forrige side: «Troldene er tæmmet.
Kraftstationen lyser som Soria Moria slot i
fjeldsiden.» Hvordan skulle trollkraften brukes til
å skape det gode samfunn? Tegning av Theodor
Kittelsen.
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Forord fra Statkraft

Med dette bokverket har Statkraft fått en historisk dokumentasjon som vil høyne
kunnskapsnivået om selskapets virksomhet og bidra til en generell innsikt i kraftforsyningens utvikling. Fra statens første erverv av fossefall i 1895 til i dag hvor Statkraft
er en av de ledende markedsaktørene, er det et stort spenn. Samtidig er det påfallende at problemstillingene som man diskuterte i begynnelsen av forrige århundre
fortsatt er aktuelle, nemlig styring, kontroll og tilgang på elektrisitet. Statkraft har
ansett det som en viktig forpliktelse å belyse og dokumentere statens engasjement i
kraftforsyningen på en faghistorisk måte.
Verkets innhold griper dypt inn i et antall viktige utviklingsperspektiver i samfunnet. Energipolitikken utformes i spenningsforholdet mellom forsyningssikkerhet, miljøhensyn og prisdannelse. Sektoren og selskapet har dermed et naturlig politisk fokus. Den organisatoriske utviklingen av selskapet gir et speilbilde av de ulike
avveiningene. Vi følger utviklingen fra Kanalvesenet på attenhundretallet, via NVE,
til Statkraft som statsforetak og senere til dagens aksjeselskap. Et viktig perspektiv er
selvfølgelig energiloven og liberaliseringen av det nordiske markedet. Konturene av
et integrert europeisk marked, hvor de store energiselskapene ønsker å posisjonere
seg enda tydeligere, blir nå mer åpenbare.
Siktemålet har vært å belyse og gi ytterligere kunnskap om viktige utviklingsakser
i norsk historie. De store vannkraftutbyggingene og deres betydning for landets utvikling er selve fundamentet for selskapet. Vår kompetanse innen vannkraft var etterspurt verden over og var derfor det naturlige første skrittet for vår internasjonale
satsing. Fortsatt vil vannkraft være et prioritert utviklingsområde for selskapet, ikke
minst internasjonalt. Likevel har utviklingen av ny teknologi og ny kompetanse og
arbeidet med nye energikilder fått en høyere aktualitet. Visjonen er å være ledende
innen miljøvennlig energi i Europa. Dette har i den senere tid materialisert seg i
tunge investeringer innen vind- og gasskraft.
Energipolitikk er i dag med rette på toppen av den politiske agendaen. Det er av
avgjørende viktighet at de nasjonale og globale energiutfordringene møtes på en
bærekraftig måte. Svært mange av de aktørene som har preget den utviklingen som
er analysert i dette verket, er fortsatt i live. Meningene er mange og sterke. Det var

14

ikke minst derfor viktig for Statkraft å finne en profesjonell og faglig uavhengig samarbeidspartner til dette historieprosjektet. Senter for næringslivshistorie ved BI var
det naturlige valget, og historikeren Lars Thue den selvsagte prosjektlederen. Første
bind av Statens kraft forelå allerede i 1994, ført i pennen av Lars Thue. Det bindet
inngår nå som bind I i dette samlede trebindsverket, med forfatterne Lars Thue, Dag
Ove Skjold og Yngve Nilsen.
Jeg er sikker på at bokverket vekker interesse også utenfor selskapets sfære, ikke
minst blant fagfolk og politikere som selv har vært involvert i utviklingen. Men innholdet vil også ha stor interesse utenfor ekspertenes rekker. Å forstå Norges historie
uten å forstå energihistorien er en umulighet. Min forgjenger Lars Uno Thulin skrev
i forordet til første bind: «Vi tror at vi med denne boken gir et betydelig nytt bidrag
til vår energihistorie.» Nå er bokverket fullført frem til vår tid. Det åpner for nye
perspektiver mot en spennende fremtid.
Jeg vil takke alle interne og eksterne krefter som har bidratt til historieverket.
Oslo, september 2006
Bård Mikkelsen
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Forfatterens forord

Denne boken er blitt til i en periode med omfattende forandringer i norsk elforsyning. Fra 1. januar 1991 trådte en ny energilov i kraft, og tyngdepunktet i elforsyningen forflyttet seg fra plan, produksjon og politikk mot marked, salg og konkurranse.
Som et ledd i overgangen til en mer markedsbasert elforsyning ble forvaltningsbedriften Statkraft i 1992 oppdelt i to statsforetak: Statkraft SF og Statnett SF. Statkraft
SF tar hånd om kraftverk og reguleringsanlegg, mens Statnett SF har fått ansvaret
for forvaltningen av hovednettet og har dessuten overtatt Samkjøringens tidligere
funksjoner. Statkraft SF skal nå drive forretning.
Boken handler om framveksten av det «gamle» statkraftengasjementet; hva som
begrunnet det og hvordan det fant sin form i tiden fram til 1947. Den viser noe
av det som, på godt eller vondt, gikk tapt med reformene ved inngangen til 1990årene. Det statlige engasjementet tok ikke bare utgangspunkt i at elektrisiteten var et
velferdsgode, og at billig statskraft var et viktig industripolitisk virkemiddel. «Samfunnsmessige hensyn» skulle tas i mange retninger, og i siste instans skulle statkraftengasjementet bidra til å virkeliggjøre «det gode samfunn».
Boken er et oppdragsarbeid for Statkraft utført ved Avdeling for økonomisk historie, BI Handelshøyskolen i Oslo. Fordi Statkraft som egen bedrift ikke ble opprettet
før i 1986, har ikke boken kunnet bli en bedriftshistorie i tradisjonell forstand. Den
er i stedet blitt historien om de oppgaver som denne forvaltningsbedriften arbeidet
med, først og fremst planlegging, bygging og drift av kraftverk, kraftoverføringer og
anlegg for vassdragsreguleringer. I denne framstillingen kalles statens arbeid med
disse oppgavene for statkraftengasjementet. Ansvaret for dette statkraftengasjementet er gjennom tidene blitt ivaretatt av vekslende organisatoriske enheter innen
Kanalvesenet, Vassdragsvesenet og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).
I 1986 ble så oppgavene som hadde vært tillagt Direktoratet for statkraftverkene i
NVE, skilt ut i forvaltningsbedriften Statkraft.
Under arbeidet med boken har jeg hele tiden hatt meget stor glede av diskusjonene i prosjektets bokkomité.
Foruten kommentarer og innspill fra gode kolleger ved BI har jeg hatt særlig nytte
av diskusjonene med studentene på det energihistoriske seminaret ved Avdeling for
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historie, Universitetet i Oslo, og med deltakerne på prosjektet «Energisystemene i
Norden». Knut Kjeldstadli har gitt nyttige kommentarer til både språk og innhold i
flere kapittelutkast.
I Statkraft har mange vært til hjelp. Ikke minst er jeg blitt godt mottatt og behandlet av bedriftens folk på Rødberg, i Glomfjord og Hakavik. Både i Oslo og i distriktene har mange villig stilt opp som «informanter».
I J. W. Cappelens Forlag har Anders Røhr gjort et viktig arbeid med språk og
bilder.
Takk til alle nevnte og til de mange unevnte som på forskjellige måter har støttet
opp om dette arbeidet.
Oslo, januar 1994
Lars Thue

F O R FAT T E R E N S F O R O R D T I L 2 . U T G AV E
Det er svært hyggelig at Statkraft bekoster en ny utgave av denne boken. Den var i
utgangspunktet tenkt som første bind i et trebinds historieverk, og slik er det altså
til slutt blitt. Universitetsforlaget med hjelpere har gjort en flott jobb med å forbedre
og modernisere bokens form og finne nye bilder. Den løpende teksten er imidlertid
uendret, bortsett fra at noen trykkfeil er rettet.
Oslo, september 2006
Lars Thue

Innledning
Kraft til det gode samfunn

Statens engasjement i norsk elforsyning har utviklet seg i et spenningsfelt mellom to modeller for landets utvikling og modernisering. Modellene uttrykker ulike syn på hva som er en ønsket
samfunns- og næringsutvikling, og de representerer forskjellige
oppfatninger av hva som er «det gode samfunn». I den perioden
som denne boken omhandler, tiden fra omkring 1890 til 1947, ble
den statlige politikken overfor elforsyningen særlig påvirket av det
vi kan kalle «småskalamodellen». Men gjennom hele perioden, og
særlig etter 1945, var også «storskalamodellen» med på å prege
vannkraft- og elektrisitetspolitikken.
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TO VEIER TIL DET GODE SAMFUNN

T

Fra Tyssedal. Vannkraften går ubenyttet rett forbi
husdøren. Fra 1906 ble Tyssedal bygget ut, og hele
anlegget, med damanlegg, rørgate, kraftstasjoner
og tilliggende industribygg og boliger, er i dag
et monument over norsk vannkraftutbygging
og ramme om Norsk Vasskraft- og
Industristadmuseum.

ilhengerne av småskalamodellen la vekt på en jevn, desentralisert næringsutvikling og industrialisering med utgangspunkt i forholdsvis små
bedriftsenheter. En modernisering og videreutvikling av de tradisjonelle
næringer, ikke minst på bygdene, var et sentralt element i modellen. Økonomiske storskalafordeler og en mer omfattende teknisk og økonomisk samordning
kunne oppnås ved samarbeid gjennom for eksempel samvirke- og bransjeorganisasjoner. Staten ble sett på som et redskap til å støtte og supplere de mindre bedriftenes
virksomhet og samarbeidsbestrebelser.
På Stortinget var det først og fremst representanter for partiet Venstre som målbar
småskalamodellens fortrinn. Modellen uttrykte interesser, verdier og normer som
var utbredt blant partiets medlemmer og tilhengere. I regjeringsposisjon brukte
Venstre statsapparatet aktivt for å fremme denne modellen. Men småskalamodellen hadde også mye støtte i andre partier, både blant Arbeiderpartiets bygde- og
kommunalsosialister og blant folk med gårdbrukerbakgrunn i de andre borgerlige
partiene.
Den konkurrerende storskalamodellen var basert på en vekstorientert, storindustriell visjon, mer åpen for utenlandsk kapital og orientert mot en sentralisert og planmessig koordinering av økonomien gjennom store private og/eller statlige byråkratier. Denne modellen hadde til å begynne med særlig støtte i deler av det urbane
Høyre, fra representanter for storindustrien selv og fra ingeniører og «teknokrater»
i alle partier. Etter hvert utviklet det seg også en sterk fløy innenfor Arbeiderpartiet
som så positivt på en vannkraftbasert storindustri, og som samtidig understreket
behovet for plan og sentralisering. Og det var Arbeiderpartiet som etter annen verdenskrig skulle komme til å gå i spissen for at statens kraftverk skulle tjene storindustriens vekst.
Til hver av de to modellene var det knyttet en tolkning av hvilke positive muligheter og hvilke trusler som lå i elektrisiteten og utnyttingen av den norske vannkraften.
Et godt uttrykk for virkelighetsoppfatning og verdigrunnlag hos småskalamodellens
tilhengere finner vi i Venstre-regjeringens forslag til lov om vassdragsreguleringer
fra 1909. Her pekes det nettopp på at en av elektrisitetens fordeler var at den kunne
bli «en mægtig løftestang for småindustrien, håndverket og de mange forskjellige
mindre erhverv under deres ofte vanskelige kamp for at holde sig oppe i konkurrancen med den store industri». Det var av stor samfunnsmessig betydning at de
små, selvstendige næringsdrivende utgjorde en motvekt til «storindustriens tendens
til at bringe større og større dele av befolkningen i avhængig stilling». Derfor måtte
småindustrien støttes også gjennom lovgivningen. Departementet mente det var
viktig at elektrisiteten kunne bringe industri til landdistriktene og «derved i nogen
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Paulenfoss i Vennesla. Etter et opprinnelig forslag
fra Gunnar Knudsen i 1892 og en omfattende
offentlig debatt bevilget Stortinget 50 000 kroner
til kjøp av vannfall til elektrifisering av jernbanen.
Kjøpet av Paulenfoss i 1895 var det første
statlige kjøpet og markerte dermed starten på
«statkraftepoken».

mon hindre den sterke sammenstuvning av befolkningen i de store byer med alle de
derav følgende ulemper, som har været et så karakteristisk træk for den utvikling,
der har fundet sted under dampens herredømme».
Venstre-regjeringen til Gunnar Knudsen var seg altså bevisst at teknologien påvirket samfunnsutviklingen. Og den trodde at bruken av denne teknologien i noen
grad kunne styres. Elektrisiteten var en fleksibel teknologi; den kunne brukes på
ulike måter. For å sikre en positiv utvikling var det nødvendig at staten tok i bruk
et bredt sett av virkemidler. Den regulerende konsesjonslovgivning var ett slikt virkemiddel. Statens direkte engasjement i utbygging og drift av kraftanlegg og kraftoverføringer, statkraftengasjementet, var et annet. Uten statens tilrettelegging kunne
vannkraften ensidig komme storindustrien til gode. For elektrisiteten var ikke bare
brukbar til å drive motorer i en desentralisert småindustri, den var også velegnet til
for eksempel smelting av metall og framstilling av karbid og salpeter i store fabrikkanlegg.
Et eksempel på argumentasjon til fordel for storskalamodellen gir Høyres Wal-

innledning

demar Chr. Brøggers innlegg under debatten om konsesjonslovgivningen i 1909.
Brøgger mente «at retningen for den europeiske og amerikanske kulturutviklingen
gikk over storindustrien», og det gjaldt å gripe mulighetene mens de var der. Det
var i første rekke storindustrien som hadde gitt Tyskland og USA deres betydelige
maktstilling. Det småindustrien kunne kaste av seg var «statsøkonomisk set noget
pirkeri». Både utenlandsk kapital og storindustri var nødvendig for å få «noget virkelig reelt» ut av vannkraften. Gjennom storindustriens rasjonalisering og massefabrikasjon kunne landet reises økonomisk. I stedet for å føre en bremsepolitikk
burde regjeringen «lokke privatkapitalen til landet og ved dets hjælp at fremme en
rask utvikling av storindustriens udnyttelse af vor vandkraft».1
Selv om de to modellene som ytterpunkter fanger opp helt sentrale dimensjoner
ved elektrisitets- og vannkraftpolitikken, er det grunn til å understreke at det fantes
mange mellomstandpunkter og at den konkrete politikken også hadde et betydelig
innslag av pragmatisme. I begge leire fantes det en aksept for at økonomisk vekst og
nye arbeidsplasser langt på vei var et gode i seg selv. Og en mer pragmatisk holdning
til realiseringen av de to modellene ble styrket av selve den norske vannkraftens
«doble» karakter. På den ene side er det en relativt god spredning på vannkraftressursene. I nærheten av de fleste byer og befolkningssentra finnes det vannfall som
er egnet for elektrifisering av hushold, småindustri, håndverk o.l., det vil si til forsyning av de grupper av forbrukere som vi knytter til såkalt alminnelig forsyning.
Mange av disse vannfallene er for små til å kunne forsyne storindustrielle foretak.
På den annen side har landet også rikelig med store vannfall som det er vanskelig
å utnytte lønnsomt hvis ikke avsetningen sikres ved levering av elektrisitet også til
kraftkrevende storindustri. De mange store vannfallene har representert et potensial
for økonomisk vekst som vanskelig har latt seg realisere fullt ut bare gjennom småindustri og ved levering av strøm til hushold og tradisjonelle næringer. For mange
tilhengere av småskalamodellen ble derfor et visst innslag av storindustri sett på
som «et nødvendig onde».
Men også blant storskalamodellens tilhengere var det mange som aksepterte at
mindre industri kunne bidra vesentlig til økonomisk vekst. Særlig da det utover i
1930-årene ble klart at nettopp småindustrien spilte en nøkkelrolle når det gjaldt å
bringe Norge ut av den økonomiske krisen, var det flere som tidligere hadde vært
kritiske overfor småindustrien som skiftet mening. Den kjente industrimannen og
grunnleggeren av Freia, Johan Throne Holst, innrømmet for eksempel at han tidligere ikke hadde hatt mye tro på at småindustrien ville få noen bred plass i framtidens økonomi. Både erfaringene fra 1930-årene og hans opptatthet av «det sosiale
spørsmål» fikk ham til å revurdere sitt syn.2
Spenningen mellom de to moderniseringsmodellene var ikke spesiell for Norge.
Både i USA og Tyskland var det for eksempel sterke krefter som var imot den storin-
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Setesdalsbanen. Anleggsarbeidere på vei til
åpningsfesten for Setesdalsbanen, 27.11.1896.

dustrielle utviklingen. Den amerikanske trustlovgivningen på slutten av 1800-tallet
var nettopp et uttrykk for mistilliten til «big business». Og i Tyskland var det tidlig
mange som ønsket å fremme elektrifiseringen til fordel for småindustri.
Spørsmålet om de to modellenes status og relevans har også en mer aktuell dimensjon. Fra midten av 1980-årene har ulike modeller for industrialisering og økonomisk utvikling vært mye diskutert både blant historikere og samfunnsvitere. Denne
debatten har særlig hatt to referansepunkter. Den amerikanske historikeren Alfred
D. Chandler Jr. har på mange måter vært storskalamodellens talsmann. Chandler
understreker storindustriens avgjørende betydning for økonomisk vekst både i USA

innledning

og Europa. Det er også tydelig at Chandler i all
hovedsak ser positivt på de store konsernenes
samfunnsmessige bidrag. Hans synspunkter er
særlig klart uttrykt i bøkene The Visible Hand
(1977) og Scale and Scope (1990).
Mens Chandler synes å se de store foretakenes
dominans nærmest som et resultat av en naturnødvendig utvikling, har amerikanerne Michael
J. Piore og Charles F. Sabel bidratt til å fokusere
på småbedriftenes fleksibilitet og styrke. I boken The Second Industrial Divide (1984) hevder
de at det både i USA og Europa mot slutten av
1800-tallet fantes en reell mulighet til å velge
mellom en utvikling basert på storindustriens
masseproduksjon og en alternativ modell basert
på små bedrifter og fleksibel spesialisering. Mot
slutten av vårt århundre stiller informasjonsteknologien oss overfor et nytt mulig vendepunkt
som åpner for et reelt valg av modell.3
Tett opp til spørsmålet om bedriftenhetenes
størrelse ligger de to modellenes ulike svar på
hvordan økonomisk aktivitet skal samordnes.
Storskalamodellen forutsetter få og store enheter i stedet for mange og små. Det betyr at mye
av den økonomiske aktiviteten i en storskalaøkonomi samordnes ovenfra gjennom private
eller offentlige hierarkier, av det Chandler kaller
«the visible hand». I småskalaøkonomien kan
forholdet mellom bedriftene eventuelt ordnes
gjennom markedet, som Adam Smith kalte «the
invisible hand». Et annet alternativ, og det som var mest nærliggende for enhetene i
norsk elforsyning, var ulike former for samarbeidsløsninger, det noen med sideblikk
til Chandler og Smith har valgt å kalle «the handshake».

T O F O R M AT I V E P E R IO D E R
Gjennom presentasjonen av de to moderniseringsmodellene har vi forsøkt å vise
hvordan verdier, interesser og forståelsesformer knyttet seg sammen i et forholdsvis sammenhengende syn på hvordan vannkraften og elektrisiteten kunne brukes
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til å fremme ulike former for vekst og utvikling. Modellene fanger opp de viktigste politiske og ideologiske dimensjonene som ga retning til statens vannkraft- og
elektrisitetspolitikk, og til statkraftengasjementet som er denne bokens hovedemne.
Både omfanget av og formen på statens direkte engasjement i kraftutbyggingen ble
påvirket av det skiftende styrkeforholdet mellom de to modellene.
Styrkeforholdet mellom modellene ble påvirket av skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Men det ble også påvirket av hvordan det lyktes å «institusjonalisere» modellene. Årene 1906–20 og 1945–65 framstår som «formative perioder» i
norsk elforsyning. I den første perioden ble en rekke av småskalamodellens sentrale
verdier og prioriteringer institusjonalisert. De nedfelte seg i lover, i organisatoriske
ordninger og i et statkraftengasjement som ga forholdsvis varige endringer i rammevilkårene både for vanlige kommunale elverk og for storindustrien. Det statlige
tiltaket favoriserte de offentlige elverkene som leverte kraft til alminnelig forsyning,
mens private kraftselskaper og storindustrien fikk pålagt en rekke restriksjoner og
byrder.
Etter 1945 skjedde det en liknende institusjonalisering av prioriteringer knyttet
til storskalamodellen, først og fremst gjennom gunstige, langvarige kraftkontrakter
mellom Vassdragsvesenet og storindustrien, men også gjennom den statlige kredittpolitikken. Sentrale vedtak ble gjort i perioden 1945–47. I 1947 overtok Fredrik
Vogt som generaldirektør i NVE og bidro til å gi denne politikken sin endelige utforming.
Et viktig tema for denne boken er å vise hvordan de to modellene institusjonaliseres gjennom vannkraft- og elektrisitetspolitiske tiltak, men også hvordan de ulike
institusjonelle ordningene som etableres, etter hvert utfordres og forandres. Og hele
tiden er det statkraftengasjementet som står i fokus.

B O K E N S O P P B YG G I N G O G D I SP O SI SJ O N
Bokens oppbygging og inndeling i kapitler representerer et kompromiss mellom flere hensyn. For det første har jeg ønsket at kapitlene skal gjenspeile en rimelig periodisering av den statlige vannkraft- og elektrisitetspolitikken generelt. For det andre
har jeg villet behandle hvert av de store statkraftprosjektene mest mulig i sammenheng. Problemet har vært at de fleste prosjektene har en historie som strekker seg
over lang tid og ikke uten videre lar seg innordne under en vannkraftpolitisk periodisering. Historien om Nore kraftverk begynner for eksempel med statens innkjøp
av Nore-fallene i 1906, men det siste aggregatet i stasjonen var ennå ikke installert
i 1947. En tredje ambisjon har vært å få fram flest mulig sider ved det mangfoldige
statkraftengasjementet.
For best mulig å ivareta alle disse tre hensyn er boken blitt satt sammen av kapit-

innledning

ler med litt ulik karakter. Tre «blandede» kapitler, kapittel 1, 9 og 10, er kronologisk
inndelt etter viktige vannkraftpolitiske skillelinjer, men tar også opp de viktigste
statkraftprosjektene i perioden. Kapittel 2 og 6 gjør nettopp utviklingen av vannkraftpolitikken til et hovedtema, uten i særlig detalj å gå inn på de enkelte statkraftprosjektene. Til gjengjeld fokuserer kapittel 4, 5, 7 og 8 mer direkte på disse
prosjektenes historie. I hvert av disse prosjektkapitlene er det også forsøkt å gi rom
for mer spesielle sider ved statkraftengasjementets mangfold, slik at kapitlene samlet
kan antyde noe om dette engasjementets bredde. Kapittel 3 beskriver utviklingen av
statens administrative apparat på dette området med særlig vekt på dannelsen av
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
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Morseapparat og telefonapparat på bordet til
operatør Sigrid Husum på telegrafstasjonen
i Førde i 1915. Elektrisiteten revolusjonerte
kommunikasjonsmulighetene. Norge fikk
sin første telegraflinje i 1855 og sin første
telefonsentral i 1880. Allerede i 1894 var det
14 000 telefonabonnenter i Norge, det ville si ett
apparat per 140 innbyggere, langt høyere tetthet
enn i andre land i Europa.

Kapittel 1
Staten møter elektrisiteten

«De store resultater på elektricitetens område som den videnskabelige forskning i den senere tid er kommet til, synes med bestemthed at pege på, at vort land med sine utallige vandfald, hvoraf kun
en liden brøkdel er benyttet, har betingelser for udvikling på alle
de næringslivets områder, hvor mekanisk arbeide tiltrænges, som
intet andet land i Europa.»
Denne visjonen om at vannkraften og elektrisiteten skulle gjøre
Norge til et rikt land, er hentet fra et brev som Gunnar Knudsen
sendte Stortinget i februar 1892. Med dette brevet åpnes for alvor
den politiske debatt om forholdet mellom staten og elektrisiteten
i Norge.
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1892: STAT L IG K R A F T PÅ D E N P O L I T I SK E DAG S O R D E N

D
Gunnar Knudsen (1848–1928) var den
enkeltpersonen som betydde mest for
utformingen av det statlige engasjementet i
elforsyningen på slutten av 1800-tallet og i
de første tiårene av 1900-tallet. I 1890-årene
engasjerte han seg som stortingsmann særlig
aktivt for å få staten til å sikre seg gunstige
vannfall til en framtidig elektrifisering av
jernbanen. Som statsminister 1908–10 og 1913–20
hadde han en ledende rolle i utformingen av
konsesjonslovene, samtidig som han gikk i spissen
for at staten skulle bygge egne kraftverk.

a Gunnar Knudsen sendte sitt brev om vannkraftens og elektrisitetens
muligheter til Stortinget i 1892, var han nyvalgt stortingsrepresentant
for Telemark fylke. Men han var godt kjent med elektrisiteten. Han var
utdannet ingeniør og hadde blant annet stått i spissen for etableringen
av landets første elektrisitetsverk ved Laugstol Brug i Skien.1
Nå var ikke Gunnar Knudsen alene om å se de store muligheter elektrisiteten
åpnet for økonomisk utvikling. Slike perspektiver var blitt formulert i aviser og tidsskrifter gjennom en årrekke.2 Men Knudsen var den første som prøvde å få staten
aktivt med på å virkeliggjøre denne visjonen ved at staten direkte engasjerte seg i
elektrifiseringen.
At staten styrer i kraft av sin eiendomsrett, kalles gjerne «direkte styring». Denne typen direkte statlig engasjement i elforsyningen gjennom å kjøpe opp vannfall,
bygge kraftverk og anlegge kraftledninger er denne bokens hovedemne, og vi skal
kalle det statkraftengasjementet. Gunnar Knudsens initiativ i 1892 satte nettopp statkraftengasjementet på Stortingets dagsorden.
I første omgang var det statlige vannfallskjøp Knudsen tok til orde for: For å hindre at «spekulationsjobberiet» begrenset den produktive utnyttingen av vannkraften,
ville Knudsen at staten skulle kjøpe vannfall og selge dem videre til industrien uten
fortjeneste. I tillegg foreslo han at staten burde kjøpe vannfall som kunne tas i bruk
når statens jernbaner en gang i framtiden skulle legge om fra damp til elektrisitet.
Knudsens initiativ presset fram en prinsipiell debatt om statens forhold til den
nye teknologien. Forslaget om kjøp av vannfall til industrien ble forkastet, men i
årene fram til 1906 ble det kjøpt en rekke vannfall med tanke på å tilrettelegge for
jernbanens framtidige elektrifisering.
Med sin henvendelse til Stortinget i 1892 innledet Gunnar Knudsen et langvarig,
sterkt og, etter hvert, virkningsfullt arbeid for å få staten trukket med i landets elektrifisering. Som stortingsrepresentant, og senere som statsminister, kom Gunnar
Knudsen mer enn noen annen til å forme statens elektrisitets- og vannkraftpolitikk.
I tillegg til det direkte engasjementet tok staten i bruk et bredt register av indirekte styringsmidler for å påvirke elektrifiseringen: lover, forskrifter, økonomiske
støttetiltak, faglig veiledning o.l. var lenge langt viktigere enn den direkte styringen
på dette feltet. Allerede i 1891 hadde Stortinget vedtatt en lov med regler for elektriske anlegg. Loven skulle bidra til å øke sikkerheten ved slike anlegg. Kanalvesenet gjennomførte hydrologiske undersøkelser som skaffet kraftutbyggerne data om
vannføring i elvene, data av stor betydning for blant annet dimensjoneringen av
reguleringsanlegg og kraftverk. Videre utover i 1890-årene kom nye lover og administrative ordninger, blant annet en lov som åpnet for ekspropriasjon av grunn ved
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bygging av kraftledninger og et eget elektrisitetstilsyn som skulle føre kontroll med
sikkerheten ved elektriske anlegg. Tiltakene representerte første fase i oppbyggingen
av et statlig styringssystem for elforsyningen, der det direkte statkraftengasjementet
ennå bare inngikk som et underordnet element.
Statens interesse for den nye teknikken var begrenset om vi sammenlikner med
satsingen i mange andre sektorer. Mens staten selv hadde tatt initiativet til byggingen av landets første jernbane, opprettet dampskipsruter og anlagt de første telegraflinjer, kom engasjementet i elforsyningen først for alvor etter at enkeltpersoner,
private bedrifter og kommuner hadde introdusert elektrisiteten på de fleste viktige
bruksområder. I forhold til mange andre land var likevel den norske staten tidlig ute
med å tilrettelegge for elektrifisering. Dette gjelder særlig hvis vi også regner med
tiltakene som først og fremst hadde tatt sikte på å lette den mekaniske utnyttingen
av vannkraften, slik som vassdragsloven av 1887. Loven fikk etter hvert store konsekvenser også for bruken av vannkraften til produksjon av elektrisitet.
I dette kapitlet skal vi analysere omfanget og karakteren av det statlige engasjementet i elforsyningen fram til 1906 i det vi kan kalle elektrisitetens introduksjonsfase.
Året 1906 markerer nemlig et viktig skifte i statens vannkraft- og elektrisitetspolitikk.
For det første økte omfanget av statens engasjement vesentlig fra 1906. For det andre
prøvde staten fra dette tidspunkt aktivt å påvirke selve elforsyningens oppbygging

Norges første jernbane, Hovedbanen, ble åpnet
1. september 1854. Den trafikkerte strekningen
Christiania–Eidsvold. Dette xylografiet i SkillingMagazin 1857 viser toget ved ankomsten til
Eidsvold. Der ventet hjuldamperen Jernbarden,
som fraktet passasjerer videre over Mjøsa til
Lillehammer. Hjuldampere hadde trafikkert
Mjøsa siden 1840. Kanalvesenet hadde bygd
en dam ved Sundfossen i Vorma for å heve
vannstanden, slik at hjuldamperne kunne bruke
elva fra Mjøsa til Eidsvold.
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motsatt side: Vannkraften er blitt utnyttet
på mange måter gjennom historien. Som
transportvei for tømmer hadde vassdragene
stor betydning for utviklingen av skogbruket i
Norge. Tømmerfløting i Nordmarksvassdraget i
Oslomarka, 1934.

og virkemåte. Fram til 1906 var statens ambisjon bare å påskynde elektrifiseringen,
ikke å bestemme dens retning.

Professor Torkel Halvorsen Aschehoug
(1822–1909) skrev i 1894 artikkelen «Om de
forskjellige slags mekanisk drivkraft, som brukes
i økonomiens tjeneste». Artikkelen synes å ha
vært den første mer systematiske framstilling om
energibruken i Norge. Aschehoug var klar over
det store potensialet vannkraften utgjorde som
energikilde. Tresnitt i Skilling-Magazin, 1874.

