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Vi er nå om dagen midt oppe i ein debatt om europeisk sammarknad.
Sjølv om vel alle er samde om at
arbeidsdeling
ut frå naturgjevne
tilhøve fører med
seg fØremuner for alle, tykkjest det vera nok å stridast om.
Ser vi på våre norske problem på t. d. vassdragssektoren, er stoda noko nær den same. Eg tenkjer då
på tilhØvet naturvern
— teknisk utnytting.
Det er
ikkje vanskeleg å semjast om at vi t. d. bylr verna om
det reine vatnet i våre vassdrag og om ein del område
av nedbørfelt som vi treng for rekreasjon og friluftsliv. Problem melder seg likevel så snart ein kjem over
på det praktiske plan og skal peike ut dei områda og
dei elvestrekningane
som skal vernast. Ein føresetnad for at vi kan få ha igjen litt urørd natur i rimeleg avstand frå dei tettfolka områda t. d. ved Oslofjorden, er at den einskilde kommune vil renonsere
på teknisk utnytting
av ein del av sine areal og i
staden samarbeide
med nabokommunane
om større
regionale løysingar.
Det er å venta at dei regionalplanområda som nå etter kvart blir skipa etter reglane
i den nye bygningslova
vil rydja veg for det interkommunale
samarbeidet
som trengst her.
Ved samarbeid kan ein oppnå mye utan vesentleg
ekstra kostnad, men i landsmålestokk
kan det vel
tenkjast
at det også kan bli aktuelt å freda natur
slik at teknisk
utnytting
av store rikdomar
blir
hindra. Vår kulturelle status og vår levestandard
tilseier oss etter mitt syn å reservere litt sermerkt
og
kjær natur for immaterielle
fØremål. Det burde vera
like naturleg som det er for kvar einskild av oss å
investera i kunst, smykke o. 1. Og det ville vere ein
fØremon for alle om det kunne skje raskt.

H. Sperstad.

Vår frainticlige

anleggsvirksomhet
Av Sig. Aalefjær.

I år ble det nødvendig
med
tildels drastiske bremsetiltak
for å
få bevilgningene
til å strekke til.
Dette har forståelig
nok ført til
uro og uvisshet hos våre folk ved
anleggene.
Hvilke muligheter
er
det for fortsatt
arbeid i etaten,
hvilke framtidsutsikter
har unge
folk om de blir hos oss, gjør de
best i å søke seg bort straks, skal
vi tvinges over i urasjonelt
anleggsarbeid ved at vi ikke vet om
vi neste år får penger nok til å
gjennomføre
det programopplegg
som foreligger for det enkelte anlegg? Disse og liknende spørsmål
stiller den enkelte seg og de mener at jeg som kraftverksdirektør bør kunne gi dem svar.
Ingen kan binde framtidige Storting i deres syn på f. eks. hensiktsmessigheten
av at staten deltar i
kraftutbyggingen.
Det er således
ingen gitt å gi forpliktende
og uttømmende
svar på foran nevnte
spørsmål, men jeg er enig i at det
gjøres et forsøk.
I tiden etter krigen har vi opplevd den glede det er å arbeide
«i medvind» og med følelsen av
at de bevilgende
myndigheter
har
hatt tillit til oss. Vi har stort sett
fått de penger som var nødvendig for å gjennomføre et prosjekt
overensstemmende
med det arbeidsprogram
som forelå. Dette
betyr selvsagt ikke at vi har fått
alle de penger vi har bedt om,
men avslag har gått ut over nye
prosjekter
vi har ønsket å gå i
gang med. Det har altså ikke berørt de anlegg som var besluttet.
Dermed kunne vi drive langtidsplanlegging av mennesker og materiell, vi slapp den fra-hånd-tilmunn-utførelsen
av anlegg mange
forbandt med statsdrift.
Vi har i
stor grad satset på moderne materiell og arbeidsmetoder.
Vi innbiller oss at fagfolk i det private
næringsliv etter hvert har godtatt,
og til dels uttaler sin anerkjennelse for, vår form for statsdrift.
Har det skjedd en endring
i
vårt forhold
til de bevilgende
myndigheter?
Hvorfor får vi ikke
penger nok? Alle vet at det betyr
urasjonell drift og fordyrelser
av
et anlegg når vi som i år må stop-

pe et arbeid hvor anleggsmaskiner
og tilrigging er på plass, hvor permanent utstyr som generatorer
og
turbiner er bestilt osv. Videre vet
vi at urasjonell drift kan være helt
drepende
for «spiriten» hos vår
anleggsledelse
og hos arbeiderne.
Hva dette i sin tur kan bety for
arbeidsgleden
og av fordyrelse
av de anlegg vi skal utføre i de
nærmeste
år, må vi bare gjette
oss til. Det er faren for en slik
demoraliserende
virkning jeg anser som det alvorligste
i dagens
situasjon.
Denne fare kan bare
unngås om det lykkes å gi en tilfredsstillende
forklaring
på det
som skjer, en forklaring
man er
villig til å forstå og godta.
Det er ikke skjedd noen prinsipiell endring i Stortingets
syn
på kraftutbyggingen.
Det er et
sammentreff
av uheldige omstendigheter som har ført oss opp i
vanskelighetene.
Som rimelig er ønsker den nye
regjering
og Stortinget
å revurdere kraftutbyggingens
plass og
omfang i forbindelse
med den
prioritering
av samfunnsoppgavene

som

alltid

må

foretas.

Det

kjedelige for oss er at det ennå
vil ta noen tid å få ferdig de utredninger
som er igang på forskjellig hold for å skaffe et bedre
grunnlag
for Stortingets
beslutninger. Vi vet derfor ikke i dag om
vår anleggsvirksomhet
på lengre
sikt skal økes, beholdes som den
er eller reduseres. I Stortinget er
det imidlertid
flere ganger sagt
at inntil videre skal kraftutbyggingen fortsette som nå. Vi regner
derfor fortsatt med å bruke 360—
380 mill, kroner pr. år til nyanlegg.
Vårt budsjettforslag
for 1967
ble, i likhet med enkelte tidligere
år, presset nedover. Denne gang
kanskje hardere enn før idet «budsjettrammetallet»
nå synes å ha
blitt et atskillig helligere begrep
enn før. Virkningene
av å kutte
noen millioner her og noen der
fikk vi som vanlig for kort tid til
å vurdere fullt ut. I 1966 brukte
vi godt og vel hele bevilgningen
til tross for at vi mot slutten av
året bremset på utbetalingene.
I

stedet for at vi vanligvis har hatt
noen millioner å overføre, måtte
vi i år starte med å betale forf alne terminer.
Samtidig
viste
overslagene
for enkelte
anlegg
betydelig stigning da vi ved siste
årsskifte
reviderte
dem. Mye av
stigningen skyldes ting våre folk
ikke er herre over, men altså mer
penger var nødvendig i 1967 om
vi skulle følge programmene.
Når
den generelle økonomiske
situasjon dessverre
er slik at det er
meget vanskelig
å få fremmet
forslag
om tilleggsbevilgninger,
var det ingen annen utvei enn å
utsette enkelte arbeider.
De vanskeligheter
vi er kommet opp i ved Vik-anleggene
ved
at distriktets
andel av utgiftene i
1967, 15 mill, kroner, ikke kan
skaffes fra distriktet,
er så spesielle at de ikke gir noe riktig
bilde av en generell situasjon. Jeg
kan for øvrig vanskelig tenke meg
at ikke Stortinget
gir oss dette
beløp som ekstrabevilgning.
Men
inntil det er sikkert må vi legge
arbeidet an etter det for oss og
anlegget verste alternativ.
En meget kjedelig ting er at vi
er kommet inn i en slags bølgebevegelse når det gjelder ferdigstillelse av anlegg under utførelse. I 1964 hadde vi en topp da
Statskraftverkene
satt
i drift
hele 410 MW nye maskiner. Neste
topp vil bli 600 MW i 1968 da alt
synes å skulle være ferdig. Disse
anlegg krever så stor andel av den
magiske «budsjettrammen»
i 1967
og 1968 at det 'er liten eller ingen
plass til å starte opp arbeidet
ved nye anlegg. Vi vil derfor uvegerlig oppleve at vi ikke har tilstrekkelig nye arbeidsplasser
ferdig preparert
til å ta imot arbeidere og funksjonærer
når de pågående anlegg avvikles. Vi vet at
vår stab av egne arbeidere
og
funksjonærer
ved utgangen
av
1968 vil være redusert med henholdsvis ca. 600 og ca. 80 i forhold til i dag da vi har ca. 1600
og ca. 280 ved kraftanleggene
(linjer og understasjoner
unntatt).
I årene
1953-1955,
etter at
Aura og Nedre Røssåga nærmet
seg fullføringen,
hadde vi også en
FOSSEKALLEN
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ganske markert
nedgang i virksomheten. Nedgangen ble kort forbigående og slik vil det også bli
denne gang. Behovet for kraft synes å være umettelig, og personlig er jeg overbevist om at staten
fortsatt
må engasjere
seg i den
nødvendige utbygging.
Men vil ikke varmekraftverk
(olje og atom) overta slik at planleggings- og anleggsarbeidet
vil få
en annen karakter? Vi vet at varmekraftverkene
vil komme også i
Norge, men betydningen
av fortsatt utbygging av vannkraften
blir
ikke mindre av den grunn. I de
nærmeste år venter vi å gå i gang
med bl. a. Mauranger,
Mardøla,
Skj omen, Eidfjordanleggene,
Vefsna og Ulla-Førre. Når dertil kommer at våre anleggsfolk utmerket
godt vil kunne påta seg vesentlige
arbeider ved oppføring av varmekraftverk,
vil det fortsatt
være
gode framtidsmuligheter
for flinke folk i våre anleggsavdelinger.

Vi vil følgelig anstrenge
oss for
å holde på verdifulle nøkkelpersoner
gjennom
den
forestående
«downperiode».
Dette er nødvendig for at vi hurtig skal komme i
gang igjen når bevilgningene
tillater det.
Jeg har foran holdt meg til selve
kraftsverksiden,
idet bygging av
linjer og understasjoner
ikke antas
å bli nevneverdig
berørt av den
midlertidige
nedgang i virksomheten.
Konklusjonen
på mine betraktninger må bli:
Reduksjonen
innen vår kraftverksektor
er av midlertidig
art
og skyldes
at sammentreff
av
uheldige omstendigheter.
Foreløpig baserer vi oss som i
de senere år å bruke 360-380
mill, kroner pr. år.
Vi imøteser med stor interesse
Stortingets stillingtagen til landets
framtidige
kraftutbyggingspoli-

tikk i alminnelighet
og til statens
egen deltakelse i særdeleshet. Personlig er jeg overbevist
om at
det blir nødvendig at statens virksomhet på dette felt ikke reduseres.
Ved siden av fortsatt
vannkraftutbygging
får vi varmekraft
som vil øke de arbeidsoppgaver
vi
allerede har.
Det vil fortsatt bli nok av interessante arbeidsoppgaver
og gode framtidsmuligheter
for flinke,
initiativrike
medarbeidere
i etaten.
Noen må dessverre
slutte hos
oss i de nærmeste par år. Anleggsarbeidere som forlater oss håper vi
vil komme tilbake når vi starter
opp nye anlegg. Nøkkelpersonale
nødvendig
for hurtig
oppstarting vil bli tatt vare på ved bl. a.
å detaljplanlegge
oppstartingsfasen ved de nye anlegg.
Linjebyggerne
vil holde fram
omtrent som nå.

TOKKE-ANLEGGENE I DAG
Det er nå 10 år siden det kom
igang stordrift ved Tokke-anlegget og mye har det vært talt og
skrevet om dette i disse årene.
Den egentlige stordrift ved anlegget er forlengst forbi — men det
drives stadig tunneler på Tokke.
Nye dammer og kraftstasjoner
er
under bygging og det er vel noen
som lurer på hvordan situasjonen
er på Tokke-anlegget
i dag.
Tokke 1, 2 og 3
eller henholdsvis Tokke, Vinje og Songa
kraftverker
som det heter nå —
er forlengst
satt i drift og har
flere driftssesonger
bak seg. Disse
tre kraftstasjoner
med tilhørende
reguleringsanlegg
utgjør ryggraedn i Tokke-prosjektet,
og selv om
dette er velkjent stoff for de fleste bør vi ta med en kort omtale.
Et karakteristisk
trekk ved de
to hovedvassdrag
som berøres av
utbyggingen
er de gode magasinmuligheter
i Tokke-vassdraget,
mens Vinjevassdraget
har mindre
gode magasinmuligheter.
I Tokke-vassdraget
er Totak et
særdeles gunstig magasin. Totak
er regulert ved to mindre dammer og en forholdsvis kort senkingstunnel.
Totak er som kjent
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omkranset
av vakre bygder. Det
er derfor valgt en skånsom regulering idet vannstanden
heves 1,2
m og senkes 6,1 m. Videre er
kraftverket
forpliktet
til å ha
Totak fylt til naturlig vannstand
1. juli hvert år. Til tross for den
skånsomme
regulering
har man
fått et magasin på 258 mill, kubikkmeter
i Totak.
Lenger oppe i vassdraget
ligger en kjede av mindre sjøer. Ved
bygging av en hoveddam
og en
mindre
sperredam
fikk man et
magasin på 625 mill. m3. Dammene er bygget opp av sprengstein med en tetningskjerne
av
morene. Tilsammen inneholder de
to dammene 2,2 mill. m3 masse.
Den normale fallhøyde mellom
Songaog Totakmagasinet
er
277.5 m.
Vannet føres i tunnel fra Songa
fram til fjellsiden ved Totak. Her
løper vannet gjennom en pansret
trykksjakt
ned til maskinhallen
i
Songa kraftverk.
Her er det installert et vertikalt Francisaggregat på 120 MW — det hittil største i Norge. Det er vanskelig
å
forestille
seg
den kraftmengde
en slik maskin leverer. Men hvis

