i
påsken hvor man drar på skitur hver
dag. Da er det til stor lettelse at man
slipper å dra på ski og staver med
heisen
hver
dag.
Men det finnes
mange mennesker som har forvrengte
forestillinger
om hva som er mitt og
ditt. Vi tror ikke noen tar feil utstyr.
Hun som mistet sine ski, fant dem
senere igjen bak en stein langt ovafor
stolheisen.
Så det er tydelig at det
dreier seg om en simpel form for lån.
(Frå Glomfjordposten.)

Ilarsko
VARSKO HER heiter eit lite
hefte om vernearbeid
som Direktoratet for statskraftverka
har gitt
ut. Hefte er oppdelt i seks hovudavsnitt og kvar av desse har mange småavsnitt.
Avsnitta
er:
1.
Generelt om vernearbeid:
Organisering,
Ansvar.
2. Fjellsprengingsarbeid:
Sprengstoff,
Pressluft og pressluftutstyr,
Arbeid i
beferdet
område, Varsling under
sprenging, Ekshaust og «ladd». 3.
Bygningsarbeid:
Arbeid i høyden,
på stilas, stiger etc., Gravearbeid
(avstiving),
Sikring av sjakter og
lukeåpninger.
4. Verksted og lager:
Bensinanlegg,
Brannfare,
Maskiner, Slipingsarbeid,
Sveising
og skjæring,
Syrer og ildsfarlige
væsker, Stabling av gods. 5. Linjearbeid. 6. Løfteutstyr,
stropping,
bardunering:
Kjetting
Wire, Fibertau, Kraner, Stropping, Bardunering. 7. Diverse: Verktøy, Elektriske opplegg, Varselfarger,
Signaler, Arbeidsstilling,
løfting, Førstehjelp,
Instruksjon
og trening,
Skademeldinger.
I dette vesle heftet vert ein
Årsmelding
Statskraftverkene
har sendt
ut årsmeldinga
si. Det er eit
pent hefte med opplysingar
om
det utruleg
vide arbeidsfeltet
direktoratet
har. Mange vakre
bilete gjer og at det tek seg
tiltalande ut.

..1
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111,

her

minnt om mangt som ein veit; men
som er lett å gløyme, det må omtanke til.
Til slutt eit sitat:
«Selv om vi har et organisert
vernearbeid
ved anlegget, og det
er en selvfølge at gitte forskrifter
skal følges og iverksatte vernetiltak respekteres, så fritar ikke dette

den enkelte arbeider og arbeidsleder fra å vise omtanke og forsiktighet i det daglige arbeid.
Plakater,
forskrifter
etc, kan
aldri dekke alle de situasjoner som
oppstår på et anlegg. Det arbeid
en utfører skal heller ikke representere noen fare for andre arbeidere, i eller utenfor ens egen arbeidstid.»
SN
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SAMARBEIDSPRIS
For å stimulere
interessen
for
samarbeidsutvalgene
ved statens
virksomheter
har
Sentralrådet
innstiftet «Samarbeidsprisen».

Samarbeidsprisen
kan tildeles
hovedsamarbeidsutvalg,
distriktsutvalg, underutvalg
og enkeltstående utvalg for særlige fortjenester og fremragende
innsats for
samarbeidsutvalgene
i
statens
virksomheter.
Samarbeidsprisen
kan ellers tildeles enkeltpersoner
for særlige
fortjenester
og fremragende
innsats.
Begrunnet
forslag om tildeling
av samarbeidsprisen
kan framsettes innen 1. november hvert år av
hovedsamarbeidsutvalgene,
dis-

--

---

Den stedlige revisjon.
Riksrevisjonens
stedlige revisjon på Drammensveien
20 har fått forsterkning
av fullmektig
Svein Tømmerberg fra 9. kontor.
Fullmektig
John Mathisen er overført til Postsparebanken og har samtidig rykket opp til sekretær II.
StrØmlØse.
Etter de siste oppgaver
som foreligger
er det for
tiden litt under 7000 personer som ikke har elektrisk
strøm her i landet.
Nordisk tjenestemannsutveksling.
Statshydrolog
Arne Tollan (V) har fått kr. 12 000.00
som tilskott i forbindelse med opphold og arbeid i den
svenske sentraladministrasjon.