F R A KA NA LV E SE N T I L VA S SD R AG S V E SE N
Fra to ulike kanter ble staten trukket inn i arbeidet med landets elektrifisering: For
det første gjennom tiltak rettet mot selve elektrisiteten som energibærer – det gjaldt
for eksempel loven om elektriske anlegg fra 1891 og loven fra 1894 som åpnet for ekspropriasjon ved anlegg av elektriske kraftledninger. Dernest ble staten både i Norge
og i en rekke andre land trukket inn i elektrifiseringen gjennom lovgivningen omkring og forvaltningen av vannkraftressursene.
Mange steder på kontinentet hvor vassdragene var viktige ferdselsårer, sto staten
som eier av vassdragene allerede før utnyttelsen for elproduksjon kom på tale. Finland, Sverige og Norge var vassdragsrettslige unntak i Europa, med utstrakt privat
eiendomsrett til vassdragene.3 Men også i disse landene hadde staten gjennom lovgivningen grepet inn for å regulere de mange interesser og virksomheter som var
knyttet til vassdragene, som ferdsel, fiske, tømmerfløting og industri. Norge hadde
fått en ny vassdragslov i 1887 som på flere punkter tok betydelig hensyn til industriens interesser for å utnytte kraftpotensialet i vassdragene.4 Lovkommisjonen som i
1881 hadde lagt fram forslag til ny vassdragslov, påpekte i sin innstilling at «industrien har taget et opsving, der synes at love den en ligeberettiget plads i rækken af
vort lands hovednæringsveie».5 Og utnyttingen av vannkraften var et viktig element
i dette industrielle oppsvinget. Vannkraften var både et supplement og et alternativ
til dampkraften for den moderne industri. I midten av 1890-årene var industriens
dampkraft beregnet til ca. 15 775 hk.6 De mekaniske vannkraftinstallasjonene var på
99 000 hk, hvorav 26 000 hk i kvernkaller, møller og sagbruk og 73 000 hk i tresli-

DA VINDEN VAR VIKTIGSTE KRAFTKILDE
Den kjente økonomen, juristen og politikeren T. H. Aschehoug prøvde i 1894 å gi en
oversikt over landets kraftkilder. I artikkelen «Om de forskjellige slags mekanisk
drivkraft, som bruges i økonomiens tjeneste»
tar han for seg den betydning mennesker,
hester, vind, dampmaskiner og vannkraft
har som energikilder. Som måleenhet brukte
Aschehoug «hestekraft». Et menneskes kraft
ble anslått til ca. 1/10 hestekraft. Aschehoug

regnet med at 60 prosent av landets omtrent
to millioner innbyggere var i arbeidsdyktig
alder. Disse kunne altså yte ca. 120 000 hk.
Landets 150 000 hester hadde en gjennomsnittlig størrelse som var «betydelig under
den i Europa almindelige» og kunne bare
regnes til 1/2 hk pr. hest (det vanlige i Europa
ellers var 6/10 hk pr. hest), dvs. totalt 75 000
hk. Norge hadde mindre levende hestekraft i
forhold til den arbeidsdyktige folkemengden

enn en rekke andre land, noe som skyldtes
at «vort land har en stor kystbefolkning med
forholdsvis lidet brug for hestekraft». Mens
Norge hadde 75 hester pr. 1000 innbyggere,
hadde for eksempel Sverige litt over 100 og
Danmark 175.
Aschehoug hadde skaffet rede på at det
var i drift 180 damplokomotiver som representerte 45 160 hk, og i industrien fantes det
618 dampanlegg på til sammen ca. 15 775 hk.
Det vesentligste bruksområdet for dampkraften var likevel dampskipene hvor
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det var installert 190 809 hk. Vinden var
imidlertid den klart viktigste energikilden
for mekanisk arbeid. De norske seilskipenes
yteevne representerte en drivkraft tilsvarende 400 000 hk, altså mer enn all dampkraft,
menneskelig og animalsk kraft til sammen.
Men det var landets vannfall Aschehoug
mente ville være framtidens energikilde.
En del vannkraft var allerede tatt i bruk.
Tidens industristatistikk hadde registrert
705 industrielle anlegg som utelukkende
ble drevet av vannkraft, mens 56 ble drevet

både med vann og damp. Men Aschehoug
hadde ingen tall for den kraftmengden som
disse vannfallene representerte. En senere
beregning har anslått utnyttet vannkraft i
1890 til 60 000 hk og i 1900 til 150 000 hk.
For å kunne anslå den framtidige betydningen av vannkraften hadde Aschehoug
bedt kanaldirektør Sætren om opplysninger.
Kanalvesenet hadde langt fra noen fullstendig oversikt over landets vannkraftressurser,
men kunne i hvert fall sende en liste over
noen av landets mest sentrale vannfall. Disse
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Teknologi basert på vannkraft var spesialisert
og stedstilpasset. Her en flishøvel fra 1880-årene
på Molstad kvern, Jaren. For mange er nok den
mest kjente teknologien av denne typen den
såkalte oppgangssaga, som var i bruk i Norge fra
begynnelsen av 1500-tallet.

representerte 263 305 hk. Med hensiktsmessig regulering mente Aschehoug disse
kunne yte betydelig mer. «Kunde det tænkes,
at Norge fik sine vandfald nogenlunde
fuldstændigen udnyttede, vilde det kunde
skabe sig en fabrikindustri, betydelig større
end den schweizeriske,» skrev Aschehoug.
Og i utnyttingen av vannkraften kunne
elektrisiteten bli en viktig løftestang. Ved
hjelp av elektrisiteten var det mulig «at føre
vandfaldenes kraft over større afstande til de
for industrielle anlæg bekvemmest belig-
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perier og papirfabrikker.7 Vannkraften
var altså tidlig langt viktigere for landets
industri enn dampkraften.
Vassdragsloven av 1887 åpnet for å
bygge demninger tvers over hele vassdraget slik at vannet kunne ledes til bedriftenes turbiner, og det ble gitt rett til
å ekspropriere feste for slike demninger.
Dessuten kunne staten gi tillatelse til å
regulere vassdragenes naturlige vannføring og til å ekspropriere nødvendig
grunn for å gjennomføre slike reguleringer. Vassdragsloven ga industrien langt
bedre muligheter for å utnytte vannkraften enn det for eksempel svensk og
finsk lovgivning åpnet for. Muligheten
til å demme opp og å regulere vannføringen var det sentrale energipolitiske
spørsmål i Sverige helt fram til 1918.
Det var først og fremst den mekaniske utnyttelsen av vannkraften som hadde motivert de industrivennlige paragrafene
i vassdragsloven av 1887, men loven skapte også et svært godt grunnlag for å bruke
vannkraft til produksjon av elektrisitet.
Foruten gjennom vassdragslovgivningen hadde staten lenge vært direkte engasjert
i forvaltningen av landets vassdrag gjennom et eget kanalvesen. En «Canal-Direction» var blitt opprettet i 1804, og i første halvdel av århundret hadde det vært drøftet

gende steder». Aschehoug refererte til et
møte av teknikere i England hvor man hadde
drøftet «at overføre norske vandfalds kraft til
England gjennom elektriske ledninger».
Aschehougs tall er ufullkomne, men
de antyder likevel noen viktige trekk av
energibruken i Norge før elektrisiteten
slo gjennom for alvor. Den industrielle
revolusjon på 1700- og 1800-tallet var også
en «energirevolusjon». Dampmaskinen var
viktig fordi den gjorde det mulig effektivt å
utnytte kullet som energiressurs. Nærhet til

kull-leiene ble en viktig lokaliseringsfaktor
for industrien. I Norge var kull lenge billig
fordi skipene som fraktet trelast til England
kunne ta kull som returlast. Likevel tyder
altså Aschehougs tall på at vannkraften var
viktigere for Norges industrialisering enn
dampkraften, en tendens som ble stimulert
ved utviklingen av stadig mer effektive
vannkraftturbiner fra midten av 1800-tallet.
Dampkraften var til størst nytte for skipsfarten og jernbanen, selv om det altså var
vinden som bidro mest som kraftkilde.
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Etter at den sto ferdig i 1892, ble Bandak–Norsjøkanalen straks en stor turistattraksjon, og Yngvar
Nielsen karakteriserer kanalen som «et storartet
arbeide» i sin Reisehåndbog over Norge fra 1893.

en rekke betydelige planer om kanalisering. Lenge var likevel Kanalvesenets praktiske oppgaver i hovedsak begrenset til slikt som elveforbygninger og tiltak for å hindre
flomskader. Etter å ha vært administrert sammen med både Havne- og Fyrvesenet,
ble Kanalvesenet i 1847 et eget direktorat. Instruksen for den nye kanaldirektøren
ga ham ansvaret for «rigets elvedrag, indsøer, jernbaner og canaler, overhovedet
alle kunstige communicationer, forsåvidt de ikke henhøre under Havnevæsenet eller landets almindelige Veivæsen».8 Kanalvesenet var altså en kommunikasjonsetat,
som ikke minst betydde mye for tilretteleggingen av fløtingen. «Kanaldirektoratet
ble skapt for å tilfredsstille tømmer- og trelastinteressene på Østlandet,» skriver historikeren Edgeir Benum.9
Gjennombruddet for selve kanalbyggingen kom på det såkalte «Kanal-Stortinget»
i 1854 hvor det ble bevilget penger både til kanalen i Haldenvassdraget og kanalen
Norsjø–Skien. Vedtakene må ses i sammenheng med andre samtidige initiativer for
å utvikle landets kommunikasjoner. I 1851 hadde Stortinget besluttet at Hovedbanen
Christiania–Eidsvold skulle bygges, og i årene 1854–55 ble den første statstelegraflinjen anlagt. En rekke tiltak for å lette veitrafikken og for å bedre postgangen ble også
gjennomført. Alt dette ble sett på som «allmennyttige foranstaltninger» som både
fremmet økonomisk vekst og leveforholdene i det hele. Gode kommunikasjoner var

forrige side: Mekanisk energioverføring.
Energikilden kan være vann, vind eller håndkraft,
og mekaniske overføringssystemer sørger
for at energien blir brukt til å løse konkrete
arbeidsoppgaver.
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en forutsetning for at det private initiativ skulle kunne utfolde seg, en del av grunnlaget for den private foretaksomhet som tidens liberalistiske ideologi satte så høyt.
Tiltakene ble ofte utført etter initiativ fra private og lokale interesser og med økonomiske bidrag fra disse.10 Fram til 1887 hadde for eksempel staten vært ansvarlig
for ca. to tredjedeler av de 4,3 millionene som var investert i kanaler og andre tiltak
for å gjøre vassdragene farbare, mens resten var gitt som distriktsbidrag fra private
interesser, kommuner og fylker.
Foruten Norsjø–Skien-kanalen og kanalen i Haldenvassdraget var Kanalvesenet
ansvarlig for å regulere Øyeren og for å bygge Kulleseid kanal og Bandak–Norsjøkanalen. Kanalvesenet hadde også andre mindre prosjekter. Gjennom sjøsenkninger ble jordbruksarealene utvidet, forskjellige arbeider for å lette fløtingen ble utført,
og vassdrag ble regulert og forbygget for å forhindre elvebrudd og oversvømmelser.

KA NA LV E SE N E T O G B RU K SE I E R N E I SK I E N S VA S SD R AG E T
I løpet av 1880- og 1890-årene ble tyngdepunktet i Kanalvesenets virksomhet flyttet
fra kommunikasjon til kraftforsyning. Skiftet var et resultat av flere samvirkende forhold. For det første så Kanalvesenet selv seg naturlig nok om etter nye oppgaver da
det ble klart at de store kanaliseringsarbeidene gikk mot slutten. Oppmerksomheten
ble rettet mot vannkraften. For det andre presset også private industriinteresser på
for at Kanalvesenet skulle legge forholdene til rette for økt utnytting av vannkraftressursene. For det tredje ble statlig kanaldrift og privat kraftforsyning stadig mer
innfiltret i hverandre. Vannkraftens betydning for landets økonomiske framgang
økte dessuten stadig.
I 1880-årene syntes det klart at kanalene ville få begrenset betydning for landets
kommunikasjoner. Det var naturlig at Kanalvesenet i denne situasjon prøvde å se
seg om etter nye oppgaver. I 1881 uttalte kanaldirektør Thorvald Heiberg at Kanalvesenet befant seg «i en avventende overgangsperiode, i hvilken det ikke ennu på forhånd kan se når og i hvilken utstrekning dets virksomhet vil anta en bestemt karakter». Men Heiberg mente at nye utfordringer ventet den gamle etat: «Vasdragene hos
os kan komme til å spille en ganske stor rolle i industriens tjeneste på grunn av sine
enorme forråd på drivkraft. Der vil bli stillet andre og større opgaver til Kanalvesenet og der vil da trenges en fullstendig organisasjon med talrigt fast personale.»11
Kanaldirektøren la særlig vekt på at de hydrologiske undersøkelsene måtte intensiveres. Slike undersøkelser var av stor verdi når man skulle bestemme vannfallenes
kraftpotensial og dermed størrelsen på en eventuell utbygging.
Industrien støttet som nevnt en slik omlegging. Da man i 1886 drøftet å slå Kanalvesenet sammen med Veivesenet, møtte forslaget sterk motstand både på faglig
ingeniørhold og fra næringsinteressene langs vassdragene. En komité i Den Norske
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Gunnar Sætren (1843–1928) var kanaldirektør
1891–1907. Han tok avgangseksamen ved Den
polytekniske høyskole i Zürich i 1865 og var
antakelig landets første diplomingeniør. Fra våren
1866 ble Sætren engasjert i Kanalvesenet, og fra
1887 var han anleggsbestyrer ved Bandak–Norsjøkanalen.
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Ingeniør- og Arkitektforening utredet spørsmålet om administrativ sammenslåing.
I komiteens innstilling fra februar 1889 ble det blant annet påpekt at «Navnet kanalvæsen er … kun en høist uegentlig betegnelse for denne virksomhed; det vil … være
rigtigere at benævne denne branche Vasdragsvæsenet og dets direktør vasdragsdirektøren». I framtiden ville Kanalvesenet først og fremst bringe til veie materiale og
data om vassdragenes bruk, være rådgiver og føre kontroll med vassdragene.12 Skien
Brugseierforening understreket i en uttalelse at «vort lands industri har krav på, at
der, – for at hjelpe den til at kunne på bedste måde udnytte landets rige vandkraft,
– opretholdes en selvstændig og dygtig etat af ingeniører, således som den kun kan
udvikles, når den ikke gjøres til en filial af andre forud fuldt optagne institutioner».
Brukseierne langs Haldenvassdraget støttet motstanden mot sammenslåing.
Resultatet var at Kanalvesenet fikk fortsette som en selvstendig enhet – til tross for
at det var slutt med kanalbygging i egentlig forstand etter at Bandak–Norsjø-kanalen
var ferdig i 1892. Særlig den økte betydningen av de hydrologiske undersøkelsene for
industrien bidro til å redde etaten.13 I 1890-årene ble det gitt ekstra bevilgninger til
slike undersøkelser. Av karakter minnet denne virksomheten om de alt aksepterte
statlige ansvarsområder som lå under Statistisk sentralbyrå, De geologiske undersøkelser og Den geografiske oppmåling.
At interessen forskjøv seg fra kommunikasjoner til kraft, forklares også ved at Kanalvesenets kommunikasjonsoppgaver og industriens vannkraftinteresser ble filtret
inn i hverandre, og at Kanalvesenet derfor gradvis ble trukket med i vassdragsreguleringer også for industrielle formål. Dette kan illustreres ved samspillet og konfliktene mellom staten og de private bruksinteresser i Skiensvassdraget. Kanalvesenet
hadde bygd kanalen Norsjø–Skien i årene 1854–63 for å lette fløtningen og for å
bedre transportforholdene i området. De reguleringsarbeider som ble utført ved
byggingen av kanalen, betydde mye også for å sikre en jevn vanntilførsel for sagbrukene og møllene i Skien-området.
I løpet av 1870-årene ble det anlagt en rekke tresliperier langs Skiensvassdraget.
Dermed økte også betydningen av en regulert vannføring. I 1876 besluttet brukseierne å bygge en dam ved Firingsfossen. Driftsbestyreren ved Norsjø–Skien-kanalen,
ingeniør Axel Borchgrevink, fikk i oppdrag å planlegge og bygge dammen. Mellom
kanalbestyreren og brukseierne utviklet det seg etter hvert et nært forhold. Da Skiens Brugseierforening ble dannet i 1881, var Borchgrevink med på å utarbeide foreningens lover. Samme år fikk han i oppdrag å anlegge en ny dam i Firingsfossen for
brukseiernes regning. På oppfordring fra brukseierne utarbeidet kanaldirektøren og
Borchgrevink i annen halvdel av 1880-årene planer for regulering av Tinnsjø. Borchgrevink tok ansvaret for å lede byggingen av reguleringsdammen for brukseiernes
regning og fungerte som brukseierforeningens tekniske konsulent.
Borchgrevinks dobbeltrolle som kanalbestyrer og brukseiernes rådgiver var lenge
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uproblematisk. Reguleringer utført av brukseierne var til fordel for kanaltrafikken
– og omvendt. Bandak–Norsjø-kanalen som ble påbegynt av Kanalvesenet i 1887 og
gjort ferdig i 1892, var nyttig også for brukseierne, og de bidro til finansieringen av
prosjektet.
Men etter hvert oppsto det også konflikter mellom hensynet til kanalens drift og
brukseiernes interesser. Så lenge kanaltrafikken var innstilt store deler av vinteren
på grunn av isforholdene, var ikke konfliktene så store. Om vinteren hadde brukseierne behov for å tappe fra magasinene. Men etter hvert som større dampskip begynte å trafikkere kanalen, kunne den holdes åpen store deler av vinteren. Da oppsto det uenighet om hvordan vannføringen skulle manøvreres. For å sikre høy nok
vannstand for trafikken ble det i vannfattige perioder holdt tilbake vann i kanalen
som brukseierne mente det var de som hadde rett til. Kanalvesenet og brukseierne
hadde også ulike oppfatninger om hvilke reguleringer som burde gjennomføres og
hvordan utgiftene til reguleringene skulle fordeles.
I utgangspunktet skulle det offentlige engasjement i vassdragsreguleringene avgrenses til det som gjaldt kanalen, til kommunikasjonsoppgavene. På et møte i Skien
i 1899, hvor brukseierne hadde argumentert for at staten måtte være med og bidra
til en utvidet regulering av Norsjø, ble dette poenget understreket av Borchgrevink:
«Der er virkelig mindre grund til for det offentlige at træde til for at regulere Norsjø,
da der ganske simpelthen dreier sig om at skaffe nogen flere hestekræfter til brugseierne i Skien. Dette er omtrent som man vil forlange af det offentlige at det skal skaffe
kul til en eller anden privatmands dampmaskine!»14 Men Borchgrevinks uttalelse var
satt på spissen. Det var etter hvert blitt vanskelig å skille klart mellom de offentlige
og de private interessene i vassdragsreguleringene. I 1896 hadde brukseierne tatt til
orde for en fullstendig reguleringsplan for Skiensvassdraget. Kanaldirektør Gunnar
Sætren mente en slik utredning om vassdragets regulering først og fremst ville være
i brukseiernes interesse, men den ville også tjene det offentlige: «Gjennom de af det
offentlige udførte kostbare farbargjørelsesarbeider i vasdraget er det offentliges og
brugsdriftens interesser kommet til på mange måder at berøre og gribe ind i hinanden og spørgsmålet om hvilke foranstaltninger, der i tilfælde måtte udføres for at
opnå en jevnere vandføring i vasdraget, bør derfor ikke betragtes som det offentlige
uvedkommende.»15 I april 1900 skrev Borchgrevink, som nå var overingeniør i Kanalvesenet, et brev til kanaldirektør Sætren hvor han spurte om «brugseierne i Skien
er juridisk berettigede til at fordre af kanalen eller det offentlige, at der til enhver tid
skal skaffes så meget vand, som brugseierne i Skien kan få til at gå igjennom sine
indtag».16 Overingeniøren mente at brukseierne ikke hadde noen slik juridisk rett.
Men ingen hadde forutsett den voldsomme industriekspansjonen langs vassdraget.
Selv om brukseierne hadde opptrådt urimelig, måtte Borchgrevink innrømme «at
det vilde være gavnligt om der kunde skaffes mere brugsvand i Skien … Brugenes
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Fra byggingen av en reguleringsdam ved Møsvatn
i 1908. Etter oppdrag fra Skiens Brugseierforening
hadde kanaldirektør Gunnar Sætren i 1902
lagt fram en omfattende plan for regulering av
Møsvatn. En dam etter denne planen sto ferdig
i 1906. I årene 1907–09 ble dammen utvidet og
ombygd.

betydning både for eierne, byen og distriktet er meget væsentlig».17 Kanaliseringens
og bruksdriftens interesser var dessuten så innfiltret i hverandre at det var «vanskeligt for det private initiativ at gjøre sig gjældende, når der er spørgsmål om yderligere regulering af vasdraget». På grunn av denne sammenfiltringen av interesser, men
også fordi industriens allmenne betydning hadde økt kraftig, mente overingeniøren
at det offentlige burde støtte reguleringsforetak som tjente industrien, i hvert fall når
det gjaldt undersøkelser og planlegging.
Og i denne retning gikk det. År 1900 bevilget Stortinget og Skiens Brugseierforening 2500 kroner hver for at Kanalvesenet skulle utarbeide en plan for Skiensvassdragets regulering. Sætren hadde planen ferdig i oktober 1902, og på grunnlag av
denne planen bygde Skiens Brugseierforening i årene 1903–06 en dam ved Møsvatn.18 Her var Norsjø–Skien-kanalen en av mange økonomiske bidragsytere. I 1907
ble den tidligere reguleringen i Tinnsjø erstattet med en ny dam. Planene for denne
ble utarbeidet av ingeniør Ingvar Kristensen i Kanalvesenet, som var engasjert av
Norsk Hydro. Hydro var hovedansvarlig for reguleringsarbeidene.
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Etter at Gunnar Knudsen vant gehør for sitt forslag om statlige kjøp av vannfall
med sikte på en framtidig elektrifisering av jernbanen, fikk Kanalvesenet ansvaret
for å forberede disse kjøpene og å forvalte de vannfallene som ble kjøpt inn.19
Kanalvesenet var en av de etablerte statlige institusjonene som ikke bare ble trukket inn i vannkraftutbyggingen og elektrifiseringen, men som også etter hvert selv
ble omformet i denne prosessen. Fra april 1889 hadde ingeniør Gunnar Sætren vært
kanaldirektør.20 I 1892 var det foruten Sætren sju fast ansatte i Kanalvesenet. I 1895
ble det opprettet en egen hydrologisk avdeling i Kanalvesenet med ansvar for de
hydrologiske undersøkelsene. Men i 1906 besto etaten fortsatt bare av Sætren og
seks fast ansatte. I tillegg var det til sammen ti ansatte ved Bandak–Norsjø-kanalen,
Norsjø–Skien-kanalen og kanalen i Haldenvassdraget. Men i 1907 ble Kanalvesenet
omdøpt til Vassdragsvesenet, og Vassdragsvesenet ble, som vi skal se, grunnstammen i det som til slutt ble Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Samtidig som staten tok fatt på en rekke oppgaver som var knyttet til utnyttingen
av vannkraften, møtte staten også elektrisiteten mer direkte – i første omgang som
en potensiell fare for liv, helse og eiendom.

Å R E G U L E R E D E T U K J E N T E O G F O R A N D E R L IG E
«Den materie, som denne lov skal omhandle, er forholdsvis meget ny, og meningerne om de forskjellige faktiske forhold er meget delte mellem videnskabsmændene.» Slik innledet arbeidsminister Hans Nysom sitt innlegg da han presenterte
proposisjonen om «Lov om foranstaltninger til betryggelse mod fare ved elektriske
anlæg» i Stortinget 18. juni 1891. Loven skulle forebygge «ildsvåde såvelsom fare for
menneskeliv» og bidra til å hindre forstyrrelser av telegraf- og telefonlinjer.21
Før 1891 fantes det ingen lover, forordninger eller statlige institusjoner som uttrykkelig tok sikte på å regulere landets elektrifisering. Det fantes ingen elektroteknisk kompetanse i Kanalvesenet. Statstelegrafen anvendte elektrisitet, men bare
svakstrøm og utelukkende som et medium for telegrafens primære oppgave: å overføre budskap.
Forsikringsselskapene hadde vært først ute med forskrifter om elektriske anlegg.
Det var brannfaren som opptok selskapene. Allerede 30. september 1882 hadde man
under et møte mellom forsikringsselskapene vedtatt forskrifter for elektriske anlegg
som man krevde at forsikringstakerne skulle følge.22 På denne tiden fantes det bare
en håndfull elektriske anlegg i Norge – alle sammen produserte utelukkende strøm
til belysning. På selskapenes kongress i 1885 drøftet man spørsmålet om forsikringspremiene burde nedsettes for dem som brukte elektrisk lys, men forslaget ble nedstemt. Samme år ble selskapenes forskrifter betraktelig utvidet og skjerpet.
I 1886 ble en tredje part trukket inn i forsikringsselskapenes regelverk, instal-
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latøren. Bruk av elektrisk lys skulle ikke føre til økt forsikringspremie hvis den som
hadde foretatt installasjonen sendte forsikringsselskapet en erklæring hvor han «på
tro og love» forsikret at forsikringsselskapets regelverk var fulgt. I slike forhold lå
kimen til samfunnsmessige ordninger om autorisering og forskrifter om kvalifikasjonskrav. I 1890 vedtok forsikringsselskapenes kongress igjen nye og mer utfyllende
«Regler for anvendelse af elektrisk belysning».
I mars 1891 mottok Arbeidsdepartementet en anmodning fra Den almindelige
Brandforsikringsindretning, senere Norges Brannkasse, om en lov på dette området. Institusjonen, som for øvrig selv lå under Arbeidsdepartementet, pekte på noen
sentrale utviklingstrekk ved elektroteknikken. I sin første fase hadde de elektriske
anleggene virket innenfor trange lokale rammer – og arbeidet med forholdsvis lave
elektriske spenninger:
«De hidtil iværksatte elektriske lysanlæg har i regelen kun været beregnede på et
enkelt brug eller en sammenhængende komplex af bygninger således, at der ikke
har været spørgsmål om længere ledninger med stærkere spænding, der i og for sig
kunde medføre nogen betydelig fare for ildsvåde, bortseet fra selve installationen, og
endnu mindre fare for menneskeliv.»23
Slike enkeltstående «lysanlegg», eller «blokkanlegg» som det het når det gjaldt
forsyningen av flere sammenhengende bygninger, preget elektrisitetens første tid.
De første elektrisitetsverk, eller sentralstasjoner, var dessuten drevet med forholdsvis lave spenninger.24
Det som utløste Brannkassens initiativ, var meldingene om det første kommunale
elektrisitetsverk som i 1890 var under bygging i Hammerfest – med vekselstrøm
og «en elektrisk lysledning med overordentlig stor spænding – indtil 1 000 volts».25
Brannkassen mente «det vel er at forudse, at elektriciteten også hertillands vil få en
ikke ringe anvendelse både til belysning og som drivkraft». Derfor var det både i det
allmennes og i den enkeltes interesse at det ble ført kontroll med slike anlegg. Den
høye spenningen, vekselstrømmen, anleggenes forgrening utover den enkelte bygning og kvartal og økningen i antallet anlegg løftet altså elektrisiteten inn i feltet for
«det almenes interesse».
Å beskytte folks liv, helse og eiendom gjennom lover og forskrifter representerte
ikke noe prinsipielt nytt. Loven om elektriske anlegg fra 1891 førte ikke til noen
politisk debatt mellom de folkevalgte. Arbeidet med loven var imidlertid preget av
en forståelig usikkerhet. Ikke bare var teknologien ny, men den endret seg svært
raskt. En lov er en treg institusjon og må utformes med spesiell omtanke når den
skal regulere forhold i hurtig forandring. Dessuten var det motstridende hensyn
som skulle ivaretas. Trygghet for liv og eiendom ble satt opp mot en rask spredning
av den nye teknologien. Statsråden understreket at for strenge regler ville kunne
«lægge utilbørlig hindringer i veien for denne sags udvikling». Etter en del fram og
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tilbake og etter at flere sakkyndige hadde uttalt seg, vedtok Stortinget enstemmig og
uten debatt loven om elektriske anlegg med 110 volt vekselstrøm og 500 volt likestrøm som grensen for når man trengte byggetillatelse for slike anlegg. Ett år senere
hadde Arbeidsdepartementet ferdig forskrifter til loven. Norge synes å ha vært det
første land i verden som fikk slike detaljerte statlige forskrifter for elektriske anlegg.

K R A F T OV E R F Ø R I N G E N E : V I K T IG E T R A N SP O RT SYS T E M E R
Loven om elektriske anlegg var altså et resultat av at elektrisitet med høye spenninger i økende grad ble transportert over stadig større avstander. Overføringene
kom snart til å krysse både private eiendomsgrenser og offentlige administrative
grenser. Denne utviklingen bidro på flere måter til å rette statens oppmerksomhet
mot elektrisiteten.
Det var særlig demonstrasjonen av den såkalte Lauffen-overføringen i Tyskland
i 1891 som hadde skapt bevissthet om overføringsteknikkens muligheter. I oktober
dette året hadde de to selskapene AEG og Oerlikon bygd et trefase overføringssystem fra et vannfall i Lauffen til den internasjonale elektrotekniske utstilling i Frankfurt. Overføringsavstanden var 175 km. Lauffen-overføringen fikk stor internasjonal
oppmerksomhet. I Den Polytekniske Forening og Teknisk Ukeblad ble resultatene
av overføringen tidlig referert og diskutert. Telegrafdirektør Jonas Rasmussen hadde
deltatt i kommisjonen som overvåket og målte resultatene av forsøkene, og han delte
sine erfaringer med det tekniske miljøet. Det var interessante diskusjoner om hvor
revolusjonerende Lauffen-overføringen egentlig var, men i alle fall skapte den bred
oppmerksomhet både om vannkraftens og elektrisitetens store muligheter. Nedenfor er milepælene i utviklingen av kraftoverføringene i Norge satt opp.
Milepæler i utviklingen av kraftoverføringene
i elektrifiseringens første fase
Elektrisitetsverk

Strekning

km

kV

Satt i drift

1. Hammerfest

Elmstrand–Hammerfest

1,8

1

1891

2. Hafslund

Hafslund–Fredrikstad

15

5

1897

3. Oslo Lysverker

Hammeren–Oslo

8,5

7

1900

4. Kristiansand

Kringsjå–Kristiansand

23

10

1900

5. Hafslund

Kykkelsrud–Slemmestad

84

20

1903

6. Drammen

Gravfoss–Drammen

40

20

1903

7. Hafslund

Kykkelsrud–Hafslund

43

50

1906

Loven om elektriske anlegg var altså ment å forhindre de negative konsekvensene
av kraftoverføringene. Det viste seg imidlertid snart at de vedtatte ordningene var
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utilstrekkelige. Særlig var det lite tilfredsstillende at politiet var satt til å overvåke
at lov og forskrifter ble overholdt, siden politiet manglet kunnskap til å løse en slik
oppgave tilfredsstillende. I 1896 kom det en ny lov om elektriske anlegg som blant
annet forutsatte et eget elektrisitetstilsyn med fem fast ansatte tilsynsmenn – for
øvrig de første statsansatte som hadde elforsyningen som viktigste arbeidsfelt. Samtidig ble det opprettet en elektrisitetskommisjon som blant annet skulle uttale seg
om konsesjonssøknader etter den nye loven.
Både elektrisitetstilsynet og elektrisitetskommisjonen ble administrativt plassert
utenfor Kanalvesenet. Koplingen mellom vannkraft og elektrisitet var fortsatt forholdsvis løs: Av landets 614 elektriske anlegg26 i 1901 var 348, eller godt over halvparten, dampdrevne, 215 var drevet av vannkraft og 34 med gass.27 Men selv om
dampanleggene var flest, var det vannkraftanleggene som representerte den klart
største del av generatorkapasiteten, nesten 70 prosent.
Overføringsledningene for elektrisitet fungerte lenge som en integrert del av det
enkelte produksjonsanlegg. De var derfor ikke sett på som kollektive goder på linje
med telegraf eller jernbaner som det var naturlig at staten overtok anlegget og driften av. Men i samsvar med tilsvarende ordninger for andre transportanlegg, ble det
i 1894 gitt en egen lov «om tvungen afståelse af grund m.v. til anlæg af elektriske
kraftledninger». Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening hadde henvendt seg til
Arbeidsdepartementet og henvist til at staten på tilsvarende felt hadde åpnet for ekspropriasjon: «På alle andre felter, hvor en grundeier har kunnet stille sig hindrende
imod et – direkte eller indirekte – almennyttigt foretagende, er dette ved lovgivning
bleven forebygget.» Departementet støttet foreningens initiativ og uttalte at en utvidelse av ekspropriasjonsretten på dette området var «så meget mindre betænkelig, som de indskrænkninger eller ulemper, som herved vil påføres vedkommende
grundeiere, som regel vil være forholdsvis lidet betydelige ligeoverfor de store almene og private interesser der knytter sig til sådanne anlæg». Også på dette området
var Norge tidlig ute. Sverige fikk for eksempel sin tilsvarende ekspropriasjonslov
først i 1902.
Kraftoverføringsteknikken fikk størst oppmerksomhet ved de økte mulighetene
den ga til å utnytte landets vannkraft som energikilde. Den nye teknikken økte verdien av landets mange vannkraftkilder. Vannfall langt utenfor allfarvei kunne nå få
en betydelig økonomisk verdi. Et viktig økonomisk og sosialt spørsmål var hvem
som skulle få gleden av denne verdiøkningen. Bøndene som ofte eide vannfallene i
utgangspunktet? Gründerne og den industrien som bygde kraftverkene? Eller forbrukerne som skulle bruke kraften? Hva med bygdene og kommunene hvor vannkraften var lokalisert? Kanskje samfunnet som helhet gjennom staten burde få glede
av verdistigningen? Meningene i den offentlige debatt var delt.
Spørsmålet om hvem som skulle få del i de verdier som vannkraften representerte,
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kom for alvor inn i den politiske debatt i forbindelse med konsesjonslovene etter
1906. Men problematikken var synlig alt i Gunnar Knudsens brev til Stortinget 15.
februar 1892.