man tenker på at et moderne elektrisk lokomotiv sluker 2,5 MW ved
full ytelse, kan altså maskinen
mate henimot 50 store lokomotiver for samtidig full drift.
I Vinjevassdraget
har en måttet
bygge en rekke magasiner. Det betydeligste
magasin representerer
Bordalsvatn
med 184 mill. m3.
Bordalsvatn
er regulert
med en
senkningstunnel
og en dam bygget opp etter samme prinsipp som
Songadammene
— bortsett fra at
støttefyllingen
består
av grus
istedenfor stein. De øvrige magasiner i Vinjevassdraget
varierer i
størrelse mellom 10 og 85 mill. m3,
hvoriblant
Kjelavatn er det største. Her er for øvrig en av Norges
største platedammer
bygget.
Vinje kraftverk
utnytter
fallet
mellom Totak og Vinjevatn. Fallhøyden er her 219 m. Vannet føres
først gjennom en 70 m2 tunnel fra
Totak til Våmarvatn som blir inntaksmagasin.
Derfra føres vannet
i en 90 m2 tunnel fram til 3 pansrede trykksjakter
og siden til
kraftstasjonen
ved Vinj evatn. Maskininstallasjonen
er på 300 MW
fordelt på 3 vertikale Francisaggregater. Den relativt korte drifts-
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tunnelen gjør at Vinje kraftverk
egner seg til levering av toppkraft.
Anlegget har derfor en brukstid
på bare 3100 timer over året.
For å nyttiggjøre
vannmassene
fra Vinjevassdragets
øvre deler
gjennom Vinje kraftverk
blir elvene Kjela og Bora fanget opp
ved sperredammer
og ført i tunnel over til Totak. Sperredammen for Bora—Venemodammen
—
er av en spesiell interesse. Den er
en ca. 50 m høy fyllingsdam bygget
av tunnelstein.
Det særegne ved
dammen er imidlertid den frontale
tetningsmembran
av asfaltbetong.
Asfaltbetong
er en blanding
av
bitumen
og aggregater
med et
visst luftinnhold.
Blandingen
er
satt sammen på en slik måte at
den oppfyller
bestemte
krav til
bl. a. tetthet og styrke. Asfaltbetong er brukt i dambyggingen
flere steder i verden før — men Venemodammen
er den første av sitt
slag i Norge. Tetningsmembranen
på Venemodammen
har en tykkelse på 15 cm og dekker et areal
på 12 mål.
Etter
at vannet
har passert
turbinene
i Vinje, løper det ut i
Vinjevatn
som er inntaksog
døgnreguleringsmagasin
på Tokke

kraftverk.
Fallhøyden i Tokke er
vel 394 m. Vannet føres fram til
kraftverket
på Dalen gjennom en
17 km lang tunnel med 75 m2
tverrsnitt.
Tunnelen går over i to
pansrede trykksjakter.
Det er installert 4 vertikale Francisaggregater — hver på 100 MW.
Det er med dette gitt en oversikt
over den del av Tokke-utbyggingen som er fullført,
og det er
denne del av prosjektet som Verdensbanken har deltatt i med finansieringen.
Kraftutbygging
fører til store
inngrep i naturen og oppryddingsarbeidene
etter
anleggsperioden
blir
ofte
meget
omfattende.
Tokke-anleggene
danner i denne
henseende ingen unntakelse. Stort
sett er også oppryddingsarbeidene
fullført — men noe finpuss står
igjen. Det er dessverre ikke til å
unngå at en også i framtiden
vil
finne skjemmende
sår i landskapet, idet det finnes en økonomisk
grense for hvor langt en kan føre
arbeidet med å utbedre skadene.
Det kan i den forbindelse
være
verdt å nevne Songa. Vi så vel
alle med bekymring på de skader
som var forvoldt der, og tankene
gikk nok ofte tilbake til vårt før-

ste besøk på damstedet
før anleggsvirksomheten
tok til. For her
kunne en møte norsk fjellnatur på
sitt beste. Det er ikke mulig å
gjenskape
noen fjellidyll i dammens umiddelbare
nærhet. Det er
innlysende. Men det er brukt betydelige beløp på å få sporene etter massetakene til å forsvinne, og
det er gledelig å se at vegetasjonen nå er i ferd med å gjenerobre
det tapte terreng. Det er tydelig
at det neppe vil gå så mange år
før grus- og morenetakene
for det
meste er helt overgrodd.
Men steinbruddene
er det lite
man kan gjøre med i dag innenfor
en økonomisk forsvarlig
ramme.
De vil nok i lange tider ligge som
åpne sår i landskapet
inntil naturen selv har dempet ned virkningene til et nivå som kan aksepteres. For «gråstein» er vi jo vant
til å se i Norge.
Det kan bli folksomt ved Songa
også etter at anleggsarbeidet
er
slutt, idet det er interesse for overtakelse av den store brakkeleiren
i turistøyemed.
De sekundære
virkninger
ved kraftutbyggingen
er i sannhet mangesidige.
Men Tokke-prosjektet
er ikke
fullført med dette. Det forutsetter
FOSSEKALLEN
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bygging av ytterligere
tre kraftstasjoner samt noen tilleggsoverføringer.
Planene
for disse ble
vedtatt av Stortinget våren 1964:
Tokke 4 (Kjela kraftverk)
utnytter fallhøyden mellom de høyest beliggende magasiner i Vinjevassdraget
og inntaket i Hyljelihyl for overføringstunnelen
til
Totak. Vannet fra Kjela- og Bordalsvatn
er tenkt
overført
til
Førsvatn via et tunnelsystem
med
samlet lengde på vel 15 km. Ved
Førsvatn er det prosjektert en fyllingsdam som demmer vannet til
samme HRV som ved Bordalsvatn.
Avstanden
mellom Førsvatn
og
Hyljelihyl er bare et par kilometer. Stasjonen er prosjektert
med
ett aggregat på 50 MW.
Tokke 4 er et dyrt anlegg. Selv
om hele 97 prosent av årsproduksjonen er vinterkraft,
er utbyggingsprisen
så høy at man foreløpig ikke vil søke om bevilgning
til det anlegget og arbeidene ved
Tokke-anleggene
vil bli avsluttet
uavhengig
av Tokke 4.
Det er selvsagt ingen gitt i dag
å si om Tokke 4 noen gang vil bli
bygget — men utelukket er det vel
ikke. Det økonomiske grunnlag for
utbyggingen
kan endre seg.
Den anleggsvirksomhet
som drives på Tokke i dag konsentreres
om Tokke 5 og 6 samt Bitdalsanlegget. Samtidig med at den planen som er referert her, ble vedtatt, besluttet Stortinget at arbeidet ved disse anleggene
skulle
settes i gang, og virksomheten
kom så smått i gang høsten 1964.
Tokke 5 (Børte kraftverk)
utnytter fallet mellom Botnedalsvatn og Børtevatn
i et sidevassdrag til Tokkeelva. Tilløpstunnelen er ca. 2,5 km lang og drives i
sin helhet fra Botnedalsvatn.
Ved
inntaket installeres luke, men ellers blir det ingen avstengningsorganer før turbinventilen.
Tilløpstunnelen går direkte over i en råsprengt trykksjakt
med 60° helning. Kraftstasjonen
ved Børtevatn blir bygget i fjell og får ett
aggregat på 20 MW. Normal fallhøyde er 275 m.
Tokke 6 (Lio kraftverk)
utnytter fallhøyden
mellom Børtevatn
og Tokkek et stykke ovenfor Dalen, Normal fallhøyde er her 343
m. Kraftstasjonen
bygges også her
i fjell og installasjonen
blir ett aggregat på 40 MW. Tilløpssystemet er konvensjonelt
utformet
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med en 6,4 km lang tilløpstunnel
og pansret trykksjakt.
Både Tokke 5 og 6 drives fram
parallelt
etter moderate
terminplaner tilpasset nedtrappingen
av
anleggsvirksomheten
for øvrig på
Tokke. Etter planen skal anleggene være driftsklare
sommeren
1968. For tiden er ca. 2/3 av tilløpstunnelene
drevet ferdig. Sprengningsarbeidene
i kraftstasjonsområdene er ferdig og det foregår
betong- og montasjearbeider.
Magasiner
for Tokke 5 og 6
skaffes
ved en regulering
av
Børtevatn, Botnedalsvatn
og Poddevatn. Magasinet i Børtevatn er
på 75 mill. m3. Damarbeidene
her
er ferdige. Skadene ved oppdemming av Børtevatn
er relativt
store og har bl. a. gjort det nødvendig med en betydelig omlegging av fylkesveien.
I planene inngikk opprinnelig
regulering
av
Strandstøylsdals
vatn. En var tidlig klar over at
damstedet her var dårlig. De videre undersøkelser
viste at damstedet var enda dårligere enn antatt. Dette har ført til at vi for
tiden har inne søknad om planendring på dette punkt. Søknaden
går ut på å sløyfe regulering
av
Strandstøylsdalsvatn
og i steden
heve HRV i Botnedalsvatn
med
15 m i forhold til den tillatelsen
vi nå har. Feltet til Strandstøylsdalsvatn
overføres
imidlertid
til
Botnedalsvatn
som før via en
overføringstunnel.
Samlet reguleringshøyde
i Botnedalsvatn
blir
ifølge tilleggssøknaden
35 m hvorav 4,5 m er senking. Magasinet
som innvinnes
blir 58 mill. m3.
Dette innebærer
at dammen ved
Botnedalsvatn
får betydelige
dimensj oner.
Den er av samme type som
Songadammefie
og vil kreve noe
over 400 000 m3 masse i form av
morene, grus og sprengstein.
Vi
regner med å kunne fullføre dammen i år.
Damarbeidene
ved Poddevatn
er beskjedne. De er for øvrig utsatt av budsjettmessige
grunner.
Etter våre siste beregninger
vil
Tokke 5 og 6 samlet koste 99 mill.
kroner — eksklusive linjer
og
gi tilsammen 380 GWh i et normalår.
Enkelte vil kanskje i denne sammenheng
etterlyse
pumpeverket
mellom Børtevatn
og Vinjevatn.
En tidligere
plan gikk ut på å
pumpe Børtevatns
tilløp over til

Vinjevatn
og utnytte
vannet
i
Tokke kraftverk.
Naturlig vannstand i Børtevatn ligger ca. 25 m
lavere enn i Vinjevatn. Det skulle
bygges en reguleringsdam
ved utløpet av Børtevatn,
en 4 km
lang tunnel mellom vannene samt
pumpestasjon
i fjell ved Vinjevatn. Prosjektet i seg selv er lønnsomt, men forbedrede beregningsmetoder viste etter hvert at vannkraften kunne utnyttes mer lønnsomt i et eget kraftverk — Tokke
6, og pumpeverket
ble sløyfet.
Som tidligere nevnt startet man
Bitdalsanlegget
samtidig
med
Tokke 5 og 6. Planene her går ut
på å demme Bitdalsvatn
ved en
grusfyllingsdam
til samme HRV
som Songa. Vannet føres over til
fordelingsbassenget
for
Songa
kraftverk.
En sidetunnel
fanger
opp tilløpet til Kvikkevatn.
Av budsjettmessige
grunner har
man måttet utsette Bitdalsanlegget.
Dette fordyrer selvsagt anlegget
totalt sett. Det er bygget vei fram
til damstedet
hvor en vesentlig
del av tilriggingen er fullført. Selve damarbeidene
er imidlertid stilt
i bero.
Det arbeides på tunnelseksjonen
mellom Øygarden (fordelingsbassenget) og tverrslaget
i Vådalen.
Man har konsentrert
innsatsen om
denne tunnelseksjonen
for å etablere overføring av Våbekken tidligst mulig.
Tokkeprosjektet
omfatter
også
en overføring av noen felter i Øyfjellog Lårdalsvassdraget
til
Tokke kraftverk. Planen går ut på
å bygge en dam ved utløpet av Oftevatn,
tunnel
fra Oftevatn
til
Amlivatn
samt tunnel fra Skottveit i Lårdalsåi til fordelingsbassenget på Tokke. Her er tunnelinnføringen
forberedt.
Kraftøkingen i Tokke blir ved denne overføringen på 63 GWh midlere årsproduksjon — vesentlig sommerkraft. Kraften
er imidlertid
dyr
og arbeidene med Øyfjellsoverføringen er utsatt inntil videre på
samme måte som for Tokke 4.
Til slutt må nevnes
Haukeli
kraftverk
som i sin tid ble bygget for å gi kraft i anleggstiden.
Det er vedtatt at kraftverket
skal
bli permanent
og utvidet
med
nok et aggregat på 2 MW. Foreløpig blir det ikke gjort noe med
Haukeli idet man vil se utvidelsen i sammenheng
med Tokke 4.
Det har i lengre tid vært arbei-

Churchill
Canada

Canada er eit land med store
uutnytta vasskraftressursar.
I den
sørlege og tettast busette del av
landet er vassdraga og fossane utbygde i stor grad. Vanskane med
å overføre store mengder elektrisk
energi over lange avstandar
har
gjort vassrike
elvar med store
fossefall i nordlege og meir grisgrende strok berre i liten grad
har blitt utnytta.
Utviklinga innan teknikken med
overføring av store kraftmengder
over lange avstandar har gjort at

interessa for desse fjerntliggjande
energiressursane
har auka sterkt
dei siste åra.
Soleis har det ved Churchill
Falls om lag 1100 km nordaust
for Montreal,
vore drive
med
undersøkingar
for å finne ut om
kraftutbygging
i dette området
er teknisk og økonomisk forsvarleg. Desse undersøkingane
førde
så til at det i oktober 1966 vart
underskriva
ein avtale
mellom
Hydro-Quebec
og Churchill Fall's
Corporation
om utnytting
og sal

av dei kraftmengdene
som finst
i fossen. Etter at avtalen
vart
underskriven
har 100 mann drive
med førebuande arbeid på staden,
slik at anlegsverksemda
kan ta
til for fullt i 1967.
Alt ved dette prosjektet
har
svære dimensjonar
etter norske
tilhøve.
Sjølv etter amerikansk
målestokk er det eit stort anlegg,
truleg
eit av dei største
som
nokonsinne er sett i gang i NordAmerika.

det med opplegg for fjernstyring
av alle kraftverkene
i Tokkekomplekset.
I forbindelse
med
dette er det bygget en fjernstyringssentral
i portalbygget
for
Tokke på Dalen. Når den kommer
i full drift blir bemanningen
på
de enkelte
kraftstasjoner
innskrenket
til ren beredskapsvakt.

Hittil er det investert
ca. 730
mill, kroner i Tokke-utbyggingen.
Når de igangværende
anlegg er
fullført vil totalbeløpet
ligge på
827 mill, kroner etter våre siste
beregninger.
Produksjonen
i et
gjennomsnittsår
vil ligge på 3910
GWh — hvilket tilsvarer en kraftpris på 1,9 øre/kWh.

Vi har bare behandlet
kraftverkene her, men man må ikke
glemme at det i Tokke-prosjektet
inngår en utstrakt
linjebygging.
Det vil imidlertid føre for langt å
komme inn på det her. Det får
andre skrive om.

Forts. neste side.