driktsutvalgene,
underutvalgene,
enkeltstående
utvalg og Sentralrådets medlemmer.
Forslag
sendes Sentralrådet
i
forseglet konvolutt.
Sentralrådet
behandler
forslagene konfidensielt.
For at et forslag skal kunne
betraktes som bifalt, må Sentralrådet i møte enstemmig ha godtatt
det.
Sentralrådet
(arbeidsutvalget) fatter samtidig beslutning om
på hvilken måte utdeling skal finne sted. I tilfelle et forslag ikke
bifalles, blir meddelelse om dette
å sende forslagsstilleren(ne)
konfidensielt.
Samarbeidsprisen
kan utdeles i
et antall av høyst tre stykker
hvert år, dog med adgang for
Sentralrådet
i spesielle tilfelle å
utvide antallet.

Grankurset.
Kontorsjef
T. Iversen (AA)
som eneste deltaker fra NVE.

skal

delta

i årets

kurs,

Opplceringsseksjonen.
I mai måned vil det bli arrangert
konferanser
og
kurs for embets- og tjenestemenn
som arbeider
med
internasjonale
spørsmål i sentraladministrasjonen.
NIGARSBREENS
HYDROLOGI
Den Hydrologiske
avdeling, V.direktoratet,
sende i 1963
ut eit lite hefte på omlag femti sider med denne tittelen.
Når ein les dette hef tet so får ein greie på mangt anna
enn det som står som tittel. Der er alle slag utgreiingar
om mæling av nedbøren på isbrear.
Det vert fortalt om
apparata som vert brukt og korleis dei vert brukte.
Nigarsbreen
vert samanlikna
med andre brear både her i
landet og i utlandet.
Nigarsbreen
er ein del av Jostedalsbreen,
omlag 9 prosent og området går heilt frå armen som går ned mot
Nigar i Jostedal og opp til Høgste Brekulen 1953 m. o. h.
Heftet er skreve av Gunnar Østrem og Vidbjørn KarMn
og det er kome som særtrykk
av Norsk Geografisk Tidsskrift. Dei som har interesse av hefte kan vende seg til
NVE Hydrologisk avdeling, so får dei det.
S. N.
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39 ÅR I NVE
Maskinmester
Konrad Bertelsen
sluttet i sitt arbeid den 30. april
1964. Han kunne se tilbake på
hele 39 års virke i NVE, 30 år
som maskinmester
ved Hasselelva,
og de siste 9 år som maskinmester
ved Strinda transformatorstasjon.
Ved en enkel sammenkomst
på
Strinda
takket
driftsbestyreren
ved Aura-verkene
for det verdifulle og oppofrende
arbeid som
Konrad Bertelsen hadde utført ved
sin lange tjeneste i NVE, og overrakte en adresse fra Statskraftverkene.
Bertelsen har ved sitt behage-
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lige og rettlinjede
vesen
fått
mange venner blant de ansatte i
Vassdragsvesenet,
og som et minne

Tidligere
kasserer
ved Kraftverksavdelingens
regnskapskontor, Erik Holter, sluttet i tjenesten
ved NVE 15. april 1964.
Holter ble født 11. desember
1891 i Jevnaker.
I årene 1909—
1912 gjennomgikk
han Gardens
underoffiserskole
og avtjente deretter sin verneplikt.
Fra høsten
1913 til våren 1918 hadde han stilling dels som kontorassistent
dels
som regnskapsfører
ved følgende
bedrifter:
Elektrisk Bureau, Arlifoss kraftanlegg,
Øvre Eiker kommunale kraftverk og Norsk Hydro.
FOSSEKALLEN
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i anledning av dagen, ble det fra
disse overrakt
et krus med inskripsj oner.
Bertelsen
berettet
på sin lune
måte om de skiftende f orhold han
hadde
arbeidet
under,
og den
kjempemessige
utvikling som hadde preget disse årene, og sluttet
med å takke for det gode samarbeid såvel med overordnede som
underordnede,
og for oppmerksomhet og gaver.
Bertelsen later ikke til å være
noe plaget av alderen, og kan derfor se fram til mange aktive år
med eget hus, hytte og bil.
Vi ønsker ham god helse og
hyggelige år framover.