S TAT SK R A F T F O R J E R N BA N E O G I N D U ST R I ?
I sitt brev til Stortinget påpekte Knudsen nettopp betydningen av kraftoverføringsteknikken: «Det er konstateret, at kraft i form af elektricitet kan uden væsentlig
krafttab overføres på betydelige afstande, eller med andre ord vandkraft, der nu i
afsidesliggende dalfører spildes uden nogensomhelst værdi, vil uden tvivl i fremtiden kunne udnyttes.» Knudsen trakk fram tre viktige bruksområder for elektrisiteten – som drivkraft i industrien, til jernbaner og til framstilling av metaller. «Statsøkonomisk set» var det en stor fordel at elektrisiteten kunne erstatte importert kull.
Men «spekulationsånden» sto i fare for å kunne hemme elektrifiseringen: «Det er
naturligt, at spekulationsånden med disse udsigter for øie vil kaste sig over indkjøb
af vandfald i sikker forventning om at kunne realisere en betydelig gevinst på det legitime næringslivs bekostning … En sådan fordyrelse af naturkraften vil imidlertid
medføre en hæmmende indflydelse på dens anvendelse og således ialfald indirekte
skade landet og dets befolkning.»
Knudsen mente det var «det legitime næringsliv» og «landet og dets befolkning»
som burde nyte fruktene av vannkraftens verdiøkning, ikke spekulanter og utenlandske kapitalister. Derfor var det nødvendig at staten grep inn. For å kunne redde
så mye som mulig fra spekulantenes hender, foreslo Knudsen at Stortinget bevilget
penger til kjøp av tre typer vannfall:
1
2
3

Vandfald, der kan have udsigt til at blive benyttet som drivkraft for jernbaner.
Vandfald, der ved sin eiendommelige skjønhed er af vigtighed for turisttrafiken.
Vandfald, der kan benyttes til industrielt og andet brug.

Knudsen foreslo at det ble bevilget 50 000 kroner til slike vannfallskjøp.
De tre kategoriene vannfall representerte temmelig forskjellige interesser. Jernbanen var på forhånd et statlig anliggende, derfor ville ikke kjøp av vannfall til denne
bety noe prinsipielt nytt statlig virksomhetsområde. På den annen side var det såpass
mye usikkerhet knyttet til den elektriske jernbanedriften at det ikke var noen selvfølge å satse mange penger på slike innkjøp. Forslaget om kjøp av vakre vannfall for
å sikre turisttrafikken kan ses på som en tidlig støtte for naturvernsaken, men heller
ikke dette forslaget representerte noe prinsipielt nytt. Staten hadde i 1884 overtatt
Bøkeskogen ved Larvik for at «Norges smukkeste og eneste større bøgeskov, for alle
tider sikres».29 Naturverndelen av Knudsens forslag ble imidlertid ikke behandlet av
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Allerede fra stiftelsesåret 1868 viet Den Norske
Turistforening de spektakulære fossefallene
stor oppmerksomhet som turistattraksjoner.
Skjeggedalsfossen (Ringedalsfossen) ved Odda,
med 160 meters fritt fall, var en stor attraksjon
for utenlandske turister helt fra 1830-årene.
Foto fra århundreskiftet. Fossen ble bygd
ut av Aktieselskabet Tyssefaldene fra 1906.
Gunnar Knudsen foreslo på Stortinget i 1892
at staten burde kjøpe vannfall med verdi som
turistattraksjoner for å sikre dem mot utbygging,
men forslaget ble ikke fulgt opp.

Stortinget, men sendt videre til Den Norske Turistforening. Turistforeningen hadde
helt fra starten i 1869 viet de viktigste turistattraksjonene Rjukanfossen, Vøringsfossen, Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene stor oppmerksomhet.
Knudsen forutsatte i sitt forslag at de vannfallene som staten kjøpte til industrielt
bruk, helt eller delvis kunne overdras til private på rimelige vilkår, så sant det offentlige ikke selv hadde bruk for dem. Forutsetningen for å la private overta fallene var
at de ble utnyttet til produktiv virksomhet og ikke til spekulasjon. Statlige kjøp av
vannfall for videresalg på bestemte vilkår var altså Knudsens forslag for å sikre en
rimelig fordeling av de verdier som lå i vannkraften og for å stimulere industriutviklingen. Statlige vannfallskjøp kunne virke regulerende på omsetningen uten formelt
å berøre eiendomsretten.
Men det finnes en tvetydighet i Knudsens brev. Han mente det ville være mest
effektivt «at bringe al ubenyttet vandkraft ind under statens eiendomsområde», slik
som det ble arbeidet for i Sveits. Når han ikke foreslo dette, synes det å være fordi

staten møter elektrisiteten

den «gjældende lovgivning» og «den gjængse opfatning af eiendomsretten» gjorde
dette vanskelig, ikke fordi han oppfatter dette som prinsipielt galt.
Som vi skal se i neste kapittel, viste Knudsen seg å være mindre redd for statsinngrep og statsdrift i elforsyningen enn mange andre borgerlige politikere. Likevel
understreket han ved flere anledninger at han med sitt forslag i 1892 bare hadde
tenkt på statens rolle som en slags grossist i vannfall. Så sent som 10. desember 1900
tok Knudsen dette punktet opp i Stortinget under diskusjonen om bevilgningene til
Kanalvesenet. Han mente forslaget fra 1892 var blitt «misforstået og misbrugt»:
«Jeg mente nemlig også dengang, at staten skulde kjøbe vandfald, som var skikkede for industrielt brug, men det har aldrig været min mening, at man derved
skulde gå over til statsdrift, industriel statsdrift, aldrig. Min mening var den, at staten skulde tage vandfaldene ud af spekulanternes hænder for at holde dem tilgode
for industriens mænd, som vil udnytte dem til industri.»30
Staten skulle kjøpe vannfall når man kunne få dem billig og selge dem til innkjøpspris med tillegg av renter. Målet med statens tiltak skulle være å sikre rimelige
priser på vannkraft og dermed på elektrisk kraft.
Men var Knudsens forslag om å bevilge 50 000 kroner til vannfallskjøp egnet til å
forhindre fossespekulasjonen? Var ikke dette altfor beskjedent til å kunne bety noe
i forhold til den utviklingen man her øynet? Fem dager etter at Knudsen skrev sitt
brev til Stortinget, hadde professor Waldemar Christopher Brøgger en stor artikkel
i Verdens Gang med tittelen «Vore vandfald» som reiste slike spørsmål. Brøgger understreket innledningsvis at landet hadde all grunn til å være Knudsen takknemlig
«fordi han har vakt forslag i denne for vort lands udvikling så viktige sag». Brøgger
argumenterte positivt for at «staten optræder som en hovedejer af landets krafttilgang», som en «hovedejer af landets drivkraftforråd». Ved å eie en betydelig del av
landets vannfall kunne staten bidra til å regulere industriens utvikling «hvad navnlig ligeoverfor den udenlandske kapitals indgriben i vore små forholde vilde kunne
komme til at være af største betydning».
Brøgger mente at Knudsens forslag om 50 000 kroner var altfor beskjedent. For et
så lavt beløp ville ikke staten kunne bli noen hovedeier av landets drivkraft. Statens
innkjøp av vannfall burde i hovedsak gjøres unna i løpet av kort tid – ikke trekkes ut
over mange år: «Det er nemlig sandsynligt, at salgsværdien af bekvemt beliggende
og med for industrielle anlæg fordelagtige omgivelser udrustede vandfald i løbet af
få år vil stige …»
Brøgger gikk altså lenger enn Knudsen. Det spørs om ikke Knudsen var enig i
mange av Brøggers vurderinger, men at han hadde en mer realistisk oppfatning av
hvor langt Stortinget kunne beveges. Som Brøgger selv skrev i sin artikkel: «… det
kan vel hænde, at mange vil finde det altfor dristigt, at staten bør tildeles den rolle,
som forslaget tilsigter.»
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Professor Waldemar Christopher Brøgger
(1851–1940) var blant annet universitetets første
rektor 1907–11, stortingsmann for Aker 1906–09
og en internasjonalt kjent geolog. I 1892 gikk han
offentlig ut og støttet Gunnar Knudsens forslag
om statlige kjøp av vannfall. Under debatten om
konsesjonslovene i 1909 kom han imidlertid på
kollisjonskurs med Knudsen.
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Brøgger fikk ingen svar verken i Verdens Gang, i noen av de andre store avisene
eller i de tekniske fagtidsskriftene. Saken utløste ikke noen offentlig debatt. Den
politiserende offentlighet synes å ha vært usikker på hvordan man skulle stille seg til
Knudsens initiativ. Det var også Stortinget.

E N U SI K K E R BU D SJ E T T KOM I T É
Knudsen foreslo å etablere et helt nytt statlig virkefelt – om enn i det små. Som Stortingets budsjettkomité skrev: «… forslaget går ud på en bevilgning, der omfatter et
helt nytt, hidtil ukjendt område.» Forslaget førte til den første offentlige utredning
om statens rolle i vannkraftutbyggingen og ga støtet til den første stortingsdebatten om dette emnet. Brevet ledet også fram til den første bevilgningen til statlig
kjøp av vannkraft til elforsyningsformål i 1894. I 1895 ble den første «statkraftfossen»
kjøpt: Paulenfoss i Vennesla. Vannfallet var tenkt for framtidige kraftleveranser til
jernbanen. Indirekte var forslaget også årsak til at de hydrologiske undersøkelsene i
Kanalvesenet ble intensivert.
Stortingets budsjettkomité, som fikk Knudsens forslag til behandling, følte seg
tydelig usikker på de problemstillinger Knudsen hadde formulert.31 Til hjelp for
komiteen hadde Kanalvesenet laget en oversikt over kraftpotensialet i Sør-Norges
vannfall. Komiteen ba dessuten departementet om å få opplysninger om de sveitsiske tiltakene for å sikre statlig kontroll over vannkraften. Komiteens innstilling av
21. juni 1892 konkluderte med at saken burde sendes tilbake til regjeringen, slik at
departementet kunne se nøyere på saken. Komiteen ville foreløpig ikke uttale seg
om forslaget. Den uttrykte imidlertid forståelse for å sikre kraft til jernbanens elektrifisering, men var svært skeptisk til kjøp av vannfall til industrien.
Arbeidsdepartementet huset ingen ekspertise på elektrotekniske spørsmål. Men
spørsmål om vannfall hørte naturlig inn under Kanalvesenets arbeidsområde. For
arbeidsminister Hans Nysom var det naturlig å henvende seg til sin tidligere sjef og
kollega, kanaldirektør Gunnar Sætren.
I sin betenkning av 29. oktober 1892 framholdt Sætren at spørsmålet om statens
kjøp av vannfall var et «socialpolitisk spørgsmål». Det var tydelig at kanaldirektøren
så positivt på at det offentlige ervervet vannfall for alle de tre formål Knudsen hadde
nevnt. Særlig la han vekt på nytten av vannfall som et middel for å fremme småindustri. Utvikling av småindustrien var et «særligt middel til arbeiderspørgsmålets
løsning og finder heri et middel til at modarbeide de onder, som den centraliserede
storindustri med til den yderste gjennemførelse af arbeidets deling og anvendelse af
maskiner medfører».32 Mens dampen hadde ført til sentralisering, åpnet elektrisiteten for en desentralisert industriutvikling.
Kanaldirektørens vurdering samsvarte med de tanker man hadde gjort seg i brede
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kretser i utlandet og foregrep argumenter som skulle bli sentrale under diskusjonene om vannkraft- og konsesjonspolitikken fra 1906.33 Kanaldirektørens sosialpolitiske synspunkter fikk imidlertid liten etterklang i de videre utredninger og debatter
om staten og vannkraften i 1890-årene. Storindustrien var foreløpig ikke ansett som
noen stor trussel i vårt land.34
Sætrens redegjørelse ga ikke Arbeidsdepartementet tilstrekkelig grunnlag for å
lage en innstilling til Stortinget om Knudsens forslag. Departementet måtte gå utenfor forvaltningen for å finne relevant faglig kompetanse. I september 1893 henvendte
departementet seg til Den Polytekniske Forening og ba om å få vurdert Knudsens
forslag. Den Polytekniske Forening nedsatte en komité for dette formålet med tidligere arbeidsminister Nysom som formann.35
Våren 1894 kom endelig de første resultatene av Knudsens initiativ. Stortinget fikk
seg forelagt et forslag som var utarbeidet av Stortingets jernbanekomité og Den Polytekniske Forening i fellesskap. Forslaget hadde fire hovedpunkter:
1

2
3
4

Det skulle utarbeides en lov som utvidet ekspropriasjonsretten til å gjelde
erverv av vannfall til drift av statens jernbaner og verksteder, samt grunn til
anlegg av elektriske kraftstasjoner.
Det skulle bevilges 10 000 kroner til vannkraftundersøkelser ved Kanalvesenet.
Det skulle bevilges 50 000 kroner til et fond for kjøp av vannkraft til elektrisk
drift av jernbaner.
Det skulle nedsettes en kommisjon for å utrede «den elektriske Jernbanedrifts
nuværende stilling og udvikling» og eventuelt foreslå slik drift ved våre jernbaner.

Stortinget vedtok de tre første punktene enstemmig, selv om det ble, slik vi skal se,
en del meningsutveksling om punkt 3, om vannfallskjøp til jernbanene. Det siste
punktet om en ny elektrisitetskomité utløste imidlertid en lang debatt. Stortingets
jernbanekomité hadde opprinnelig innstilt på at en komité på sju mann skulle utrede jernbanespørsmålet. Opposisjonen mente at dette ville bli en altfor stor og dyr
komité når det ennå ikke var samlet inn noe materiale som komiteen kunne bearbeide. Etter en rekke kampavstemminger vedtok Stortinget til slutt en slags minimumsløsning og sendte to teknikere til utlandet med stipend for å studere elektrisk
jernbanedrift. Året etter, i 1895, ble det imidlertid oppnevnt en elektrisitetskomité
som skulle vurdere mulighetene for elektrisk drift av norske jernbaner. Denne elektrisitetskomiteen som leverte sine utredninger i 1897, sto også bak forslaget om å
organisere et eget elektrisitetstilsyn.
Før vi ser nærmere på debatten om kjøp av vannfall til jernbanen, skal vi ta for
oss skjebnen til Knudsens mer radikale forslag om statlige oppkjøp av vannfall til
industrien.
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Dampdrevne lokomobiler ble produsert i Sverige
fra begynnelsen av 1900-tallet og importert til
Norge fra 1910. De ble i hovedsak brukt som
trekkraft til vogner i gruver, på anlegg og i
skogsdrift.

I N G E N S TAT L IG E VA N N FA L L F O R I N D U S T R I E N
Gjennomgående var både de teknikere og de politikere som var med å utrede og diskutere vannkraft- og elektrisitetsspørsmål i midten av 1890-årene, preget av en sterk
teknologientusiasme med stor tro på elektrisitetens muligheter. Debatten dreide seg
mer om hvor fort utviklingen ville gå.
Komiteen i Den Polytekniske Forening som hadde fått i oppdrag å utrede Knudsens forslag, stilte seg naturligvis også positivt til elektrisiteten.36 Komiteen håpet at
landets rikelige vannkraft kunne bidra til «et stort og kraftig økonomisk opsving for
vort folk».
Men vannkraftens betydning for nasjonaløkonomien ga ikke tilstrekkelig grunn
for staten til å gripe aktivt inn i utviklingen. Komiteen konkluderte negativt når det
gjaldt statlige kjøp av vannfall til industrien, enten det var til større eller mindre
industri.
Prinsippene bak komiteens avvisning er ikke helt lett å forstå. Men likebehand-
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lingsprinsippet synes å ha spilt en viktig rolle. I midten av 1890-årene var elektrisiteten fremdeles først og fremst et byfenomen, og komiteen hadde tydeligvis vanskelig
for å se at den noen gang for alvor ville nå landsbygda. Komiteen synes å ha ment at
det var urimelig å sette statens ressurser inn til fordel for en mindre del av befolkningen.
Ikke staten, men kommunene og de private interesser, burde fortsatt være de sentrale aktører på dette område. Kommunene var bedre egnet enn staten til å foreta et
økonomisk fornuftig valg når det gjaldt kjøp av vannkraft.
Komiteen var tilsynelatende godt fornøyd med utviklingen så langt og fant derfor
ingen grunn til at staten skulle gripe inn. Under sin behandling av Knudsens forslag
i 1892 hadde budsjettkomiteen uttalt at mange ville finne det «ufornødent af staten
at gribe ind, sålænge det ikke kan påvises, at de nuværende forholde medfører farer
og ulemper for samfundets jevne og sunde udvikling».
På samme måte som professor Brøgger synes Den Polytekniske Forenings komité
å ha ment at statlig oppkjøp av vannfall bare ville ha noen effekt på kraftprisene hvis
staten skaffet seg svært mye av den aktuelle vannkraften; staten «måtte tendere mod
at monopolisere vandkraften». Dette ville selvsagt kreve store utlegg og derfor lett
skape store finansielle problemer. Dessuten ville gjennomføringen av et slikt prinsipp representere et sterkt inngrep i den private foretaksomhet. En slik framgangsmåte sto i strid med de prinsipper som landets økonomi alltid hadde vært ledet
etter: «Den vilde i virkeligheden være en gjennemførelse af et i sin grund fuldkomment socialistisk statsprincip og vilde neppe uden gjennemgribende omforming af
samfundet i sin helhed lade sig realisere.»
I 1897 presenterte den statlige elektrisitetskomiteen av 1895 sin utredning. Denne
inneholdt i hovedsak de samme konklusjoner som utredningen til Den Polytekniske
Forening, men viste likevel en klar glidning i argumentasjonen.37 Også Elektrisitetskomiteen mente vannkraften nå hadde fått en uant nasjonaløkonomisk betydning,
og at det var naturlig å spørre om ikke staten i større eller mindre utstrekning burde
skaffe seg eiendomsretten til vannfall. Dette var den eneste måten å sikre at vannkraften for alltid ble forbeholdt norske interesser. Men en slik statlig monopolisering
av vannkraften ville heller ikke elektrisitetskomiteen foreslå. På den annen side støttet komiteen kjøp av vannkraft til jernbanen, og kjøpene kunne gjerne spres over
store områder. Begrunnelsen var at de lange banestrekningene likevel krevde store
overføringer, derfor var det ikke avgjørende om vannfallene lå like ved linjene. Et
tett nett av småbaner ville i framtiden trenge elektrisitet. Disse vannfallene kunne
i mellomtiden nyttiggjøres ved utleie på rimelige vilkår til industrien. Flertallet av
landets vannfall ville en eller annen gang også kunne bli brukt til jernbanen, slik at
det var liten risiko forbundet med å kjøpe vannfall selv der hvor det for tiden ikke
var prosjektert noen jernbane.
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Et moderne borgerlig hjem. Familien til
fabrikkeier H. O. Rosendahl i Bergen, fotografert
i 1894, samlet under en enslig elektrisk lyspære
i taket – og med parafinlampen hengende i
reserve. Det elektriske lyset var installert allerede
i 1885. Elektrisk belysning i hjemmene ble lenge
sett på som luksus. Men etter 1905 bidro blant
annet introduksjonen av nye og mer holdbare
metalltrådslamper til at bruk av elektrisk lys ble
betydelig rimeligere.

Ut fra slike synsmåter ble det egentlig ikke så stor forskjell mellom Knudsens
forslag om kjøp av vannfall til industri og komiteens forslag om kjøp av vannfall
til jernbanen. I denne retning gikk også komiteens oppsummering. Den mente at
«staten ved den foreslåede fremgangsmåde for indkjøb vil kunne virke i en vis grad
regulerende på vandfaldspriserne, hvad man skulde antage vil være specielt i industriens interesse».
I debatten i Stortinget inntok representantene oppfatninger som befant seg mellom den klare avvisningen fra Den Polytekniske Forening og det noe mer åpne
standpunktet til elektrisitetskomiteen. Ingen støttet aktivt opp om Knudsens industrivennlige linje, men de bevilget gjerne til vannfall for jernbanen – og lot det være
usagt om disse vannfallene i framtiden også kunne leies ut til industri. Det var bred
enighet om at elektrisiteten var noe svært positivt, mens «statssosialisme» var noe
ytterst negativt. Innenfor denne rammen foregikk debatten.
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H VO R F O R I K K E STAT E N ?
I utredningene og debattene i samtiden er det vanskelig å finne utfyllende og prinsipielt tilfredsstillende begrunnelser for avvisningen av Gunnar Knudsens forslag
om kjøp av vannfall til industrien. Viktige deler av statens grunnlagsinvesteringer
i for eksempel jernbaner hadde bare utvalgte distrikter direkte glede av. En avgjørende begrunnelse for statens investeringer her var jernbanens indirekte virkninger
på landets økonomiske vekst og modernisering. Men kunne ikke slike argumenter
også knyttes til elektrisiteten? Gjennom Hypotekbanken hadde staten sørget for at
bøndene kunne skaffe seg lån til lav rente. Kunne det ikke være på sin plass at staten
også skaffet den nye industrinæringen rimelig tilgang til sine produksjonsmidler?
Noe prinsipielt skifte i statens holdning til grunnlagsinvesteringer synes ikke å ha
inntrådt i 1880- eller -90-årene. Historikeren Fritz Hodne har vist hvordan statens
grunnlagsinvesteringer i utdanning, jernbaneanlegg, post osv. på 1800-tallet varierte med statens inntekter, det vil først og fremst si tollinntektene. Gode økonomiske
konjunkturer med stor utførsel og innførsel ga staten store tollinntekter som gjorde
det lettere å få gjennom investeringsvedtak, og omvendt under lavkonjunkturer. De
dårlige tidene i 1880-årene førte til et svært lavt nivå på de statlige grunnlagsinvesteringene. Men så steg disse investeringene sterkt i 1890-årene.38
Det var imidlertid viktige forskjeller mellom de tekniske og økonomiske egenskapene til de tidlige elforsyningssystemene på den ene side og kommunikasjonssystemer som jernbane, telegraf og post på den andre. De tidligste elforsyningssystemene
var i hovedsak lokale, de krevde forholdsvis små investeringer, og det var til dels tale En Swan lampekonstruksjon fra 1884
om rent bedriftsinterne anlegg. Overfor større elektrisitetsverk som leverte strøm til – 110 volt – brukt ved H. O. Rosendahls
spinneri i Fana. Den engelske fysikeren
mange abonnenter, var det mer naturlig at kommunen grep regulerende inn, enten Joseph Wilson Swan utviklet glødelampen
ved forskrifter og konsesjonsordninger eller ved selv å overta forsyningen. Elektrisi- omtrent samtidig som Thomas Edison. Når
tetsforsyning var på denne tid mer å sammenlikne med for eksempel vannforsyning Edisons lamper etter hvert konkurrerte ut
lampene til Swan, skyldtes det blant annet
og gassverk enn jernbane og telegraf.
at Edison la stor vekt på selv å utvikle både
Og staten var bare ett av flere redskap til å få løst de grunnleggende samfunns- produksjons- og distribusjonssystemet og det
installasjonsmateriellet som trengtes for å få
oppgavene. Statens rolle ble vurdert i forhold til de oppgaver som private bedrifter, lampene til å fungere. Edison utviklet et helt
kommuner og frivillige sammenslutninger var i stand til å ivareta. Utredningen til «lyssystem», mens Swan bare hadde frambrakt en
Den Polytekniske Forening hadde pekt på at det var kommunene og de større pri- komponent til et slikt system. Foto: Norsk Teknisk
Museum.
vate bedriftene som burde gå i spissen for elektrifiseringen. Og både kommuner og
private bedrifter hadde engasjert seg sterkt for å dra nytte av den nye teknologien.
Etter at den første elektriske buelampen ble tent på Lisleby Brug ved Fredrikstad i
1877, ble elektrisiteten tatt i bruk først til lys, så til kraft, dvs. mekanisk arbeid, og til
slutt også til varme i forskjellige former. Elektrisitetsverk ble snart anlagt i alle landets større og middelstore byer, og elektrisiteten fikk fotfeste innenfor de fleste næringer. Et viktig unntak var jordbruket. Introduksjonen av elektrisiteten i bygdene
kom først godt etter århundreskiftet.
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I 1906 var det registrert 757 elektriske kraftanlegg med en samlet effekt på
70 246 kW, det vil si ca. 95 465 hk. Dette var et imponerende gjennombrudd for en
ny og avansert teknologi i et land som lå utenfor Europas industrielle kjerneområde.
Det er vanskelig å finne pålitelig statistikk for internasjonal sammenlikning for denne perioden. Men mye tyder på at Norge allerede ved århundreskiftet var i ferd med
å bli et av de ledende elektrisitetsland, klart etter USA og Sveits i elektrisitetsforbruk
pr. innbygger, men omtrent likt med Sverige og Tyskland og foran Storbritannia,
Frankrike og Italia.39 Elektrifiseringen foregikk i hurtig tempo nettopp ved hjelp av
private og kommunale initiativ, her var det ingen åpenbar svikt som det var påkrevd
at staten skulle kompensere.

J E R N BA N E N O G « D E N E L E K T R I SK E ST R ØM S
H E M M E L IG H E D SF U L D E K R A F T »
Selv om Gunnar Knudsens forslag om å sikre industrien billige vannfall møtte mye
motstand, fikk han altså bred støtte for forslaget om statlig kjøp av vannkraft for
elektrifisering av jernbanen. To ekspertkomiteer gikk inn for dette – og Stortinget
samlet seg stort sett enstemmig om de foreslåtte bevilgningene, selv om det ble debatt om hvor mye ressurser som skulle satses på dette feltet. Når det gjaldt å bedømme tidspunktet for jernbanens elektrifisering, tok både mange fagfolk og politikere
sørgelig feil. Blant dem var Gunnar Knudsen.40
Det tekniske miljøet i Norge hadde vært oppmerksom på de spesielle mulighetene landet hadde for elektrisk drift av jernbanene en god stund forut for Knudsens
forslag. Ingeniørløytnant Edvard Kolderup skrev for eksempel i 1887 i Norsk Teknisk
Tidsskrift en artikkel om «Elektriske jernbaner» hvor han understreket betydningen
av å følge nøye med på de ulike forsøk som foregikk i utlandet på dette området, for
«når nu nutidens storartede opfindsomhed og fremskridt på videnskabens og industriens område har bragt det til, at man kan forvandle vandkraften til elektricitet og
med den elektriske strøms hemmelighedsfulde kraft sætte jernbanevogne, maskiner,
både etc. i bevægelse, så er den tanke så tillokkende at ville forsøge at bringe opfindelsen i anvendelse også hos os».41
En oversikt i Norsk Teknisk Tidsskrift i 1888 viste at det i tiden 1881–85 var anlagt
12 elektriske baner i Europa, mens det tilsvarende tallet i USA for årene 1885–88 var
34. I 1887 ble det søkt om konsesjon på et elektrisk sporveisanlegg i Kristiania. Men
konsesjon ble ikke gitt før i 1892, og først i januar 1894 kunne den første elektriske
sporveien her i landet prøvekjøres. Anlegget fikk elektrisitet fra et dampdrevet kraftverk. Fram til århundreskiftet var det bygd ni elektriske baner i Norge, fem sporveier42 og fire godsbaner.43
Den Polytekniske Forenings utredning fra mai 1894 så ingen prinsipielle betenke-
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ligheter ved at staten skulle kjøpe vannkraft til jernbanen. Etter å ha avvist kjøp av
vannfall til industrielt bruk, slo komiteen fast: «Ganske anderledes stiller sig spørgsmålet om statsindkjøb af vandfald for jernbanedrift; allerede den omstændighed,
at jernbanerne hos os sågodtsom udelukkende er statseiendom, gjør, at den rent
statsøkonomiske interesse af erhvervelse af billig drivkraft ved elektricitetens hjælp
her er i ganske anden grad en direkte statsinteresse.» Fordi jernbanen allerede var en
anerkjent statsoppgave, var det uproblematisk å trekke forberedelsene til jernbanens
elektrifisering inn under statens ansvar. Denne tenkemåten ble akseptert av alle.
Spørsmålet var når det ville bli teknisk mulig og økonomisk lønnsomt å legge om
fra damp til elektrisitet på de lite trafikkerte norske statsbanene. Komiteen til Den
Polytekniske Forening hadde et klart optimistisk syn på teknologiutviklingen, og
den mente fordelene ved en elektrifisering var mange. Komiteen henviste til lovende
forsøk som var i gang i utlandet, og antok «at det allerede i en ganske nær fremtid
(min uth.) vil være ikke blot teknisk muligt, men også økonomisk fordelagtigt at
anvende elektrisk drivkraft, overført fra vandfald på den ene eller anden måde, for
driften af vore jernbaner».
Nå var det imidlertid usikkert hva slags system som ville bli tatt i bruk ved en
elektrifisering, og dette betydde at man ikke visste om det ville være ønskelig med
mange små eller noen få store vannfall langs jernbanelinjene. Komiteen ville derfor
ikke anbefale at staten straks gikk til for omfattende innkjøp av vannfall.
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Holmenkollbanen fra Majorstuen til Besserud
var Skandinavias første forstadsbane da den ble
åpnet i 1898. Den ble utvidet til Frognerseteren i
1916 og til Nationaltheatret i 1928.
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Komiteen regnet med at ca. 50 000 hk ville gi nok vannkraft til jernbanen for
lang tid. Med en gjennomsnittspris på 25 kroner ville den totale innkjøpssummen
for vannkraft til jernbanen komme til å beløpe seg til 1 1/4 mill. kroner. Komiteen
foreslo at det foreløpig ble bevilget 50 000 kroner til et fond for å kjøpe vannfall.
Men fondet burde dannes så snart som mulig fordi man regnet med at også vannfall
som lå avsides ville stige sterkt i verdi. Fondet skulle også kunne brukes til å kjøpe
vannfall til elektrifisering av statens verksteder. 50 000 kroner representerte fire prosent av verdien på det totale vannfallskjøpet som komiteen mente var nødvendig for
å elektrifisere jernbanen.