Kjell

Yngvar

Nilsen.
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Sjølve fossen som skal byggjast
ut er 75 m høg, men ved å demme opp elva over ei lang strekning med mindre stryk og fossefall vert fallhøgda om lag 315 m.
Det skal byggjast damanlegg som
er 64 km lange og til dette trengst
15 millionar m3 fyllmasse. Reservoaret blir ein av dei største sjøar
som er laga av mannehand.
Med
eit areal på 7000 km2 vert den
om lag 19 ganger så stor som
Mjøsa. Den nyttbare
vassmengda
ved fullt magasin vert 32 milliard m3. Nedslagsfeltet
er 70 000
km2 eller nesten det same som
Hedmark,
Oppland, Akershus
og
Buskerud tilsaman.
I kraftstasjonen
skal det setjast
opp minst 10 generatorar,
kvar
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på 630 000 HK. Dette er om lag
1.5 ganger
generatorytinga
ved
alle NVE's kraftstasjonar.
Produksjonen
vert over 32 milliard
kWh pr. år, eller om lag det same
her
som den totale produksjonen
i landet i 1960.
Straumen
skal overførast
den
1100 km lange
avstanden
til
Montreal, men nærare planer ligg
enno ikkje føre. Valet står mellom høgspenningsliner
med 735kV
vekselstraum
eller 450 kV likestraum.
Når arbeidet
på dette svære
anlegget har kome i gang er det
eit resultat
av både privat
og
offentleg tiltak og innsatsvilje. Det
vil gje arbeid til ei mengd menneske i mange år framover.
Når

anleggsverksemda
er på det høgste, vil rundt 7000 mann vere i
arbeid på staden. Til samanlikning so er talet på arbeidarar
og
funksjonærar
ved NVE omkring
4000.
Dei store mengdene med billig
elektrisk
energi vil også føre til
auke i industrialiseringa
og betring
av økonomien
for heile landet.
Anleggsverksemda
vil også auke
kjennskapen
til den nordaustlege
luten av Canada.
Kva skal så det heile koste når
det står ferdig
omkring
1978?
700 millionar
canadiske
dollar
vert det opplyst, eller noko tilsvarande
4.6 milliard
norske
kroner.
T. G.

EN TUR I 1926 - FRANKRIKE
Alt i min ungdom ble jeg interessert i Frankrike.
Det kom av
at vi hadde dyktige lærere som
fortalte oss om jomfruen fra Orleans, om den franske revolusjon,
om Napoleon
og mange
andre
ting. I gymnasiet
leste vi litt
fransk, og selv om vi ikke lærte
så meget, har jeg iallfall forsøkt å
holde fransken litt vedlike.
I 1913 ble jeg sendt til Paris
for å ordne noen spørsmål i forbindelse med jernverket
i Hardanger, men vår første virkelige
reise til Frankrike
ble først foretatt i 1926.
Jeg vil i det følgende fortelle
litt om denne reisen.
2. september 1926 feiret jeg 25årsjubileum
som student i Oslo.
Neste dag reiste Signe og jeg sørover. Den gang reiste vi med
jernbanen,
og vi tok det med ro.
En dag i København
og en dag
i Berlin. I Berlin var vi i den
zoologiske
hagen,
og det morsomste var at man satte hunder
til selskap for løvene. De lekte
utmerket
sammen. Vi brukte
3
dager til Paris.
I Frankrike
hadde vi ventet å
se store ødeleggelser etter krigen.
Kun enkelte
steder
som f. eks.
ved St. Quentin, så vi lange rekker av ødelagte
hus. Det var
imidlertid
påbegynt
store opprydningsarbeider.
Alt som kunne
brukes av de ødelagte hus som
jernstenger,
plater etc. var samlet i store hauger. Det var også
mange nye hus.
I Paris hadde vi bestilt plass
på hotell Studia. Hotellet hadde
en norsk vertinne,
frk. Sylvia
Krag. Vi ble en uke i Paris. Jeg
hadde en del møter, men det ble
likevel god tid til å se seg om i
byen.
Været var deilig, og det var
nok å se på. Vi gikk først til Eiffeltårnet.
Det er 300 meter høyt,
og det skal være en trapp med
1792 trinn til toppen. Heldigvis
slapp vi å gå. Vi kjørte opp i tre
elevatorer.
Fra toppen hadde vi
en svær utsikt over byen.
Fra Eiffeltårnet
gikk vi til
Napoleons grav i Hotel des Invalides. Napoleon ble ført dit i 1840.
Rundt kisten står 14 seiersgudin-

ner, og i kirken, over kisten, henger utallige faner som Napoleon
hadde erobret.
Man er neppe så begeistret for
Napoleon i dag. Selv om alle tilsynelatende
var like for loven, så
avskaffet
Napoleon den politiske
og åndelige frihet.
Videre var vi i krigsmuseet,
hvor vi så og var inne i jernbanevognen
hvor
våpenstillstanden
ble undertegnet
i 1918.
Overalt var det en masse turister.
En annen dag gikk vi gjennom
Champs-Elysees
til Triumf buen,
hvor vi så den ukjente
soldats
grav. En evig ild brant dag og
natt, og omkring graven lå, som
i London, kranser,
blomster
og
brev fra foreldre og andre som
hadde mistet sine under krigen.
Om kvelden var vi i Operaen,
hvor vi så «Aida», en opera av
Verdi. Det het «at instrumentasjonen skulle være rik», at «den
harmoniske
kunst var yppig», og
«at det var sterke, ytre effekter
og
larmende
kontakter
med
svulmende og smeltende verdier».
Verdi var sikkert en stor komponist, men verdiene
gikk dessverre tapt for meg. Jeg er ikke
musikalsk. Det var jo morsomt å
se hvordan det foregikk på operaen i Paris, men jeg var glad da
jeg fikk slippe ut da operaen var
halvveis ferdig.
Det var også meget annet å se
i Paris.
Notre Dame-kirken er en av de
vakreste, gotiske kirker i verden.
Vi besøkte en meget stemningsfull
gudstjeneste.
En slik gudstjeneste
må gjøre inntrykk på alle.
I Louvre så vi mange kunstverker, bl. a. Venus fra Milo. Hun
er virkelig
betagende
vakker.
Hun skal være 2300 år gammel
og er skitten og ramponert,
men
hun greier likevel å holde stillingen.
Det var også morsomt å ta en
tur rundt i de store magasiner.
Mange gikk der i timevis.
Søndagen reiste vi til Versailles.
Der var det mange vakre parker
med springvann og nydelige slott.
Slottet
ble bygd av solkongen,
Ludvig den 14. Nå er det bare

et historisk museum, men det er
likevel spennende
å se hvordan
tidene har vekslet. Vi så mange
saler og rom, hvor de gamle konger hadde sittet og festet, men
alt er forgjengelig.
I 1789 hentet
pøbelen i Paris Ludvik den 16. og
behandlet ham som en straffange.
I 1870 var slottet den tyske hærs
hovedkvarter
under
beleiringen
av Paris, og i 1919 ble fredsforliket etter den første verdenskrig
undertegnet
der.
I gatene var det en svær biltrafikk. På hvert gatehjørne
sto
det politi og dirigerte
trafikken.
Det var ikke jeg vant til fra Sunndalsøra,
og jeg krysset
derfor
gata midt gjennom trafikken.
En
dag la en politimann
merke til
det. Han stoppet all trafikk
og
vinket meg bort til seg og spurte
hvor jeg var fra, som gikk så
idiotisk midt i verste trafikken.
Jeg svarte at jeg var fra Norge.
Jeg har aldri hørt noe om Norge,
sa han med ubeskrivelig
forakt,
det må være et sted langt utenfor folkeskikken.
I Frankrike
har alle stor respekt for politiet, og jeg gjorde
senere
mitt beste for å følge
reglene.
Jeg la merke til en svær lastebil. Ved siden av sjåføren satt en
ung dame. Han måtte stoppe ved
hvert gatekryss, og da slapp han
straks rattet og omfavnet og kysset damen og kjørte videre. Men
ved neste gatekryss var det den
samme
kyssescenen.
Trafikken
gikk så smått at jeg uten vanskelighet
kunne
holde følge med
bilen. Trafikkpolitiet
vinket
og
smilte, alle var fornøyd.
Det var mye rart å se i Paris.
I en butikk kunne man kjøpe billige sko. I det ene hjørnet
av
butikken
lå en stor haug med
sko, alle mulige fasonger og størrelser. Det sto et oppslag hvor
man ble anmodet
om å rote i
haugen og prøve å finne to sko
av samme modell med samme
nummer som passet. Jeg tror ikke
det var så lett. Et annet sted sto
det et oppslag om en ualminnelig
fin og solid dress, som skulle
koste omtrent 10 kroner. Den så
sannelig
ikke verst ut, så jeg
FOSSEKALLEN
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kjøpte
en. Den varte
en dag;
neste dag ble det regnvær, og da
forsvant
hele dressen.
Det var
likevel
morsomt
å gå rundt
i
gatene og se på livet og spise et
enkelt måltid
på fortausrestaurantene. Det er jo mange berømte
spisesteder,
og vi besøkte
også
noen av dem, men jeg syntes de
små stedene var morsommere.
14. september tok vi toget sørover til Grenoble. Vi hadde deilig
vær og gode plasser.
Nærmest
Paris kjørte vi gjennom Fontainebleau-skogen,
Frankrikes
største
skog. Store, gamle slott lå spredt
overalt. Vi passerte senere vindistriktene
Chambertin,
Baune og
mange andre. Det var som å bla
gjennom
en av Vinmonopolets
kataloger. Overalt var det dyrket.
Maisen sto fremdeles ute. Karakteristisk
for landskapet
var de
store poplene. De sto like tett som
piletrærne
hjemme. De er jo også
av samme familie.
Grenoble har en meget vakker
beliggenhet.
Den er omgitt
av
fjell på ca. 3000 meters høyde, og
er et av Frankrikes
største turiststeder.
Fra Grenoble tok vi en bil til
Chambery.
På veien stoppet vi
ved klosteret
Grand-Chartreuse.
Klosteret
ligger
1000 meter
over
havet.
Munkecellene
var
bygd som et lite to-etasjes hus. I
kjelleren
vedskur og arbeidsrom
med snekkerverksted,
i 1. etasje
kjøkken og kombinert
oppholds-,
lese- og soverom. Sengen sto inne
i en alkove med gardiner foran.
De små munkeleilighetene
med
hager så ualminnelig hyggelige og
koselige ut.
I kjøkkenet fantes gammeldagse
hjelpemidler
som bruktes
til å
lage Chartreuse.
På kirkegården
ble munkene
begravet med ansiktet ned, uten
kiste. Hver grav var merket med
et trekors uten navn. De overordnede munkers graver var merket
med et steinkors.
Munkene førte et strengt, asketisk liv, med faste og nattevåking.
De hadde også legemlig arbeid.
De laget en utmerket likør. Munkene ble i 1903 jaget ut av Frankrike, og likøren
selges nå fra
Spania.
Klosteret står nå tomt som et
nasj onalmonument.
Fra Chambery
tok vi toget til
Notre Dame de Briancon.
Toget
gikk langs bratte fjell, men da
skogen når meget høyere i Frank10
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rike enn i Norge, var det atskillig skog.
I Notre
Dame
de Briancon
møtte ingeniør
Einar Lund og
frue oss på stasjonen. Einar Lund
kjørte oss hjem til seg, og der
fikk vi det meget hyggelig.
Lund var sjefsingeniør i en stor
elektrodefabrikk
i Savoie. Han
var godt kjent og vant med franske forhold. Han kjørte oss rundt
til en hel del kraftanlegg.
De lå
så tett langs elven at vannet gikk
fra det ene kraftanlegg
over i
det neste, så elven mange steder
lå helt tørr. Men turisttrafikken
ble ikke sjenert av det. Vi kjørte
forbi en masse berømte badehoteller og badesteder.
Til slutt satte vi bilen igjen
og gikk opp til en fjellsjø på ca.
1700 meters høyde. Vi hadde en
deilig dag med utsikt over Alpene
og Mont Blanc.
Einar Lund kom senere tilbake
til Norge og ble driftsbestyrer
i
A/S Fiskå Verk ved Kristiansand.
Han døde i 1943 i fangeleiren
på
Grini.
Fra Notre Dame de Briancon
hadde vi tenkt oss til Marseilles
ved Middelhavet.
I dette distrikt
var det en mengde kraftanlegg,
og jeg leide derfor en drosje, slik
at vi kunne kjøre fra anlegg til
anlegg. Jeg hadde gode anbefalinger, så jeg ble godt mottatt overalt. Det var også en flott turistrute. Veien førte opp i over 2000
meters høyde.
I Sisteron overnattet
vi på en
gammel skysstasjon,
Hotel de la
Pos. Verten het Negro, og da hotellet var meget enkelt, trodde
jeg en stund at det var et negerhotell. Lenger borte i byen lå
jernbanestasjonen,
og til stasj onen
kjørte de fremdeles med sin gamle
postvogn med to hester og posthorn.
Hotellet så litt mystisk ut. Det
var ingen inngangsdør,
bare et
perleforheng.
Vi så imidlertid på
veggen
en anbef aling
fra det
franske KNA, og da burde det
være godt nok.
Vi fikk et stort værelse med
steingulv
og to mahognysenger.
Da vi slokket lyset, kom veggedyrene
fram. De sjenerte
ikke
meg, mitt kjøtt smaker ikke godt,
men de likte min kone. Hun var
rød og forbitt neste morgen og
likte seg ikke.
Fra Sisteron
kjørte vi videre
sørover
mot Middelhavet.
Den
siste del av turen gikk i en rasende

fart. Det var den reneste kappkjøring, så vi hadde nok med å
holde oss fast. Endelig fikk vi se
det blå Middelhavet
og kom inn
i byen Marseilles.
Marseilles
er Frankrikes
nest
største
by med ca.
million
innbyggere.
Det er en stor sjøby
med svære kaier og med handel
på alle Middelhavets
land, med
forbindelser
til Afrika, Egypt og
Asia. Der var det mye rart å se
På hotell Splendid fikk vi et
stort værelse med bad. Det var
varmt, og da jeg kom opp av
badet og ikke fant noe tynt undertøy, ba jeg min kone gå ut og
kjøpe noe. Portieren
viste henne
en pen forretning, men hun kunne
ikke bli enig med ekspeditøren
om hvilke nummer jeg skulle ha.
Eieren ble tilkalt, og han løste
spørsmålet.
Alle ni ekspeditører
ble stilt opp i en rekke etter størrelsen, og min kone ble bedt om
å peke ut den som lignet meg
mest. Det var stort oppstuss
i
butikken, men da Signe kom tilbake, hadde hun funnet det hun
skulle ha.
Neste dag reiste vi med ekspresstoget
vestover.
Det var sol
og deilig og varmt. Vi reiste først
lenge langs Middelhavet.
Det var
ville klipper langs kysten. Omkring Cette lå store saltverker
med
store
saltbeholdere.
Det
rareste vi så var en gammel festning med 54 tårn.
Vi overnattet
i Toulouse. Der
fikk jeg post med flere anbefalinger. Fra Toulouse skulle jeg
sende noen telegrammer,
og jeg
gikk derfor inn på en telegrafstasjon.
De måtte
selvfølgelig
skrives
på fransk,
og da mitt
fransk ikke alltid er helt korrekt,
spurte jeg om telegrafdamen
ville
være så snill å korrigere dem. Ja,
det skulle ikke være vanskelig.
Smilende småpiker og nysgjerrige
samlet
seg omkring
oss, mens
telegrammene
ble korrigert,
men
til slutt fikk vi laget noen fine
telegrammer.
De som fikk dem
lurte
nok på hvordan
Svanøe
kunne ha lært seg så mye fransk.
Fra Toulouse reiste vi til Argelos-Gazost,
hvor vi hilste på
ingeniør
Herman
Boe, som var
direktør i et stort kraftselskap
i
Pyreneerne.
Han var norsk, men
hans frue var fransk. Han bor
fremdeles i Frankrike.
Vi besøkte
flere kraftanlegg,
bl. a. et kraftanlegg
bygd av Norsk Hydro.
Kraftstasjonen
var bygd i garn-