I april 1918 begynte Holter sin
tjeneste ved NVE som kontorist
ved Tunhovd
reguleringsanlegg,
hvorfra han etter noen tid gikk
over i stilling som bokholder
og
kasserer
ved Nore kraftanlegg,
Rødberg. I 1930 ble han overflyttet til regnskapskontoret
i Ullevålsveien 72, Oslo, som regnskapsfører. I 1939 overtok han stillingen som kasserer ved samme kontor og tjenestegjorde
som sådan
fram til juni 1961, da personalet
ble
flyttet
til
hovedkontoret,
Drammensveien
20. Fra 1. januar
1961 hadde han status som konsulent III. I desember s. å. fylte
han 70 år og sluttet da i sin faste
stilling. Etter anmodning erklærte
han seg villig til å fortsette utover
aldersgrensen,
og har i denne tiden hatt forskjellige
gjøremål
i
Økonomikontoret.
Holters virksomhet
i NVE spenner over et langt tidsrom, hele 46
år. Han har således en uvanlig
lang arbeidsdag
bak seg i etaten.
En kasserer vil i kraft av sitt yrke
alltid komme i nær kontakt med
folk, både på arbeidsstedet
og
utenfor.
Dette har også vært tilfelle med Holter. Det er vel neppe noen i etaten som har hatt slik
kontakt med de ansatte som han.
Alle kjente Holter og Holter kjente alle. For mange har han stått
som en institusjon i institusjonen.
Dette skyldes bl. a. det f orhold at

han alltid var å finne på sin plass,
og videre det inngående
kjennskap han hadde til forholdene
i
etaten. Det skulle være et merkelig spørsmål om ikke Holter kunne gi svar, og mange er de som
.gjennom årene har søkt råd og
veiledning hos ham. Beredvillig og
på en hyggelig måte sto han alltid
til tjeneste
for dem som søkte
hans bistand.
Sitt arbeid skjøttet
Holter til enhver tid på en mønstergyldig måte, og han var til det
ytterste pliktoppfyllende.
Utenom
sitt yrke har Holter
sterke interesser i jordbruksmessig
retning.
Disse fikk han god anledning til å dyrke etter at han
i 1930 kjøpte en eiendom med ca.
4 mål jord på Mellem-Nes
i Asker. Foruten
hagebruk
har biavlen opptatt ham sterkt. Som et
kuriosum kan nevnes at han under
krigen i mataukens tid også hadde
ku, griser og geiter på sin eiendom. Det må forbause at en enkelt mann ved siden av sitt yrke,
med lang vei til arbeidsstedet,
kunne overkomme
alt dette. Det
viser imidlertid
med all ønskelig
tydelighet
hva slags stoff Holter
er laget av.
Personlig er Holter en bramfri
og i alle måter grei og hyggelig
kar. Vi, hans arbeidskamerater,
vil takke ham for godt samarbeid.
Vi ønsker ham dertil alt godt i
tiden framover, når han nå kaster
pennen og på helårsbasis fortsetter
som hagebruker
og birøkter
på
sitt mønsterbruk
i Asker.
0. T.

TIL MINNE

t

senere tid, men bare 21/2 måned
før sin død mistet Rise sin hustru
og dette var sikkert mye årsak til
at han ikke ble mer enn 75 år.
J. E. K.