D I SK U SJ O N E N I O G U T E N F O R ST O RT I N G E T
Stortinget vedtok, som nevnt tidligere, enstemmig bevilgningen på 50 000 kroner til
et fond slik Den Polytekniske Forening med støtte av jernbanekomiteen hadde foreslått. Under stortingsforhandlingene om forslaget i 1894 var det likevel en del debatt
om saken, og ikke minst Gunnar Knudsen la vekt på fordelene ved den elektriske
jernbane. Etter en lang utredning, preget av Knudsens faglige bakgrunn som ingeniør, spurte han: «Kan det antages, at drift av jernbaner ved hjælp af elektricitet ere
så vidt fremskreden, at det kan siges, at den for øieblikket kan have direkte praktisk
interesse for vort land?» «Dette mener man er tilfælde,» svarte han selv.
Carl Otto Løvenskiold imøtegikk Knudsen og mente at skinner og materiell foreløpig ikke tålte de elektriske togenes høyere hastigheter. Knudsen svarte ved å påpeke de elektriske togenes stødige og rolige gang som reduserte slitasjen på skinner og
banelegeme. Løvenskiold innrømmet sine manglende faglige kvalifikasjoner: «Jeg
skal selvfølgelig ikke disputere videre med hr. Gunnar Knudsen om kjørehastigheden på vore jernbaner; men uden at være tekniker har jeg dog en mistanke om, at
det vil koste penge at kjøre hurtigt, enten drivkraften er elektricitet eller damp.»
Ved behandlingen av forslaget om å nedsette en egen elektrisitetskomité kom
jernbaneelektrifiseringen i 1895 opp til ny og mer omfattende debatt. Hans Nysom
understreket at spørsmålet om elektrisk drift av jernbaner ble diskutert omtrent over
hele verden. Spesielt i Frankrike og USA ble det gjennomført «storartede forsøg» for
å finne de beste lokomotivene for slik drift.
Arbeidsminister Peder Nilsen var imidlertid langt mer skeptisk enn Nysom. I departementet var man riktignok gått ut fra «at det inden tid og stunder» ville vise seg
å være økonomisk med elektrifisering, men ennå var det liten utsikt til at man skulle
kunne se praktiske resultater. Nilsen henviste til det amerikanske firmaet Thomson
& Houston som blant annet hadde uttalt at elektrisk overføring til drift av jernbaner
bare lønte seg for avstander opp til 20 eller høyst 25 kilometer. Med lengre overføringer ble dampkraft billigere med tidens kullpriser.
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Hans Nysom la imidlertid ikke så stor vekt på besparelsene, men på «den heldige
drift» ved elektrisiteten, blant annet hurtigheten: «Men lad os bare tænke os, at vi
fordobler vore baners gjennemsnitshastighed, så den kunde blive f. ex. 64 km. istedetfor som nu 32 km. – hvilken revolution vilde ikke det indføre i hele vort kommunikationsvæsen. Vi står her ligeoverfor en reform af en ganske overordentlig vidtrækkende betydning …»
Debatten viste at det var vanskelig å skille politikk og teknikk. Utformingen av politikken var avhengig av teknisk forståelse. Tvetydige signaler fra det tekniske fagmiljøet
gjorde det ikke lettere. I de tekniske tidsskriftene var debatten krassere enn i Stortinget.
En av dem som var mest skeptisk når det gjaldt et snarlig gjennombrudd for elektriske
jernbaner, var bestyreren ved Kristiania Elektricitetsverk, Thomas Norberg Schulz. I
Elektroteknisk Tidsskrift skrev han i 1896 en kritisk artikkel om «Elektrisk drivkraft
for jernbanerne».44 Han mente blant annet at Stortingets bevilgninger til vannfallskjøp var forfeilet. Norberg Schulz forsøkte å beregne forskjellen på kostnadene ved
å anlegge og drive en dampdrevet og en elektrisk drevet jernbane. Konklusjonen var
at elektrisk drift var uøkonomisk, og at det var umulig å forutsi når elektrisk jernbanedrift virkelig ville la seg realisere. Dermed bortfalt all rimelig grunn for staten til å
kjøpe opp vannfall. Vannfallene kunne mer innbringende nyttes av industrien. Statlige innkjøp av vannfall ville derfor kunne påføre industrien betydelig skade.45
Spørsmålet om kjøp av vannfall til elektrifisering av jernbanen var et eksempel
både på moderne ingeniørfaglige og moderne politiske dilemmaer. Det skulle treffes viktige beslutninger i en situasjon hvor premissene for valgene stadig endret seg
på grunn av en hurtig teknologisk utvikling. Ingeniørene ble bedt om å komme
med faglige vurderinger på områder hvor det var umulig å skille mellom politikk
og teknikk, og politikerne måtte fatte vedtak om valg av teknologi uten at de hadde
nødvendig faglig bakgrunn.
I slike spørsmål var det naturlig at politikere som også hadde ingeniørfaglig bakgrunn gjorde seg sterkt gjeldende, som blant annet Gunnar Knudsen, Hans Nysom
og Peder Nilsen.
Utredningen som elektrisitetskomiteen av 1895 la fram i 1897, presenterte imidlertid de folkevalgte for klare alternative prosjekter. For å oppnå sikre vurderinger
hadde komiteen undersøkt tre konkrete elektrifiseringsprosjekter: Setesdalsbanen,
Drammen–Randsfjord-banen og banestrekningen Kristiania–Sandvika. Bare det
siste prosjektet hadde etter komiteens mening muligheter for lønnsom drift. Komiteen foreslo derfor at denne strekningen ble elektrifisert, og dessuten at det årlig ble
satt av 50 000 kroner til et fond for innkjøp av vannfall.
Det ble ingen ny stortingsdebatt om disse spørsmålene. Hele elektrifiserings- og
vannkraftspørsmålet forsvant langt på vei fra den politiske dagsorden i perioden
1896–1906. Elektrisitetskomiteen hadde skapt en slags foreløpig avklaring. Det ble
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klart for de fleste at lønnsomheten ved elektrifisering lenge bare ville gjelde våre aller
mest trafikkerte banestrekninger. Nå kom dessuten vannfallskjøpene og elektrifiseringen, som så mange andre spørsmål, i skyggen av unionssaken. Det nye århundret
ble innledet med en internasjonal lavkonjunktur som i Norge ble forsterket av et
krakk i 1899 etter en lokal spekulasjons-boom i Kristiania. Dermed kjølnet interessen for alt som medførte nye utgifter for staten.
Gunnar Knudsen hørte imidlertid til dem som stadig var optimistisk på vegne av
den elektriske bane. Under budsjettdebatten i desember 1900 hadde representanten
Peter Collett Solberg sagt at det var små sjanser for at elektrisk jernbanedrift skulle
bli særlig fordelaktig i Norge. Trafikken var for liten. Gunnar Knudsen tok til motmæle. For tiden var det nok nødvendig med nokså stor trafikk for at elektriske jernbaner skulle være lønnsomme. Men den elektrotekniske vitenskap gikk fram med
stormskritt «så hvorledes man vil ræsonnere om 10 år, ved hverken hr. Solberg eller
jeg. Men jeg skulde tro, at man vil komme til at ræsonnere ganske anderledes end hr.
Solberg nu». Hvordan resonnerte man ti år senere? En komité nedsatt av Den Polytekniske Forening og Den norske ingeniørforening uttalte i 1911 at de fleste undersøkelser og utredninger som statsbanene hadde gjennomført, tydet på «at de fleste
av vore jernbaner, med de forhold, disse nu arbeider under, kan drives billigere med
damplokomotiver end med elektrisk drift».46 Den første statsbanestrekning mellom
Kristiania og Drammen ble elektrifisert i 1922 og er behandlet i kapittel 4.

Elektrisk lokomotiv med vogner på Skotfosbanen,
Norges første elektrifiserte industrijernbane,
anlagt i tiden 1896–1910.

S TAT K R A F T E N G A SJ E M E N T E T S
R E SU LTAT: VA N N FA L L SK J Ø P E N E
Fram til 1906 var det vannfallskjøpene som var det mest håndfaste resultat av det vi
har kalt statkraftengasjementet. Fram til 1906 bevilget Stortinget 184 500 kroner til
vannfallskjøp. Vedtaksår, budsjettperiode og beløp er vist nedenfor.
1894

50 000 kr

1897/1897–1898

50 000 kr

1898/1898–1899

10 000 kr

1898/1899–1900

7 500 kr

1899/1900–1901

10 000 kr

1900/1901–1902

7 000 kr

1901/1902–1903

50 000 kr

1902/1903–1904

0 kr

1903/1904–1905

0 kr

1904/1905–1906

0 kr

1905/1906–1907

0 kr
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Oslo fikk allerede i 1894 Skandinavias
første elektriske sporvei, fra Jernbanetorget
til Majorstuen, over Homansbyen. Her på
holdeplassen på Egertorget.

Mange var misfornøyde med den langsomme takt i vannfallskjøpene. Bevilgningene hadde vært enstemmige i Stortinget, og departementet hadde stadig ubrukte
midler liggende. Ved flere anledninger ble det ytret ønske om nye kjøp. Ikke minst
gikk det tregt da de gamle elektrisitetsentusiastene Hans Nysom og Jørgen Løvland
var arbeidsministre i tiden rundt århundreskiftet.
Under behandlingen av budsjettet til Kanalvesenet 10. desember 1900 ledet Gunnar Knudsen an i et stormløp mot kanaldirektør Sætren. Han uttalte at «kanaldirektøren … synes at savne syn for vigtigheden af mange af disse ting, som han har
under sin forvaltning». Særlig rammet kritikken mangel på initiativ når det gjaldt
vannfallskjøp. Mens staten hadde vært passiv, hadde spekulantene kjøpt opp. De
«gode, store, deilige vandfald» som staten åtte år tidligere hadde kunnet skaffe seg
svært billig, var nå i spekulantenes hender: «Jeg tror, det viser, at denne funktionærs
syn på de ting, som han har under sin forvaltning – det stemmer ialfald ikke med
den opfatning som jeg har af vigtigheden af disse ting.» Sætren kunne være en dyktig vitenskapsmann, men han hadde ikke den administrative evne som måtte kreves
av en mann som skulle lede Kanalvesenet.
Arbeidsminister Løvland understreket i sitt svar på kritikken at han hadde et godt
inntrykk av kanaldirektøren og påpekte vanskelighetene med å få tak i vannfall som

staten møter elektrisiteten

både var rimelige og hadde riktig beliggenhet i forhold til dagens og framtidens jernbaner.
Den dempede interessen for å kjøpe vannfall til elektriske
jernbaner omkring århundreskiftet, synes å skyldes de samme
grunner som gjorde at debatten om disse spørsmålene stilnet
i midten av 1890-årene. Da arbeidsminister Nysom i 1899 ble
spurt om hvorfor departementet ikke brukte de bevilgede penger til vannfallskjøp, sa han at departementet hadde søkt etter
tilbud, men at prisene var for høye. Høykonjunkturen og de
private fosseoppkjøperne drev prisene på vannfall i været, slik
at det ville være uforsvarlig for staten å kjøpe. «Det har ligesom
gået en ren svindel, havde jeg nær sagt, på enkelte hold over
vandfaldspriserne.» Høykonjunkturen i 1890-årene – og de store mulighetene som kraftoverføringsteknikken hadde skapt for
utnyttingen av vannkraften – hadde stimulert fossespekulantene. Men Nysom mente at prisene var i ferd med å synke, og
at det derfor snart ville bli foretatt nye statlige vannfallskjøp. Bevilgningene til dette
falt imidlertid helt bort etter århundreskiftet. Den internasjonale lavkonjunktur som
innledet det nye århundret, dempet nå presset på departementet og kanaldirektøren
fra dem som ønsket nye vannfallskjøp.
Fram til 1906 var vannfallskjøpene den del av Kanalvesenets virksomhet som klarest falt inn under det vi har kalt statkraftengasjementet. Så lenge vannfallene i hovedsak var beregnet brukt til jernbanens elektrifisering, var vannfallskjøpene likevel
nærmest en del av samferdselspolitikken. Men de dannet opptakten til den kraftige
ekspansjonen i statkraftengasjementet i perioden 1906–20.
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Et privateid kraftverk fra 1923 i Numedalslågen
ved Dagali.

STATLIGE VANNFALLSKJØP 1895–1906
Vannfall

Kjøpt

Pris i kroner

Otra, Vest-Agder, Vennesla

Paulenfoss, halv elv 1895

23 245

Flåmselva, Hordaland, Aurland

Kjosefoss, hel elv 1896

7 743*

Kårdalsfoss, hel elv 1896
Glomma, Østfold, Trøgstad

Mørkfoss, hel elv 1897

Vosso, Hordaland, Voss

Rognsfoss i Oppheimselva, halv elv 1897

3 083

Sarpen i Raundalselva, hel elv 1898

6 092

Rjoande i Raundalselva, hel elv 1898
Glomma, Hedmark, Våler
* For begge til sammen

Braskerudfoss, hel elv 1901

30 081

4 062
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Kapittel 2
1906–20: Den todelte elforsyningen

Fra 30. juni til 12. juli 1924 ble den første Verdenskraftkonferansen
avholdt i London. Her møttes omtrent 2000 delegerte fra 40 land,
og konferansens bredde og omfang var et godt uttrykk for elektrisitetens utbredelse og betydning.
Allerede høsten 1922 hadde konferansens hovedarrangør The
British Electrical and Allied Manufacturers Association sendt en
invitasjon til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen med oppfordring om å organisere en nasjonal komité med representanter for
teknikk, vitenskap og industri. På et møte i Handelstanden i Kristiania 23. mars 1923 ble det dannet en slik komité med 74 framtredende representanter fra de mange ulike deler av norsk samfunnsliv
som på en eller annen måte hadde kontakt med landets elforsyning. Møtet valgte NVEs generaldirektør Birger Stuevold-Hansen
til komiteens president. Det lille, men vannkraftrike, Norge tok
Verdenskraftkonferansen på alvor og anmeldte 18 foredrag.
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lere av de norske foredragene på den første Verdenskraftkonferansen i 1924
hadde et forholdsvis snevert teknisk perspektiv. Men generaldirektør Stuevold-Hansens foredrag om «Financiering av lån for kraftutbygningen» var
lagt bredere opp. Stuevold-Hansen var jurist, en av de få utenfor ingeniørenes krets som hadde en ledende stilling i norsk elforsyning. I sitt foredrag tegnet
han et interessant bilde av elforsyningen hvor også organisatoriske og institusjonelle
forhold var tatt med.1
På en internasjonal konferanse som dette var det naturlig at foredragsholderne
fokuserte på særegenheter ved forholdene i sitt eget land. Og det Stuevold-Hansen
framhevet som særegent for den norske elforsyningen var «a decided duality», en
klar todeling. Kjernen i denne todelingen var et markert skille mellom såkalt alminnelig forsyning og forsyningen av elektrisitet til elektrokjemisk og elektrometallurgisk storindustri. Den alt overveiende del av kraftproduksjonen til alminnelig
forsyning var kommunal, mens produksjonen av elkraft til kraftkrevende industri
var på private hender og foregikk som oftest i anlegg eid av industrien selv. I 1924 var
90–95 prosent av investeringene i storindustriens anlegg private, mens kommunene
sto for 83 prosent av investert kapital i alminnelig forsyning. Staten var ansvarlig for
7 prosent og de private 10 prosent.
Stuevold-Hansen mente at todelingen i noen grad skyldtes at den kraftkrevende
storindustrien ofte lå langt fra befolkningssentrene. Det var vanskelig for kraftverkene som produserte for storindustrien, å nå de store markedene innen alminnelig forsyning. Men viktigere var de norske kommunenes tradisjonelt sterke stilling;
kommunene ønsket – og var vant til – å ta sakene i egne hender: «De har gjort det
til vane å ordne sine egne saker på stadig flere områder.» Kommunene hadde hatt
stor frihet i skattleggingen av sine innbyggere, og deres mulighet til å oppta lån var
i liten grad blitt begrenset av statlig kontroll og restriksjoner. Det var naturlig for
lokalbefolkningen å la kommuneinstitusjonen også ta seg av elforsyningen.
Stuevold-Hansen berørte i liten grad statens rolle i norsk elforsyning. Men todelingen var også et resultat av statens elektrisitets- og vannkraftpolitikk. Storindustrien, som ofte var utenlandsk eid, ble strengt regulert gjennom en rekke lover vedtatt
i årene 1906–1917. Dessuten var et av motivene bak de statlige vannfallskjøp og statkraftengasjementet for øvrig å sikre at forsyningen til folk flest ikke ble avhengig av
storindustri eller private monopoler. Alminnelig forsyning ble den del av elforsyningen som staten prioriterte og understøttet. Staten sørget aktivt for at kommunene,
inklusive fylkeskommunene, fikk et hovedansvar for alminnelig forsyning.
Todelingen vokste fram i årene 1906 til ca. 1920 i det vi kan kalle en formativ periode både for norsk elforsyning generelt og for statkraftengasjementet. Elforsyningen
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endret karakter og utviklet en form, en struktur, som den beholdt lenge. Elforsyningens utpregede lokale tyngdepunkt ble utviklet og befestet i disse årene. Det samme
gjaldt oppfatningen av elektrisiteten som et velferdsgode. Elektrisiteten var ikke en
vanlig vare som kunne overlates markedskreftene.
Innenfor rammene av denne todelingen ble det i perioden fattet en rekke viktige
beslutninger som gjaldt statkraftengasjementet. Staten kjøpte en rekke større vannfall, som Nore-fallene i Buskerud og Tokke-fallene og Mår i Telemark. De viktigste
utbyggingsvedtakene ble gjort i løpet av en femårsperiode: I 1913 vedtok Stortinget
regulering av Numedalslågen med bygging av Tunnhovddammen. Byggingen av
Hakavik i Buskerud og Mørkfoss–Solbergfoss i Østfold ble vedtatt i 1916. Vedtaket
om kjøp av Glomfjord kraftverk i Nordland kom i 1918, og samme år besluttet Stortinget endelig at byggingen av Nore kraftverk kunne starte.
I dette kapitlet skal vi konsentrere oss om generelle trekk ved den statlige vannkraft- og elektrisitetspolitikken. Den mer spesielle bakgrunnen til statens større
kraftutbygginger er behandlet i egne kapitler.
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Ringedalsdammen i 1912. Dammen var
hovedmagasinet til kraftstasjonen Tysso I i
Tyssedal. Dammen er 529 meter lang og 33 meter
høy og ikke mindre enn 21,5 meter bred nederst
ved damfoten. Ringedalsdammen holder 490
millioner kubikkmeter vann.
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Ragnvald Blakstad (1866–1929), til venstre,
har i ettertid kommet noe i skyggen av blant
andre Sam Eyde. I sin samtid ble han av noen
sett på som en av de største fossespekulantene
og av andre som en visjonær industribygger.
Blakstad så elektrisitetens mulighet som vare
på et marked og viktigheten av å transportere
den dit den trengtes. Blakstad overtok i
1910 AS Tyssefaldene og bidro til å trekke en
betydelig industrivirksomhet til Odda. På
Ringedalsdammen fikk Blakstad sine initialer
hugget ut i fire meter høye granittbokstaver.

E N TA P T E N H E T ?
Todelingen representerte et brudd med utviklingen i den første fasen av landets
elektrifisering. Fram til 1906 var det en rimelig grad av harmoni mellom staten,
kommunene og de private utbyggingsinteressene. En rekke private kraftselskaper og
industribedrifter leverte kraft til bykommuner hvor de også i noen tilfeller sørget for
fordeling av kraften. Borregaard solgte strøm til Sarpsborg; Hafslund til Fredrikstad;
Kragerø Fossekompani leverte til Kragerø; Aktieselskapet Barbu leverte til Arendal,
Grimstad, Tvedestrand og Risør; Treschow-Fritzøe hadde leveranser til Larvik osv.
En forretningsmann som Ragnvald Blakstad, sterkt engasjert i flere private fosseselskaper, kunne tale varmt for det kommunale elektrisitetsengasjement i hjembyen
Arendal: Kommunen «burde selv optræde som eier af den kraft, den selv har brug
for, såvel som den kraft, der tiltrænges til småindustri».2

1906–20: den todelte elforsyningen

Lovgivningen om elektriske anlegg og om ekspropriasjon for overføringsledninger likebehandlet private og kommunale anlegg.
Som vi har sett, prøvde staten å støtte den private utnytting av vannkraften både
gjennom lovgivning og gjennom Kanalvesenet. Kanalbestyrer Borchgrevink var
konsulent for de private interessene i Skien og gled sosialt inn blant borgerskap og
brukseiere i byen. Dette var ikke ekstraordinært. Gjennom det meste av 1800-tallet
fantes det fortsatt en sosial og politisk allianse mellom embetsmenn og borgere, og
det var ikke uvanlig at embetsmenn selv deltok i næringsvirksomhet, enten det var
som gründere eller som passive aksjonærer.
Omkring århundreskiftet ble Kanalvesenets samarbeid med private utbyggingsinteresser stadig mer intimt. Det var stor pågang etter etatens vannkraftundersøkelser. I Sætrens rapport om Kanalvesenets virksomhet i 1898 het det for eksempel:
«Sluttelig bemerkes, at der navnlig i det sidste år har været jevnlige – så at sige daglige – forespørsler hos kanaldirektøren angående vandkraftens størrelse i forskjellige
vasdrag og fosse og om muligheden af dennes forøgelse ved reguleringsarbeider m.v.
Disse forespørsler er besvaret i den udstrækning, det ved de anstillede hydrologiske
undersøgelser indsamlede materiale har muliggjort.»3
Dette var helt i tråd med intensjonene bak bevilgningene til de hydrologiske undersøkelsene. Sætren ble imidlertid selv engasjert i oppkjøp av vannfall. I midten
av 1890-årene fikk kanaldirektøren eierinteresser i Rjukan Hotel med tilliggende
vannrettigheter. Da disse eiendommene ble solgt til A/S Rjukanfoss i 1903, fikk han
i stedet aksjer i dette selskapet. Blant de andre aksjonærene i A/S Rjukanfoss var
Sam Eyde, Fredrik Hiorth og svenskene Axel Rappe og Knut Tillberg. Sætren var
fra 1899 med i styret i A/S Glommen Træsliberi som eide Kykkelsrudfoss i Glomma.
Han var dessuten med i A/S Vamma som var stiftet år 1900 og som hadde kjøpt opp
vannfallet med samme navn nedenfor Kykkelsrudfoss. Det var Sætren som hadde
foreslått at Eyde burde interessere seg for Rjukan.4 I Sam Eydes arkiv finnes en rekke
brev fra Gunnar Sætren som viser en nær forbindelse mellom de to.5 I brevene gjør
Sætren blant annet rede for det han vet om utviklingen på vannkraftmarkedet, hvem
som var interessert i hvilke fallrettigheter, osv. I et brev fra 28. mars 1906 gir han for
eksempel en fire siders redegjørelse om «vandkraftsnyt». Brevet har påtegningen
«privat – Confidentielt – privat» og slutter slik: «Udi vandkraftssager er jeg for nærværende – etter at ovenstående er skrevet – så tom som en forhenværende citron.
Alting står godt til, og håber jeg, at du også befinder dig i bedste velgående.»
Nettopp på denne tiden, i mars 1906, innledet Verdens Gang en artikkelserie som
bidro til å utløse en stor debatt om utenlandske oppkjøp av norske vannfall. Dette var
en del av opptakten til den langvarige striden om de norske konsesjonslovene.6 Flere
av artiklene rettet krasse angrep mot kanaldirektøren, blant annet fordi han hadde
hatt personlige interesser i salget av Rjukan og fordi han angivelig hadde stilt et kart
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Sam Eyde (1866–1940) bidro til den industrielle
utnyttingen av landets vannkraft først og fremst
gjennom sitt engasjement i Norsk Hydroelektrisk Kvælstofaktieselskab (Norsk Hydro)
og Det norske Aktieselskab for Elektrokemisk
Industri (Elektrokemisk). Eyde skjønte tidlig at
vannkraften representerte en potensiell ressurs
for utviklingen av en norsk storindustri. Men det
var problematisk å finne anvendelsesmuligheter
for store mengder billig kraft. I samarbeid
med fysikeren Kristian Birkeland fant Eyde
lysbuemetoden for framstilling av salpeter, og
dette ble, sammen med den svenske Wallenbergfamiliens kapital, grunnlaget for etableringen av
Norsk Hydro. På bildet taler Eyde ved åpningen
av Vemork kraftverk i 1911.

over nedbørsfelter og fosser i Norge til disposisjon for den svenske finansmannen
Marcus Wallenberg. Wallenberg var blant annet engasjert i Norsk Hydro sammen
med Sam Eyde, og avisen Verdens Gang antydet at Wallenberg sto i spissen for et
systematisk oppkjøp av norsk vannkraft i spekulasjonsøyemed.7 I et svar til avisen
påsto Sætren at han ikke hadde gitt kartet til Wallenberg, men til en rekke andre
interesserte, både nordmenn og utlendinger. Han mente at kartet ikke var hemmelig.
Sætren kunne også referere til et skriv han hadde sendt til Arbeidsdepartementet 28.
februar samme år der han hadde advart mot utlendingers fossekjøp.
Sætrens posisjon ble imidlertid ytterligere svekket da det kom fram at en annen
av Kanalvesenets ansatte, avdelingsingeniør Gotfried Sætersmoen, hadde foretatt
oppkjøp av rettigheter, blant annet i Nore-fallene, for et selskap hvor Sætersmoen
selv hadde interesser. Senere var disse fallrettighetene blitt tilbudt staten.
At reaksjonene mot Sætren ble så voldsomme, innvarslet likevel en ny tid. Det
var ikke lenger noe entydig interessefellesskap mellom staten og de private næringsinteressene, særlig ikke der utenlandske kapitalinteresser var representert. I
et tilbakeblikk på tiden før 1906 skrev Ivar Arctander om de privates utnytting av
vannkraften: «De private skulle støttes til at foreta sådan utnyttelse. De kunde gjøre
regning på statens hjælp til undersøkelser og de kunde også undertiden gjøre regning på direkte økonomisk hjælp til foretagendet fra offentlige institutioners side.»8
Arctander, som hadde fått en pris fra Den Polytekniske Forening for sin utredning
om staten og vannkraften, mente at: «… fra 1906 av er der intrådt en fuldstændig
forandring. Staten ser nu en fare i de privates utnyttelse av vore vasdrag.»9 Hva var
det som hadde skjedd?

PANIKKLOVEN – OG EN AGENT I KAFFE OG DOPAPIR
Den 7. april 1906 vedtok Stortinget i hui og
hast den første konsesjonsloven som gjaldt
erverv av vannfall, panikkloven. Panikken var blant annet utløst av rykter om
at interessentene som sto bak oppkjøpet
av Rjukanfossen tre—fire år tidligere, nå
var i ferd med også å kjøpe Nore-fallene.
I selvbiografien Mitt liv og mitt livsverk
skriver Sam Eyde om hendingene våren
1906: «I den siste tid var almenheten og
ikke minst mange stortingsmenn blitt
opskaket av meldingene om store fossekjøp
hvor utlendinger var interessert. En hel del
undergravningsarbeide var også satt i scene.

Således var det en agent, etter sigende i
kaffe og dopapir, som hadde samlet en del
rettigheter i Norefallene og tilbød dem til
mig. Jeg hadde vannkraft nok, og sa nei, og
Wallenberg var helt enig. Agenten gik så op
i Stortinget og satte i omløp et rykte om at
jeg vilde kjøpe Nore for utenlandsk regning,
samtidig som han antydet at staten burde
sikre sig vannfallet før det var for sent! Slike
og lignende episoder var de som førte frem
til loven av 1906, som med full rett har fått
betegnelsen ‘Panikkloven’.»
Eyde gir altså «agenten i kaffe og dopapir», Sigurd Gustav Gulbransen, en del av

skylden for panikkloven. Samtidig gir Eyde
inntrykk av at han selv ikke var interessert
i Nore-fallene, og at agenten hadde vært et
tilfeldig bekjentskap. I Sam Eydes privatarkiv finnes det imidlertid materiale fra mars
1906 som viser at Eyde var interessert i å få
tak i Nore-fallene, og at han bekostet Gulbransens reise i Numedal. I et telegram fra
30. mars meddelte Eyde blant annet: «Gulbransen uberettiget tilbyde andre Nore.»
Eyde hadde bekostet Gulbransens reiser,
og Gulbransen skulle overdra Nore-fallene
til Eyde «mod passende fortjeneste og har
han opgivet tidligere kjøbesum 200 000
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samlet alt, undtagen Halvor Skarpaasens
vandret i den øvre del. Han forlanger 15,
men sælger nok for 10 og kanske under det,
når kontanten fremvises. Han gir ikke på
hånden. Forøvrigt blir alle deroppe følelige
og rimelige, når man byder dem penge,
– det er min formening.»
Det kan synes som om Gulbransen og
Sætersmoen sammen kontrollerte A/S
Nore Fossekompani. Fossekompaniet sto
sammen med Gulbransen som selger av
Nore til staten.
I et konfidensielt brev til Stortinget av
6. juli 1925 gir Gulbransen sin versjon av
hva som ledet til statens kjøp. I februar
1907 hadde han et tilbud fra Sam Eyde på

400 000 kroner for Nore-fallene. Den 22.
februar ble imidlertid Gulbransen tilbudt
450 000 kroner av det engelske syndikatet
Mozicki & Kowalsky. Men Eyde hadde forkjøpsrett fordi han hadde bekostet Gulbransens reiser, og det viste seg at også Eyde var
villig til å betale 450 000 kroner. Mozicki &
Kowalsky presset da prisen opp til 500 000,
og Eyde ga seg.
Kjøpekontrakt ble undertegnet, og
Gulbransen ble lovet 50 000 kroner av
syndikatet i håndpenger så snart bankene
åpnet dagen etter. På vei fra Sam Eydes
kontor gikk Gulbransen innom en forretningsforbindelse og fortalte om salget. La
oss følge Gulbransens framstilling av det

kroner. Underret omgående Wallenbergs
svoger Consul Mikkelsen der introduserede Gulbransen og søg sammen med
ham bringe Gulbransen til forståelse …».
Dette telegrammet var altså datert en uke
før Stortinget vedtok panikkloven. Hadde
Gulbransen tilbudt Nore til staten – mot
Eydes vilje?
I hvert fall fra 1905 drev Gulbransen
oppkjøp av fallrettigheter i Numedal. Her
samarbeidet han intimt med avdelingsingeniør Gotfried Sætersmoen i Kanalvesenet.
I et brev fra Sætersmoen til Gulbransen
fra oktober 1905 heter det blant annet:
«… jeg er nu kommen tilbake fra Numedal,
ventede deres ankomst lørdag. Det er nu
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Rjukanfossen før den ble temmet. Fossen hadde
et fritt fall på 104 meter og var en av landets store
turistattraksjoner før den ble lagt i rør av Norsk
Hydro i 1911.

STAT L IG R E S SU R SP O L I T I K K
Når vi har latt året 1906 markere innledningen til en ny statlig elektrisitets- og vannkraftpolitikk, skyldes det flere viktige begivenheter, dels i 1906 og dels i det påfølgende året.
Den omfattende lovregulering av vannkraftens bruk og omsetning innledes med
den såkalte panikkloven av 7. april 1906. Panikkloven bestemte at eiendomsrett eller
bruksrett til vannfall inntil videre ikke kunne erverves av fremmede statsborgere
eller av uansvarlige selskaper uten tillatelse av Kongen. Loven ble allerede 12. juni
avløst av en ny midlertidig lov om adgang til å erverve skog, bergverk eller vannfall.
I sin budsjettinnstilling for 1907–08 foreslo Arbeidsdepartementet at statens regulerende og kontrollerende innflytelse på dette området skulle styrkes ytterligere
ved en kraftig økning av bevilgningene til vannfallskjøp. Forslaget fikk Stortingets
tilslutning. Den 29. mai 1907 bevilget Stortinget i tillegg 400 000 kroner til kjøp av
Nore-fallene, et vedtak som satte alle tidligere vannfallskjøp i skyggen.
Samtidig skjedde det forandringer i Kanalvesenets bemanning. Stortinget besluttet 12. juni 1906 også å be regjeringen om å utrede på hvilken måte Kanalvesenets
tjenestemenn hadde engasjert seg «med saker av samme natur som dem der sorterer under Kanalvesenet, samt i tilfelle å fremkomme med forslag til de forandringer kontoret vedkommende, som måtte finnes påkrevet». Stortinget ville også at
regjeringen skulle påse at Kanalvesenets funksjonærer «ikke er privat interesserte
i vandfall eller i sammes utnyttelse i forretningsøiemed». Etter å ha søkt avskjed
fratrådte Gunnar Sætren sin stilling som kanaldirektør i slutten av april 1907, og fra

videre hendelsesforløpet: «Da jeg var gåt
sprang han (forretningsforbindelsen Johan
Didrichsen som blant annet var medlem av
Centralbankens direksjon) over til Centralbankens chefer og meddelte at Norevasdraget nu var solgt til engelskmænd.
– ‘Det går ikke an at 2 så store fald som
Rjukan og Nore er på utenlandske hænder.
Vi må underrette statsministeren’, sa Andersen Aars, der kjendte Norefaldene.
Bankchef Kjelland Torkildsen telefonerte
derpå til statsminister Michelsen og min
adr. ble opgit av bankchefen.
Om aften var bragt et brev fra dept. med
anmodning om at komme ned i dept. til en
conferance næste dag kl. 11.
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mai overtok Ingvar Kristensen som etatens nye sjef.10 Fra denne dato ble etatssjefens
tittel vassdragsdirektør, mens selve etaten skulle kalles Vassdragsvesenet. Ingeniør
Gotfried Sætersmoen sluttet 15. oktober samme år.
Skiftet i 1906 kan forklares både med en generell opptrapping av den utenlandske
interessen for norsk vannkraft etter århundreskiftet og andre enda mer situasjonsbestemte faktorer. Dette skal vi komme tilbake til. Men endringene i vannkraftpolitikken må også plasseres i et bredere perspektiv. En av dem som i samtiden klarte å
sette diskusjonen om vannkraftressursene inn i en historisk og internasjonal sammenheng, var økonomen og juristen Einar Einarsen. I et foredrag om konsesjonslovene i 1910 trakk han opp en spekulativ, men spennende, «pendelteori» om forholdet mellom staten og økonomien: «Går man sådan en 100 à 150 år tilbage i tiden til
den rigtige ‘gode gamle tid’, som vi hos os gjerne benævner ‘Oldenborger-tiden’, og
deretter forfølger den bevægelse i anskuelserne på den økonomiske politiks område,
som fra den tid til nu har fundet sted, kan vi nærmest sammenligne denne bevægelse med en pendelsvingning frem og tilbage. Man begynder med en udpræget
statssocialistisk opfatning for så sukcessivt først trægt og sagte og senere hurtigere
at svinge udover mod en ligeså udpræget individualistisk samfundsopfatning, der
kulminerede omkring 60-årene i forrige århundre. Så begyndte pendelen igjen at
svinge tilbage, og i slutten af 70-årene er allerede ‘retningen den rigtige og farten
lovende’, og senere er denne pendelbevægelse med stadig øgende fart gået tilbage
mod sit oprindelige udgangspunkt.»
Uten å gå nærmere inn på Einarsens pendelteori kan vi konstatere at det statlige
engasjementet i elforsyningen var en del av en mer omfattende utvidelse av statens

Ingvar Kristensen (1863–1947) etterfulgte i
1907 Gunnar Sætren som leder for landets
vassdragsforvaltning. Kanalvesenet skiftet samme
år navn til Vassdragsvesenet, og Kristensen fikk
tittelen vassdragsdirektør. Etter opprettelsen av
NVE i 1920–22 ble han leder for Fossedirektoratet.
Som vassdragsdirektør og fossedirektør sto
Kristensen helt sentralt i utviklingen av
statkraftengasjementet.