mel stil etter et slott i nærheten.
Her hilste vi på en annen norsk
ingeniør, Gulliksen.
Argeles-Gazost
var
et stort
turiststed,
selv om vinteren.
Den fineste turen vi hadde, var
turen til Cirque de Gavarnie, som
lå i Pyreneerne
1600 m.o.h. Vi
hadde utsikt til en stor grotte.
Fjellene rundt grotten var over
3500 meter høye. I juni og juli
kunne man telle 13 fosser ved
siden av hverandre. En av fossene
var 422 meter i ett fall.
Neste dag besøkte vi Lourdes.
Lourdes er et av de viktigste
valfartssteder
i den katolske verden. I 1958 åpenbaret
jomfru
Maria seg for den 13-årige Bernadotte Soubirons. Dette skjedde i
en grotte, som nå er berømt og
hvis kilde man tillegger
undergjørende kraft. Til Lourdes kom
store flokker av syke og pilegrimer. De kom i biler og busser og
i ekstratog, flere tusen om dagen
og beveget seg i rullestoler
og
på bena, i lange rekker mot grotten, mens alle sang.
En prest sto ved grotten. Av og
til avbrøt
han mengdens
sang
med sine bønner, eller med ordre
om at alle skulle knele og kysse
jorden. Hvis en av de syke ropte:
«Jeg
er
helbredet,»
intonerte
tusener av stemmer en triumferende lovsang. Pasienten
ble derfor undersøkt av lege for å undersøke om helbredelsen var virkelig.
Ved siden av grotten lå en haug
med stokker og krykker som syke
hadde kastet fra seg da de ble
helbredet.
Lourdes ble besøkt av 600 000
pasienter
hvert år, og det var
rørende å se hvor alvorlig og høytidelig det hele foregikk.
Vi besøkte også Pau. Det er en
liten turistby med en vidunderlig
utsikt. Da vi spiste frokost på
hotellet opplevde vi et usedvanlig
skuespill. Vi hadde utsikt over en
bakgård,
og der kom tjenerne
med nattens fangst, utallige store
rotter
i solide stålkurver.
Ved
siden av kurvene sto hundene i
bånd. Og så begynte forestillingen. Kurvene
ble åpnet, rottene
sprang for livet og hundene jaget
etter. De fleste rottene ble drept
av hundene.
Det var visst ikke
noen som slapp unna.
I Pau besøkte vi også et lite
hus i en liten sidegate, hvor sønn
av sakfører Henri Bernadotte
ble
født i 1783. Han ble etter en
eventyrlig
løpebane,
konge
i

Norge fra 1818 til 1844 under navnet Karl Johan. Han ser staselig
ut, når vi ser ham utenfor slottet
i full fart nedover mot byen på
en fin hest. Det blir interessant
å se om denne statuen kommer
til å bli stående der.
Fra Pau reiste vi ned til den
Biskayiske
bukt
til badestedet
Biarritz.
Det har en utmerket
dekket beliggenhet,
og har badetid i september. Der var det en fin
badestrand
og fine hoteller.
Vi
fikk på oss badedrakten
og marsjerte utover stranden.
Det var
deilig vann og fint å bade, men
vi fikk ikke lov til å gå utenfor
en bestemt
grense. Lenger ute
skulle det være undervannsstrømmer, som kunne være meget f arlige og trekke folk under vannet.
Det hendte ikke noe da vi var
der, men lenger utpå høsten fikk
Biarritz besøk av en nordmann,
som var en meget flink svømmer.
Han ville prøve om han kunne
greie å svømme uten hensyn til
undervannsstrømmen,
men strømmen var for sterk. Han druknet,
og de fant ham aldri.
Bordeaux
er hovedsetet
for
Frankrikes
vineksport.
På veien
dit passerte vi gode vindistrikter,
og vi kom også forbi et sumpig
distrikt,
hvor de innfødte
gikk
omkring på stylter.
I Sunndalen hadde vi kjøpt rødvin av en mann som het Ballarin,
og nå ville vi besøke ham og be
ham om å få se en fransk vinkjeller. Vi hilste på Benestad fra
Kristiansand,
og han tok oss og
noen franskmenn
med til et vinlager.
Vi fikk først se de billigste
vinene, senere gikk vi lenger og
lenger inn i kjelleren og flaskene
ble finere og dyrere etter hvert.
Vi hadde med små glass, og fikk
en liten smaksprøve
av og til.
Franskmennene
rullet vinen rundt
i munnen og spyttet den ut igjen.
Det syntes jeg var for flott. Jeg
spyttet
ikke ut, jeg drakk
og
svelget alt sammen. Da vi kom
til den beste og dyreste vinen,
holdt
også franskmennene
opp
med å spytte, så det ble riktig
hyggelig.
Til slutt kom vi ut av kjelleren
og opp i sollyset igjen. Det var
virkelig en artig overgang.
Om kvelden var vi sammen på
den baskiske kafe. Jeg spurte om
jeg kunne få lov til å spandere en
flaske god rødvin, og etter lange
undersøkelser
ble det bestilt en

flaske med et meget gammelt årstall. Verten trakk opp flasken og
skjenket
et glass til meg for at
jeg skulle kjenne om vinen var
i orden. Jeg smakte en gang på
vinen, ristet
litt på hodet, og
smakte
en gang til. Jeg sa at
vinen var deilig, men at det ikke
var den flasken vi hadde bestilt.
Jeg sa også at det ikke var nødvendig å bytte flasken. Men når
feilen først var oppdaget,
insisterte verten på at vi skulle ha
den riktige flasken.
Etter dette
trodde alle at jeg virkelig forsto
meg på vin. Jeg fortalte ikke at
jeg husket
hvilket
årstall
jeg
hadde bestilt,
og at jeg straks
hadde sett at flasken hadde et
galt årstall. Av og til kan det
være bra å kunne stelle litt med
tall også.
Fra Bordeaux tok vi toget tilbake til Paris, og tok inn på hotell
Studia, hvor vi ble godt mottatt.
Det var nå i slutten av november, så det var blitt litt kaldere.
Vi begynte så smått å ordne oss
for hjemreisen,
men før vi reiste,
syntes vi også at vi måtte se hva
Paris hadde å by på i «Paris ved
natt».
En kveld var vi på FoliesBergère. Det var et stort program,
et kolossalt utstyr, og en masse
mennesker.
Det store
nummer
var negerprimadonnaen
Josephine
Baker. Hennes kostyme besto av
et forgylt belte og et armbånd.
Senere på kvelden var vi en tur
på Montmartre.
Vi gikk først til
Sacre-Coeur-kirken,
som har en
deilig beliggenhet
med en fin utsikt over Paris. Det var betagende
vakkert
i måneskinnet.
Senere
var vi innom himmelen
og helvete, som i reisehåndboken
ble
betegnet som meget tarvelig. Det
var den også. Så var vi innom
kabareten Moulin Rouge, den røde
mølle, en elegant
variete
med
danselokale,
og til slutt var vi
innom en av de små nattkafeer,
som russiske fyrster som hadde
måttet rømme Russland og mistet
sine penger, hadde funnet på for
å få noe å leve av. Det var jo
rart å se, men det var dyrt, og
det hele var anlagt på å trekke
mest mulig penger ut av naive
utlendinger.
Siste dag gikk vi på Gobelinfabrikkene, som tilhører den franske stat. Vi gikk først på utstillingen og så på teppene. De var
aldeles nydelige. Dernest fikk vi
se på selve vevingen. En øvet arFO$SEKALLEN
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Toei
hienner

att
'

Kontrollør
ved bildrift
Einar
Halvorsen og formann ved bildrift
Bjarne W. Kristiansen
og Simon
Berg har gått over i pensjonistenes
rekker. De har alle tre tjenstegjort
sammenhengende
ved Biltransport,
Oslo, fra de begynte ved Statsbanene til oppnådd aldersgrense.
De
var med å stifte Statsbanenes
Sjåførforening,
Oslo, for over 40 år
siden og har innehatt en rekke tillitsverv
innen foreningen.
Vi satte stor pris på disse trauste
karer og de var godt likt og respektert både av ledelsen og kolleger.
De ble ved en enkel høytidelighet

beider skal kunne veve 25 m2 pr.
dag. Det var nesten bare mannlige arbeidere.
Vi reiste hjem med den norske
rutebåt
Antwerpen—Oslo.
Det
smakte godt å få norske smørbrød
med en halv pils ombord, og det
var hyggelig å komme tilbake til
norske forhold. Tirsdag 4. oktober var vi tilbake i Oslo.
Vi har også senere vært noen
ganger i Frankrike.
I 1937 kjørte
vi med egen bil gjennom Danmark,
Tyskland,
Frankrike
og
Belgia. I Frankrike
besøkte
vi
slagmarkene
fra 1914-1918.
Hele
terrenget var underminert.
I skyttergravene
vokste
massevis
av
valmuer.
Vi så også den internasjonale
utstilling
i Paris. Den tyske og
den russiske
paviljong
sto rett
mot hverandre.
Det var rent påfallende.
Det var hyggeligere
å
se den norske paviljongen.
Utsiden var pyntet
med nydelige
luftfotografier,
flere meter høye,
av norske landskaper.
Særlig frydet det meg å se noen bilder fra
Sunndalen.
I Frankrike
fikk jeg anledning
til å studere ca. 20 kraftanlegg.
Det var interessant
å sammenlikne franske
og norske kraftanlegg.
De franske
kraftanlegg
hadde
noen ulemper, som f. eks. at vannet fra snøbreene førte med seg
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Fra venstre:

Formann Simon Berg, kontrollØr Einar Halvorsen,
formann Bjarne W. Kristiansen.

i velferdsrommet
ved Gx. ø. overrakt hvert sitt sølvfat med inskripsjon sammen med en blomsterbukett fra foreningen
som takk for
deres innsats i alle år.

en masse dynn, grus og slam. Det
måtte derfor bygges store klaringsbassenger
med renserister
og
spyleluker.
Mye vann gikk tapt
ved spylingen.
Reguleringen
var i alminnelighet dårlig. Fabrikkene
kjørte på
fullt i flomtiden. Når det ble lavvann, gikk ingeniørene
og kikket
på skyene og sa at vi håper det
vil regne litt, så vi kan kjøre
fabrikken noen timer. Slik hadde
de det jo også f. eks. i Kristiansund før Aura kom.
Tunnelene i et fransk kraftanlegg var som regel meget lengre
enn ved et tilsvarende
norsk anlegg.
De geologiske forhold var også
ofte vanskelige.
Fjellet var som
regel ikke tett, og det kunne forekomme glidninger
av store fjellmasser. I Alpene var det meget
vanskelig å finne et damsted som
ikke lekket, og på et anlegg på
30 000 HK med 4 km tunnel,
holdt 2 km tunnel på å gli nedover fjellsiden,
og hvor de ennå
ikke hadde funnet på hvordan de
skulle
få tunnelen
til å ligge
stille.
Det hendte at vannet inneholdt
syrer som angrep metallet i turbiner og rør.
Mange
av Frankrikes
vannkraftanlegg
lå i landets vakreste
strøk, hvor det var stor turisttrafikk,
og de som hadde med

Vi ønsker dere mange og lyse år
framtida og håper at dere ofte
blir å se i foreningens
møter og
tilstelninger.
Frå Jernbanemannen.

turisttrafikken
å gjøre, forlangte
at anleggene skulle bygges slik at
de ikke ødela naturen.
De som
bygde kraftanleggene,
tok hensyn
til det, og jeg hadde inntrykk av
at kraftutbyggingen
og turisttrafikken
arbeidet godt sammen.
Edvard

Svanøe.

TAKK

Undertegnede
kursdeltakere
på
Fagerfjell Turistsenter
vil få takke
Norsk
Tjenestemannslag
som
gjorde det mulig for oss å delta
på et godt og lærerikt kurs.
Med Hilsen
Peder

Skog.

Jan Scetereng.

Tysso II ble frakoplet automatisk
var
i begge ender. Odda-området
og det nye
uten reservetilførsel
hadde hatt en serie
aggregatet
som hadde vist
barnesykdommer
av vår linje.
nødvendigheten
Det som var hendt var at maspå ca.
ten som sto i et brattheng
40 graders helling var rammet av
tung, våt snø i et etter forholdene
lite ras. Snøen hadde slått inn
bratthenget
nærmest
mastebena
slik at masten veltet innover og
rev av fotboltene på fundamentene
ut mot dalsiden. Masten hadde så
ned i bakken
boret traversspisen
og lå der på høykant med faselinene intakt.
Jeg var sammen med driftsassistent Solnørdal på tjenestereise
til Blåfalli da uhellet inntrådte,
og vi reiste straks til Røldal hvor
vi ble sittende fast i Horda da nye
ras hadde sperret veien. Først om
kvelden kom vi fram og kunne
begi oss opp til masten med en lokalkjent person, Knut Rabbe, som
fører. Dette var nødvendig da terrenget var både bratt og rasfarlig, nedenfor masten var et område med 85 graders stigning.
I tussmørket så det hele trist ut,
kom
men etter endel vurderinger
jeg til at vi måtte benytte masten
der den lå og lage en provisorisk
løfting og isolasjon av linjen.
Kvelden gikk med mobilisering
av mannskap og da vi i tillegg til
av disponible
vår lille driftstab
linjefolk trengte 7 mann, sendte
Gausland ved SBFoveringeniør
Forus, de resterende med oppsynsmann Mellem i spissen. Ing. Colliander kom også og den 16. mars
gikk til å skaffe husrom, mat for
16 mann, til å planlegge arbeidet
og mobilisere verktøy og materiell. En slik operasjon krever at
og
materialanskaffelse
transport,
montasje må gå hånd i hånd for
at intet skal klikke. Transportgjeng under ledelse av ledningsmester Stenseth skulle sørge for
under ledelse
at montasjegjengen
Mellem til enav oppsynsmann
hver tid hadde det de trengte for
å holde arbeidet i gang. Når noe
manglet opp i fjellet anropte vi
nede
radiovakt
transportgjengens
ved veien og ved orging, improvisasjon eller på annen måte var
materiellet snart undervei på rygg
hvor
eller med en skikjelkebane,
en halegjeng dro kjelken opp, og
alltid tidsnok til ikke å sinke arbeidet.