Johan Aastad

Per Rise
En av veteranene
ved Noreanleggene, pensjonist Per Rise, døde
30. januar 1964 i en alder av 75
år.
Per Rise ble født 26. juli 1888
på Lena, V. Toten, og kom til
Nore-anlegget
(Tunhovdammen)
i
1916.
Før denne tid hadde han noen
sesonger som hvalfanger
og blant
annet overvintret
på Syd-Georgia
i 2 år.
Ved anlegget på Tunhovdammen
var Rise beskjeftiget ved transporten i tunnelen
og som kranfører
ved dambyggingen.
Rise var også
en tid ved den provisoriske
kraftstasj onen
ved
Tunhovdammen,
som ble nedlagt da Nore 1 ble
satt i drift.
Rise giftet seg i Nore og han
fikk stor familie med 6 barn. Det
meste av sin tid bodde han ved
Tunhovdammen
som også ble hans
arbeidsplass
i de vanskelige mellomkrigsårene.
Han flyttet
til
Nore 2 under siste verdenskrig
og
her ble Rise til han falt for aldersgrensen
1958.
Per Rise vil alle som kjente,
minnes og da særlig med alle sine
artige og småpussige historier fra
sitt eget liv. Det som han selv
likte å snakke om var særlig tiden
han seilte som hvalfanger og minnene fra tiden på Syd-Georgia.
Helbreden sviktet Rise noe i den

Overingeniør
Johan Aastad er
død, 86 år gammel, og dermed er
en drivende kraft som preget Hydrologisk avdelings virksomhet
i
mellomkrigsårene
gått bort.
Aastad var født i Ullensaker den
28. januar 1878, ble student i 1901
og tok Krigsskolens
nederste avdeling i 1902. Sin ingeniørutdannelse hadde Aastad fra Hannover,
hvor han ble uteksaminert
i 1907.
I de tre årene fram til 1910 arbeidet han i et privat konsulentfirma
i Hannover,
og han begynte sin
virksomhet
i Vassdragsvesenet
i
1911 som ekstraingeniør.
I 1916
ble Aastad avdelingsingeniør
og i
1921 overingeniør.
Aastad var sjef for Hydrologisk
avdeling i hele 28 år, fra 1919 til
han gikk av for aldersgrensen
i
1948. Han var en dyktig administrator, og selv om hans virksomhet som sjef falt innenfor en tid
preget av dårlig økonomi, greide
han å få utfolde en stor aktivitet

NYTT
Når vi no flytter inn i nytt hus og
det skal kjøpast inn nye møblar er
det ei historie frå første tida mi i
Vassdragsvesenet
som renn
meg i
minnet.
Ein sekretær fekk bruk for eit skåp
og gjekk til ein avdelingsingeniør
og
sa at han måtte ha eit nytt skåp. Avdelingsingeniøren
sa då: «Kanskje du
kunne bruke dette eg har ståande på
kontoret mitt, det er litt for stort for
meg,» sa han. Sekretæren
såg på skåpet og fann det tenleg for sitt bruk
og avdehlingsingeniøren
gjekk då til
overingeniøren
og sa at sekretæren
treng eit nytt skåp og då kan han få
det gamle mitt so kan eg få eit nytt.
Då sa overingeniøren:
«Eg har sjølv
tenkt at eg skulle ha meg eit nytt
skåp, so kanskje
sekretæren
kan få

ved avdelingen.
Et godt bevis for
dette er alle de registrerte
vannføringsmålinger
fra denne perioden, målinger som er blitt meget
verdifulle for vår senere kraftutbygging.
Han var godt likt som
sjef. Han hadde en meget grei og
klar skriftlig
uttrykksform,
som
gjør det enkelt for oss etterkommere å orientere
seg i de saker
han behandlet.
Sammen med R. Søgnen utarbeidet Aastad en egen målemetode
for vannføringer.
Dette er en kjemisk-fysikalsk
metode
som er
blitt brukt meget. Metoden bygger
på at en elektrisk ledende og homogen oppløsning av kjent volum
tilsettes
den vannstrømmen
som
skal bestemmes.
Et stykke nedenfor utslippingsstedet
måles fortynningen av den primære oppløsningen ved å registrere den elektriske ledningsevnen
mens oppløsningen passerer. Ved denne målemetoden behøver en ikke kjenne
den absolutte styrken på primæroppløsningen,
men bare den relative konsentrasjon
i forhold til
konsentrasjonen
ved målestedet.
Ut fra dette er målemetoden
blitt
kjent som «Den relative fortynningsmetode»
til atskillelse
fra
andre kjemisk-fysikalske
målemetoder i bruk. Selve målingene må
utføres i en vannstrøm med en god
blanding av vannet.
Den brukes
i turbulent
strøm, og metoden er
således et godt supplement
til de
mer konvensjonelle
målemetoder
hvor en tilnærmet
laminær strøm
er én av betingelsene
for et godt
J. Otnes.
resultat.