På vei til syndicatets rep. for at hente
pengene gik jeg indom dept. for at høre
hvad conferencen gjaldt.
– ‘De har nogen store vandfald i Numedal, vi gjerne vilde kjøpe’ siger expeditionschefen (Arne Karlsen).
– ‘De solgte jeg igår og skal netop ned for
at hente pengene’.
– ‘Hvor mange penger skal De ha?’
Meddelt dette, sa han, at de kunde jeg
få av dept., om jeg bare ville få kontrakten
ophævet i 14 dage, så de kunde forelægge
Stortinget kjøpet.»
Gulbransen gikk med på å foreslå dette
for det engelske firmaets representanter, og
ekspedisjonssjefen understreket at «De skal

få samme pris og pengene skal ligge her når
De kommer tilbake». Representantene for
syndikatet protesterte ikke fordi de i alle fall
ville være avhengige av myndighetenes konsesjon. Men da Gulbransen kom tilbake til
departementet, uttalte ekspedisjonssjefen:
«Ja, Gulbransen vi har tænkt over det siden
De gik at vi kan nok ikke betale Dem den
samme pris allikevel!» Da Gulbransen sa
at han så fikk gå tilbake til representantene
for syndikatet, svarte ekspedisjonssjefen at
«Det har vi avskåret Dem adgangen til, da vi
har kjøpt av Sætersmoens rettigheter».
Gotfried Sætersmoen, som sannsynligvis
var medeier av Nore Fossekompani, hadde
altså «sviktet» sin samarbeidspartner og

solgt unna sine rettigheter. Dermed var
ikke disse rettighetene lenger samlet. Det
er ikke vanskelig å tenke seg det press som
Sætersmoen må ha blitt utsatt for i denne
situasjonen. Men først og fremst følte Gulbransen seg lurt av staten – og påført et tap
på 223 000 kroner, differansen mellom hva
han var blitt tilbudt av engelskmennene og
hva staten ga ham.
Skal vi tro på Gulbransens historie?
Selv om han aldri vant fram med sine krav
overfor staten, er det mye som tyder på at
Gulbransen var en «ærlig» fossespekulant. I
alle fall inngår han som en del av forhistorien til statens kjøp av Nore-fallene.
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myndighetsområde fra omkring 1870.11 Historikeren Åsmund Egge har betegnet tiden 1870–1914 som «en overgangstid» i statsutviklingen, en overgang fra en liberalistisk til en intervensjonistisk stat, en stat som aktivt og direkte engasjerte seg i
samfunnets og næringslivets utvikling.12 I likhet med historikeren Trond Nordby
trekker han fram konsesjonslovene som et viktig skille i denne sammenheng, særlig
på grunn av lovenes fullmaktskarakter, dvs. at det innenfor vide rammer var opp
til administrasjonen å utforme konsesjonsvilkårene.13 Nordby sier at det var konsesjonslovene som betydde det definitive skifte fra liberalisme til organisert kapitalisme i Norge.
Nå kan begrenset kunnskap om tidligere tiders konsesjons- og fullmaktslovgivning ha bidratt til å overvurdere betydningen av lovgivningen etter 1906. Til andre
infrastrukturer har det vært knyttet liknende konsesjonslover. I forbindelse med planene om den første jernbanen vedtok Stortinget i 1848 en jernbanelov som åpnet for
nødvendig ekspropriasjon av grunn. For å få ekspropriere måtte jernbaneselskapet
ha konsesjon, og til konsesjonen kunne det knyttes betingelser: «Det overlades til
Kongen at fastsætte de yderligere betingelser, som udenfor bestemmelserne i denne
§ måtte findes tjenlige til betryggelse for almenhedens interesse ved foretagendet.»
Dette var nærmest en fullmaktsbestemmelse.
Nå fikk staten mer direkte en avgjørende rolle når det gjaldt den videre utbygging
av jernbanen. Annerledes var det med telefonen der private telefonselskaper helt
fram til annen verdenskrig hadde en sterk posisjon. Men fordi telefonen truet den
statlige telegrafen med konkurranse, vedtok Stortinget først i 1881 og senere i 1899
lover som ga staten monopol på telekommunikasjon. Loven av 1899 som var den
strengeste, satte krav til konsesjon for alle private telefonanlegg, også de som holdt
seg innenfor by- og herredsgrenser. Staten fikk dessuten innløsningsrett både når
det gjaldt telefonanlegg som var dannet tidligere og framtidige selskaper – uten at
det ble satt noen betingelser for at staten skulle kunne gå til en slik innløsning. Det
var vanlig å gi konsesjon til de private telefonselskapene for fem år av gangen. Det
ble beregnet en avgift til staten som ble fastsatt i forhold til forventet nedgang i telegrafinntektene. For øvrig ble det ikke i loven oppstilt klare konsesjonsbetingelser og
vilkår. Loven åpnet for en vilkårlig konsesjonspraksis, noe som ble kraftig kritisert
av lovens motstandere. Ved århundreskiftet var det omkring 200 private telefonselskaper i Norge.
Men selv om det er grunn til å peke på kontinuitet når det gjelder lovgivning som
regulerer utbyggingen av infrastrukturer, er det grunn til å understreke at de konsesjonslovene som gjaldt vannkraften hadde sterkere regulative ambisjoner enn noen
av de tidligere lovene. De stadige tiltakene for å regulere bruken av vannkraftressursene ble i hvert fall et stykke på vei selv periodedannende. Et spennende spørsmål
er i hvilket monn konsesjonslovene uttrykte en allmenn tendens til større statsinter-
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vensjon, og i hvilken grad lovgivningen hadde en egentyngde som bidro til å skape
rom for ytterligere statsinngrep på andre områder.14
Statens økende intervensjon i forhold til vannkraftressursene inngikk ikke bare i
et nasjonalt epokeskifte i forholdet mellom stat og samfunn. Den norske utviklingen
var også del av en mer omfattende internasjonal bevegelse. Allerede i sitt brev til
Stortinget i 1892 hadde Gunnar Knudsen henvist til Sveits og de forsøk som der ble
gjort for å få staten engasjert i oppkjøp av vannfall. I debatten om konsesjonslovene
ble det stadig henvist til utenlandske eksempler på konsesjonsordninger og statsinngrep i ressursforvaltningen. Eksempler fra utenlandsk debatt og virkelighet ble
også trukket inn for å rettferdiggjøre at staten engasjerte seg direkte i produksjon og
overføring av elektrisitet.
Einarsen mente at den europeiske utviklingen av jernbanedriften og av kullindustrien representerte et viktig forspill for framveksten av en regulerende vannkraftlovgivning. Private jernbanemonopoler hadde en rekke steder blitt til betydelig
ulempe for forbrukerne. Disse erfaringene førte dels til en skjerpet konsesjonslovgivning for jernbanene og dels til framveksten av statlige jernbaner i mange land. På
samme måte hadde de negative erfaringene med kullsyndikaters monopolpriser ført
til et større statlig engasjement på denne sektoren. Fra 1890-årene fikk disse erfaringene betydning for arbeidet med å sikre vannkraften for de allmenne interesser:
«Sagen er, at de erfaringer man har høstet med hensyn til den private jernbanedrifts uheldige sider … samt med hensyn til den fri bjergverksdrift og den deraf følgende private monopolisering og det navnlig for de kraftydende kuls vedkommende,
ikke har været forgjæves. Netop disse erfaringer har været den nødvendige forudsætning og det historiske grundlag for hele den senere vandkraftsbevægelse.»15
Den europeiske «vandkraftsbevægelse» nedfelte seg i ulike typer reguleringslovgivning blant annet i Sveits, Østerrike, Tyskland, Frankrike og Italia. Da Gunnar
Knudsen i 1892 hadde foreslått statlig vannfallskjøp, var han på linje med sterke
politiske strømninger på kontinentet. I 1906 kom altså «vandkraftsbevægelsen» for
alvor til Norge.

S T O R I N DU ST R I E N E K SPA N D E R E R
Den storindustrielle ekspansjonen i Norge begynte rett før århundreskiftet og utviklet seg raskt, særlig i perioden fra 1905 til 1920. Den utenlandske deltakelse i
denne ekspansjonen var imidlertid særlig konsentrert til perioden fram til utbruddet av første verdenskrig i 1914. Under krigen økte den nasjonale kapitaltilgangen,
og det ble etablert en del storindustri med overveiende norsk kapital. Karakteren og
omfanget av den norske vannkraft- og elektrisitetspolitikken lar seg bare forstå på
bakgrunn av den storindustrielle revolusjonen.
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Flere forhold gjorde det attraktivt for utenlandsk kapital å søke til Norge. Den
første forutsetningen var selvsagt den billige vannkraften. Vi har dessuten sett at
vassdragsloven av 1887 la forholdene godt til rette for kraftutbygging og industriell
utnytting av vannkraften, noe også utlendingene dro nytte av. Når det gjaldt fremmedlovgivningen, førte Norge en liberal praksis.
Den såkalte Bredal-komiteens utredning om konsesjonslovgivningen fra 1907
inneholder konkrete sammenlikninger mellom prisen på norske og utenlandske
utbygginger, og resultatet av sammenlikningene oppsummeres slik: «Som følge af
de lave anlægsudgifter vil en flerhed af vore vandkraftanlæg rimeligvis kunne levere energien adskillig billigere end sædvanlig i udlandet.»16 Det var mange høye
og middels høye fall, og det var gjerne god byggegrunn på fast fjell. Reguleringen av
vassdragene kunne ofte skje i tynt befolkede fjellområder hvor det ikke var dyrket
mark, slik at man unngikk store erstatningssummer.
Ingeniør Sigurd Kloumann slo i 1924 fast at «Norge er utvilsomt i en heldigere
stilling enn noe annet land i verden når det gjelder vannkraft».17 Særlig hadde storindustriens utbygginger i tiden 1905–1915 vært rimelige. I årene 1905–1915 hadde
storindustrien fått tak i den billigste vannkraften som noen gang hadde vært utbygd.
Omkring 400 000 hk var blitt utbygd med priser som varierte mellom 100 til 150
kroner pr. hk tilsvarende 10–15 kroner pr. hk pr. år.
Det var lenge lite som hindret utenlandske investeringer. Statsborgerloven av 1888
krevde at utlendinger skulle ha statlig konsesjon for kjøp av fast eiendom, men loven
skulle først og fremst bidra til at det ikke oppsto utenrikspolitiske forviklinger. Under debatten om loven i Odelstinget var Johan Sverdrup den eneste som ønsket å se
loven i en videre sammenheng, og som dermed foregrep noen av argumentene i de
senere diskusjoner om konsesjonslovgivningen.
Statsborgerloven ble da heller ikke brukt for å regulere de mange utenlandske investeringene fra slutten av 1800-tallet fram til 1906. Det var et unntak fra regelen da
regjeringen Emil Stang i 1893 nektet å approbere salget av Hafslund-godset til det
engelske firmaet The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Kellner-Partington hadde
i 1889 kjøpt hele Borregaard-godset med blant annet den ene halvparten av Sarpsfossen. Kjøpet av Hafslund-godset ville sikre firmaet også den andre halvdelen av
Sarpsfossen. Motstanden mot dette kjøpet kom imidlertid primært fra forretningsstanden i Fredrikstad som fryktet at konkurrenten i Sarpsborg skulle bli for sterk.
Det var en lokal konflikt og ikke nasjonale interesser som nedfelte seg i regjeringen
Stangs vedtak. Regelen var klar: «Kun hvor ganske særegne omstændigheder har
talt imod at lade en fast eiendom eller brugsret over sådan komme over på utlændingers hænder, er deslige andragender etter den tidligere praxis afslåede,» heter
det i odelstingsproposisjonen til den såkalte midlertidige konsesjonsloven fra 12.
juni 1906.18
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Fra 1888 til 1906 var det gitt 466 tillatelser til erverv av fast eiendom inklusive
vannfall, eie og leie av fiskerettigheter og erverv av gruver og gruverettigheter o.l.19
Tillatelser til erverv av fast eiendom 1888–1906
Erverv av fast eiendom inkl. vannfall:
Erverv av jakt- og fiskerettigheter:

306
56

Erverv av gruver, gruverettigheter o.l.:

160

I alt

512

De fleste tillatelsene var gitt i løpet av de siste årene, og spesielt viste søknadene
fra selskaper som drev bergverksdrift eller utnyttet vannfall en stigende tendens.
Det ble vist til «den overhåndtagende udstrækning, hvori fremmede kapitalister i
den sidste tid søger at tilegne sig landets naturlige hjælpekilder». Kanaldirektøren
opplyste i november 1906 at 77 prosent av ytelsen i de utbygde vannfallene på
over 3000 hk, i alt 128 000 av 167 600 hk, var på utenlandske hender. I 1905 ble
71 prosent av dagsverkene i norsk gruveindustri utført i utenlandskeide gruver.
Utlendinger hadde også interesser i norske skogeiendommer. I årene 1895–1914
utgjorde Norges kapitalimport mellom 16 og 33 prosent av landets bruttoinvesteringer, mens den utenlandske eierandelen i norsk industri i 1909 var 39 prosent
av den samlede aksjekapital.20 En vesentlig del av denne kapitalen var investert
i vannkraftbasert industri. Etter 1914 økte imidlertid de norske investeringene i
storindustrien kraftig.

E N NA SJ O NA LT S Æ R P R E G E T VA N N K R A F T P O L I T I K K
De statlige tiltakene for å regulere utnyttingen av vannkraften må altså ses som del
av en internasjonal reaksjon mot sterke kapitalinteressers forsøk på å monopolisere
omsetningen av viktige varer og tjenester og på å overta de verdiene som naturressurser som skog, vannfall og bergverk representerte.
Når det gjaldt ønsket om å sikre kontroll over nasjonale ressurser, var ikke Norge i
noen særstilling. Mens svenske investorer i vannkraftutbygging og gruver ble sett på
som en trussel i Norge, ble norske investorer særlig i treforedlingsindustrien sett på
som en trussel i Sverige. Fra århundreskiftet og fram til omkring første verdenskrig
var Norge en dominerende representant for utenlandsk kapital i Sverige. Gjennom
den såkalte «inskränkningslagen» av 1916 ble det imidlertid bygd en «kinesisk mur»
mot utenlandske investeringer i svensk råvarebasert industri.21
Når den statlige vannkraftpolitikken likevel fikk en særlig tyngde i Norge, skyldtes det dels at vannkraftressursene her var meget store og verdifulle. Bortsett fra
Russland var Norge det land i Europa som var best forsynt med vannkraft. Samti-
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Fra forberedelsene av arbeidet med rørgaten fra
Ringedalsdammen til kraftverket Tysse I, som ble
satt i drift i 1908. Noen steder har den 730 meter
lange rørgaten hele 58 graders helning. Tiden rett
etter århundreskiftet innledet også en ny epoke i
utviklingen av vannkraftteknologien i Norge. De
såkalte høytrykksanleggene stilte nye krav til rør,
maskiner og ikke minst til fjellsprengnings- og
vannbyggingsteknikk. Blant de anleggene som
fikk størst oppmerksomhet i fagkretser utenom
Tysse I, var de tre kraftverkene til Norsk Hydro:
Svelgfoss I (1907), Vemork (1911) og Såheim
(1916).

dig syntes disse verdiene åpenbart å være truet av utenlandske kapitalinteresser. Et
sterkt regulerende forsvar syntes nødvendig.
Men den statlige vannkraftpolitikken gjenspeilte også et bredere sett av verdier,
kulturelle forståelsesformer og samfunnsmessige interesser. I innledningen så vi
denne vannkraftpolitikken i forhold til to ulike moderniseringsmodeller. Vannkraftlovgivningen tok særlig preg av det vi kalte småskalamodellen. Tilhengerne av
denne modellen ville legge forholdene til rette for en desentralisert småindustri og
for bruken av elektrisitet for å modernisere de tradisjonelle næringene. Dessuten
hadde denne politikken en sosial dimensjon som reflekterte periodens sterke sosialliberale politiske hegemoni.
Både oppslutningen om småskalamodellen, interessen for å bevare de tradisjonelle næringene og tilslutningen til den sosiale dimensjonen bygde opp under elforsyningens todeling. Det prioriterte bruksområdet var «lys, varme, gårdsdrift, håndverk eller småindustri» som ble satt opp mot storindustriens behov. Formuleringen
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«kraft til lys, varme, gårdsdrift, håndverk eller småindustri» ble brukt i lovtekster og
til stadighet i den politiske debatten. Både selve formuleringen og den tilhørende
argumentasjon vitnet om en kombinert næringspolitisk og sosialpolitisk motivering
for todelingen.
Det skillet og den vurdering som todelingen forutsatte mellom typer av behov
eller forbruk, hadde i perioder en forholdsvis bred oppslutning. Når Høyres Otto B.
Halvorsen kritiserte regjeringens forslag til ny konsesjonslov for vannfall, bergverk
og annen fast eiendom i 1917, pekte han på at konsesjonslovgivningen «ganske ensidig er tilblit under storindustriens tegn, hvor det er hensynet til storindustrien alene,
som har været det bestemmende, slik at man ikke har foretat noen sondring».22
Halvorsen ville ha større mulighet til å dispensere fra konsesjonsvilkårene når «koncessionæren utnytter vandfaldet til eget behov for lys, varme, gårdsdrift, håndverk
eller småindustri eller på lempelige vilkår bortleier kraft til andre i sådant øiemed».23
Regjeringens forslag manglet syn «for betydningen av at utbygning til lys og varme,
gårdsdrift og småindustri mest mulig støttes og fremelskes».24 Halvorsens forslag
ville gjøre det lettere også for private interesser å delta i alminnelig forsyning.
De viktigste elementene i den vannkraft- og elektrisitetspolitikk som ble utformet,
hadde i det hele stor oppslutning fra de fleste politiske grupperinger. Senere framstillinger av vannkraft- og elektrisitetspolitikken i denne perioden har forholdsvis
ensidig fokusert på konsesjonslovene – og på den sterke politiske strid som var knyttet til disse. Det kan derfor være verd å minne om at det langt på vei var tverrpolitisk
oppslutning om de statlige vannfallskjøpene og de statlige kraftutbyggingene. Det er
viktig å understreke at det også vokste fram en relativt bred enighet om hovedpunktene i konsesjonslovgivningen.
Enigheten knyttet seg særlig til de nasjonale motivene bak det statlige engasjementet. Opptrappingen av det statlige engasjement i vannkraft- og elektrisitetspolitikken etter 1906 var til å begynne med uttrykk for en nasjonal reaksjon på de
utenlandske oppkjøp av norske vannfallsrettigheter. Så nært opp til unionskampene
og unionsoppløsningen bidro det til reaksjonens styrke at flere svensker var blant
de fremste investorene i den ressurssterke industrien.25 Store deler av det nasjonale
borgerskap synes å ha ønsket beskyttelse mot den utenlandske kapitalen i konkurransen om vannkraftressursene, selv om det var uenighet om hvor stor fare den
utenlandske kapital egentlig representerte. Det var dessuten noe ulike oppfatninger
om hvor strenge restriksjonene burde være.
Den ledende politiske kraft under disse formative årene for det norske vannkraftog elektrisitetsregimet var partiet Venstre under Gunnar Knudsens førerskap. Venstres viktigste sosiale basis var bøndene, men også andre næringer, deriblant industrien, var representert i partiets ledelse, i stortingsgruppen og i de regjeringer som
sprang ut av partiet. Gunnar Knudsen selv framsto på mange måter som represen-
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Vemork kraftverk fotografert i 1911. Rjukanfossen
«går for fullt» fordi tunnelen fram til Vemork
måtte spyles før vannet kunne ledes inn i rørene.
Kraftstasjonen, som er tegnet av professor Olaf
Nordhagen, er kledd med stein. Den vakre
kraftstasjonen ble fra 1927 nesten skjult av den
foranliggende vannstoffabrikken. Stasjonen er nå
overtatt av Norsk Teknisk Museum.
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Her ved tresliperiet Laugstol Brug i Skien ble
det første norske elektrisitetsverket satt i drift i
1885. Som elektrisitetsverk regnes bedrifter som
produserer strøm ikke bare til eget bruk, men
som også selger til abonnenter. Bildet er fra
begynnelsen av 1900-tallet.
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tant for alle de viktigste deler av det etablerte næringsliv. Han drev skipsbyggeri og redervirksomhet, han var med å starte Laugstol Brug med blant
annet tresliperi og elektrisitetsverk, han deltok i
grunnleggelsen av Porsgrunds Porselænsfabrik
og drev selv et teglverk og en chamottefabrikk.
Ikke minst var han opptatt av jordbruksdriften på
sin egen eiendom Borgestad gård i Gjerpen. I tillegg hadde Knudsen et bredt erfaringsgrunnlag
fra den lokaldemokratiske hverdag etter mange
år som herredsstyrerepresentant og ordfører i
Gjerpen. Knudsen var også aktivt med i en rekke
næringsorganisasjoner. Han hadde blant annet
vært president i Norges rederforbund. Knudsen
var finansminister under Johannes Steen og Otto
Blehr i 1901–03 og i Christian Michelsens regjering i 1905. Selv ledet han Venstre-regjeringer i
periodene 1908–1910 og 1913–1920.
Gunnar Knudsens hovedmotiv for en aktiv statlig vannkraft- og elektrisitetspolitikk synes å ha vært det samme i tiden etter 1906 som det hadde vært 1890årene. Det var særlig forholdene for landets egen industri som opptok Knudsen;
industrien måtte sikres rimelig kraft. Dette hensynet både til industrien og det øvrige næringsliv var et viktig motiv bak flere av de statlige tiltakene. Mulighetene for
monopoldannelser i elforsyningen var blant annet med å begrunne at også norske
uansvarlige selskaper måtte søke om konsesjon ved erverv av vannfall, slik regelen
ble ved loven om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom av 1909. Ved
ervervsloven av 1917 ble bestemmelsen ytterligere utvidet ved at også norske borgere
trengte konsesjon.
For Gunnar Knudsen var dessuten ønsket om å øke statens inntekter et viktig motiv både for statkraftengasjementet og for en rekke bestemmelser i konsesjonslovene.
Den mest kjente uttalelsen fra Knudsen om dette fiskale hensynet ble gitt under
konsesjonsdebatten i 1909:
«Da jeg forleden så i et konservativt blad, som havde anstillet beregning over,
hvad staten vilde få for værdier, hvis regjeringens proposition gikk igjennom, at man
havde regnet det ud til 12 hundrede millioner kroner, ja, da vil jeg oprigtig erkjende
at mine tænder løb i vand, da jeg så dette beløb. Jeg ønskede med mig selv: den, som
bare da var finansminister!»26
Under debatten om kjøpet av Nore-fallene i 1907 pekte Knudsen på at fallene enten kunne leies ut eller bygges ut av staten. Det ville være utenkelig at staten skulle
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engasjere seg i noen kraftutbygging uten at det fantes sikre og pålitelige leiekontrakter for avsetning av
kraften. Og kontraktene måtte være slik at «denne
forsamling med sikkerhed kunde regne sig til, at
man havde et rimeligt overskud, for ikke at sige et
godt overskud, af de anvendte penge».27 Han henviste i samme debatt til sitt forslag fra 1892 om å kjøpe vannfall til industrien og pekte på den inntekten
man hadde gått glipp av ved ikke å følge forslaget:
«… havde vi da kjøbt ind, således som vi nu er villige
til at gjøre og med rette etter min mening, så havde
staten nu kunnet leie ud kraft til privat brug, og fået
en riktig vakker indtægt, såpas stor, at vi kanskje
kunde foretaget skattenedsættelser.»28
Et gjennomgangstema hos Knudsen var at de statlige tiltakene innen elforsyningen både skulle være
allment samfunnsnyttige og gi penger i statskassen.
Konsesjonssystemet var et «ønskelig og nyttig system for å skaffe staten hals og hånd så å si over vannkraften med det formål dels å
tilføre statskassen inntekter og dels å fremme samfundets interesser».29 Skulle konsesjonsavgiftene gi penger i statskassen, forutsatte dette at det ble gitt konsesjoner.
Regelen var da også at omtrent alle som søkte konsesjon fikk det, også utlendinger,
selv om forhandlingene mellom staten og søkerne kunne være harde.
Knudsen hadde også sterk tro på statens muligheter til både å selge kraft til lav
pris og samtidig skaffe penger til statskassen: «Staten vil … kunne levere elektrisk lys,
kraft og varme til overmåde billig pris, meget lavere pris, end noget privat selskab vil
kunne gjøre det, og samtidig vil der flyde ind i statskassen – den tomme statskasse
– en masse indtægter, og man vil kunne lette skattebyrderne for kommunerne.»30
Både ved ervervs- og reguleringskonsesjoner hørte avgift til stat og kommunene
med til standardvilkårene.
En viktig alliansepartner for Venstre og Gunnar Knudsen i vannkraft- og elektrisitetspolitikken var juristen Johan Castberg. Han ledet de såkalte Arbeiderdemokrater, en bevegelse som hadde sin organisatoriske plattform i De forenede norske
Arbeidersamfund. Arbeiderdemokratene fant mye av sin støtte blant arbeiderbefolkningen på landsbygda i det indre av Østlandet. Castberg gjorde sin innflytelse
gjeldende som justisminister i Gunnar Knudsens første regjering 1908–10 og var
ansvarlig for forslaget til konsesjonslov av 1909. Castberg var sosial- og handelsminister 1913–14 og dessuten en aktiv forslagsstiller og debattant under de vannkraftpolitiske forhandlingene i Stortinget.
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Utenriksminister Ivar Lykke, til venstre,
statsminister Gunnar Knudsen, i midten, og
justisminister, senere sosialminister, Johan
Castberg (1862–1926), til høyre, på vei til
audiens på slottet i Kristiania. Knudsen og
Castberg spilte avgjørende roller i utformingen
av konsesjonslovene. Castberg bidro blant annet
til at de nye lovene også fikk en sosial profil. I
konsesjonsbetingelsene ble det blant annet stilt
arbeidsmiljøkrav til utbyggerne.
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Det første vedtaket om regulering av
Numedalslågen ble fattet i 1913. Full utnyttelse
av fallhøyden til det som senere ble kraftverkene
Nore I og II krevde omfattende fjellsprengning, og
alt måtte lastes med håndkraft i et krevende og til
tider farlig arbeidsmiljø.

For Johan Castberg og hans meningsfeller var særlig de sosiale motivene ved vannkraft- og elektrisitetspolitikken viktige. Castberg var generelt «de sosiale sakenes
fremste talsmann», og nettopp i disse årene etableres det historikeren Anne-Lise
Seip kaller sosialhjelpstaten.31 Mens den liberalistiske staten hadde selvansvaret og
selvhjelpen som bærende norm, påtok nå det offentlige seg et visst ansvar for folks
levekår. Foruten å legge til rette for økonomisk vekst skulle staten også påvirke fordelingen av vekstens resultater. Den sosiale dimensjon var knyttet til mange sider
ved vannkraft- og elektrisitetspolitikken. I konsesjonslovgivningen kom den blant
annet til uttrykk i en rekke bestemmelser om hvordan forholdene for arbeiderne
skulle ordnes under anleggsperioden. Fordi arbeidsforholdene for anleggsarbeiderne var like viktige enten kapitalen var utenlandsk eller norsk, bidro de sosiale hensynene også til å styrke argumentene for likebehandling mellom bedrifter uansett om
kapitalen var norsk eller utenlandsk.
Det nasjonale motivet for regulering var fra første stund koplet sammen med et
ønske om å begrense selve den storindustrielle ekspansjonen. Det dreide seg i liten
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grad om generelle industrifiendtlige holdninger. Det var mer snakk om en frykt for
at samfunnsomformingen skulle gå for raskt og i feil retning. Mange var skeptiske til
den spesielle form for industri som de store, kraftkrevende bedriftene representerte.
Denne skepsis fantes for eksempel hos Christian Michelsen som var statsminister
for en samlingsregjering i årene 1905–07 da skiftet i vannkraftpolitikken skjedde.32
Hos bonderepresentantene var også frykten for konkurranse med storindustrien
om arbeidskraften med på å skape oppslutning om reguleringslinjen.
Bekymringen for en uheldig storindustriell ekspansjon holdt seg gjennom hele
perioden. Det skyldtes ikke minst at utbygging av kraftkrevende storindustri faktisk fortsatte å ekspandere sterkt også etter at de første konsesjonslovene var tatt i
bruk. For konsesjonslovene ble som sagt ikke brukt til å holde storindustrien ute av
landet, de ble praktisert liberalt.33 Både i Høyre og i Venstre var det folk som mente
at regjeringen Gunnar Knudsen slapp for mye utenlandsk storkapital inn i landet.
Bak den tilstrammingen som skjedde med konsesjonslovgivningen i 1917, lå nettopp en uro over de sosiale konsekvensene av storindustriens raske vekst: «I ethvert
samfund, som i den enkeltes liv, er enhver hovedkulds utvikling farlig. Samfundet
må få tid til litt etter litt at opta det nye,» het det i regjeringens forslag fra 1915 om å
forandre konsesjonsloven av 1909.34 Den storskalamodellen som vi i innledningen
mente representerte en alternativ moderniseringsstrategi, hadde ikke mange sterke
tilhengere. Storindustrien var for de fleste et middel for økonomisk vekst, ikke et
uttrykk for det gode samfunn.
Arbeiderpartiet sluttet opp om Venstres vannkraft- og elektrisitetspolitikk, selv
om de ønsket et enda mer markert statlig og sosialt engasjement. Det var først og
fremst i Høyre at det fantes innslag av markert opposisjon mot Venstres politikk.
Partiet var imidlertid splittet i sitt forhold til konsesjonslovgivningen. Bøndene
utgjorde også en innflytelsesrik gruppe i Høyre og stemte ofte sammen med sine
standsfeller i Venstre i konsesjonspolitikken. Blant de mest prinsipielle talsmenn for
en liberalistisk orientert næringslovgivning i Høyres ledelse var de to utpreget intellektuelle juristene Francis Hagerup og Fredrik Stang. De hadde støtte blant annet fra
enkelte industriledere, finansfolk og ingeniører.
Deler av Høyre kunne også være i opposisjon når statkraftengasjementet ble
fremmet. Høyre gikk for eksempel mot kjøpet av Glomfjord i 1918. Det er likevel
symptomatisk at representanter fra Høyre ved flere anledninger kritiserte regjeringen for å mangle handlekraft når det gjaldt utbyggingen av statens vannfall.