ERUTE
NÅRUHELLET

som
NVE — Vestlandsverkene,
på driftsavdeliner betegnelsen
gens virksomhet i Rogaland, Hordaland og Vest-Agder fylker, har
hatt sin ilddåp.
275 kW — linjen mellom Røldal
ved
og Tysso II i Skjeggedal
Odda ble satt i drift i februar i
år etter en sterk forsering fra anleggets side. Linjen skulle etter
planen først vært klar til idriftsettelse i juni, men da Odda midt
oppe i en omlegging fra 25 periotil 50 perioders
ders kraftforsyning
kom i vanskelighekraftforsyning
ter på grunn av vannsituasjonen,
som det nye 50 perisamtidig
oders aggregatet på 110 MVA sto
uten reserve for et stort samfunn
og viktig industri, måtte arbeidet
forseres.

værUnder meget vanskelige
forhold og i vilt høyfjell arbeidet
SBF's folk med stor innsats som
vi ved driften fikk all respekt for.
ga enorme snømengVinteren
der i fjellet med store vekslinger
og kulde, med
mellom mildvær
var
den følge at rashyppigheten
større enn kjentfolk kunne huske,
samtidig som områder hvor det
ble utsatt
normalt var rassikkert
for tildels store ras. Med 45 storm
over 20 dager
og kulingsvarsler
var vi stadig engstelige for linjesom
utf all i det store linjenettet
vår administrasjon
er underlagt
i Sauda.
Den 15. mars hendte det, mast
på
134 A som står i bratthenget
vestsiden av Røldalsvann ble tatt
av et snøras og linjen Røldal—

Forts. neste side.
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Hele fredagen den 17. mars veltet tung og våt snø ned og lørdagen opprant
med solskinn, men
rasfare. Det ene store raset etter
det andre gikk og vi drøftet faktisk å stanse arbeidet. Ut på dagen
falt det litt til ro og vi startet
opp igjen under et høyt tempo
mens rasvakter
var satt ut med
walkie talkies, og lørdag kveld,
dagen før palmesøndag var vi ferdige. Det var skapt et proviso-

rium av særklasse der de tekniske
avstander nok holdt, men ikke de
lovgjeldende
avstander
etter forskriftene.
Etter å ha innhentet
dispensasjon fra tilsynet for midlertidig drift ble linjen spenningsprøvd tirsdag 21. mars om formiddaket,
og samme
ettermiddag falt Tysso II ut med sine 110
MVA. Det var forrykende storm i
fjellet, og hele Odda med sin industri var avhengig av vårt vak-

lende provisorium
som sto sin
prøve og sikret dette samfunnet i
nesten et døgn før maskinen kom
på drift igjen.
Jeg finner ikke superlativer
som
kan dekke innsatsen
til karene
både fra anlegg og drift i disse
hektiske dager som arbeidet pågikk, men vil nevne at det er en
egen tæl i linjekarer.
V. Bern.

Vinterseismiske
målinger
vedSBP

Vinterseismisk
Bjørke
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på Gjende.

borer for seismisk

på Sjodalsvatn.

Seismiske målinger for detaljbestemmelse av utslag under vatn
har etter hvert kommet meget til
anvendelse.
Tidligere
har disse
undersøkelser
i hovedsaken
vært
drevet sommertids
med til dels
varierende resultater.
En er i høy
grad avhengig av stabilt vær når
en skal operere fra båt og når
dette ikke inntreffer blir det mye
«landligge». I løpet av to vintersesonger har nå imidlertid
SBP
prøvd seg på vinterseismikk
med
stort sett gode erfaringer,
og det
kunne derfor være av interesse
for «Fossekallen»s
lesere å høre
nærmere om dette.
I mars og april måned i fjor
opererte vi i det nord-vestre
området av Eidfjordprosjektet,
det
vil si i Osa-fjellene
sørvest for
Hallingskeid.
Til vår disposisjon
hadde vi tre helikopterbårne
hytter samt en snøscooter og en snowtrack.
I løpet av 11k måned ble ialt 5
vatn i Osa-området
dekket med
utslagsmålinger.
Karene
fra
Mauranger,
ABEM-ingeniøren
og
«fjellrevene»
Maurseth og Bjørke
fra Geilo, skal ha all mulig honnør
for sin innsats. Til tross for uvanlig mye nedbør klarte de så absolutt å få arbeidet unna seg, bl. a.
kan nevnes at det ble bare 2 dager
med inneligge.
I år startet vi tidlig på vinteren i Maurangerfjella.
I henhold
til de meteorologiske
statistikker
skulle månedene februar og mars
være nedbørfattige
i Folgefonnområdet. I år, derimot, raste sinte
lavtrykk
så og si uavlatelig
på

Vestlandet i nevnte tidsrom og i
måleområdet
falt det mellom 11/2
og 2 m snø. Dette resulterte
da
også i at måleeffekten
kom ned
på et absolutt lavmål. Erfaringen
må derfor være at slike vinterseismiske operasjoner ikke er å anbefale når man er avhengig av helikopter og når man opererer så
langt vest.
At været i Maurangerfjella
er
skummelt kan flere av SBP's ingeniører skrive under på. Karene
dro en morgen ut i prima vær,
men ved middagstider
var uværet
der som sluppet ut av en sekk.
Tre av ingeniørene fikk gravd seg
en snøhule hvor de ble sittende i
18 timer og to andre fikk tatt seg
fram til ei nedlagt seter. Dagen
før ble en av SBP's hytter funnet stående på hodet i et vatn
ca. en 1/2 km unna der hvor den
var blitt satt ned med helikopter.
Så vestlandsværet
er sannelig ikke
å spøke med!
Var været dårlig i Mauranger
så ble det desto bedre i Jotunheimen. Etter all mis&en i Mauranger var det hyggelig å få en
virkelig klaff. På 9 arbeidsdager
ble det målt ialt 2315 m utslagsprofil og det er jo meget respektabelt.

FRITHJOF
HELLAND

1. april 1967 ble en sentral «bås»
i Forbygningsavdelingen
ledig. De
fleste
som
kjenner
konsulent
Frithjof Helland, ville nok tatt det
som en god aprilspøk hvis de fikk
høre at det skyldtes aldersgrensen.
Riktignok
fant han å ville nyte,
sitt otium i en alder av 68 år, men
likevel . . . Vi som har kjent ham
i en del av de 45 år han har vært
knyttet til etaten, kan bare konstatere at alder og år ofte kommer
i utakt. For Helland må det være
en
tilfredsstillelse,
for
Forbygningsavdelingen
er det bare å
beklage.
Helland ble ansatt 10. juli 1922
ved Tilsynskontoret
i Elektrisitetsavdelingen.
1. november
1943
kom han som sekretær
til Forbygningsavdelingen.
Arbeidsområdet for denne stillingen er blitt

Fra Osa-fjelta.

Igjen vår ros til et vel sammensveiset
seismikkteam.
La oss
hel1er ikke glemme snøscooteren.
Den var for oss til uvurderlig hjelp
ved alle transporter
og hjalp i høy
grad til å effektivisere
undersøkelsene.
Bemanningen ved slike undersøkelser er forholdsvis
beskjeden:
2 seismikkingeniører,
3 assistenter, 1 transportmann
og 1 NVE-

ingeniør
for måling
og daglig
ledelse. Konklusjonen
må derfor
være at slike vinterseismiske
operasjoner med fordel kan satses på.
Vi forlenger arbeidssesongen,
oppnår enklere arbeidsforhold
og mer
stabile resultater. Men dette betinges dog av at vi har hytter til
disposisjon og at topografien
tillater bruk av beltekjøretøy.
Knut RØnniksen.

vesentlig endret og utvidet i disse årene. Helland tok seg av alle
saker av ikke-teknisk
art, han sørget for at alle formalia i forbindelse med forbygnings-,
senkingsog flomskadearbeider
ble ordnet.
Som kjent driver Forbygningsavdelingen
også anleggsvirksomhet, idet de fleste av disse tiltakene blir utført i statens regi.
Helland har vært den koordinerende faktor
for regnskapsopplegget, arbeidet med budsjettrapport, årsberetning,
statistikk,
arbeidsoverenskomster,
pensjonssaker og mye mer. Det er ikke minst
Hellands fortjeneste
at vi i dag
har et smidig og vel tilrettelagt
apparat for disse saker.
Hellands
nøyaktighet
har gitt
avdelingen
en
trygghetsf ølelse
som neppe kan vurderes høyt nok.
Hans evne til raskt å sette seg
inn i nye problemer har nok mange ganger ført til at han er blitt
plaget med saker som andre gjerne
ville slippe. Men Helland tok alt
med godt humør, og dette har vært
med på å skape et godt samarbeid og egen «tone» i avdelingen.
Arbeidsbestyrere
og kontorperso-

nale har skiftet, men takket være stabiliteten
i det viktige ledd
som Helland
representerte,
har
maskineriet
kunnet
arbeide
tilfredsstillende
likevel.
Og så står det bare igjen å takke
Helland for hyggelige arbeidsår og
ønske ham tillykke med fredelige
sysler. Vi nærer ingen frykt for
fritidsproblemer.
Kikkert og malerpensel
vil sikkert skaffe ham
god avkobling i mange år framover.
Bård Andersen.
Frithjof

Helland.
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SLIK BEGYNTE

Det var en gang for mange,
mange år siden. Snøen lå lenge
utover markene denne forsommeren, folk gikk liksom bare og trippet urolig for å få begynne på
våronna.
Vinteren
hadde
vært
lang og hard, det hadde minket
stygt med høy på løene, hver
eneste dag i snart to måneder
måtte man på skogen for å hogge
beit til kyrne og sauene. Både folk
og krøtter ventet på sol og sommer — og turister som sommeren
dro med seg. Det var som om alt
livnet opp igjen i det trange dalføret når sommeren
kom.
Finnset,
øverst
i Eikesdalen,
var fra gammelt av skysstasjon og
overnattingssted
for folk som ville
over fjellet til Lesja, eller som
kom vandrende
derfra. I begynnelsen av juni måned 1906 banket
den første turist på døra på Finnset. Det var uvanlig tidlig, syntes
man, men folket var vant til å ta
imot fremmede,
det beste som
fantes i huset ble satt på bordet,
hos den fremmede
kunne man
frette nytt, noe som var av stor
betydning
i et avstengt
dalføre.
Turisten presenterte seg for Johan
Haare og sa han var ingeniør, en
mann på 52 år og kom fra selveste
Kristiania.
Under
oppholdet
på
Finnset ga gjesten til kjenne at
han ønsket å se på fjellene omkring og viste fram en liten fin
sølvhammer.
Han trodde
disse
fjellene inneholdt verdifulle mineraler som kunne utvinnes.
Neste dag ble en langslede dratt
fram på tunet og på denne ble
plassert en stor kasse som ellers
til vanlig ble brukt til å frakte en
stor galte rundt omkring i bygda
når denne måtte ut i virilt ærend.
Denne gang ble ingeniør
Johan
Haare plassert i kassa og med en
kåt «fjording» for skj ekene dro en
ekspedisjon innover bøene. To-tre
mann gikk og støttet sleden så den
ikke skulle velte ned i Aura elv
som nå ble striere for hver dag
som gikk. Haare tok seg en og
annen avstikker og slo på fjellet
med den fine hammeren sin, lyttet og slo igjen. Oppsitterne
som
fulgte med visste ikke hva de
skulle tro. Gruvedrift var det som
sikkert lå nærmest.
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Men muligheten
er nok sterkt
til stede for at Johan Haare også
hadde andre planer med sin reise
og at han kikket litt på de mektige fossefallene
Aurstaupet
før
han ble kjørt tilbake til Finnset.
Om kvelden den 11. juni 1906
settes det to navn under en kontrakt hvor Kristian Finnset vedtar å selge sine rettigheter
i Aura
til Johan Haare. Prisen lyder på
2450 kroner.
Neste dag skriver
gardbruker
Ole Finnset under en
liknende kontrakt
på sin del av
Aura elv og får sine 2400 kroner.
Dette var mange penger og vi
har ikke hørt at noen av de to
oppsitterne
den gang hadde betenkeligheter
med å skrive sine
navn på papiret. Kunne man omsette disse fossefallene, som hadde
rent
nedover
fjellsidene
siden
Arilds tid, i klingende mynt, så la
gå. Det var så visst ingen som
tenkte seg at storkapitalens
folk
ville finne veien inn til en slik
avdal for å nyttiggjøre
seg fossekraften.
Avisene kunne nok berette om
de engelske storkonsern
som satset på fossekraft
for produksjon
av gjødningsstoffer,
for eikesdalingen ble det nok fortsatt å satse
på naturgj ødsel og naturbeite
slik
man hadde vært vant til. Så mye
penger som man fikk for dette
fossefallet,
fant man det riktigst
å avhende rettighetene.
De følte
seg rike.
Den 23. juni blir Johan Haare
rodd utover
det 18 km lange
Eikesvannet
og overnatter
på
skysstasjonen
på Øverås. Kl. 5
neste morgen
blir han kjørt i
skyssvogn utover Boggestranda
til
Eidsøra og tar dampbåten
videre
til Kristiansund.
Som generaldirektør
Ragnvald
Blakstad var også ingeniør Johan
Haare spekulant i fossekraft. Han
eide en del fossefall rundt omkring i Norges land, og en del
eide han sammen med Blakstad.
Det er derfor sannsynlig
at han
kom til Eikesdal først og fremst
for å sikre seg fossefallene der og
at dette med undersøkelser
av mineraler i fjellene var en avledende manøvre.