5 KÅ P
dit så kan du få mitt so kan eg få eit
nytt.» Avdelingsingeniøren
gjekk med
på det og overingeniøren
gjekk so til
direktøren
og sa dette. Direktøren
tenkte seg om litt og so ha han: «Eg
har lenge tenkt at eg skulle ha meg
eit anna skåp, no kan eg få eit nytt
so kan du få mitt so kan avdelingsingeniøren få dit og so kan sekretæren få avdelingsingeniøren
sitt so har
vi skåp alle fire. Generaldirektøren
var bortreist
so han hadde
ikkje
sjanse til å være med i byteleiken
so
direktøren
fekk nytt skåp. Alle fire
skåpa vart bruka kvar på sin plass
i samfundet i mange år.
I desse dagar står det vel for tur
med ein ny omgang med gamle mfiblar som skal «synke ned i folkedypet»
som ein so treffande sa.
S. N.
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Avansement og opprykk:

Personalforandringer
i etaten

I kvartal1964
Nytilsatte:
Ambj ørnrud, Sven
Anderssen,
Svein
Botten, Sigrid
Brænd, Ellen
Dyrkorn, Knut
Espelund,
Sissel
Fløtre, Jonfinn
Gulbrandsen,
Nora
Hanssen, Asbj ørn
Hjerpbakk,
Turid
Jørgensen,
Kåre
Knutsen, Anny
Lerdal, Finn
Løwe, Torstein
Madsen, Inger
Monsen, Laila
Nedenes, Olav
Olsen, Else
Omreng, Christian
Salbu, Gunnar
Selstad, Ragnar
Steen, Arne
Tidemann,
Odd
Tjomsås, Anne
Tungesvik, Lars
Tveit, Jon
Tøndevold,
Erik
Venjum, Johan
Vikøren, Britt
Wennevold, Liv
Øxning, Per
Aarhus, Ingar

0.ing. I
Sekretær II
Ktr.ass. I
Ktr.ass. I
Maskinist
Ktr.ass. II
Avd.ing. II
Ktr.ass. I
Sekretær I
Ktr.assistent
Avd.ing. II
Ktr.ass. I
Ktr.flm. II
Sekretær II
Ktr.ass. II
Mask.bokholder
0.ing. I
Ktr.ass. I
F.sekretær
Materialforvalter
Maskinist
Avd.ing. II
Stikn.formann
Ktr.assistent
Sekretær I
Avd.ing. I
Avd.ing. I
Sekretær II
Ktr.assistent
Ktr.ass. II
Ktr.flm. I
Avd.ing. II

EE
SK
VH
VH
Glomfj. Kraftv.
SI
SB
EA
AA
Rana-anleggene
ET 1
Rana-anleggene
AA
SI
SK
AA
VV
AA
AJ
Vik-anleggene
Glomfj. Kraftv.
ET 4
SBF
ET 3
Vik-anleggene
EE
SB
SK
VH
SI
Rana-anleggene
ET 2

F.sekretær
Oppsynsmann
I
Konstruktør
III
Ktr.flm. I
Oppsynsmann
I
Maskinmesterass.
Ktr.ass. I
0.ing. II
Konstruktør
I
Ktr.flm. II
Ktr.flm. II
Ktr.flm. II
0.ing. I
Maskinmesterass.
0.ing. I
0.ing. I
Avd.ing. I
Konstruktør
I
Avd.ing. I
0.ing. II
Konstruktør
I
Ktr.ass. I
Konstruktør
I
Avd.ing. I
Ktr.ass. I
Avd.ing. I
Maskinm. i særkl.

Steien, Halvor
Tønsberg, Finn
Voldhaug, Thor
Wangensteen,
Torst.
Aarhus, Bjarne

Konstruktør
I
Maskinmesterass.
Fagsj ef
Utsk. kand. (20)
Konstruktør
I

SBF
Aura-anleggene
Tokke-anleggene
Rana-anleggene
EK
SI
SE
Reinf. og Langvatn Kraftv
Innset-anleggene
Smestad trafo
SD
VV
Tokke-anleggene

Med pensjon:
Moxness, Rolf
Seim, Olav

0.ing.
0.ing.