E N T O D E LT P O L I T I K K
På ulike måter kom de stadige tiltakene til å støtte opp under elforsyningens todeling. Konsesjonslovene som gjaldt erverv av vannfall, rettet seg til å begynne med
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uttrykkelig mot den utenlandskeide storindustrien, men kom etter hvert også til å
gjelde all privat vannkraftindustri av noen betydning. Selv om industrien fikk sine
konsesjoner, innebar både selve søknadsprosessen og vilkårene som ble knyttet til
konsesjonene, en belastning på de aktuelle bedriftene.
Kommuner, fylkeskommuner og staten behøvde ikke å søke ervervskonsesjon; de
var fritatt for konsesjonsplikt. Dette var en klar forskjellsbehandling til fordel for de
offentlige bedriftene. Konsesjonsloven for vassdragsreguleringer var på dette punkt
noe annerledes enn ervervsloven. Også kommunene måtte søke reguleringskonsesjon. Men i motsetning til private regulanter kunne kommunene få reguleringskonsesjon på ubegrenset tid. I lov om vassdragsreguleringer av 1917 forutsatte dette at
allmenne interesser ikke talte imot en slik varig ordning, og at kraften skulle brukes
enten til kommunenes eget behov «eller til at forsyne deres indvånere med kraft
til lys, varme, gårdsdrift, håndverk eller småindustri». Kommunene fikk en positiv
særbehandling, men bare så sant de ikke solgte strøm til storindustrien. Kongen
kunne også frita kommuner for avgift på vannfall som bruktes til å dekke de samme
behov.
Forskjellsbehandlingen i konsesjonslovgivningen var altså knyttet både til prioriteringer på forsyningssiden og på forbrukersiden. På forsyningssiden gikk etter
hvert hovedskillet mellom det offentlige og det private, mens skillet mellom storindustriens behov og de såkalte borgerlige behov var utgangspunktet for prioriteringene på forbrukersiden. Prinsippet var det samme i en rekke andre lover.
Reglene for kraftleie som var tatt med i ervervsloven av 1917 slo fast at ingen andre
enn staten og norske kommuner uten konsesjon kunne leie kraft i større mengde
enn 500 hk. Til disse konsesjonene var det også knyttet en rekke vilkår, blant annet
om kraftavståelse til kommuner, bruk av norsk materiell og norske arbeidere.
Etter ervervsloven av 1917 hadde både staten, fylker og kommuner forkjøpsrett
til vannfall som det krevdes konsesjon å erverve. For fylket og kommunen gjaldt
dette for fall innen egne grenser og av en viss størrelse. Etter lov av 15. august med
tilleggslov av 12. juli 1912 fikk primærkommuner i visse tilfeller også ekspropriasjonsrett til vannfall forutsatt at «det ansees påkrevd for tilfredsstillelse av en kommunes eller dens indvåneres behov for kraft til lys, varme, gårdsbruk, håndverk eller
småindustri».
Forskjellsbehandling av offentlige og private utbyggere fantes også i lovene om
elektriske anlegg.35 I praksis ble ikke kommunene ilagt avgifter, og konsesjoner til
kommunale anlegg ble ikke tidsbegrenset, mens konsesjoner ellers som regel ble
meddelt for 40 år. Denne loven ble brukt til på forskjellige måter å fremme alminnelig forsyning. I 1914 måtte Hafslund for eksempel avgi betydelige mengder kraft på
langsiktige kontrakter med gunstige vilkår til kommunene i Østfold for å få konsesjon på utbygging av sitt ledningsnett. Dessuten synes det som om denne loven ble
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brukt da Treschow-Fritzøe nærmest ble presset til å selge sine kraftstasjoner og sitt
ledningsnett i Vestfold til fylket i 1920.36
Men den statlige støtten til kommunale og andre lokale initiativ for å imøtekomme det «borgerlige behov» for elektrisk kraft var også av mer praktisk karakter. I 1913
kom boken Veiledning i utnyttelse av mindre vandfald som var «utgit etter offentlig
foranstaltning». Boken utkom etter at Stortinget i 1910 hadde bevilget penger til
utarbeiding «av en kortfattet og almen forståelig veiledning til utnyttelse av mindre
vandfald til nytte for jordbruk, småindustri o.s.v. i våre bygder».37 Boken ble meget
populær og kom i 1918 i nytt opplag. Her fant imidlertid forfatterne det riktig å
komme med en advarsel i forordet: «En kortfattet, populær bok av denne art er ikke
ment at kunne benyttes som en håndbok på den måte, at en usakkyndig ved dens
hjælp skal kunne planlægge eller bygge på egen hånd.»
Dette initiativet ble fulgt opp med bevilgninger som ga Vassdragsvesenet mulighet til å veilede «gårdbrukere og mindre kommuner, der vilde utnytte fossekraft til
mindre elektrisitetsverk for eget behov i gård, grend eller bygd».38 Denne veiledningsordningen ble etter hvert svært populær, også i landkommunene. I 1914 ble
det opprettet en egen veiledningsavdeling i Vassdragsvesenet. Behovet for veiledning økte imidlertid raskere enn Vassdragsvesenet klarte å følge opp,
og fra omkring 1916 vokste det fram en ordning med statlig støttede
fylkesingeniører som overtok veiledningsavdelingens oppgaver (se
kapittel 3).
Men de ulike former for statlig støtte trakk sammen med de ressurser som kommunene allerede på forhånd hadde til disposisjon.
Stuevold-Hansen hadde i sitt foredrag til Verdenskraftkonferansen
i 1924 understreket norske kommuners tradisjonelt sterke stilling.
Denne styrken var uttrykk for en mer allmenn evne til lokal kooperasjon, til å organisere folk og ressurser i lokalt samarbeid enten det
var gjennom andelslag, samvirkeorganisasjoner av ulike slag, foreninger – eller kommuner.39 Ikke minst viktig hadde denne evnen vært
når det gjaldt å bygge opp lokale infrastrukturer, for eksempel veier,
skoler, sparebanker, ferjer, gassverk, vannverk og telefonselskaper.
Evnen til lokal kooperasjon var også virksom i de andre nordiske
land, men det synes som om de lokale initiativ ble kanalisert på ulike
måter i disse landene. I byene ble i samtlige land kommuneinstitusjonen etter hvert det viktigste redskap for elektrifisering. Forskjellene kom til syne utenfor byene. Danmark var mønsterlandet når det
gjaldt samvirketiltak kanalisert gjennom andelslag. I Sverige kom det
lokale initiativ i elforsyningen dels til uttrykk gjennom små aksjeselskaper og dels gjennom såkalte økonomiske foreninger. I Norge
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var tidlig kommunene den viktigste katalysator for de lokale tiltak også på bygdene.
Gjennom kommuneinstitusjonen fikk bønder og borgere tilgang til et viktig investeringsredskap med mulighet både for skattlegging og for lånopptak. I et foredrag i
1925 sa Stuevold-Hansen at «det kan med visshet sies, at der neppe er noe land, hvor
elektrisitetsforsyningen så almindelig er optat som en kommunal opgave som hos
os».40

F R A VA N N FA L L SK J Ø P T I L L A N D SP L A N
På samme måte som konsesjonslovgivningen reflekterte statkraftengasjementet i
disse årene en rekke reguleringsmotiver. Engasjementet både bidro til å utvikle todelingen og fant sin plass innenfor denne. Statkraftengasjementet utviklet seg trinnvis. Fra 1906 begynte staten å kjøpe opp vannfall i langt større målestokk enn tidligere. De fleste store fall og vassdrag som staten senere har bygd ut, ble kjøpt i årene
1907–20. Kjøpene ble til å begynne med gitt den samme motivering som de første
konsesjonslovene; de skulle virke «regulerende og kontrollerende». Utover dette ble
det sagt lite om hvordan fallene skulle brukes. Skulle staten bygge dem ut eller skulle
de selges til bedrifter eller til kommuner? Hvis de skulle selges eller leies ut til andre,
hva skulle i så fall betingelsene for utnytting være? Mange vannfall ble kjøpt uten at
disse spørsmålene var avklart.
De store summene som etter hvert ble nedlagt i vannfallskjøpene, bidro imidlertid i seg selv til å tvinge fram en konkretisering av bruksområdet. Handlingene
krevde en motivering. Behovet for en avklaring økte for hvert større vannfallskjøp.
Staten ble beskyldt for å legge en «død hånd» over vassdragene. En statlig vannfallspolitikk vokste etter hvert fram, en politikk ikke bare for statens kjøp av vannfall,
men også for hvordan disse skulle brukes.
Det var et åpenbart behov for større planmessighet i den statlige vannfallspolitikken. Staten måtte definere sin rolle i forhold til de andre aktørene i elforsyningen,
og de statlige kraftverk og overføringsledninger måtte både prioriteres innbyrdes og
ses i sammenheng med utbygginger som andre planla. Det ble reist krav både om en
landsplan for elforsyningen og om et handlekraftig organisatorisk redskap for å sette
statens vannkraft- og elektrisitetspolitikk ut i livet.
Både for å forstå vannfallskjøpene og vedtakene om utbygginger er det nødvendig
å huske at tiden fra 1905 til 1920 var en nær sammenhengende høykonjunktur med
store økninger i de offentlige inntekter. Det var rom for slike bevilgninger. I tillegg
førte første verdenskrig inn et nytt motiv for statlige utbygginger: Bruddet i kull-leveransene som krigen førte med seg, betydde en enorm økning i etterspørselen etter
elektrisitet. Etterspørselen overgikk hva de lokale elektrisitetsverkene klarte å skaffe
til veie, og kravene om et statlig engasjement var mange og sterke.
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S TAT E N S OM N O R D - E U R O PA S ST Ø R ST E VA N N K R A F T E I E R
Gunnar Knudsens forslag fra 1892 om statlig kjøp av vannfall for videresalg til industri fikk aldri bred oppslutning. Vannfallskjøpenes formål var lenge begrenset til
å skaffe vannkraft til elektrifisering av jernbanen. Fra 1894 til 1906 var det i alt brukt
ca. 140 000 kroner til statlige vannfallskjøp. I 1906 foreslo departementet at det i
tillegg skulle bevilges 200 000 kroner til slike kjøp. Departementet understreket at
disse pengene ikke som tidligere utelukkende skulle brukes til innkjøp av vannfall
som var egnet til elektrifisering av jernbanen. Begrunnelsen for denne nye typen
vannfallskjøp var helt på linje med begrunnelsen for den første konsesjonslovgivningen – både i beskrivelsen av hva som gjorde tiltaket nødvendig, og når det gjaldt
hva man ønsket å oppnå. I departementets redegjørelse heter det:
«Statens stilling med hensyn til spørsmålet om erhvervelse af vandfald er i den
senere tid blevet en nogen anden, idet den anbringelse af udenlandsk kapital i vore
vandfald, som i den senere tid har fundet sted, indebærer en fare for, at disse i altfor
stor udstrækning skal komme på fremmede hænder og landets vandkraft monopoliseres af store kapitalsterke selskaber, væsentligst bestående af udlændinger. Det
har derfor fremstillet sig som ønskeligt, at staten – ikke alene af hensyn til dens eget
mulige behov, men også af hensyn til landets fremtidige udvikling i det hele – sikres
en regulerende og kontrollerende indflydelse ved utnyttelsen af vore vandfald.»41
Departementet påpekte selv at dette var samme prinsipp som lå til grunn for for-

Det var ofte et problem å få fraktet på plass
tungt utstyr til kraftverkene. Under anlegget av
Hakavik kraftverk i Buskerud løste man det ved å
bygge en spesiell lossekran ved Vestfossen stasjon.
Fra den ble turbiner, generatorer og annet tungt
utstyr lastet om bord i en pram som ble trukket
over Fiskumvannet og Eikeren til Hakavik, hvor
en tilsvarende kran heiste det tunge materiellet
i land.
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slaget til midlertidig konsesjonslov i 1906. Det var frykten for utenlandsk kapital og
for at kraftforsyningen skulle monopoliseres av storindustrien som motiverte vedtaket. Departementet mente disse premissene for vannfallskjøp måtte anses godkjent i
og med Stortingets vedtak av den midlertidige loven av 12. juni 1906. Vannfallskjøp
var nødvendig som et supplement til konsesjonslovene for å sikre staten nødvendig
kontroll med utnyttelsen av fossekraften. Det ville være nødvendig for staten «at den
bliver eier af en så stor del af landets vandkraft, at den til enhver tid kan forhindre
kapitalsterke selskaber fra at misbruge den magt, som de ved at disponere en større
del af landets fossekraft måtte være i besiddelse af».42
Jernbanekomiteen støttet departementets forslag og understreket at de ikke så
200 000 kroner som en øvre grense for hvor mye departementet burde anvende til
vannfallskjøp. I innstillingen lå det nærmest en oppfordring til å gå ut over rammene. Det ble forutsatt at departementet til enhver tid holdt seg informert om hvilke
vannfall som var til salgs. Hvis det forelå et gunstig tilbud, kunne spørsmålet om
kjøp legges fram for Stortinget.43
Men verken i departementets proposisjon eller i jernbanekomiteens innstilling
fra 1906 kom det fram noe om hvordan vannkraften skulle brukes. Av jernbanekomiteens innstilling om vannfallskjøp av 12. februar 1907 gikk det fram at spørsmålet
om vannfallenes bruk hadde vært diskutert, men at det ikke kunne oppstilles noen
regel for dette. Stortingsforhandlingene om disse 200 000 kronene var helt summariske og ga ingen videre antydning om hensikter.
For perioden 1907 til 1913/14 var de ordinære bevilgningene til kjøp av vannfall på
750 000 kroner og i perioden 1914/15 til 1919/20 på 1 310 000 kroner. Fra 1906 kom

BEVILGNINGENE TIL NOEN AV STATENS STORE VANNFALLSKJØP 1907–20
År

Fallrettigheter

Kroner

1907

Nore-fallene

400 000

1909

Tafjord

185 000

1912

Rettigheter Ulla-/Sandsetvassdraget

600 000

1914

Rafoss m.v. i Kvina

265 000

1916

Rettigheter i Ryfylke

300 000

1917

Rauma-fallene

550 000

1917

Tokke-fallene

1918

Skjørnvassdraget m.v.

1918

Glomfjord (ikke bare fall)

1920

Mår

1 800 000
440 000
15 100 000
960 000
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i tillegg en rekke store ekstraordinære bevilgninger. De ekstraordinære bevilgningene fram til 1920 var på 19 834 000 kroner – hvorav det vesentlige var betaling for
Glomfjord kraftverk. Til sammen utgjorde statens innkjøpte vannfall ca. 1 370 000
hk i begynnelsen av 20-årene. I tillegg regnet man med at staten minst rådet over
1 000 000 hk i tilknytning til sine øvrige eiendommer, først og fremst i Nord-Norge.
Fallrettighetene ble beregnet til ca. 1/5 av landets samlede kraftmengde på 12 mill. hk.
Etter 1920 var det imidlertid slutt på de store fossekjøpene, og etter 1924 kjøpte ikke
staten fallrettigheter av betydning i det hele tatt.
De fleste større vannfallskjøpene etter 1906 ble altså gjort ved ekstraordinære bevilgninger og etter diskusjon i Stortinget. Listen under viser stemmegivningen ved
de ulike kjøpene. For det meste var det bred oppslutning om vedtakene.
Bak mange av de enstemmige og nesten enstemmige vedtakene skjulte det seg
likevel mye tvil. Deler av denne usikkerheten kom fram i stortingsdebattene før vedtakene. «At spørsmålet kan volde adskillig tvil, idet man jo her står ligeoverfor, om
man vil, en slags nyskabning i norsk næringspolitik, det er klart,» uttalte venstrerepresentanten Kristian Dick under stortingsforhandlingene om kjøp av Nore i 1907.
Innslagene av tvil og usikkerhet var ikke mindre mot slutten av perioden. Da begynte de økonomiske nedgangstidene å sette sitt preg på forhandlingene i Stortinget.
I hovedsak synes statens store vannfallskjøp å være tilskyndet av impulser og henvendelser utenfra. Kjøpet av Nore-fallene i 1907 var et slags «panikkjøp» for å hindre
utenlandsk overtakelse. Kjøpet av Tafjord i 1909 var tilskyndet av et diplomatisk problem, en belgisk falleier skapte vanskeligheter i forhold til konsesjonsloven. Kjøpet
av Rafoss i Kvina i 1914 kom som et resultat av flere henvendelser fra de daværende

OPPSLUTNINGEN OM FORSLAG TIL VANNFALLSKJØP I STORTINGET
År

Fallrettigheter

Vedtak

1907

Nore-fallene

mot 1 stemme

1907

Tafjord

mot 6 stemmer

1912

Rettigheter Ulla-/Sandsetvassdraget

1914

Rafoss m.v. i Kvina

89 mot 12 stemmer
mot 3 stemmer

1916

Rettigheter i Ryfylke

enstemmig

1917

Rauma-fallene

enstemmig

1917

Tokke-fallene

enstemmig

1918

Glomfjord

1918

Skjørnvassdraget m.v.

1919

Rettigheter i Røssåga

1920

Mår

77 mot 39
enstemmig
ikke vedtatt, med 61 mot 41 stemmer
77 mot 44 stemmer

89

90
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falleierne. Glomfjord kom på dagsordenen etter et tilbud fra svensken Knut Tillberg
i 1917. Dette mønsteret skyldtes i noen grad mangelen på klare retningslinjer for
kjøpene. Forslaget til den landsplan som kunne ha bidratt til større systematikk i
kjøpene, kom først i 1923 – etter at fallskjøpsperioden var over.
Enkelte vannfallskjøp synes imidlertid å være et resultat av Vassdragsvesenets mer
oppsøkende virksomhet. I 1914 foretok for eksempel etaten en «generell undersøkelse» av vannfallene mellom Flekkefjord og Stavanger og mellom Kristiansand og
Skiensfjorden. Hensikten var å finne egnede fall for å elektrifisere Sørlandsbanen og
for å sikre vannkraft for den østre del av Sørlandet. Undersøkelsen resulterte i vannfallskjøp på Sørlandet og kjøp av flere rettigheter i Ullavassdraget. I departementets
forslag til kjøp av Skjørnvassdraget i Sør-Trøndelag heter det at «Vasdragsdirektøren
har … hat opmerksomheten henvendt på erhvervelse av vandfald i denne landsdel».
Men det er uklart om det endelige kjøpstilbudet kom som et resultat av vassdragsdirektørens virksomhet.
Kjøp av vannfall ble altså begrunnet på samme måte som konsesjonslovene. Betydde det at vannfallskjøp og konsesjon var to virkemidler som ga samme resultat?
Hvorfor skulle staten da i det hele tatt kjøpe vannfall? I noen sammenhenger ble
kjøp og konsesjon satt opp mot hverandre. I stortingsdebatten om kjøp av Nore i
1907 spurte Venstres Carl Stousland:
«Skulde det ikke være, om staten gjennem de vilkår, som den kan stille, foruden
en årlig indtægt af passende størrelse, og gjennem betingelser på anden måde, som
en liebhaber kunde ville akceptere, sikrede sig disse vandfald helt eller delvis gratis
om en tid …»
Det var naturligvis muligheten til å bruke konsesjonsloven med vilkår om hjemfallsrett som Stousland hadde i tankene. Johan Castberg trakk også fram dette alternativet. Han stilte spørsmål om ikke staten kunne få innflytelse på bruken av
vannfallene uten «at bringe ofre i hundretusender eller millioner af kroner, om det
med andre ord ikke er på koncessionsveien, at staten skal kunne sikre sig de fordele
og den indflydelse, som den bør have».
Det var liten respons for dette forslaget. Gunnar Knudsen var enig i at konsesjonssystemet var et ønskelig og nyttig system for å skaffe statskassen inntekter og
sikre samfunnsmessige interesser. Men dette utelukket ikke vannfallskjøp: «Det er
to foranstaltninger, som kan følges ad – både til gavn for samfundets interesser i
sin almindelighet og til støtte for statens inntekter.»44 Knudsen synes ellers å ha stilt
seg skeptisk til hvor langt lovgivningen maktet å kontrollere storindustrien: «Nei,
de herrer vil vist selv have frie hænder til at gjøre, hvad de behager, og det er ikke
så godt for lovgivningen der at gribe ind. Man har forsøgt sig med lovgivningen i
Amerika. Det er ikke så let at gjøre det.»
Den riktige avveining mellom kjøp og konsesjoner var naturligvis ikke lett. Det
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var klare grenser for hva man kunne få til gjennom bruk av konsesjonslovene. Staten
kunne ikke presse noen til å bygge ut et fall for å trygge levering til statens jernbaner
eller til alminnelig forsyning i et område. Det var også vanskelig å sikre seg mot at
en utbygger tok urimelig fortjeneste på salg av elektrisitet.

H VA SK U L L E S TAT E N S VA N N FA L L B RU K E S T I L ?
I forhandlingene om kjøp av fallrettigheter i Røssåga 5. juni 1919 innrømmet statsråd Fredrik Olsen Nalum at han ikke helt visste hvordan kraften skulle brukes. Han
hadde imidlertid tenkt at fallene blant annet kunne brukes til å elektrifisere jernbanen. Ved mange vannfallskjøp var det uavklart hvem som skulle bygge ut fallene og
hva kraften skulle brukes til. Staten kjøpte små og store fall i de fleste deler av landet,
tilsynelatende uten plan.
Det argumentet som proposisjoner og stortingsforhandlinger hyppigst refererte
til den første tiden, var altså at statlig vannfallskjøp virket regulerende og kontrollerende. Det var et motiv som til å begynne med syntes å kunne begrunne de fleste
kjøp. Men hvordan tenkte man seg mer konkret at et statlig vannfallskjøp virket regulerende og kontrollerende? Et vannfall som staten eide var naturligvis sikret mot
uønskede utlendinger. Dessuten kunne det bidra til å hindre at kraftleverandører
utnyttet sitt monopol i et område til å ta for høye priser. Hvis staten eide et fall i et
slikt distrikt, hadde den mulighet for å bygge ut et konkurrerende tilbud for å sikre
alminnelig forsyning. Bare det at et statlig fall fantes i et distrikt, kunne være nok til
å forhindre monopolisering. Elektrifiseringen av jernbanen var også i denne perioden et viktig motiv for vannfallskjøp, dessuten ble det kjøpt og bygd ut fallrettigheter
for å sikre andre statsinstitusjoner kraft.
Et redskap for å få større systematikk i vannfallspolitikken, var den vannfallskommisjonen som regjeringen Wollert Konow oppnevnte i desember 1911. Kommisjonen hadde amtmann Sigurd Lambrechts som formann og avga sin hovedinnstilling
i 1914. Kommisjonen skulle blant annet klargjøre hvordan og til hva statens fosser
skulle anvendes. Den skulle også ta stilling til i hvilken utstrekning og hvor staten
skulle kjøpe nye vannfall.
Kommisjonens arbeid førte ikke til mange konkrete råd om nye tiltak se (kapittel
3). I hovedsak ga den sin velsignelse til måten man hadde ordnet tingene på så langt.
Den la stor vekt på kommunenes primære rolle i den alminnelige forsyning: «Kommissionen antar, at den vei, som man hos os i stor utstrækning har betrådt gjennem
anlæg av kommunale elektricitetsverker, er vel egnet til at fremme tilfredsstillelsen
av almenhetens behov for elektrisk energi.» Når det var behov for større anlegg,
kunne kommuner slå seg sammen. Hva slags oppgaver ble igjen til staten? Staten
skulle på ulike måter støtte kommunene. Der det var vanskelig for en kommune å
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få tak i et passende vannfall, «kan det stå i statens magt at træ støttende til ved at
overlate vedkommende kommune på rimelige vilkår en av sine fosser». Staten skulle
fortsette med sine øvrige støttetiltak, blant annet gjennom Vassdragsvesenets veiledningstjeneste. Kommisjonen foreslo dessuten en rekke økonomiske støttetiltak.
Også elektrisitetsverk som tilhørte industriselskaper eller enkeltpersoner, kunne
være betydningsfulle ledd i landets elforsyning. Men kommisjonen fant ikke at det
var noen grunn til at staten skulle støtte slike verk økonomisk.
Vannfallskommisjonen ønsket en elforsyning som i hovedsak hadde en kommunal og lokal basis. En viss plass var det imidlertid for statkraftengasjementet. For det
første skulle staten nærmest være en slags erstatning for kommunen på steder hvor
de lokale krefter selv ikke maktet å gjennomføre elektrifiseringen: «Her bør staten
træ til og etterhånden utnytte fosser, som den allerede måtte eie, eller som den for
dette øiemed måtte erhverve …»
Men ved siden av ansvaret for å skaffe de dårligst stilte bygdene strøm, hadde
staten en oppgave i de distriktene som var kommet lengst i elektrifiseringen. Når
forbruket i disse områdene var kommet så langt at de lokale kraftkildene ikke lenger
var tilstrekkelige, ville staten kunne komme inn og «gjennem sine fjernledninger
fra kraftanlæg ved sine større fosser at knytte til sig som kunder de mindre lokale
verker, som så kan føre den fra staten mottagne strøm gjennem sine ledningsnet ut
til befolkningen». De store, kostbare utbyggingene med nettverk av ledninger som
krysset kommune- og fylkesgrenser skulle altså være statens ansvar. Eller sagt på en
annen måte: Staten kom inn som en aktiv aktør i elforsyningen når elektrisitetssystemet hadde nådd en forholdsvis høy grad av modenhet.
Særlig tre av de store fallene som staten kjøpte inn, var tenkt brukt i en slik sammenheng, det var Nore-fallene, Tokke-fallene og Mår. Østlandet var altså mest aktuelt som mottaker av statens støtte på disse premissene. I forslaget til kjøp av Tokkefallene i 1917 skrev departementet at samtidig som det østafjelske var landets tettest
befolkede del, var det i forhold til folkemengden sparsomt utstyrt med vannkraft.
Her var det viktig for staten å være raskt ute når gode vannfall var til salgs, blant annet fordi «de største kommuner søker at beslaglægge disse for sig».
Diskusjonene omkring vannfallskjøpene viste et i hovedsak negativt syn på storindustrien. Under stortingsforhandlingene om Nore-fallene i 1907 så Venstres Kristian Dick kjøpet av fallrettighetene nærmest som en måte å bremse storindustriens
revolusjonerende innvirkning på samfunnet:
«Det har også været udtalt – og jeg tror, det er et rigtigt syn – at det er ikke så sikkert, at det er til vort lands gavn, at der meget raskt vokser op en storindustri, som
i en fart omskaber vore forhold og gjør landet fremmed på så mange områder. Jeg
ser derfor også i denne foranstaltning, som her tilsigtes, en regulerende virksomhed,
fordi i det øieblik staten kommer i besiddelse af en så stor kraftmængde som den,
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det her dreier sig om, vil den uvilkårlig kunne regulere den revolutionerende udvikling, man ellers vilde kunne befrygte på dette område.»
For mange syntes storindustrien samtidig som et nødvendig onde. Flere av statens
fall var store. En fornuftig utbygging ville de fleste steder gi en kraftproduksjon som
langt oversteg hva det var behov for i det aktuelle forsyningsdistriktet. I slike tilfeller
ville storindustrien kunne være god å ha. Den kunne sikre en tilstrekkelig avsetning
og dermed ofte være en forutsetning også for levering til alminnelig forsyning. Etter
hvert som statens forråd av nettopp store fall ble betydelig, ble derfor spørsmålet om
forholdet til storindustrien påtrengende. Under stortingsforhandlingene om kjøp av
fallrettigheter i Røssåga i juni 1919 påpekte Høyres Carl Otto Lund at hvis staten slo
den ene fossen etter den andre under seg, «rykker vi naturlig det spørsmål stadig
nærmere, og vi kan ikke længer vise det fra os: hvad skal staten gjøre for at benytte
sig av vandfaldene?». Det var spørsmål om ikke staten ville bli nødt til å etablere
storindustri for å kunne gjøre kraften nyttbar. En slik utvikling ønsket ikke Lund.
For det første burde ikke staten drive industri, for det andre så han det som en skade
for landet hvis storindustrien fortsatt skulle ekspandere.45 Arbeidsminister Fredrik
Olsen Nalum uttrykte liknende anfektelser ved samme anledning:
«Nei, men saken er, at hvis staten har mere kraft end den behøver at anvende til
almindelig lys og kraft til folk flest, så mener jeg det ikke kan være noget i veien for,
at staten leier bort kraft til storindustrien, for storindustrien får vel eksistere her i
landet, den også. Jeg er ikke av dem, som sætter så forfærdelig stor pris på storindustrien. Jeg er så enig med hr. Rømcke når han siger at det nu kunde være på tide
at stanse tilveksten av storindustrien; jeg er aldeles enig i det, for jeg mener vi nu er
kommet så altfor langt på dette området.»46
Dette var uttrykk for de mest representative holdningene. Men det fantes selvsagt
mer positive syn på storindustrien. Vannfallskommisjonen hadde pekt på at storindustrien kunne være en pioner for andre typer virksomhet. I tilknytning til storindustrien vokste det dessuten fram mindre industri- og håndverksbedrifter. Kommisjonen prøvde å vise at industrien heller ikke hadde så uheldige konsekvenser for
jordbruket som mange trodde.
Mye av den samme ambivalens som kom fram i diskusjonene om statens vannfallskjøp, kom også til syne gjennom konsesjonslovgivningen og praktiseringen av
denne. Storindustrien var helst noe man burde ha klart seg uten, det var i hvert fall
noe som skulle reguleres. Men et visst innslag av denne industrien var nødvendig for
landets økonomiske framgang – og for de store vannfallenes rasjonelle utnytting.
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K R AV E T OM STAT L IG U T B YG G I N G
De statlige utbyggingene som ble vedtatt fra 1913
og de nærmeste årene etter, var resultat både av
et press fra kommuner og næringsinteresser og
en slags naturlig følge av statens mange vannfallskjøp. Det ble til stadighet trukket fram i Stortinget
at staten la en død hånd over vannfallene. Under
forhandlingene om kjøp av vannfall på Sørlandet
og i Ullavassdraget i juni 1916, innledet Johan Castberg debatten med å framheve nødvendigheten av
at «staten i længden ikke i den grad som nu indskrænker sig til at erhverve vandfald, men at den
også virkelig udnytter dem». I lengden ble det lite
økonomisk at staten ofret store summer på kjøp av
vannfall uten å gjøre disse fruktbringende. Meyer
N. Foshaug fra Målselv mente de distriktene hvor
staten hadde kjøpt fallrettigheter var skuffet over
statens passivitet, de «sitter der uden kraft og uden
lys, og der gjøres ingenting fra statens side for at
sætte nogen igang. Det må jo virke mistrøstig …».
Hensynet til distriktene ble også trukket fram av
Ivar P. Tveiten fra Fyresdal under forhandlingene
om kjøp av Tokke-fallene i november 1917. Tveiten
ville at staten raskt skulle gå i gang å regulere Totak. Skulle dette dra i langdrag samtidig som staten
stengte for at private kunne slippe til, «då vil eg segja, at det kunda verta sanning dette, at riket kom
til å leggja si klamme hand på Vest-Telemarki». Alf
Mjøen, gårdbruker fra Toten, sa ved samme anledning: «Nu har jeg sittet her på Stortinget på femte
året, og jeg har hvert eneste år hørt at vi må se til at
få bygget ut statens vandfald, men det er gåt nokså
småt.»
Samtidig som kravene om statlige utbygginger
kom fra Stortinget, kom de også utenfra, fra kommuner og lokale kraftselskaper, som for eksempel
ved statens første utbygging av et reguleringsanlegg
for kraftproduksjon, Tunnhovddammen øverst i
Numedalslågen. Vedtaket om den første bevilgnin-

Etableringen av de nødvendige overføringslinjene
stilte ingeniører og anleggsarbeidere overfor
krevende utfordringer. Her fra reising av master
til Rjukan-ledningen.
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gen ble gjort i 1913. Da var det nærmest umulig for staten å utsette saken ytterligere.
Allerede i 1898 hadde brukseierne langs elva tatt opp spørsmålet om regulering med
Kanalvesenet. Kristiania kommune hadde i 1907 tatt kontakt med Arbeidsdepartementet for at kommunen og staten i fellesskap kunne bygge ut statens fall Mørkfoss
og kommunens fall Vittenbergfoss, Halfredfoss og Solbergfoss i Glomma. Forhandlingene var imidlertid blitt brutt, men hovedstaden hadde tatt et nytt initiativ i 1914,
og i 1916 kom vedtaket om utbygging.47 Vedtaket om å bygge ut Nore i 1918 var også
et resultat av en rekke henvendelser fra kommuner og fylker i østlandsområdet. De
statlige prosjektene var ønsket av de lokale myndigheter og syntes bare å supplere
kommunenes egne utbygginger.
Vedtakene om å gå i gang med Tunnhovddammen, Mørkfoss–Solbergfoss-anlegget, Hakavik, Nore kraftanlegg og byggingen av Rjukan-ledningen var enstemmige.
Fram til 1920 var det enighet om hovedlinjene i den praktiske statkraftpolitikken.
Men bak enigheten om de konkrete tiltak lå prinsipielle forskjeller i synet på statens
rolle i elektrisitetsforsyningen på lang sikt.
Gunnar Knudsen ønsket å gi staten en betydelig rolle i utbyggingen av landets
vannkraft. I stortingsforhandlingene om konsesjonsloven 14. juli 1909 understreket
Knudsen at det måtte være statens oppgave å skaffe industrien så trygge og gode
kår som mulig. Nettopp dette mente Knudsen var hovedformålet med konsesjonslovgivningen. Og hjemfallsretten, det at kraftstasjonene gikk over i statens eie etter
konsesjonstidens utløp, så Knudsen som en garanti for at hensynet til industrien
skulle ivaretas på best mulig måte. Det beste ville imidlertid vært om staten hadde
overtatt kraftproduksjonen allerede fra starten:
«Bedst havde det været, om staten kunde havt alle disse kraftstationer udover
årene og ikke overladt dem til private. Og jeg vil gjøre opmerksom på, at dette er
i grunden ikke noget, som er opfunden her i landet. … vi vil netop, at samfundet
eller staten ved at tilegne sig kraftstationer skal holde til hånde for industrien og det
arbeidende folk billig kraft på sikre vilkår, så man ikke risikerer at få opsigelse og pålæg i priserne, når det måtte passe de mægtige selskaber, så den ærede representant
kan gjerne kalde det statssocialisme, jeg lader mig ikke skræmme af det ord.»48
Knudsen kunne henvise til at blant annet jernbaner, telegraf og telefon var statlig
virksomhet. Utviklingen hadde vist og ville fortsette å vise «at der er en sterkere og
større og større nødvendighed, at staten tilegner sig visse bedrifter».
Nå er det grunn til å understreke at Knudsen ikke på noe annet område syntes å
ønske et så ekspansivt statlig engasjement som i elforsyningen. Den kan synes som
om den eneste virkelige utvidelse av statens næringsvirksomhet som Gunnar Knudsen gjorde seg til talsmann for før første verdenskrig, nettopp gjaldt utnyttelsen av
fossekraften.49 Knudsen hadde ikke noe prinsipielt ønske om å utvide statens virksomhet. Han «ønsket prinsipielt et samfund der det private initiativ var enerådende
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i næringslivet».50 Men Gunnar Knudsen var en utpreget pragmatiker og var ikke
redd for å bruke statsdriften når han mente det var nyttig.
Den bredt aksepterte normen om kommunenes sentrale rolle synes ikke å ha blitt
gitt noen prinsipiell anerkjennelse av Knudsen før 1920. Under debatten om kjøpet
av Mårvassdraget i november 1920 sa han riktignok at han var enig i at staten skulle
skaffe seg vannfall for å selge dem videre til kommunene, men nærmest fordi staten
ikke hadde finansiell evne til å bygge dem ut selv: «Jeg er enig i den betragtning …
at staten skal sikre sig de større vandfald, ikke fordi staten skal bygge dem ut alle
sammen – det magter ikke staten – men fordi sammenslutninger av kommuner eller
fylker med derværende by- og landkommuner skal få anledning til at få dem.»
Dette var et motsatt utgangspunkt i forhold til det for eksempel Vannfallskommisjonen hadde. Også blant stortingsrepresentanter flest ble statkraftengasjementet sett
på som en slags erstatning for det lokale eller det private initiativ, ikke omvendt.
En sentral embetsmann som langt på vei syntes å ha vært enig med Knudsen, var
vassdragsdirektør Ingvar Kristensen. Han mente staten på sikt burde få monopol
på levering av kraft til alminnelig forsyning. Kristensen hadde mange innvendinger
mot at kommunene skulle fortsette å ha dominans på dette området:51
–
–
–
–
–

Kommunene så bare på sine egne behov, ikke på hva som var rasjonell elforsyning innenfor større distrikter.
Fattige kommuner og kommuner som lå langt unna vannfall, ble ikke tatt hensyn til av bedre stilte kommuner.
Staten var bedre egnet til å avpasse tempoet i kraftutbyggingen etter landets
byggeevne.
Kommunene var for lite opptatt av langsiktige mål.
Mange kommunale kraftverker så elektrisiteten som en inntektskilde og holdt
derfor for høye priser.