Fem måneder etter at han hadde
kjøpt Aurstaupene
i Eikesdal tilbyr han disse rettighetene
til
generaldirektør
Blakstad,
og det
undertegnes
kontrakt
om overdragelse den 11. november
1906.
Men først ved skjøte i 1914 da
Blakstad
betalte
250 000 kroner
for rettighetene,
var overdragelsen fullbyrdet.
Johan Haare ble født i Øvre
Eiker i året 1854. Han gjennomgikk Hortens tekniske skole, men
meget av sin lærdom tilegnet han
seg ved sjølstudium.
Han hadde
en levende
interesse
for matematikk og kunne løse de vanskeligste likninger.
I sin ungdom
holdt han aftenskoler
og underviste i matematikk.
Han fattet tidlig stor interesse
for landets fossekraft
og mente
denne måtte kunne utnyttes. Han
sikret
seg bl. a. Harrefoss
og
Heiref oss i Telemark,
Søyavassdraget
i Sør-Trøndelag,
Follavassdraget
i Surnadal
og Rindal
hvor han tenkte å anlegge karbidfabrikk.
Sammen
med Blakstad
eide han Juva og Vrengja i Flesberg. Disse ble senere ervervet av
Asker og Bærum kommuner. Han
eide Sagene-(Tofte)-vassdraget
i
Hurum der hvor han hadde sitt
sommersted. I Hemne eide han en
stor jordeiendom, Kvernstad, hvor
det var flere fine fiskevann
og
også et mindre fossefall.
Ellers finner vi at han bygde
Ramfoss tresliperi og at han også
sto for byggingen
av marinens
beddinger i Horten.
Han var stadig ute på reiser,
så vel i utlandet
som i Norge.
Det var Ragnvald Blakstad som
kom til å operere med planene
om utbygging av Aura. Han kom
til Eikesdal i juli 1907, kjøpte opp
flere eiendommer
og sikret seg
stadig
nye rettigheter
både
i
Eikesdal,
Eresfjord
og Sunndal
kommune.
Og endelig,
i 1913,
kunne arbeidet
begynne
med å
omforme
den enorme fossekraft
til elektrisk
energi, men det er
en annen lang og innfløkt historie.
Først førti år senere kunne den
første turbinen med vann fra Aura
begynne å surre rundt på Sunndalsøra, men tjue av disse år gikk
anlegget inn i en tornerosesøvn.
Aura elv og senere flere elver
forsvant ut av dalføret hvor man
den 11. juni 1906 solgte de første
rettigheter.
Odd Meringdal.

HOVEDVERNELEIDAR
VED SIIA

Ole Søe Eriksen er no tilset og
har teke til å arbeide i denne
stillinga.
Søe Eriksen er fødd i
København i 1922. Han tok eksamen ved Danmark tekniske høyskole i 1946 og etter eit halvt års
teneste i Københavns Havnevesen
kom han til Noreg. Først var han
5 år hjå teknisk konsulent Chr. Fr.
Grøner i Oslo, sidan 4 år hjå ing.
Thor Furuholmen
Entreprenørforretning,
med teneste først ei
kortare tid ved eit fjellanlegg på

Raufoss, sidan med teneste i Mo i
Rana (Jernverksutbygginga
mm.).
Då
jernverksutbygginga
tok
slutt i 1955 flytte Søe Eriksen tilbake til Danmark
for å arbeide
der hjå Chr. Ostenfeld
og W.
Jönson, København, med brubygging
og motorveganlegg.
Men
Noreg og anleggsarbeidet
hadde
vunne hjarta til Eriksen, og allereide i 1957 har vi han igjen i
Noreg, der han tok til på Tokkeanlegga.
Søe Eriksen har sidan
vore på dette anlegget til han no
flytter
til Oslo, den siste tida
på Tokke-anlegga
som nestkommanderende.
Søe Eriksen er gift og har 2 gutar. Kona er frå Rødberg på Nore
og har gamal tilknyting
til NVE
gjennom faren sin og brødrene,
(Ola og Oddvar Teigen).
Har du gjort deg opp noko
meining om det nye arbeidsområdet ditt?
Når jeg nå blir bedt om å
uttale meg til «Fossekallen»s
lesere i forbindelse med det nye ar-

beid som ligger foran meg, så må
jeg først og fremst be om at man
ikke skruer forventningene
opp og
tror at nå skal det for alvor bli
fart i sakene, når vi nå får en
«Hovedverneleder».
Det er slett ikke meningen at det
skal bli noen forandring
i gjeldende praksis etter vante rutiner,
men bare at anleggskontoret
skal
få anledning til å ta seg bedre av
vernespørsmål
enn det som hittil
har vært mulig.
For å kunne arbeide i min nye
stilling er det om å gjøre å få
samlet mest mulig viten om vernespørsmål
omkring meg, slik at
jeg kan være til hjelp med råd og
dåd, når slikt behov melder seg
ved anleggene.
For å kunne gjøre dette arbeidet er jeg derfor avhengig av et
intimt og godt samarbeid med anleggsadministrasj
onen
og dens
verneutvalg.
Jeg vil derfor uttrykke
håpet
om at dette gode samarbeid
kan
komme i stand fortest mulig.
S. N.

RANDI
PYTTE
REISER
TILAMERIKA
UTVEKSLES
MEDAMERIKANSK
GLACIOHYDROLOG
både et tilbud
logiske

Randi Pytte, vår aktive glaciolog, kjent fra de pågående
breundersøkelser
på Folgefonni, har
nettopp reist til Amerika,
nærmere bestemt
Tacoma i staten
Washington
på Stillehavskysten.
Bakgrunnen
for hennes reise er

forvaltning

fra

USA's
hydroom en utveks-

ling av eksperter på bre-hydrologiens område, og et ønske fra NVE
om å få kjennskap til det aller siste
på snømålingens
område
den
såkalte
«snøputen».
Denne gjør
det mulig å direkte måle vanninnholdet i vintersnøen kontinuerlig gjennom hele akkumulasjonssesongen. Eksperimenter
med «The
Snow Pillow» pågår nå i fjellene
rundt Tacoma, og Randi Pytte er
med på disse eksperimentene.
Vi
håper at NVE vil få en eller flere
«snØpute»-installasjoner
fra høsten. Et inngående
kjennskap
til
virkemåten
og eventuelle
feilkilder vil derfor være av meget
stor interesse.
Initiativet
til utvekslingen
kom
fra den federale myndighet for hydrologiske undersøkelse
i delstaten Washington.
Der hadde en

arhydrolog,
Dr. W. Tangborn,
beidet
i mange
år med problemet med årlige vassføringsvaria-

sjoner på grunn av breavsmelting,
og hadde etter hvert kommet fram
til en metode som likner meget
på Olav Rogstads arbeider i 1930årene. Da Tangborn ble gjort oppmerksom på at vår generaldirektør hadde utført liknende undersøkelser,
ble han interessert
i
brehydrologiens
betydning
i
Norge, og resultatet
ble at de
amerikanske
myndigheter
anmodet NVE om å få lov å sende
Tangborn hit på 1/2 års studieoPPhold. Til gjengjeld
skulle vi få
sende en representant
til USA.
Valget falt på statshydrolog Randi
Pytte som nå altså bl. a. studerer
bruken
av «snøputer»
og annet
nytt utstyr for snø- og bremåling.
Dr. Tangborn ventes hit om kort
tid.
Gunnar østrem.
FOSSEKALLEN
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Dr. Wendell Tangborn, som er
utveksla med Randi Pytte, er no
komen til NVE og i plassen hans
ved Water Resources Divisjon i
Tacoma
(ved Seattle)
sit frk.
Pytte.
Fossekallen
har hatt ein prat
med Tangborn
og første spørsmålet var om han er hydrolog av
fag. Til det svar han: «Hjå oss blir
eg kalla «Research Hydrologist»,
og det tyder at arbeidet i stillinga
skal konsentrerast
om utvikling
av nye metodar
i hydrologiske
granskningar,
og so å gjere den
arbeidsrutinen
vi har betre. Sjølv
er eg ingeniør av fag, utdanna ved
University
of Minesota, der eg
stulera «Geological Ingeneering»,
og det er geologi, gruvedrift,
hydrologi, hydrodynamikk
geokjemi,
og so naturlegvis
grunnleggjande

kurs i matematikk,
fysikk
og
kjemi. Etter eksamen var eg ei tid
i Water Resources Divisjon i St.
Paul, Minesota, der eg mest arbeidde med overflatehydrologi.»
«Når vart du so interessert
i
glaciologi?»
«I 1960 vart eg flytt over til min
noverande
arbeidsstad
og der er
Mark Meier sjef. Hovedinteressa
hans er brear og den verknad dei
kan ha på hydrologien.
Av den
grunn har det etter kvart utvikla
seg til å bli eit sentrum for glacial-hydrologi
hjå oss i Tacoma,
og vi får ofte spørsmål om snø og
isproblem.
I desse dagar er vi
m. a. sterkt engasjerte
i å prøve
den nye snøputa for kontinuerleg
registrering
av vassinhaldet
i snødekket.
«Kva var so grunnen til at du
kom til Noreg?»
«Eg hadde fått greie på at de
her arbeida med mange liknande
problem som vi no strevar med.
Den første kontakta
med Noreg
fekk eg faktisk ved å lese det tidlegare
generaldirektør
for NVE,
Rogstad, har skreve om vasstilsig
frå Jostedalsbreen.
Seinare fekk
eg so greie på dei mælingan
dei
no driv med på isbreane i Noreg
der også tilsiget frå breane spelar ei stadig større rolle for planlegging og drift av kraftverk. Hjå

DØDSFALL
Forhenværende
mekanikerf ormann ved Nore Kraftverk,
I, Erling Thorsby, er død 73 år gammel, etter et langt sykeleie. Han
sluttet
etter loven om oppnådd
aldersgrense
i september 1963, og
like etter ble han syk og fikk
liten glede av sin pensjonstid, som
han hadde lengtet slik etter. Som
den elsker han var av friluftslivet,
jakt og fiske, var det i grunnen
sårt at det nettopp skulle være
her han skulle få sitt banesår.
Thorsby var født 5. september
1893 på Modum, og som ung gutt
begynte han sin lære hos sin far i
smia, et yrke som han var født til.
Fortsatte
så som reparatør
ved
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verksteder på Modum og Eiker, og
var flere år ved Kattfoss-fabrikker som mekaniker.
I august 1926 kom han til Nore
Kraftanlegg
og her ble han til
oppnådd
aldersgrense.
Som formann ved Nore Kraftverk
I ble
han ansatt i 1947. Denne stilling
var som skreddersydd
for en så
dyktig mekaniker
som Thorsby.
Hans faglige kunnskaper
hadde
NVE mye glede av og dette ble
bevist ved at han flere ganger ble
utsendt til andre av Statens kraftverker for å lære bort sin viten
og erfaring.
Vi lyser fred over ditt minne,
Thorsby.
John Egil Knudsen.

oss har vi og store vasskraftverk
og fleire av dei får vatn frå brerike område, spesielt i Cascade
Mountains,
og vi veit altfor lite
om kva breane har å seie for tilsiget hjå oss. Utnyttingsgraden
av
vassdraga avtar og vi må av den
grunn setje i gang gransking
av
dette. Hovudføremålet
mitt med
turen hit er å studere korleis de
gjer dette arbeidet.»
«Trur du at resultata
frå dei
norske granskingane
kan brukast
i USA?»
«Kanskje ikkje akkurat
resultata dersom ein tenkjer på data
frå norske brear, men dei metodane de brukar
er utvikla
og
gjort betre gjennom lang tid og
eg trut vi kan lære mykje når
det gjeld teknikken
i feltarbeidet
og ikkje minst den utrusting
de
brukar.
Det er også interessant
å få sjå korleis de taklar vanskar
som kjem på i område med ulike
klimatiske
tilhøve.»
«Har du huslyden din med hit?»
«Ja, eg har med både kona og
fire born, tre har vi plasert i
norsk skule for at dei skal lære
seg so mykje som råd er om Noreg i den tida vi er her.»
«Det var jamen sympatisk,
vi
set pris på at de viser interesse for
landet på den måten. Takk for
praten.»
S. N.

Den 6. mars gikk et trist budskap over Nore og Noreverkene,
en aktet og kjær kollega, ventilog damvokter Erling Madsen, var
gått bort. Dette så brått at det på
oss som er igjen virker som helt
utrolig at du kan være borte.
Erling Madsen var født den 14.
oktober 1915 på Rjukan og ble
bare vel 51 år gammel.
Med ditt rolige og behagelige
vesen vakte du aldri oppsikt der
du ferdes, enten du var å treffe i
arbeid eller på din fritid. Det som
opptok Erling mest i hans fritid
var snekker- og tømmermanns
arbeid. Den rette avkobling ute i
fri luft og natur tok han på sine
fisketurer.
Mang en natt har du
nok hatt med fiskestang og kaffe-

kjele i Pålsbu-elva.
Dette var hans
yndlings-sted
når det gjaldt fisking, og ikke få kilo med røye har
vært med hjem etter slike turer.
Som ganske ung, den 3. oktober
1938, begynte du ved Noreverkene
og der ble du helt til sykdommen
kom og slo deg ut så alt for fort.
At du ikke skulle få utfolde deg
i din nye stilling som du likte så
godt var så leit, ven vi vet så lite.
Ikke mange kunne fare herfra
med en bedre
vandel enn du
gjorde, Erling.
Savnet er stort på arbeidsplassen din, men selvfølgelig
mye
større
hjemme
hos dine kjære.
Takk for hva du hadde å gi oss
og jeg vil få lyse fred over ditt
minne, Erling.