SS
ES

Annen:
Brune, Eli
Christiansen,
Knut
Fimreite, Norvald
Hoelsæter, Arnhild
Holtskog, Ase
Kvinnesland,
Torleiv
Rasmussen, Solveig
Tønjum, Ivar
Wirak, Dag

Ktr.ass. II
Betj ent
Sivilagronom
Ktr.flm. II
Ktr.ass. I
Avd.ing. I
Mask.bokholder
Sekretær I
Avd.ing. II

AP
Vik-anleggene
SD
AA
Innset-anleggene
Hasle trafo
Tokke-anleggene
Tokke-anleggene
SD
Rana-anleggene
VV
VV
SD
Innset-verkene
ESS
ET 4
SB
SBF

Fratredelse:
I

AA
AA
VV
ET 1
ET 3
ET 4
Rana-anleggene
AJ
Tokke-anleggene

Avgått ved døden:
Henriksen,
Hermann
Kielland, Ragnar
Norås, Hjalmar
Torgersen, Trygve

*

Smånigit
MØter og konferanser.
Norske Elektrisitetsverkers
forening holdt forskriftsmøte i Oslo i dagene 2.-4. mars.
Flere
tjenestemenn
fra Elektrisitetsdirektoratet
og
Statskraftverkene
deltok i møtet.
Fagsjef J. Otnes (VH) deltok i en konferanse
ved
Sveriges
Meteorologiska
och Hydrologiska
institutt
i
februar.
Overingeniør
A. Brugaard
(S) deltok i IEC-møte,
teknisk komité 2, i Bryssel 4.-6. mai.
Som representant
for NVE i den internasjonale
hydrologiske
dekade i Paris 7.-17. april, deltok fagsjef J. Otnes (VH).
Som norsk representant
i OECD's spesialkomité
for
elektrisitet,
møtte fagsjef A. Vinjar
(E). Møtet ble

holdt i Paris i februar måned.

Akselsen, Arne
Anshus, Olaf
Apenæs, Gunvor
Askedal, Charlotte
Berglund,
Einar
Bråthen, Rolf
Draugedalen,
Gudm.
Døhlen, Hermann
Eriksen, Arne
Fiskum, Airin
Fjuk, Synnøve
Grandr,
Knut
Hage, Kåre
Haugland, Gunnar
Hindrum, Hans
Johansen, Hans J.
Jorde, Ola
Kristiansen,
Arthur
Køber, Kjell
Laukøy, Per
Meisal, Anders
Nyhus, Oddvar
Pettersen,
Alf
Røed, Egil
Solhaug, Turid
Stavsholt, Tor
Steen, Hans H.

•

Montørform.
Konsulent I
Oppsynsm.
Regnsk.sjef

Smestad trafo
V
Rana-anl.
AA

27/1-64
17/1-64
14/2-64
21/3-64

Kursdeltakelse.
Bedriftssøster
Martha Endresen ved Innset-anleggene,
deltok i et kurs for diakoner og bedriftssøstre
i Oslo
i tiden 13. april til 1. mai.
Overingeniør
Olav S. Nedenes (V) har deltatt i et
kurs i Sverige i «Industriell
avloppsvattenteknik».

Børge Slettaune
er no komen tilbake
til
2 år og 7 måneder i Jordan.
Han har lova
litt om arbeidet sitt der seinare.

NVE etter
og fortelje

NVE. Hovedstyret.
Av årsberetningen
for 1963 framgår bl. a. at hovedstyret har hatt 16 møter med i alt 19 møtedager
og
foretatt fem reiser hvortil medgikk 20 dager.
Møteprotokollen
viser at det har vært behandlet
607
saker.
Personale.
Pr. 31. desember

1963var det i NVE ansatt 509 faste
og 486 midlertidige funksjonærer (tilsammen 995) og
2499overenskomstlønte arbeidere.

Aktietrykkeriet - Oslo, 1964