Kristensen mente at elforsyningen hadde utviklet seg gjennom to stadier. I det første
stadium dekket de lokale kraftkildene de lokale behov. I neste stadium måtte det
bygges ut store kraftkilder for hele landsdeler. Dette var en naturlig statsoppgave. På
sikt kunne deretter alle de mindre kraftverkene innløses for å få til en mest mulig
enhetlig og rasjonell elforsyning.
Vassdragsdirektøren ble imidlertid satt på plass av politikerne. Han led et prinsipielt viktig nederlag ved statens salg av Tafjordvassdraget til 13 kommuner i Møre
og Romsdal. Vassdraget var kjøpt av staten i 1909, og vassdragsdirektøren hadde
utarbeidet planer for en statlig kraftutbygging. Dette var helt i tråd med blant annet vannfallskommisjonens anbefalinger. Kommisjonen hadde i sin utredning fra
1914 uttalt at «det heldigste og bedste vil være at staten selv skrider til at utbygge

97

98

statens kraft 1890–1947

sine fosser». Kommisjonen hadde spesielt sagt fra om at den ikke anbefalte salg av
Tafjordvassdraget.
Etter anmodning fra amtmannen i Romsdal og etter å ha fastslått at de aktuelle
kommuner var villige til å samarbeide, innstilte imidlertid regjeringen på salg til
kommunene. Det var naturligvis knyttet en rekke betingelser til overdragelsen som
skulle ivareta det staten mente var viktige hensyn ved utbyggingen. Vassdragsdirektøren hadde likevel en rekke betenkeligheter ved salget og oppsummerte:
«… at jeg finder det helt utilrådelig, at staten nu, for første gang den oppgave å få
utbygget og utnyttet et av sine vandfald for alvor melder sig, viker tilbake og overlater denne store og værdifulle kraftkilde til nærmest liggende kommuner.»
Johan Castberg understreket under forhandlingene i Stortinget at prinsippet burde være at staten bygde ut sine egne vannfall; Tafjord måtte ikke danne presedens.
Men det kom til å gjøre det. I 1918 kjøpte for eksempel staten Skjørnvassdraget i
Sør-Trøndelag med den klare forutsetning at vassdraget kunne overdras til fylket
eller kommunene. Salg av statlige fall til kommuner og fylker ble en integrert del av
statens vannfallspolitikk.
Verken Gunnar Knudsen eller Ingvar Kristensen fikk fullt gjennomslag for sitt
prinsipielle syn på statens rolle i elforsyningen. Men statkraftengasjementet var under kraftig opptrapping fram til 1920. Og dette var utgangspunktet for kravet om en
landsplan for statens engasjement, og for elforsyningen i det hele.

E N L A N D SP L A N F O R E L F O R SY N I N G E N
Kontrasten mellom statens etter hvert betydelige innsats for elforsyningen på Østlandet og den svake statlige innsatsen ellers i landet ble et gjennomgangstema i den vannfallspolitiske diskusjonen. I debatten om kjøp av vannfall på Sørlandet og i Ullavassdraget i 1916 pekte Olaf Amundsen på at det var viktig at «det hele land» ble trukket
med i kraftutbyggingen. Som representant for Nord-Norge ville han gjøre oppmerksom på at det også måtte kjøpes vannfall til elektrisk drift av Nordlandsbanen.
Under forhandlingene om kjøp av Tokke i 1917 mente statsråd Fredrik Olsen
Nalum at Tokke var det første fallet staten burde bygge ut etter Nore. Statsrådens bemerkning fikk Arbeiderpartiets Meyer N. Foshaug fra Troms til å kritisere at utviklingen av viktige grunnlagsinvesteringer viste et systematisk skjevt regionalt mønster. År etter år var det bevilget store summer til innkjøp av vannfall samtidig som
det var blitt rettet skarp kritikk mot regjeringen og Vassdragsvesenet fordi det ikke
var kommet noen plan for kjøpene. Nå mente Foshaug han så et system i det hele.
Systemet hadde vært det samme for både veier og jernbaner, nemlig at Østlandet var
blitt forfordelt. «Nu kommer man ind på det tredje system, elektricitetsnettet. Der
later det også til, at man skal gjøre den samme synd op igjen,» mente Foshaug.
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Denne skjevheten ble det ene utgangspunkt for kravet om en landsplan. Da Castberg første gang hadde tatt landsplansaken opp i debatten om kjøp av vannfall på
Sørlandet og i Ullavassdraget 14. juni 1916, var nettopp dette argumentet. Castberg
kritiserte at alle de planlagte statlige utbygginger var på Østlandet. Foshaug støttet
Castbergs krav om en landsplan, «for der er jo også andre distrikter i landet end
Østlandet, som trænger litt lys og kraft».
Både under forhandlingene om ervervsloven og om kjøpet av Tokke i 1917 ble
spørsmålet om utbyggingsplan tatt opp i Stortinget. Høyres Otto B. Halvorsen
mente at vannfallskommisjonens innstilling la opp til «at man skulde ta ett fald ad
gangen, man skulde bygge ut det ene, og når det begyndte at kaste indtægter av sig,
skulde man med de penger begynde at bygge ut det næste fald». Dette likte Halvorsen dårlig. Han ville ha en plan «som viser, hvorledes disse forskjellige kraftkilder
bedst kan benyttes og i hvilken sammenhæng, den ene i forbindelse med den anden». Halvorsen ville også ha en økonomisk plan som viste hvordan utbyggingene
skulle finansieres.
I 1918 bevilget Stortinget 50 000 kroner for å få nedsatt en kommisjon som kunne
arbeide fram en landsplan for elektrisitetsforsyningen. I januar 1919 oppnevnte regjeringen en elektrisitetsforsyningskommisjon til denne jobben. Kommisjonen kom
på et tidspunkt hvor spørsmålet om sentralisering av elforsyningen var et faglig og
politisk tema for alle land med et godt utviklet elektrisitetssystem. I kapittel 6 skal vi
se nærmere både på bakgrunnen for oppnevnelsen av og arbeidet til elforsyningskommisjonen.
Parallelt med bestrebelsene på å få i stand en plan for landets elforsyning arbeidet
departementet med å utforme et organisatorisk redskap som kunne lede og samordne de etter hvert betydelige statlige tiltakene innen vassdrags- og elektrisitetsforvaltningen. Dette er emnet for neste kapittel.
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Kapittel 3
NVE: En samlet kraft

Det tok tid å få avløst det spredte virke av statlige kommisjoner, tilsyn og vesen med en samlet vassdrags- og elektrisitetsadministrasjon. I 1914 hadde «Den kgl. Vandfaldskommission» levert sin innstilling «angående spørsmålet om nyttiggjørelse av statens fosser
m.v.». Kommisjonen mente det ikke var tilstrekkelig bare å styrke
den «rent vandbygningstekniske institution» som Vassdragsvesenet var: «Skal man få tilfredsstillende røgtet også de andre sider
av den virksomhed, som staten efter kommissionens opfatning nu
for alvor må ta fat på, må der skapes en helt ny institution, som
blir således utstyrt, at den kan ta ledelsen med hensyn til alt, hvad
der vedkommer spørsmålet om landets elektricitetsforsyning, derunder da først og fremst spørsmålet om, hvorledes statens vandkraft bør anvendes som led i denne forsyning.» Først seks år senere
var den nye administrasjonen i ferd med å komme på plass. Men
var det da blitt for sent?
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O R G A N I S A SJ O N

N

orges vassdrags- og elektrisitetsvesen ble utformet
og opprettet i 1919–21, i overgangen fra de økonomisk ekspansive årene rundt første verdenskrig
til depresjonen i 1920-årene. Erfaringene fra den
sterke veksten, ikke minst i kraftutbyggingen, styrte ennå forståelsen av hvilke utfordringer staten sto overfor i forhold til landets
elektrifisering. De mindre entydige signalene om en kommende
nedgangstid ble det ikke lagt vekt på.1
Allerede i 1921, samme året som NVE ble endelig etablert med
sitt store apparat, var krisesignalene likevel såpass klare at det
ble startet en omfattende bevegelse for sparing og forenkling i
statsadministrasjonen. Hvis diskusjonen om NVE hadde blitt
forskjøvet med et år eller to, ville organisasjonen trolig blitt en
ganske annen. Kanskje ville hovedtrekkene ved den gamle ordningen blitt beholdt, eventuelt kombinert med oppnevning av
nye kommisjoner for å utrede organisasjonsspørsmålet ytterligere. For å kunne løse de oppgavene som faktisk meldte seg etter
1921, hadde det ikke vært nødvendig med noen helt ny organisasjon.
Selv om den nye administrasjonsordningen i ettertid viste seg
å være unødvendig, kunne den selvsagt godt ha syntes uunngåelig på den tiden ordningen ble skapt. Men var det slik? Tvang
nyordningen seg fram? Det er ofte flaskehalser og påtrengende
problemer som fører til både teknologiske og organisatoriske
nydannelser. Endringer presses fram når gamle løsningsmåter
ikke strekker til. Var det kommet til syne mangler ved de etablerte administrative ordningene for statlig vassdrags- og elektrisitetsforvaltning? Hadde mengden og formen på de oppgavene staten måtte løse,
tidlig sprengt kapasiteten til de gamle institusjonene?
Dette er noen av de spørsmålene vi skal lete etter svar på når vi her gjennomgår
organiseringen av statens engasjement i elforsyningen fra 1906 til begynnelsen av
1920-årene. Vi skal la opprettelsen av NVE, sluttpunktet i utviklingen, styre mye av
vårt perspektiv på begivenheter og forløp forut for nyordningen.
Vi skal også se på hva som bestemte den utforming det nye forvaltningsorganet
fikk. Diskusjonen om den nye organisasjonens form berørte flere klassiske forvaltningspolitiske problemstillinger, som for eksempel: Hvordan bør statens forretnings-
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drift organiseres? Hvordan bør balansen være mellom politisk styring og kontroll
på den ene side og institusjonens frihet til å treffe forretningsmessige avgjørelser
på den annen? Hvordan skal man løse problemet med «bukken og havresekken», i
vårt tilfelle at staten både var konsesjonsmyndighet og konkurrent til mange av de
bedriftene som var konsesjonspliktige? I de ulike standpunktene var ulike interesser
og normer blandet inn, både snevrere nærings- og profesjonsinteresser, klare ønsker
om å skape et effektivt organisatorisk redskap og prinsipielle rettsstatlige normer
om likebehandling og forutsigelighet. Først skal vi se på noen hovedtrekk ved den
organisatoriske utviklingen i perioden.
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Staten var sammen med elektrisitetsverket i
Kristiania engasjert i utbyggingen av MørkfossSolbergfoss i Glomma. Kraftverket ble satt i
drift i 1922. Dammen har en største høyde på 45
meter. Dette er en gravitasjonsdam i betong, og
byggingen bød på store utfordringer.
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E K SPA N SJ O N G J E N N OM E TA B L E RT E O G N Y E O R G A N E R
Fra 1890 til et stykke ut i 1920-årene økte som vi har sett, både bredden og omfanget
av statens engasjement når det gjaldt landets elforsyning. Det hadde begynt med en
forsiktig lov om sikkerhet ved elektriske anlegg i 1891. Ved inngangen til 1920-årene
fantes det store regulerende lovverk, forholdsvis store ambisjoner om et direkte statlig engasjement i utbygging av ny kraft, og det var satt i gang et omfattende arbeid
med en plan for ordningen av hele landets elforsyning.
Dette økende statsengasjementet var for det meste blitt kanalisert gjennom etablerte institusjoner – som Arbeidsdepartementet og Kanal-/Vassdragsvesenet. Begge
steder medførte imidlertid de nye oppgavene økt bemanning og oppdeling i nye
organisatoriske enheter.
I Arbeidsdepartementet var det i 1907 Kontoret for Kanal-, Havne- og Elektricitetsvæsen med en byråsjef i spissen som tok hånd om alle vassdrags- og elektrisitetssakene. I 1920 var departementet delt i to avdelinger ledet av hver sin ekspedisjonssjef.
Under Den alminnelige avdeling sorterte to jernbanekontorer, kontoret for veivesenet og kontoret for bygnings- og brannvesenet. Avdelingen for Vassdrags-, Havne- og
Elektrisitetsvesen var ledet av ekspedisjonssjef Henry Ludvig Larssen og hadde tre
kontorer ledet av hver sin byråsjef:2
1
2

3

Første Vassdragskontor og Havnekontoret som hadde ansvaret for den allmenne
vassdrags- og havneforvaltningen.
Annet Vassdragskontor som arbeidet med forvaltningen av statens vannfall,
ervervs- og reguleringskonsesjoner og saker angående den alminnelige elforsyning.
Kontoret for Elektrisitetsvesen som hadde spesielt ansvar for konsesjoner som
gjaldt elektriske anlegg og for elektrisitetslovgivningen.

Da Kanalvesenet i 1907 skiftet navn til Vassdragsvesenet og Ingvar Kristensen overtok som vassdragsdirektør, var det sju ansatte i etaten med unntak av dem som var
knyttet til driften av kanalene. I 1920 var det 110 ansatte sentralt i Vassdragsvesenet,
i tillegg kom de som var knyttet til driften av kanalene og de som deltok i arbeidet
lokalt ved Hakavik og Nore kraftanlegg.3 Av de 110 var hele 77 ansatt i ingeniørstillinger. Vassdragsvesenet var blitt en stor og faglig tung etat. Ved direktørskiftet i 1907
ble etaten delt i to avdelinger. I 1920 hadde Vassdragsvesenet sju avdelinger som hver
var ledet av en overingeniør.
Vassdragsvesenet var opprinnelig en fagetat med kompetanse i hydrologi og
vannbyggingsteknikk og fikk lenge sitt ansvarsfelt avgrenset deretter. Det nye forvaltningsområdet krevde imidlertid også andre former for kunnskap, først og fremst
innen elektroteknikk. I tillegg var det behov for innsikt i de samfunnsmessige sider
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ved elektrifisering og kraftutbygging. Viktige deler av den statlige virksomheten var
derfor blitt lagt til helt nye organer: Elektrisitetskommisjonen, Tilsynet ved elektrisitetsvesenet og Vassdragskommisjonen.
Elektrisitetskommisjonen var opprettet med hjemmel i loven om elektriske anlegg
av 16. mai 1896. Kommisjonen representerte lenge det vesentlige av den elektrotekniske ekspertise på sterkstrøm som var knyttet til statsapparatet, og kommisjonen
behandlet konsesjonssøknader som angikk elektriske anlegg og kraftledninger. Den
behandlet også søknader om tillatelser til ekspropriasjon ved elektriske kraftledninger. Kommisjonen besto av tre medlemmer som var oppnevnt av Kongen for fem
år. Den var i utgangspunktet en slags ekspertkomité hvor medlemmene ble utvalgt
på grunn av sin tekniske kompetanse – selv om et av medlemmene riktignok skulle
representere den elektriske industri.4
I 1917 vurderte Elektrisitetskommisjonen selv utviklingen av konsesjonspraksis
for elektriske ledninger slik: «Efterhvert som tiderne har utviklet sig gives sådanne
koncessioner på stadig strengere vilkår, og der knyttes stadig mere utvidede forpligtelser som f. eks. kraftavståelse og avgiftsbetaling til sådanne koncessioner.»5 Denne
type konsesjoner var etter hvert blitt et viktig supplement til ervervs- og regulerings-

VASSDRAGSVESENETS AVDELINGER FØR OPPRETTELSEN AV NVE I 1921
1 Hydrologisk avdeling (opprettet 1895)
ledet av Olaf Rogstad:
– iakttakelser, målinger og beregninger av
hydrologisk art
– undersøkelser av landets samlede vannkraft
2 Anleggsavdelingen (opprettet 1907) ledet
av Kristoffer Olsen:
– planlegging og ledelse av arbeider til å
forbygge og gjøre vassdrag farbare, senkningsarbeider osv.
3 Kontrollavdelingen (opprettet 1909) ledet
av Vincent Stoltenberg Bull:
– kontroll med vassdragsanlegg som hadde
fått konsesjon
4 Vannfallsavdelingen (opprettet 1910)
ledet av Tom Collett Vogt:

– oppmåling av statens vannfall og beregning av disses kraftpotensial
– planlegging og beregning av omkostningene for mulige utbygginger av statens
vannfall
– utredning av forslag til innkjøp av vannfall for statens regning
5 Kontoravdelingen ledet av Arthur HugoSørensen:
– alminnelige kontorsaker, budsjett og
lønnsspørsmål
– saker som etter vassdragsloven var undergitt administrativ avgjørelse
6 Veiledningsavdelingen (opprettet 1914)
ledet av Olaf Vold:
– veiledning overfor kommuner og private
i forbindelse med utnyttingen av mindre
vannfall

7 Elektroteknisk avdeling (opprettet 1919)
ledet av Johan P.A. Haga:
– planlegging av den elektrotekniske delen
av statlige utbygginger
– elektroteknisk bistand ved veiledning av
kommuner osv.
Vassdragsvesenet hadde også en egen
overingeniør, Henrik N. Sejersted, som var
inspektør for fløtningsanlegg.
Fram til 1909 og opprettelsen av Vassdragskommisjonen hadde Vassdragsvesenet
også hele den forberedende behandlingen
av konsesjoner for vannfallserverv, kraftleie
og vassdragsreguleringer. Etter 1909 fortsatte vassdragsdirektøren å ha de tekniske
forberedelsene av konsesjonssakene med
gjennomgang av planer, overslag, kraftberegninger osv.
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Vassdragsvesenets personale våren 1910. Stående
fra venstre: ing. O. Elverum, ing. O. Vold, ing.
V. S. Bull, H. G. Slottun, ing. L. Nielsen, ing. R. F.
Ræder, H. Steen, kasserer O. Øen, ing. O. Rogstad,
A. Fossum, A. Holmsen, ing. Kr. Enger og ing.
N. Anker. Sittende i annen rekke: M. Henriksen,
vassdragsdirektør Ingvar Kristensen, E. Hugo og
ing. A. Hugo-Sørensen. I første rekke fra venstre:
ing. J. Hol og S. Kvalem.

konsesjonene. Det hadde imidlertid aldri vært noen åpen, prinsipiell politisk debatt
om denne konsesjonsloven.
Mens Elektrisitetskommisjonen vurderte utviklingen av regler og forskrifter for
elektriske anlegg og behandlet prinsipielle spørsmål på dette feltet, var det Tilsynet
ved elektrisitetsvesenet som var ansvarlig for å påse at forskriftene ble overholdt.
Tilsynet ble også opprettet ved lov av 16. mai 1896.6 Tilsynet med fem tilsynsmenn
trådte i virksomhet i 1898. Hver tilsynsmann hadde ansvar for et tilsynsdistrikt. I
1920 var det i tillegg ansatt ni assistenter for de fem tilsynsmennene.
Vassdragskommisjonen var opprettet med hjemmel i lov av 18. september 1909
om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom og hadde den forberedende behandling av konsesjonssaker for erverv av vannfall, for kraftleie og senere for
vassdragsreguleringer. Kommisjonen besto av vassdragsdirektøren og fire andre
medlemmer oppnevnt av Kongen for seks år. Kommisjonen skulle spesielt ivareta
de samfunnsmessige sider ved konsesjonsbehandlingen og var sammensatt med re-
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presentanter for de ulike næringsinteresser.7 Ved siden av konsesjonsbehandlingen
virket kommisjonen som en rådgivende vassdragspolitisk instans for departementet.
Særlig saker som angikk elforsyningen i større distrikter og hvor det var meningsforskjeller innen distriktet, ble forelagt Vassdragskommisjonen.8
Både Elektrisitets- og Vassdragskommisjonen var faste institusjoner. Men to midlertidige offentlige kommisjoner fikk også betydning for utviklingen av vassdragsog elektrisitetspolitikken: Vannfallskommisjonen av 1911 og Elektrisitetsforsyningskommisjonen av 1919.
Det var altså vokst fram et komplisert nettverk av statlige institusjoner som arbeidet med vassdrags- og elforsyningsspørsmål. Alle organene var imidlertid dannet
godt før eller i forkant av den mest ekspansive utviklingen av elforsyningen rundt
første verdenskrig. Verken hvert organ for seg eller sambandet mellom dem var utviklet med tanke på den saksmengde som meldte seg fram mot 1920-årene. Nye
oppgaver framsto dessuten i disse årene med særlig tyngde: først og fremst planleggingen og byggingen av statlige kraft- og reguleringsanlegg og utarbeidingen av en
samlet plan for landets elforsyning. Det kunne derfor virke naturlig at mange nå
ønsket å føre det statlige engasjementet i elforsyningen inn i nye, mer hensiktsmessige organisatoriske former.
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ivaretok fra 1921 alle oppgavene som tidligere var fordelt på de forskjellige faste institusjonene som er nevnt ovenfor. NVE ble
en «samlet kraft» utenfor departementet. Dette nye organet var resultat av en lang
prosess som begynte med arbeidet og innstillingene til Vannfallskommisjonen av
1911 som skulle utrede utnyttelsen av statens vannfall. Kommisjonen konkluderte i
1914 med at staten på sikt selv burde bygge ut det meste av sin vannkraft. Dette ville
bli en stor oppgave som krevde en ny administrasjon. Vannfallskommisjonen kalte
i sitt forslag det nye organet Fossestyret.
Vannfallskommisjonens utkast til Fossestyret var til høring hos en rekke organisasjoner og institusjoner. Først 20. juni 1919, fire og et halvt år etter at kommisjonens
forslag forelå, la Arbeidsdepartementet fram sin proposisjon om en nyordning av
vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Stortinget vedtok den nye ordningen 19. mars 1920.

VA R E N H E LT N Y O R G A N I S A SJ O N N Ø DV E N D IG ?
I alle innstillinger og uttalelser om administrasjonsordningen, fra Vannfallskommisjonens utredning i 1914 til proposisjonen om NVE fra 1919, var det først og fremst
de fossepolitiske oppgavene som ble trukket fram som den største utfordringen for
den etablerte forvaltningsordningen. Med fossepolitikk mente man forvaltningen
og utbyggingen av statens vannfall, det vi i dag ville kalt statkraftpolitikken. Vannfallskommisjonen innledet for eksempel sin innstilling om Fossestyret med at «sta-
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ten nu bør begynde at drive en effektiv fossepolitikk gjennem utnyttelse av sine fosser. Skal imidlertid dette skje, må staten indrette sig på en anden måte end hittil med
varetagelsen av de interesser, som knytter sig til dens fosser».
Hvis vi skal se etter mulige flaskehalser eller påtrengende administrative problemer som kan ha aktualisert spørsmålet om en ny administrasjonsordning, må vi
først og fremst se på statkraftengasjementets utvikling. Hvordan hadde statkraftengasjementet utviklet seg innenfor Vassdragsvesenet? Fantes det en opplevd mangel
på samsvar mellom oppgaver og organisasjon her som bidro til å aktualisere organisasjonsspørsmålet?
Statkraftengasjementet representerte den betydeligste utvidelsen av Vassdragsvesenets virksomhet. De store bevilgningene til statlige vannfallskjøp etter 1906 økte
naturligvis arbeidet med å forvalte statens fallrettigheter, både gjennom oppmålinger og undersøkelser og ved utarbeiding av planer for eventuelle og aktuelle utbygginger.
Staten hadde selvsagt en særlig interesse av å få oversikt over sine egne kraftressurser. I budsjettforslaget for 1908–09 argumenterte vassdragsdirektøren for at
«man efterhvert skaffer sig bedre kjendskap til den staten tilhørende vandkraft, end
den de almindelige hydrologiske undersøgelser og beskrivelserne av vasdragene kan
gi».9 Kristensen foreslo at det ble bevilget 2000 kroner til dette formålet, og Stortinget gikk med på det. Året etter økte bevilgningen til 5000 kroner.
Vassdragsdirektøren hadde iblant vært nødt til å bruke private konsulenter for
å gjennomføre sine undersøkelser, noe han mente var uheldig både på grunn av
kostnadene og fordi gjennomføringen av slike undersøkelser var lærerik og kunne
tilføre Vassdragsvesenet ny kunnskap. Kristensen foreslo derfor at Vassdragsvesenet
fikk opprette en egen avdeling for dette arbeidet. Både departementet og Stortinget
aksepterte Kristensens forslag, og Vannfallsavdelingen, landets første «statkraft»-organ, ble etablert i 1910 med en avdelingsingeniør og to assistenter. I 1920 var Vannfallsavdelingen den klart største av Vassdragsvesenets sju avdelinger med ca. 2/3 av
etatens ingeniører.
Bygningsingeniører dominerte i Vassdragsvesenets kontorer. Vassdragsdirektøren
påpekte i 1912 savnet av spesialkunnskap på turbinteknikkens og elektroteknikkens
område og fikk akseptert sitt ønske om å få tilsatt etatens første elektroingeniør.10
Elektroingeniøren ble knyttet til Vannfallsavdelingen, og avdelingen ble supplert
med ytterligere fagfolk i elektroteknikk i 1916 og 1917. I budsjettforslaget for 1918–19
foreslo Kristensen dessuten at Vannfallsavdelingen fikk en maskiningeniør. Så langt
hadde avdelingen skaffet seg turbinteknisk assistanse gjennom eksterne konsulenter.
Med både Hakavik kraftverk og Tunnhovddammen under bygging ville det falle
uforholdsmessig kostbart å bruke konsulenter. Det ville lønne seg å få fast knyttet til
avdelingen en ingeniør som helt kunne ofre seg for denne oppgaven.
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Ved dette tilfellet sa departementet og Stortinget nei. Men ved budsjettbehandlingen
i 1919 fikk vassdragsdirektøren midler til å opprette en egen elektroteknisk avdeling
med seks mann, innbefattet tre nye stillinger. Blant de oppgaver som hadde presset
direktoratets elektroingeniører mest, var Hakavik kraftverk med overføringsledninger. Men også utredningsoppgaver i forbindelse med sammenslutninger av kommunale elverk, støtte til den elektrotekniske delen av Veiledningsavdelingens prosjekter
og hjelp til Elektrisitetsforsyningskommisjonens landsplanarbeid hadde tatt mye tid.
Det var imidlertid først og fremst det kommende arbeidet med Nore kraftanlegg
som ga vassdragsdirektøren gode kort på hånden i arbeidet for å få opprettet en egen
elektroteknisk avdeling.

Tunnhovddammen var det første store
bygningsarbeidet som Vassdragsvesenet utførte.
Dammen var i bruk fra 1919. Av bildet framgår
det tydelig hvor viktig det var å finne løsninger
for vannkraftutbyggingen som også tok hensyn til
tradisjonell virksomhet som tømmerfløting.
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Utvidelsen av statkraftengasjementet syntes altså å ha blitt fulgt opp først ved bruk
av utenforstående konsulenter, i neste omgang ved ansettelse av nye folk og til slutt
ved opprettelsen av spesialiserte avdelinger for henholdsvis det bygningstekniske
og det elektrotekniske virkeområdet. Vassdragsdirektøren meldte sine behov etter
hvert som de oppsto og fikk i hovedsak sine ønsker om utvidelser imøtekommet. Og
det virket som om vassdragsdirektør Kristensen mente at hans etat hadde evnet å tilpasse seg. I desember 1915 kommenterte Kristensen Vannfallskommisjonens forslag
om et fossestyre. Han henviste til elektrisitetens raske utvikling, og at antallet saker i
etaten var blitt tidoblet i løpet av sju år. Kristensens poeng var at: «Vasdragsvæsenet
har fulgt med i denne utviklingen, idet etaten, der for 7 år siden kun omfattet 2 avdelinger, nu har 6, som hver for sig blir ledet av en egen avdelingschef.» Og: «Etaten har
således fulgt med i den raske utvikling, som landets vasdragsinteresser i de senere
år har gjennomgått, og den er organisert med deres tarv for øie, idet man i så henseende også tildels har søkt at ta hensyn til den fremtidige utvikling.»
Det synes ikke som om Kristensen opplevde måten virksomheten var organisert
på som noen hemsko. Om Vannfallsavdelingen sa han spesielt at «avdelingen nu
skjøtter såvel de teoretiske som praktiske opgaver, som var den tiltænkt». Derimot
så Kristensen det som naturlig at Vannfallsavdelingen en gang i framtiden skulle
bli skilt ut som en egen etat. Avdelingen arbeidet allerede uavhengig av den øvrige
administrasjonen, og det ville være et naturlig skritt i utviklingen at statkraftengasjementet ble en selvstendig enhet når spørsmålet om en mer forretningsmessig
utnyttelse av statens fosser kom i forgrunnen.
Vassdragsdirektøren var ikke alene om å mene at Vassdragsvesenet hadde holdt
tritt med utviklingen. I høringsuttalelsen om Fossestyret fra et mindretall i styret i
Den norske ingeniørforenings (NIFs) Kristiania-avdeling het det for eksempel at
«direktør Sinding er nærmest av den opfatning, at den nuværende ordning med et
vasdragsdirektorat og en vasdragskommission er tilfredsstillende og anbefaler den
nuværende administration styrket».
En innstilling fra NIFs avdeling i Drammen konkluderte slik: «Man finder ikke
at nogen egentlig nydannelse er nødvendig, men mener, at det er naturligere og rigtigere at omdanne og utvikle det bestående vasdragsdirektorat inden en på forhånd
opstillet plan.»