Oberstløytnant
Nils Eggan, Hovedstyrets
tidligere sivilforsvarskonsulent, døde den 9. april d. å.
etter lengre tids sykdom, 77 år
gammel, og ble bisatt fra Berkåk
kapell 15. april.
Etter å ha gjennomgått
Krigsskolens øverste avdeling ble han
i 1912 premierløytnant
i Ingeniørvåpenet og tok i 1915 eksamen fra
Den militære høyskole. I 1916 ble
han kaptein og sjef for 6. telegrafkompani og senere sjef for Oslofj ordens
f estningsingeniørkompani.
I 1929 ble han sjef for Ingeniørvåpenets befalskole og i 1935 utnevnt til oberstløytnant
og sjef
for Trøndelag Ingeniørbataljon.
I aprildagene
1940 organiserte
og ledet han Forsvaret
i SørTrøndelag
med trefningen
ved
Lundamo 11. april og kampene i
Nåverdalen 27.-30. april. Fra våren 1944 til mai 1945 ledet han
utdannelsen
og oppsetningen
av
og sambandstroppene
ved
de norske oppsetninger
i Sverige.
Etter krigen ble han Forsvarets
distriktsingeniør
først i Oslo 1945,

og deretter i Horten fra 1946 til
1950, da han tok avskjed.
I 1949 ble oberstløytnant
Eggan
tildelt St. Olavsmedaljen
med ekegren.
Han tiltrådte sin stilling som sivilforsvarskonsulent
ved Hovedstyret i 1951 og fratrådte
i 1961
etter 10 års tjeneste i Vassdragsvesenet.
Hans oppdrag gikk ut på å ta
seg av spørsmålet vedrørende
organiseringen
av sivilforsvaret
og
nærforsvaret
fortrinnsvis
ved statens kraftverker
og reguleringsanlegg, og han ble derfor plassert
i Kraftverksavdelingen.
Med sin tidligere militære utdannelse
og virksomhet
hadde
han de beste forutsetninger
for å
kunne overta sitt arbeid som Hovedstyrets
sivilforsvarskonsulent,
og med sitt betydelige
organisasjonstalent
og sin store arbeidskraft løste han de oppdrag som ble
pålagt
ham
på
fremragende
måte.
Men foruten sitt egentlige arbeid som sivilforsvarskonsulent,
overtok han etter hvert dels på

eget initiativ,
dels etter anmodning, også en rekke andre arbeider
ved Kraftverksavdelingen,
og avlastet derved flere av sine kolleger og ikke minst kraftverksjefen
i en meget betydelig
grad.
For kraftverksjefen
overtok han
således etter hvert også arbeidet
som sekretær, og undertegnede
er
fullt klar over at en bedre sekretær kunne jeg vanskelig ha fått.
Det faller derfor naturlig for meg
ved denne anledning
å minnes
ham i dyp takknemlighet,
en takknemlighet
som jeg er sikker på
også deles av flere av hans tidligere kolleger ved Kraftverksavdelingen.
Hans rent personlige egenskaper,
hjelpsomhet,
forståelsesfullhet,
elskverdighet
og sist, men ikke
minst, hans utpregete sans for humor gjorde også at alle ved Kraftverksavdelingen
så opp til ham
med hengivenhet,
og det var derfor med dypt vemod vi nå mottok
den
sørgelige
meddelelse
om
hans bortgang.
Vi lyser fred over oberstløytnant
Nils Eggans minne! Jens Hjort.
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Personalet
i 6. distrikt er fire
ingeniørar
og ei kontordame.
Følling er fødd i 1900 i Kristiansund N., og er elektroingeniør
frå NTH 1924 og åra 1925-1928
var han assistent ved Høgskulen.
Frå 1928 til 1935 hadde han so
arbeid
ved ymse private verksemder her i landet og i Canada.
I 1936 vart so Følling tilsett ved
Elektrisitetstilsynet
4. distrikt,
Bergen, der han var fram til 1950.
Han vart då tilsett som tilsynsmann i 6. distrikt og har blitt verande der sidan. Kona til
eJrå
Oslo og dei har ein
son og så er dei besteforeldre
til
to. På spørsmål om hobby svarar
han at då er det vel helst literatur.
Dei er nokre som har gått saman i
ein klubb og driv og studerar, dei
tok til med oldtida og er no komne til opplysningstida.
Elles so er
det no ymse ting eg har interesse
av, seier Følling.

El-tilsynet

6. distrikt

Her presenterar vi det 6. og siste
av tilsynsdistrikta
TILSYNSMANN FØLLING SEIER AT:
«Forholdene
i dette distrikt
er i
flere henseender
så utenfor det vanlige at det kan være nyttig å ta med
noen få opplysninger.
Distriktet
omfatter «det halve kongeriket» fra Nord-Trøndelag
1 sør og
til grensen
mot Sovjetsamveldet
i
nord-øst,
(Nordland, Troms og Finnmark fylker).
Det strekker
seg fra
skogsbygdene
i sør til den nakne
Finnmarkskysten
mot Nordishavet
og
derfra sør-øst-over
til den skogrike
Pasvikdalen
med utsikt til de uendelige skogstrekningene
1 Sovjetsamveldet og Finland. Reisen fra Harstad til
Kirkenes med hurtigruten
tar nøyak-
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tig 2 døgn, og tilsvarende tid tar også
reisen fra Harstad
til Bindalen
på
grensen mot Trøndelag.
Kontoret er i Harstad som ligger omtrent midt i distriktet. For å få et begrep om avstandene
kan nevnes at
veistrekningen
fra Harstad til Kirkenes og derfra sørover Pasvikdalen
til
grensen mot Finland er nesten like
lang som veistrekningen
fra Harstad
til Oslo. En vesentlig del av distriktet ligger nord for polarsirkelen,
og
dette får nødvendigvis
konsekvenser
for rytmen i besiktigelsesarbeidet.
En
vesentlig
del av dett
arbeidet
må
utføres i sommerhalvåret.»

Avdelingsingeniør
I Arne Kjell
Henriksen,
er frå Tjeldsund
i
Nordland og er fødd i 1933. Han
tok artium i 1954 ved Troms offentlege
landsgymnas
i Finnfjordbotn og er uteksaminert
som
elektroingeniør
ved NTH 1960.
Arbeidsstaden
hans blei Elektrisitetstilsynet
6. distrikt,
først
som ingeniør I og frå 1962 som
avdelingsingeniør
I. Kona er frå
Ski og dei har 2 døtre. Henriksen
har sport som hobby og er ivrig
medlem i fotballklubben
sin om
somaren og flittig,på
ski om vinteren.

Audun Skaugset
er frå Vestlandet, fødd i Eid i Nordfjord 1936
og har 1-årig realskule og 2-årig
gymnas på Nordfjordeid
med eksamen i 1957. Eksamen tok han
forresten som privatist
ved Ålesund offentlige høgere almenskole.
Han tok eksamen som elektroingeniør ved NTH i 1963 og hadde
so eit par midlertidige
stillingar i
private
firma til han tok til i
Elektrisitetstilsynet
6. distrikt. Hit
kom han i 1964 og er no avdelingsingeniør
I. Kona
er frå
Harstad og dei har ein gut. Skaugset er ein ivrig radioamatør
og
dette er hans hobby.

Terje Micalsen er frå Nordland,
fødd i Kjøpsvik i Tysfjord 1936.
Etter å ha teke eksamen artium i

•

Svolvær i 1957 tok han eksamen
ved Narvik tekniske skole i 1960
og (3. årskurs) ved Bergens Tekniske skole i 1961. I slutten av
1965 vart han uteksaminert som
frå NTH og tok
elektroingeniør
II i
so til som avdelingsingeniør
Tilsynet 6. distrikt i 1966. Han har
praksis so han kan få installatørprøva og har meldt seg på til den.
Kona til Micalsen er frå Senja og
dei har ein gut. Om vinteren er
Micalsen ivrig på ski.

Kontordama i 6. distrikt, heiter
Liv Hansen og ho er frå Ibestad.
Ho har vore tilsett her sidan 1965
II og
først som kontorfullmektig
i 1966 som kontorfullmektig I. Før
ho tok til i ET6, hadde ho fått
god kontorpraksis. Først 2 år ved
Flyvåpenet Andenes og so 9 år
ved Senja og Trondenes sorenskrivarembeter. Ho er for tida sjukmeld, so ho kunne ikkje bli med
på gruppebilete. Ho braut beinet
S. N.
på påsketuren.

Liv Hansen.

Henriksen

Gamal

Folling,

Skaugset

og Micalsen.

oppgangs-sag

I «Fossekallen» nr. 4 — 1966
er tatt inn en artikkel med foranstående overskrift.
Etter å ha lest artikkelen står
jeg spørrende: — Hva er hensikten med den?
eller skal
Er det spaltefyll,
det være en historisk beretning.
Den er underskrevet av en herr
Reidar Hagen.
er i hvert fall så
Artikkelen
misvisende at det eneste riktige
er de to bildene av det nedfalne
sagbruk.
I Malangen bygdebok er to bilder av samme sag fra den tid
den var inntakt.
For at «Fossekallen»s ca. 4000
lesere ikke skal få det inntrykk
at vi i Malangen, nærmere bestemt
Ursfjord, hvor nevnte sag var,
fremdeles lever i den tidsbolk da
draugen siglet i sin halve båt, nøkken spilte sin fele under fossen
og huldra gjette buskapen sin i
grønne lier, tør jeg be om å få
komme med noen faktiske opplysninger!

Ingebrikt
i Malangen

fra Kirkevik
Eliassen
ble i 1786 gift med

Olava Pedersdatter, Ursfjordgård,
hvor han overtok hennes farsgård.
I 1796 begynte han å bygge den
omtalte oppgangs-sag. I 1799 fikk
han kongelig bevilgning på å skjære det materiell
til
som trengtes
bygging og vedlikehold av gårdens
hus.
Dog skulle alle materialer sideskj æres.
Denne bevilgning ble utstedt på
Fredriksborg slott den 20. septemundertegnet
og
1799,
ber
Christian R.
Videre ble den stadfestet den 3.
januar 1818 av den svenske konge,
Karl •.
(Disse dokumenter oppbevares
i statsarkivet i Tromsø.)
Så er det i artikkelen et avsnitt om spøkeri, mord og ran
med derpå følgende dom og straff.
Herr Reidar Hagen må være
blitt et lett offer for en virkelig
god skrønemaker, da nevnte beretning er tatt ut av løse luften,

og således intet har med den gamle sags historie å gjøre.
Det skal dog innrømmes at det
er begått et drap i Malangen,
men det var i Kjervik, som ligger
på østre siden av fjorden. Dette
i 1733, og dommen som
skjedde
lød på halshugging, ble eksekvert
på Ryøya ca. 2 mil sør for Tromsø,
høsten 1742
Med hilsen
Håkon BjØrkli.
datamaskine.
Himmelsk
en meget forEn dag stillede
hos St.
automekaniker
nærmet
Peter. Han kunne ikke se andet,
fjolend at det var fuldkommen
let, at han var død: Han var kun
ikke
han fejlede
42 år gammel,
noget, han havde en blomstrenog et herligt pride forretning
Der måtte være sket en
vatliv.
fejltagelse.
sagde St. Peter.
— Et øjeblik,
fået datamaskiVi har netop
få
ner, så det kan vi hurtigt
opklaret.
St. Peter
vendte
efter
Lidt
hulmed mekanikerens
tilbage
kort i hånden.
— Næh, det er nu rigtigt nok,
sagde han. Det må være Dem,
de
I følge
der er på vildspor.
De har opført på
arbejdstimer,
er De for 2
regninger,
Deres
98 år!
fyldt
siden
måneder
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Herrer 42-50

Johan Andersen
SKIRENNET
Svend Foyn
Mæhlum
OSLO-OMRÅDETYngvar Herrer
FOR
35-42
Det årlige skirennet for Vassdragsvesenet i Oslo-området ble arrangert i
10.
regi fredag
bedriftsidetttslagets
ved Sognsmars fra Idrettshøgskolen
vatn.
Værgudene viste seg dessverre ikke
fra sin beste side. De siste dagene før
rennet hadde det regnet tett, så førevar ikke de beste. Verre
forholdene
at et par bekker
var det imidlertid
fant å ville gå opp midt under rennet,
slik at ingen av deltakerne nådde mål
tørrskodd - for ikke å si med tørr
etter rennet
bak. En rask opptelling
at alle deltakerne
viste imidlertid
hadde overlevd.
Været hadde nok skremt noen, men
i alt fullførte 104 deltakere rennet, 18
damer og 86 herrer. Av disse deltok 9
damer og 50 herrer i langrenn, resten
gikk idealtidsrenn.
Etter en pause da alle hadde anledning til å skifte på seg tørt tøy eller
arrangementet
roe seg litt, fortsatte
kl. 18.00 med middag og premieutdeArne
ling i kantinen. Nestformannen
Berg ledet taffelet, og i spissen for
en hel gjeng karer med kokkeluer,
serverte Nesdal lapskaus og kaffe.
Med noen velvalgte ord ønsket Berg
velkommen og
de ca. 90 festdeltakerne
direktakket spesielt administrerende
tør Bjerkebo for at han ville være til
stede og kaste glans over lesten. Han
takket også dem som hadde hatt jobben med skirennet.
Et fyldig sanghefte og et utmerket
av Jorunn Aamodt,
akkompagnement
bidro også til at stemningen ved bordet var god.
Under kaffen var det premieutdeav beassistert
ling ved Bjerkebo
kasserer, Randi Røndriftsidrettslagets
beklaget Bjerningen. Innledningsvis
kebo at han ikke hadde hatt anledning
til å være med på skirennet, men han
til å
var glad for enhver anledning
være med på fest i Vassdragsvesenet.
Han rettet også en takk til dem som
gjennomhadde fått arrangementet
ført.
så slik ut:
Resultatlista
Damer over 35 år.
Liv Stolen
Jorun Tande
Damer 25-35
Randi Pytte
Inger Vamnes
Anne Bjerkell

år.

Damer 16-25
Liv Wennevold
Jorunn Aamodt .

år.

31.31
41.03
27.20
28.45
33.11

28.36
41.34

Idealtid damer.
Idealtid er 46.35 min.
0.16 min.
Ragnhild Graff
1.10 min.
Gunn Askedal
4.11 min.
Astrid Wennemo
Herrer over 50 år.
Ivar Iversen
Arne Hovland
Knut Resell
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46.35
51.47
56.15

år.
44.10
44.41
48.46
år.
39.44
43.29
45.47

Per Røiri
Tor Vinje
Olav Stokkebø
Herrer 25-35
Chr. Nielsen
Odd Bjørn Elve
Hermund Daling

år.

Herrer 17-25
Geir Taaje
Nils Ro
Alf Jordheim

år.

39.48
43.22
43.26

Idealtid herrer.
Idealtid er 39.51 min.
0.09 min
Bård Braskerud
0.10 min
Håkon Gundersen
0.12 min
Aksel Borchgrevink

5 km spesielt.
1. Karl Bj. Fles

5
Marie
Anne
Unni

km merkerenn,
Holen
Lise Alm
Bendiksen

41.12
42.03
43.13
22.27

10 km merkerenn.
Magnus Hovd
Nils Telstad
Sverre Alm

56.32
58.44
67.06

damer.
33.01
34.51
38.04

5 km idealtid 3 X 41.12 : 2 = 61.68.
61.33 min
Axel Sømme
61.07 min
Steinar Mossing
60.17 min
Halvard Haugen
Slalåm - Yngste klasse 6-7
Per Telstad
Steinar Lio
Anne Lio
Grete Vindal
Heidi Stavsholt
Slalåm 1. Bodil Aarhus

1. Einar

Gutter 15 år.
Alm

Gutter 17 år.
1. Olav Aarhus .
(Beste tid av alle.)

40.8
29.2

Voksne.

Slalåm
Olav Storlid
Einar Aune
Asmund Kosi

32.2
36.1
41.6
Hopp.

41.02
48.17
49.37

1967:
Tokke-renn
10 km spesielt.
John Deilkås
Bjarne Aarhus
Abø
Gunnar

38.8
49.3

Axel Sømme
Steinar Mossing

år.
38.4
38.9
47.3
48.0
90.8

Piker 9 år.

Gutter 9 år.
.
Hellstrand

90.5

Gutter 10 år.
N. A. Lio
Oddvar Langlie
0 E. Horgmo

117.0
113.0
81,5

Gutter 12 år.
Olav Brubakk
Svein Holum
Per 0. Evjen

136.0
121.0
118.5

Gutter 13 år.
Vidar Vindal
Kjell Lyngstad

132.0
116.5

Gutter 14 år.
Eivind Lia
Einar Sæter

131.0
130.0

1. Kjell

Gutter 15 år.
1. KolbjØrn

Fles

135.5

Voksne.
0. Storlid
T. Brubakk
Sverre Rinden

134.0
123.0
120.5

premie var denGeneraldirektørens
ne gang satt opp til beste herre over
42 år og tilfalt Johan Andersen.
direktoratkonkurI den innlagte
ranse hvor ikke bare rennresultatene,
tellet, ble
men også deltakerprosenten
resultatet:
Statskraftverkene.
Vassdragsdirektoratet.
Administrasj onsdirektoraret.
Elektrisitetsdirektoratet.

133.2

Piker 10 år.
Gerd Theland
Gunn M. Hunsdal

ikke
Da det i denne konkurransen
må Statskrafter noen premiering,
verkene nøye seg med æren.

67.8
73.0

Piker 12 år.
1. Tove Hansen

65.6

Gutter 10 år.
Oddvar Olsen
Arne Alm

71.8
75.2

Gutter 11 år.
Per E. Sjuve
Arve Brandt
Jon Sømme

46.1
61.0
76.1

Gutter 12 år.
1. Svein Holum

47.5

Gutter 13 år.
1. Vidar Vindal

51.7

Gutter 14 år.
Øyvind Smeplass
Svein Andersstuen

32.1
36.6

Etter at premiene var delt ut, ble
salen ryddet, og man gikk igjen over
til fysisk utfoldelse, denne gang i form
orkester,
av dans til et to-manns
trekkspill og gitar.
var høy helt til festen
Stemningen
sluttet ved midnatt.
Skirennet med festen er et arrangement for alle ansatte i Vassdragsveseog må nærmest
net i Oslo-området
regnes som et velferdsarrangement.
Det er derfor all grunn til å takke
dem som bidro til at arrangementet
Spesielt takkes
kunne gjennomføres.
som gikk seierbordtennisoppmannen
rik ut av en nesten håpløs kamp mot
i løypa renndagen, løynaturkreftene
pegjengen som laget en brukbar løype
snø samt Høverstad
av gjennområtten
og «Smeassistert av «Svakstrømmen»
som satt og frøs med
stadgjengen»
klokker og blyanter og sørget for rikT. Ballestad.
tige tider.

NOREVERKENES
BARNESKIRENN
1967

Noreverkenes

5. mars

Klasse

Klasse

Klasse

Redalen10.0

25.0

Klasse 4 år gutter.
1. Frank Kristiansen
1.25

8.2

11.0

Klasse 5 år gutter.
Ueland
6.15
33.1
6 år gutter.

Klasse

7 år gutter.

1. Hallstein

Madsen 4.54
Klasse

Bente Nilsen
Ragnhild Nisja
Gerd J. Hagen

Klasse 10 år piker.
1. Aud Evju
4.11
17.7
2. Sissel Rød Knudsen
4.33
24.1
1. Kjetil

24.3

Klasse
10.2
14.7

Klasse
9.5

5.6
6.6

3.38

1. øivind

Nisja

21.0

6.3

16.2
35.1

7.7
5.8

11 år piker.

3.31
4.41

11 år gutter.

3.55

15.5

Klasse 13 år piker.
Hagen
4.21
18.5

7.7

7.2

23.6

6.2

17.6
17.5
24.5

6.1
5.8
6.0

8 år piker.

4.13
4.40
5.20

Ueland

Turid Svendsrud
Kari Madsen

1. Inger
4.23

9 år gutter.

Klasse 10 år gutter.

Klasse 5 år piker.
Anne Grethe
Wetterhus
4.53
38.7
Hege Madsen
11.52

Klasse
1. Petter Rød
Knudsen

4.408.9

Jostein Ueland
4.0320.5
Lars Madsen4.3420.5

3 år piker.

Klasse 3 år gutter.
Vidar Nilsen
1.07
Nils Torgeir
Wetterhus

1. Arne

8 år gutter.

1. Magne Madsen

Langr. Utfor Aking
tidtidtid
1. Jorun

Noreverkene
arrangerte
skirenn for
barna som har foreldre som er beskjeftiget ved bedriften.
22 barn var
med. Grensen var satt til å gjelde for
alle barn som ikke var konfirmert.
Rennet ble avviklet som i fjor på
Roojordet
i Vikangrend,
og konkurransen var både i langrenn, utfor og
aking. Været var nok ikke av det aller
beste, men desto mer alvorlig
ble
smøreferdighetene
utvist.
Etter
anstrengelsene i bakke og løype gikk turen ned til kontorbygget
hvor festlighetene skulle foregå. Komiten
hadde
pyntet spisesalen festlig for anledningen og nå smakte brus og bløtkake
som aldri før. Hver enkelt fikk sin
premie etter prestasjonen
og feststunden ble avsluttet med to festlige barnefilmer.
For at dette skal være mulig å få
istand må vi rette en spesiell takk til
den stedlige komité og NVE's velferdskontor som yder arrangementet
økonomisk støtte. Hjertelig takk på foreldrenes vegne til begge parter.

barneskirenn
1967.

Beste langrennstid
uansett klasse Turid Svendsrud:
Tid 3.31 min.
Beste tid for utfor uansett klasse Øivind Nisja: Tid 15.5 sek.
Beste tid i aking uansett klasse Aud
Evju: Tid 5.6 sek.
Jan Egil

Knudsen.

STATSKRAFTVERKENES
BEDRIFTS-SKIRENN
Statskraftverkenes
bedrifts-skirenn
ble i år arrangert
i fellesskap
av
Hakavik og Flesaker, og avviklet på
Flesaker trafo st. lørdag 25. februar.
Været og rammen rundt arrangementet var det beste. Noen få kuldegrader og sol, og i tillegg til dette
endel entusiastiske
tilskuere
som sto
plasser på strategiske
unkter
rundt
løypa, og oppmuntret
deltakerne
til
å yte sitt beste.
Løypa, som var ca. 4 km lang og
ble gått to ganger, lå fint i det småkuperte
terrenget.
Den var nok litt

Stenberg

Nore,

Sagen

Smestad.

hard p. g. a. mildvær og etterfølgende
kulde, men med litt klister under skiene ble det god fart og like forhold
for alle, noe som løperne visste å sette
pris på.
I raserklassen
startet det i år 26
mann, som alle la i vei i et forrykende
tempo og med de skumleste hensikter,
om ikke akkurat å vinne, så i allfall
å ta revansje på ham som gikk forbi
i fjor eller forfjor.
Om dette lyktes for alle skal være
usagt, men at konkurransen
var knivskarp og innsatsen på topp er sikkert.

Knudsen.

Bestemann i år ble den unge Bjørnar Larsen fra Noreverkene. Han viste
seg å være en meget rask herre og slo
nestemann,
Svend Foyn, med over to
minutter.
Rask var også Hans Groven
fra
Nore, som i klasse over 50 fir kom
inn på glimrende
38.36, en tid som
ikke bare holdt til en suveren klasseseier, men som også plasserte
ham
foran alle sine yngre konkurrenter,
bortsett fra de to som er nevnt. Virkelig en innsats som det står respekt av.

Madsen

Nore,

Grimnes

Hakavik.
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Klasse A. Over 50 år.
H. Groven, Nore I,
H. Øverland, Mår,
H. Holter, Flesaker,

Statskraftverkenes
Det ble også avviklet en såkalt Bklasse. Her gikk løperne løypa én
gang, og det gjaldt å komme nærmest
en idealtid som i år var på godt og
vel 34 minutter.
Her deltok både danier og herrer
i alle aldre og innsatsen var stor.
Best ble øyvind Sagen fra Smestad,
med Ingeborg Stenberg som en god
nummer to.
For øvrig vises til resultatlisten.
Skifesten
med premieutdeling
ble
holdt på «Saniteten», et lokale som
var leid nede i Vestfossen.
Her ble servert middag, og velf erdssj ef H. Graatrud som gledet oss med
sitt nærvær, kom i sin tale ved middagen, inn på betydningen av dette
årlige skirennet, som han anså for meget verdifullt både når det gjaldt den
fysiske aktivitet som på denne mAten
ble stimulert og den fine anledningen
til å skape verdifull kontakt mellom
personellet på disse arbeidsplassene
som ligger så langt fra hverandre.
Etter at middagen var ferdig gikk
man over til premieutdeling. Alle fikk

premie og alle fikk like stor applaus.
Festen fortsatte så ut i de små timer med dans og selskapelig samvær,
og så vidt en kunne se var alle glade,
og ingen angret på at de hadde tatt
veien hit til Flesaker til skirenn og
fest.
Gunnar Grimnes.
Resultat- og premieliste fra statskraftverkenes bedrifts-skirenn på Flesaker 25. februar 1967.
Klasse A. 21-35
B. Larsen, Nore I,
K. Nilsen, Nore,
T. Sallestad, Kontoret,

NVE's PERSONALE
Endringer i 1. kvarkil 1967
Nytilsatte.
Aune, Einar
Christensen, Leykny
Fagerland, Gunvard
Gikling, Eivind
Glørstad, Torbjørn
Graneng, Hans
Grunnvoll, Ragnar
Grønli, Harald
Hakstad, Nils
Hauge, Ruth
Helgemo, Martin
Johansen, Arne L.
Josefsen, Torbjørn
Langeland, John
Lyrån, Reidar
Nordby, Martin
Oldervik, Hermund
Omholt, Torgeir
Opsahl, May
Sandvik, Rolf
Sørlie, Emilie
Talgø, Trygve
Tjelle, Petter
Valan, Jostein
Vamnes, Inger
Von Schack, Karen
Wammer, Randi
Ødegaard, Helge A.

Avd.ing. II
Kontorass. I
Konstruktør II
Kontorass. I
El.maskinist
Oppsynsmann I
El.maskinist
Oppsynsmann I
Kontorfullm. II
Kontorass. I
Konstruktør I
El.maskinist
Avd.ing. II
Avd.ing. II
Førstesekretær
Avd.ing. I
Kontorfullm. II
Oppsynsmann II
Kontorass. II
Avd.ing. I
Kontorass. I
Kcintorass. I
Kontorass. II
Kontorass. II
Landsk.arkitekt
Tegner II
Kontorass. I
Avd.ing. II

Tokke-anl.
SKH
SR, Aura
Aura-anl.
Svorka kr.v.
Vik-anl.
Rana-verkene
Vik-anl.
Aura-anl.
VH
Aura-anl.
Rana-v erkene
SD
EK
AA
SS
SI
Vik-anl.
SBF-Bj erkvik
SD
AA
Aura-anl.
Aura-anl.
AA
VN
SB
AA
SS

Avansement og
Askedal, Gunn
Bjerkeli, Anne
Baadstø, Nils
Forsberg, Edgar
Foss, Brit Sunde

Kontorass. I
Kontorfullm. I
Førstesekretær
Avd.ing. I
Kontorfullm. II

SK
AA
SI
SB

Vandrepokaler.
NEKF's vandrepokal
til beste 2mannslag under 42 år, tilfalt Nore
ved Bj. Larsen og Karl Nilsen. Tid:
1 time 13 min. og 24 sek.
Br. Berntsens vandrepokal til beste
3-mannslag uansett klasse tilfalt Nore,
ved Bjørnar Larsen, Karl Nilsen og
Hans Groven. Tid: 1 time 52 min.
Maskinmesterforeningens
vandrepokal til den løper i A-klassen som
kommer nærmest middeltiden, som i
år ble 42.33, tilfalt Lars Skajem, Smestad, med tiden 43.02.
Vandrepokalen til beste løper uansett klasse, tilfalt Bjørnar Larsen, Nore.
Tid: 34.34.

år.
34.34
38.50
39.22

Klasse A. 35-42 år.
T. Hovde, Smestad,
J. E. Knudsen, Nore I,
H. Sletta, Mår,
Klasse A. 42-50
S. Foyn, Kontoret,
0. Sætrang, Flesaker,
E. Kåsin, Nore I,

38.36
45.13
54.25

39.17
40.07
41.21

år.
36.40
39.34
42.04

Hanssen, Hans
Kraft Strøm, Sonja
Kristensen, Kate
Lakså, Magnus
Landsverk, Sveinung
Meisfjord, Randi
Narverud, Erik
Pedersen, Odd Ivar
Ramb erg, Charles
Renshusløkken, Bjørn
Skaugset, Audun
Tilrem, østen
Vatten, Gunnar
Aamodt, Jorunn
Fratredelse.
Med pensjon:
Helland, Frithjov
Henriksen, Paul B.
Aasland, Tarald
Annen:
Berge, Britt
Brandt, Arne
Dabrosin, Svein
Elk, Kjell
Grandaunet, Magnhild
Gundersen, Thomas
Johnsen, Turi
Knudsen, Kåre V.
Lerdal, Finn
Lien, Jorunn
Medbø, Finn
Meisal, Anders
Napen, Tore
Olsen, Age
Stuenes, Nils
øverby, Isabell
Øverby, Lars
Avgått ved døden.
Bjerke, Rolf
Madsen, Erling

Aktietrykkeriet - Oslo, 1967

Premie for 5. og 10. gangs
deltakelse i A-rennet.
5. gang: Pokal til T. Ballestad, Kontoret, og H. Øverland, Mår.
10. gang: Fat som tildeles Torgrim
Hovde, Smestad.
B-rennet.
Idealtiden var i år 34.47, og
fØlgen ble:
Øyvind Sagen
35.02
Ingeborg Stenberg .
34.15
A. Thoresen
35.49

rekke+ 0.15
+ 0.32
+ 1.02

Ktr.flm. i særkl.
Kontorfullm. I
Kontorass. I
Oppsynsmann I
Avd.ing. II
Kontorfullm. I
Mekanikerformann
Konstruktør II
Maskinmesterass.
Konstruktør II
Avd.ing. I
Statshydrolog
Fagsjef
Kontorass. I

Glomfjord kr.v.
VK
EA
Aura-anl.
Tokke-anl.
EA
Nore-verkene
Vik-anl.
Rød trafo.
VH
ET 6
VH
ES
VK

Konsulent I
Mekanikerformann
Maskinmesterass.

VF
Nore-verkene
Flesaker trafo.

Kontorass. II
Oppsynsmann I
Betjent
Konstruktør II
Kontorass. I
Avd.ing. I
Kontorfullm. II
Konstruktør III
Kontorfullm. II
Kontorfullm. II
Avd.ing. I
Konstruktør I
Kontorass. II
Elektroformann
Kontorass.' I
Kontorfullm. II
Konstruktør I

SK
Vik-anl.
AA
Tokke-anl.
SK
EK
AA
VH
AA
VH
`VV
SR, Aura
SK
Rana-verkene
AA
Tokke-anl.
Tokke-anl.

Tegner
Damformann

ES 24. mars 1967
Nore-verkene
5. mars 1967