G A L E P R O G N O SE R E L L E R P O L I T I SK R Å D L Ø SH E T ?
Den gjennomgående begrunnelsen for dem som ville endre administrasjonsordningen, var at de bestående organer ikke ville kunne møte framtidens krav. Men i de
lange prosessene med utredninger og utsettelser kan det også ha vært et innslag av
politisk rådløshet fra myndighetenes side. Det var vanskelig å samle seg om en klar
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linje for statens engasjement i kraftutbyggingen. Vannfallskommisjonen var nedsatt
i desember 1911 etter at det lenge hadde vært fremmet kritiske synspunkter mot
statens fossepolitikk. Staten ble, som vi har sett, blant annet beskyldt for å legge
en «død hånd» på landets vannfallsressurser. For regjeringen var det nødvendig å
utforme en politikk for utnyttingen av de store vannfallsressursene som hopet seg
opp på statens hånd.
Vannfallskommisjonens mandat var omfattende. For det første skulle den trekke
opp retningslinjene for statens vannfallspolitikk, den skulle «søke at klargjøre, hvorledes og hvortil kraften fra statens fosser skal anvendes». Men kommisjonen skulle
også anbefale hvorvidt, i hvilken utstrekning og hvor det burde kjøpes nye vannfall.
Den skulle gi prognoser over hvor mye kraft som ville trenges til alminnelig forsyning i framtiden. Vannfallskommisjonen skulle dessuten utrede en del mer konkrete
spørsmål. Men det sto ingen ting i det opprinnelige mandatet om at organiseringen
av vassdrags- og elektrisitetsforvaltningen skulle vurderes.
Kommisjonen ble bredt sammensatt, og det ble tatt både politiske, næringsmessige, geografiske og faglige hensyn ved valget av medlemmer. Kommisjonens hovedrapport om «Nyttiggjørelse av statens fosser» fra 1914 var på mange måter preget av
denne bredden. Med sine særuttalelser reflekterte den godt de ulike rådende, generelle holdninger til elektrisitetsspørsmålet. Rapporten manglet imidlertid faglig
tyngde og systematikk, og til tross for tre års virke, ga kommisjonen få klare svar på
de spørsmål den var nedsatt for å utrede. Når det gjaldt spørsmålet om hva slags fosser som staten burde kjøpe, uttalte kommisjonen seg unnvikende. Å besvare dette
spørsmålet ville kreve langvarige spesialundersøkelser. Men det ville ikke være noe
problem hvis man bare fulgte kommisjonens råd og opprettet et fossestyre. Et fossestyre skulle jo nettopp ha til oppgave å gi staten råd i slike saker: «Bifaldes det foran
antydede forslag om oprettelse av et fossestyre, antages også en drøftelse av dette
spørsmål fra kommissionens side at ville være unødig. Ti et av de gjøremål, som
vil påligge Fossestyret, vil netop være at vække motion om og at gi råd angående
indkjøp av de fosser, som av hensyn til elektricitetsforsyningen antages at burde
erhverves av staten.»
Vannfallskommisjonens rapport ble til dels kraftig kritisert, blant annet av NIF.
I sin uttalelse om Fossestyret pekte styret i Kristiania-avdelingen på at kommisjonens hovedoppgave etter mandatet nettopp var å få klargjort hvordan statens
fosser skulle nyttes. Men på dette spørsmålet hadde ikke kommisjonen gitt noe tilfredsstillende svar: «… alt hvad den i denne anledning foreslår er en meget omfattende forandring i den nuværende administrationsordning gjennem oprettelse av
et ‘fossestyre’.» I stedet for å gi råd om politiske og faglige prioriteringer anbefalte
kommisjonen administrative forandringer. Kommisjonen hadde ikke klart å svare
på spørsmålene som den var opprettet for å behandle. Men den mente å ha gitt
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STATKRAFTOPPGAVENE
FØR NVE BLE OPPRETTET
Vassdragsvesenets vannfallsavdeling
hadde ansvaret for å planlegge de utbyggingsprosjektene som ble påbegynt
før NVE ble opprettet i 1921: Tunnhovddammen, Hakavik, Hasselelva – og
så vidt Nore kraftverk. Anleggsarbeidet
ble imidlertid ledet lokalt. Overingeniør Olaf Elverum ledet arbeidene ved
Hakavik og overingeniør Karl Baalsrud
var ansvarlig for Tunnhovddammen
og Nore-utbyggingen. Etter at Mørkfoss–Solbergfoss-utbyggingen i 1916 ble
vedtatt som en fellesutbygging mellom
staten og Oslo Lysverker, satte de to
partene ned en egen byggekomité for å
styre utbyggingen. Her var blant annet
professor Olav Heggstad representant
for staten. Lokal anleggsleder ved
Mørkfoss–Solbergfoss var overingeniør
Johan Wilhelm Sohlberg. Ved Glomfjord-anlegget fikk den gamle byggeledelsen fortsette etter at staten overtok
i 1918.
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anvisning på hvordan man skulle få slike svar: gjennom å opprette et fossestyre.
Nettopp behovet for et rådgivende organ synes å være en hovedgrunn til at Vannfallskommisjonen ønsket «en helt ny institution». Hadde det bare vært snakk om
å gjøre mer av det tekniske arbeidet som Vassdragsvesenet tidligere hadde utført,
ville det vært tilstrekkelig å utvide denne etaten. Men slik var det ikke: «Det gjælder
imidlertid etter kommissionens opfatning noget mere for staten, nemlig at skaffe sig
et organ, der helt og fuldt skal kunne veilede statsmyndigheterne med hensyn til deres
fossepolitik.»
Det var et slags paradoks at den sentrale instans for den rådgivende virksomhet,
selve Fossestyret, skulle bestå av en direktør og av fire medlemmer oppnevnt av regjeringen, uten representasjon for de tekniske lederne i etatens avdelinger. NIFs Kristiania-avdeling bemerket: «‘Fossestyret’ vilde vel bli sammensat etter lignende principper som Vandfaldskomissionen; men denne har som nævnt etter 3 års arbeide ikke
kunnet gi nogen bestemt anvisning med hensyn til utnyttelsen av statens fosser.»
Det hadde vært tydelige tegn på en fossepolitisk beslutningskrise etter 1907. På
grunn av sin manglende evne til å finne svar på de reelle politiske utfordringene i
fossepolitikken hadde regjeringen nedsatt Vannfallskommisjonen. Vannfallskommisjonen henviste så problemet videre til Fossestyret. Dermed var regjeringen stilt
overfor et dobbelt problem: Hvordan skulle fossepolitikken utformes og hvordan
skulle et eventuelt fossestyre sammensettes og organiseres? Poenget var at en varig
ordning med et fossestyre ikke kunne utformes vilkårlig, men nettopp forutsatte en
viss avklaring av hva staten ville med fossene sine! De to problemene hang sammen,
og en løsning av det siste forutsatte en avklaring av det første.
Det gikk lang tid fra forslaget om Fossestyret forelå i 1914 til departementets proposisjon om ny administrasjonsordning kom i 1919. Departementet antydet at en
proposisjon skulle legges fram i 1916, deretter ble den lovet framlagt hvert år.11 En av
grunnene til at dette arbeidet ble forsinket, var krav som ble reist om et statlig engasjement utover de tradisjonelle regulerende tiltak og forvaltningen av statens egne
vannfallsressurser. Politikkens felt utvidet seg til også å gjelde hovedlinjene for hele
landets elforsyning. Dette kompliserte arbeidet med administrasjonsordningen.

S A M O R D N E N D E V I R K S OM H E T O G L O KA L O R G A N I S A SJ O N
Etter hvert som tankene om en sentralisering og samordning av elforsyningen ble
lansert og diskutert, krevde man ikke bare at staten hadde en fossepolitikk for sin
egen vannkraft. Mange hadde forventninger om at staten i tillegg måtte lede utviklingen av landets totale elforsyning etter en fastsatt plan. Staten skulle ha ansvaret for
å sikre en rasjonell utnyttelse av alle landets vannkraftressurser til alminnelig forsyning, uavhengig av eierforhold, kommunale grenser eller fylkesgrenser.

n ve: en sam l et kraf t

En slik politikk måtte både gis et innhold og en organisatorisk form. Elektrisitetsforsyningskommisjonen av 1919 fikk oppgaven med å foreslå et innhold for denne
politikken. Muligheten for et organisatorisk feste for en slik samordning så myndighetene i de såkalte fylkesingeniørene, eller overingeniørene for elforsyningen.
Ordningen med fylkesingeniører vokste fram som en egen institusjon i elforsyningen fra 1916. Initiativet kom opprinnelig fra fylkene selv. I løpet av 1916–18 hadde
Møre og Romsdal og Hordaland på egen hånd ansatt fylkesingeniører, Vest-Agder
hadde besluttet å gjøre det, mens flere andre fylker hadde satt saken på dagsordenen.
Det skulle imidlertid raskt vise seg at overingeniøren ble en ny ressurs for de lokale
ledd i elforsyningen, snarere enn et redskap for staten.
Fylkenes interesse for egne elforsyningsingeniører uttrykte til å begynne med et
ønske om å yte faglig veiledning til kommuner og andre som planla å bygge ut kraftverk eller distribusjonsnett. Men etter hvert som egne fylkesverk flere steder tok på
seg selvstendige oppgaver innenfor kraftforsyning og distribusjon, fikk fylkesingeniørene ledelsen av disse. Noen steder ble oppgavene delt på to ingeniører.
Staten fattet av flere grunner raskt interesse for den nye institusjonen. Ansettelsen
av fylkesingeniørene ble sett på som et tegn på at Vassdragsvesenets egen veiledningsavdeling ikke klarte å dekke behovet for veiledning. I 1917 var ventetiden for
enkelte prosjekter kommet opp i over et år. Vassdragsdirektøren framholdt at:
«Dette har bidraget til at distrikterne har ønsket å få ansatt ingeniører, der bor i
distriktet og hurtig kan yde den bistand, der trænges. Disse mænd må forutsættes
å føle sig sterkere knyttet til distrikterne og ved det nøie kjendskap til de stedlige
forhold skulde de også kunde yde det bedste arbeide.»12
Så lenge veiledning ved lokale utbyggingsprosjekter ble ansett som en statlig oppgave, var det naturlig å mene at staten burde støtte de nye fylkesingeniørene. Helst
burde stillingene fullstendig finansieres av staten, mente vassdragsdirektøren. Ingeniørenes virksomhet skulle imidlertid ikke bare støttes, den skulle også ledes! Vassdragsdirektøren fant flere grunner til at fylkesingeniørene burde sortere under ham.
Vassdragsdirektøren ville kunne sikre et samarbeid mellom de forskjellige distrikter,
slik at det ikke ble bygd nye anlegg som senere gjorde det vanskelig å samordne bygging av kraftverk og ledninger. Vassdragsdirektøren ville også gjennom fylkesingeniørene kunne sikre den nødvendige ensartethet ved de ulike anlegg.
Kristensen hadde lenge arbeidet for et omfattende statkraftengasjement. Med salget av Tafjord-fallene til interkommunal utbygging i 1916 hadde likevel staten etter
Kristensens mening gjort et prinsipielt valg som forutsatte at lokale og regionale institusjoner skulle fortsette å spille en vesentlig rolle i kraftutbyggingen. Dette gjorde
det nødvendig for staten å finne andre måter å sikre utviklingen av en rasjonell og
samordnet elforsyning. Kontroll med fylkesingeniørene var her et alternativ.
Synet på fylkesingeniørene som et mulig ledd i en sentral vassdrags- og elektri-
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sitetsforvaltning kunne hente støtte fra veivesenets organisering. Under Veidirektoratet hadde det lenge sortert egne fylkesingeniører. Veikomiteen i Stortinget uttalte
allerede i februar 1916 at spørsmålet om tilsetting av elektrotekniske amtsingeniører
med lønnstilskudd fra staten burde tas opp til drøfting så fort som mulig. Og fra
1917 fikk overingeniørene med ansvaret for elforsyning i fylket først halve, senere to
tredjedeler av lønnen betalt av staten.
Fylkesingeniørene selv støttet forslaget om en koordinerende sentral institusjon.
På et møte mellom fylkesingeniørene i september 1918 ble det forfattet et brev til
Arbeidsdepartementet hvor det blant annet het: «Ved de større sammenslutninger
og efterhvert som samarbeidet kommunerne imellem innbefatter såvel by- som
landkommuner og til dels flere amter innbyrdes, har man i stadig stigende grad følt
savnet av en centraladministration, som kunde være det naturlige bindeledd eller
ledende organ …» Ingeniørene understreket at det var viktig å få satt den nye administrasjonsordningen ut i livet «så den ikke når den omsider kommer i stand, for
den overveiende del bare har å godkjenne fullbyrdede kjensgjerninger».13
Proposisjonen om nyordningen av vassdrags- og elektrisitetsvesenet ble forsinket
blant annet av forsøkene på å få gjort fylkesingeniørene til en del av den nye ordningen. Da statsråd Fredrik Olsen Nalum i mars 1919 skulle forklare hvorfor arbeidet
med proposisjonen hadde dratt ut, sa han blant annet at «nu da fylkernes administration har utviklet sig slik som den har gjort … så mente departementet at det ikke
vilde være heldig at komme med denne nye administrationsordning, medmindre vi
hadde fåt en kombination istand, således at det blev fuldstændig samarbeide mellem
den nye administration og fylkesadministrationen». Det ble også nedsatt en egen
komité for å utrede spørsmålet.
Proposisjonen om NVE fra juni 1919 la stor vekt på å drøfte fylkesingeniørenes
forhold til den nye administrasjonen. Men noe forslag til endelig løsning på spørsmålet var man ikke kommet fram til. Det endte med at fylkesingeniørene fikk «rene»
fylkeskommunale stillinger støttet av staten, men uten klare forpliktende bånd til
NVE eller departementet. Det lokale og regionale elementet i elforsyningen var bare
blitt ytterligere styrket.

F O RVA LT N I N G E L L E R F O R R E T N I N G ?
Mer enn fire år etter at Vannfallskommisjonens forslag om Fossestyret forelå, la
myndighetene endelig fram et forslag til nyorganisering av vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Organisasjonen skulle være et middel til å nå en rekke vassdrags- og
elektrisitetspolitiske mål. Det var viktig å skape et samsvar mellom organisasjonens
utforming og de oppgaver som var tenkt løst. Tre forhold gjorde vurderingen av organisasjonsspørsmålet vanskelig. For det første var det langt fra avklart hvilke opp-
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gaver organisasjonen skulle ivareta. Dernest sto de hensyn som skulle ivaretas til
en viss grad i konflikt med hverandre. Og endelig var det ingen enkel sammenheng
mellom mål og midler.
Selv om det var bred enighet om en rekke oppgaver for den nye etaten, forelå det
også en betydelig usikkerhet om hva etatens arbeid egentlig skulle bestå i. Departementet understreket at det var vanskelig å få oversikt over arten og omfanget av
etatens arbeid fordi «vort land står midt i en rask utvikling og viktige prinsipielle
avgjørelser, som vil få bestemmende innflydelse på centralstyrets arbeide, er under
drøftelse ved den nedsatte kommisjon for utarbeidelse av en landsplan for elektrisitetsforsyningen». Fastleggingen av hovedstyrets arbeid og oppgaver ville «i adskillig
ustrekning» utestå. En rekke av de prinsipielle spørsmålene som gjaldt statens rolle
i elforsyningen var nemlig igjen overlatt en kommisjon, nå Elforsyningskommisjonen av 1919.
To sett konkurrerende hensyn preget debatten om organisasjonsformen. Motsetningen mellom forretning og forvaltning strukturerte synspunktene i det ene feltet.
Det andre feltet gjaldt den vanskelige avveiningen mellom koordinering og likebehandling, mellom hensynet til effektiv samordning av statlige tiltak og ønsket om
likebehandling av statlige, kommunale og private aktører.
Selv om debatten mellom de to konfliktdimensjonene ble holdt forholdsvis atskilt,
var det en underliggende sammenheng mellom dem. Det gjaldt både innholdet og
hvilke interesser og grupper som samlet seg rundt de ulike standpunktene. Skulle
man legge vekt på det retoriske tyngdepunktet i hva som ble sagt og skrevet, kunne
det synes å være stor enighet om å legge særlig vekt på de forretningsmessige hensynene ved utformingen av den nye organisasjonen. Styringsprinsippene i det private
næringsliv ble trukket fram som mønster også for Fossestyret/NVE. Adjektivet «forretningsmessig» ble gjennomgående brukt som et viktig honnørord. Men i alle forslag
til organisasjon lå det også et klart element av politisk styring, en forståelse av at det
forretningsmessige måtte underlegges forvaltningsmessige hensyn. På samme måte
var det enighet om at både hensynet til likebehandling og samordning måtte ivaretas.
Uenigheten befant seg altså innenfor visse felles forvaltningspolitiske normer.
For øvrig var det først og fremst regjeringen Gunnar Knudsen og dens støttespillere i Stortinget som ønsket å etablere et mest mulig effektivt redskap for myndighetenes vassdrags- og elektrisitetspolitikk. Og hensynet til politisk styring forutsatte at
det ble lagt hovedvekt på forvaltning og på samordning framfor forretning og likebehandling. Fra Høyre og Frisinnede Venstre og fra ingeniørorganisasjonene syntes
de motsatte prinsippene å bli vektlagt.
«Forretningsmessig» betydde at ledelsen kunne ta raske og selvstendige avgjørelser ut fra hva som til enhver tid var mest lønnsomt. Derfor måtte ledelsen være
tilstrekkelig uavhengig av departementet og av Stortinget. Man skulle unngå det
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som noen foraktelig kalte «regjeringens og Stortingets departementalt-parlamentariske byråkratiske indgrep i stort og småt».14 Men forretningsmessig drift måtte også
innebære en sentralisering av beslutningsmyndighet innen det nye organet. Generaldirektøren måtte få en sterk stilling både i forhold til administrasjonens styre og
i forhold til sine fagdirektører.
Hos Høyre-representantene var synspunktet om forretningsmessig drift, som
man kunne vente, mest rendyrket. Partiets fremste talsmann i vassdrags- og elektrisitetssaker, Wilhelm Blakstad, henviste uttrykkelig til sin egen erfaring fra næringslivet da han skulle forsvare komitémindretallets forslag til administrasjonsordning i
1920: «Vi har bygget op administrationsordningen således, som vi etter et langt livs
erfaring har lært administrationen at kjende; det har været de rent praktiske sider
ved saken, som har været de bestemmende for os og ikke politiske hensyn …»
Kravet om konstitusjonell kontroll og departemental innflytelse ble trukket fram
mindre offensivt og tydelig. En av de få som åpent stilte seg kritisk til å overføre
den private forretningsmodellen til vassdrags- og elektrisitetsvesenet, var Vannfallskommisjonens medlem Gustav A. Sinding fra Venstre. Han la vekt på karakteren av
den virksomheten som det nye forvaltningsorganet skulle drive og på at det her var
tale om en offentlig og ikke en privat institusjon: «De større forretninger, hvorom
der kan bli tale, vil nemlig være utleie av vandfald eller utbygning ifølge leiekontrakt. Ingen av denne slags forretninger er av den art, at der skal forretningsgenier
til. Geniale planer vil altid møtes med mistro av dem, som har med stats- eller kommunestyre at gjøre … Det offentlige ynder ikke spekulationer, men levering av elektrisk energi er etter min erfaring en forretning av en solid og rolig art, hvor egentlig
spekulation ikke hører hjemme.»
Nå var det arbeidsminister Fredrik Olsen Nalum15 som på vegne av Venstre-regjeringen Gunnar Knudsen la fram den endelige proposisjonen om NVE. Og skal vi
forstå det endelige utfallet av organisasjonssaken, kan det hjelpe å kaste et blikk på
denne regjeringens håndtering av styringsstrukturen i en annen statlig etat – Norges
Statsbaner.
Samtidig som regjeringen forsøkte å utforme et forslag til nytt administrasjonsorgan for vassdrags- og elektrisitetsforvaltningen, pågikk det en hard drakamp
mellom regjeringen og departementet på den ene side og ledelsen i NSB på den
annen.16 I 1911 nedsatte regjeringen et utvalg, den såkalte godstakstkomiteen, for å
få en gjennomgang av flere viktige jernbanespørsmål. I komiteen var næringslivet
sterkt representert, og komiteens «sterke mann» var NSBs generaldirektør Christian E. S. Platou. Komiteen uttalte i 1918: «Forholdet til statsmyndighetene er stadig
blitt vanskeligere, og ulempene virker så meget sterkere som næringslivets utvikling
mer og mer krever en helt ut forretningsmessig ledelse.»17 Godstakstkomiteens innstilling om en vidtgående fristilling av NSB i forhold til statsledelsen fikk full støtte
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fra hele jernbaneledelsen. Men «regjeringen, under en sterk og kampglad Gunnar
Knudsen, sa kategorisk nei til godstakstkomiteens opplegg».18 Som etterspill i denne
konflikten gikk hele NSBs hovedstyre i protest mot regjeringens vedtak i en utnevningssak i 1919. I november samme år vedtok Stortinget en ny administrasjonsordning for NSB som ga etaten noe større frihet enn tidligere, men uten prinsipielle
endringer av departementets myndighet til å kontrollere og Stortingets myndighet
til å bevilge.
Regjeringen utformet sitt forslag til etablering av NVE med denne konflikten
på nært hold. Ved en rekke anledninger ble det trukket paralleller mellom NSB og
NVE. «Vi vet hvordan det går i jernbanestyrelsen, der har vi et godt eksempel på
hvordan det kan ordnes, et ualmindelig godt eksempel,» sa statsråd Olsen Nalum
i stortingsdebatten om NVE i 1920. I de mer generelle formuleringene i proposisjonen om NVE ble det lagt vekt på NVEs selvstendighet i forhold til departementet. Det skulle skapes en «praktisk, forretningsmessig arbeidsorden til fremme av
hurtige avgjørelser». Styret burde derfor gis en så fri og selvstendig stilling som var
forenlig med de «statsadministrative hensyn» og hensynet til det konstitusjonelle
ansvar i viktigere saker. Også generaldirektørens uavhengige stilling i forhold til
resten av NVEs hovedstyre ble vektlagt. Departementet understreket at ledelsen og
avgjørelsesmyndigheten mest mulig ble samlet hos generaldirektøren, som ville få
det fulle personlige ansvar for etatens avgjørelser.
Når departementet skulle konkretisere sitt syn på NVEs handlefrihet i proposisjonen om Hovedstyrets instruks, blir det imidlertid tydelig at departementet forutsatte kontroll med de sentrale forretningsmessige avgjørelsene knyttet til statkraftengasjementet. Når det gjaldt anleggsvirksomheten, ble det «ikke nogen principiell
endring i hvad der hittil forsåvidt anleggsvirksomheten angår har vært gjeldende i
Vassdragsvesenet». Dette betydde bare at departementet ved utarbeidelsen av budsjetter for statens kraft- og reguleringsanlegg søkte «å undgå en overdrevet detaljering». Departementet gjorde det klart at det blant annet ville ha seg forelagt:
–
–
–

Vesentlige planforandringer som ville medføre merutgifter.
Viktigere kontrakter om bortleie av kraft.
Ansettelse av overordnet personale.

I sin kommentar til det nye Hovedstyrets forslag til instruks påpekte departementet at det savnet en uttrykkelig bestemmelse om at departementet skulle forelegges
«såvel almindelige tariffer som særkontrakter og andre kontrakter av viktigere art
om levering av elektrisk energi». De regler som Stortinget vedtok for NVE, satte få
grenser for departementets og Stortingets muligheter til å «blande seg inn» i alle
viktige spørsmål som gjaldt etatens virke.
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S A M O R D N I N G E L L E R L I K E B E HA N D L I N G ?
Mange av de oppgaver som vassdrags- og elektrisitetsforvaltningen skulle behandle,
var koplet til sterke næringsinteresser. Gjennom statkraftengasjementet ble også staten næringsdrivende. Spørsmålet var da hvordan man skulle sikre at staten, som
konsesjonsbehandler, kontrollør og ivaretaker av de allmenne interesser, ikke tok
parti for sin egen butikk?
Alle parter syntes det var viktig at statens egne næringsinteresser ikke fikk forrang
ved de nevnte forvaltningsavgjørelsene. Man måtte plassere statens forretningsmessige oppgaver på organisatorisk avstand fra de organer som skulle ta avgjørelser hvor
det var ønskelig med likebehandling.
De som krevde et klarest mulig skille mellom de to funksjonene henviste dels til
den rettsstatlige normen om likebehandling. Dessuten understreket de betydningen
av andre næringer knyttet til vassdragene enn de som var direkte knyttet til kraftutbyggingen, særlig fløtningen. Flere understreket også at det var nødvendig med
et skille for at statkraftfunksjonen skulle utøves effektivt og forretningsmessig. Bare
hvis byggingen og driften av statens kraftverk og ledningsnett var underlagt en egen
direktør i en uavhengig etat, kunne denne delen av virksomheten drives forsvarlig.
Å sikre likebehandling og forretningsmessig effektivitet ved å skape organisatoriske skiller hadde imidlertid sin pris. Organisatorisk avstand ville gjøre det vanskelig for departementet å samordne bruken av virkemidler. Hvordan skulle man da
planmessig kunne fremme elektrifiseringen og styre de samfunnsmessige virkningene av kraftutbygginger og vassdragsreguleringer? Jo tettere de ulike oppgavene
var organisert, desto tidligere i saksbehandlingen kunne samordning skje, og desto
lettere ville informasjonen flyte mellom saksområder og saksbehandlere. Ved stor
organisatorisk avstand måtte det bli departementet selv som sto for å samordne tiltak og avveie ulike interesser.
De som la hovedvekten på samordning, ville ha en administrasjon for vassdragsog elektrisitetsforvaltningen. De som først og fremst gikk inn for likebehandling
eller forretningsmessig statkraftengasjement, ønsket derimot flere administrasjoner.
Svært mange gikk inn for det siste alternativet. Det gjaldt vassdragsdirektør Kristensen, Vassdragskommisjonens flertall, Elektrisitetskommisjonen og Den norske
ingeniørforening.
Både ønsket om forretningsmessig drift og likebehandling støttet altså opp under
en organisatorisk deling. Og for vassdragsdirektøren var nok hensynet til et selvstendig statkraftengasjement vel så viktig som likebehandlingsprinsippet.
Samordningsbehovet ble imidlertid avgjørende både for regjeringen og flertallet i
skog- og vassdragskomiteen i Stortinget. For departementet var det ikke minst viktig
å ha en samlet innstilling å skulle forholde seg til i en sak, ikke mange ulike uttalelser
fra forskjellige organer som hver især ivaretok spesielle hensyn og interesser.
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Derfor var det ikke overraskende at regjeringen la størst vekt på et best mulig samlet resultat av de virkemidlene som var disponible innen vassdrags- og elektrisitetsforvaltningen og foreslo å legge alle funksjoner inn under en samlet administrasjon.
Mer overraskende var Høyres og Frisinnede Venstres synspunkter på forholdet
mellom samordning og likebehandling. De konservative representantene i skog- og
vassdragskomiteen la fram et eget forslag til organisasjon. Mindretallets forslag var
utformet av Wilhelm Blakstad og var unektelig preget av hans særlige interesser for
fløtningens ve og vel. Blakstad var fløtningsdirektør i Fredrikstad og la stor vekt
på at det kunne oppstå konflikter mellom kraftprodusenter og fløtningsinteresser
i vassdragene. For å kunne ivareta fløtningsinteressene best mulig var det derfor
nødvendig med et eget fløtningsdirektorat. Mindretallet foreslo også at de forberedende behandlinger av søknadene om vassdragskonsesjoner skulle legges til et
såkalt vannkraftstyre som var tiltenkt ansvaret for statkraftengasjementet. På den
måten ble samordningen ivaretatt. På den annen side skulle likebehandlingen sikres
ved å legge en rekke tilsynsoppgaver og de hydrologiske undersøkelsene til et organ
for statens «kontrollerende virksomhet».
Da Stortinget 19. mars 1920 med stort flertall vedtok hovedprinsippene for NVEs
organisasjon, hadde den utrettelige forkjemper for statens engasjement i elforsyningen, statsminister Gunnar Knudsen, fått et slagkraftig redskap for statens vassdrags- og elektrisitetspolitikk. I juni samme år gikk imidlertid regjeringen Gunnar
Knudsen av.
Allerede fra høsten 1920 trådte det nye Hovedstyret for NVE i virksomhet med
den nyutnevnte generaldirektør Birger Stuevold-Hansen i spissen. Foruten generaldirektøren besto Hovedstyret av fagdirektørene og fem stortingsvalgte medlemmer.
Fagdirektørene var vassdragsdirektør Olaf Rogstad, fossedirektør Ingvar Kristensen
og elektrisitetsdirektør Thomas Norberg Schulz. De stortingsvalgte medlemmene
var stortingspresident Anders J. Buen, ingeniør Jakob Prebensen Nissen, stortingsmann Ole Monsen Mjelde, stortingsmann Gunnuf Jacobsen Eiesland og stortingsmann Jon R. Aas.
NVEs instruks og administrasjonsordning ble vedtatt av Stortinget 10. mars 1921
(se ramme). Den nye etaten overtok Vassdragsvesenets, Elektrisitetstilsynets, Elektrisitetskommisjonens og Vassdragskommisjonens oppgaver og fikk tre direktorater:
Vassdrags- og fløtningsdirektoratet ble tillagt forberedelsen av vassdragskonsesjonene. Fossedirektoratet var et rent «statkraftorgan», men var stort sett bare tilgodesett med bygningsteknisk kompetanse. Derfor var en rekke statkraftoppgaver som
krevde elektroteknisk kompetanse, lagt til Elektrisitetsdirektoratet. Også driften av
statens kraftanlegg var lagt hit. Men Elektrisitetsdirektoratet hadde i tillegg en rekke
forvaltningsoppgaver, det behandlet blant annet konsesjonssøknader som gjaldt leie
av kraft, elektriske anlegg og kraftledninger.
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Høyesterettsadvokat Birger Stuevold-Hansen
(1870–1933) ble høsten 1920 utnevnt til NVEs
første generaldirektør. Han hadde tidligere
blant annet vært provianteringsminister og
handelsminister i Gunnar Knudsens regjeringer.
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K R A F T L E D N I N G E R : B YG N I N G SFAG
ELLER ELEKTROTEKNIKK?
Allerede kort etter dannelsen av NVE kom det til uttrykk tre ulike syn på hvordan etatens arbeid med kraftproduksjon og -overføringer skulle organiseres. Diskusjonen hadde kraftledninger som utgangspunkt, men handlet egentlig om hvor
hovedansvaret for hele statkraftengasjementet skulle ligge, hos fossedirektør Ingvar Kristensen eller hos elektrisitetsdirektør Thomas Norberg Schulz. Fossedirektør
Kristensen argumenterte for sine interesser ut fra faglige og sikkerhetsmessige prioriteringer. Elektrisitetsdirektør Norberg Schulz la hovedvekten på de forretningsmessige aspekter, mens departementet og hovedstyret la mest vekt på at det skulle
være et klart skille mellom forretning og forvaltning. Samtidig blandet det seg inn
en interessant profesjonskonflikt i organisasjonsspørsmålet med grunnlag i rivaliseringen mellom bygningsingeniører og elektroingeniører.
Fossedirektør Kristensen tok organisasjonsspørsmålet opp med sin overordnede,
generaldirektør Stuevold-Hansen, i januar 1923.19 Kristensen pekte på at ledningsbyggingen så langt hadde vært organisert på ulike måter. Ved Hakavik hadde Vassdragsvesenets elektrotekniske avdeling og byggeledelsen ved anlegget samarbeidet
om å planlegge den 50 kilometer lange ledningen fra Hakavik til Asker. Selve byggingen av overføringsanlegget var blitt lagt under byggeledelsen ved Hakavik med
Olaf Elverum i spissen. Elektroingeniør Johan Collett Holst hadde hatt hovedansvaret for beregning og bygging av den 144 kilometer lange Rjukan-ledningen, mens
Elektrisitetsdirektoratet under Thomas Norberg Schulz hadde hatt ansvaret for
planleggingen av Nore-ledningen. Kristensen mente utviklingen gikk i retning av at
«fjernledninger der under det tidligere Vassdragsvesen blev ansett og behandlet som
et bygningsteknisk anliggende, nu går over fra Fosse- til Elektrisitetsdirektoratet».
Årsaken var «en undervurdering av bygningsteknikkens viktighet ved denne art
bygning». Det manglet kunnskap om hvor komplisert den bygningstekniske siden
«av dette tilsynelatende enkle byggverk» var. Sikkerhet både for liv og eiendom var
avhengig av den bygningstekniske utformingen. Kristensen henviste til «katastrofen
ved Nomelands-ledningen» som ga et varsel om hvor galt det kunne gå: «Det nyttet her lite at de elektriske anordninger var i orden da det store byggverk falt.»20 En
storm hadde ødelagt 4,5 km av ledningen, og tre forankringsmaster og 24 bæremaster blåste ned. Ingen liv var gått tapt, men Kristiansand var lagt i mørke «og på flere
måter lammet i sitt virke».
Kristensen mente det var en misforståelse når man innen NVE hadde trodd det
var nok å få en bygningsingeniør til å konstruere de bygningstekniske anordningene – og så la en oppsynsmann lede byggingen i marken. Bygningsingeniøren var
nødvendig til mer enn konstruksjonen, «utførelsen – den kritiske bedømmelse av
materiale og dets behandling – krever en ennu større innsikt og erfaring …». Og
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i Fossedirektoratet var man nettopp utstyrt med «den fagkyndighet som utkreves
for såvel bygningsteknisk planleggelse som byggeledelse». Kristensen mente at
Elektrisitetsdirektoratet fortsatt skulle ha ansvaret for å bestemme kraftledningenes «hovedretning, elektrotekniske dimensjonering og opgave som ledd i landets
kraftforsyning», men Fossedirektoratet skulle planlegge ledningene i detalj og stå
for selve byggingen.
Elektrisitetsdirektør Thomas Norberg Schulz var uenig med fossedirektøren.
Han påpekte i et PM til generaldirektør Stuevold-Hansen at ledningsbygging var et
«elektroteknisk anliggende» og ledelsen måtte ligge «hos en erfaren og duelig mann
helst med elektroteknisk utdannelse og erfaring fra elektrisitetsverkers drift». Norberg Schulz hadde som mangeårig direktør i hovedstadens elektrisitetsverk nettopp
denne bakgrunnen. Han la fram et omfattende resonnement som ledet til en konklusjon om at både byggingen og driften av statens kraftanlegg burde høre inn under
Elektrisitetsdirektoratet. Utbyggingen av et kraftanlegg som Nore med tilhørende
ledningsanlegg var en oppgave som hørte organisk sammen med salget av den produserte elektrisiteten. Salg og utbygging burde ikke være skilt i to direktorater. Den
tekniske dimensjoneringen av vannføringen, magasinforholdene og maskininstallasjonene ved Nore og Mørkfoss–Solbergfoss ville for eksempel i mange tilfeller få
avgjørende betydning som grunnlag for forhandlinger om salg av energien. Det var

NVEs ORGANISASJON 1921
NVE skulle ledes av Hovedstyret med ni
medlemmer. Hovedstyret hadde en blandet
teknisk/politisk sammensetning. Ved kongelig resolusjon skulle en generaldirektør
og tre direktører ansettes. Fem medlemmer
skulle velges av Stortinget for tre år om gangen. Generaldirektøren var Hovedstyrets
sjef. De tre direktørene i Hovedstyret ledet
hvert sitt direktorat:
1 Vassdrags- og fløtningsdirektoratet med
følgende oppgaver:
– tiltak til fremme av ferdsel og fløtning
– forbygging og liknende arbeider
– hydrologiske undersøkelser
– undersøkelser av landets vannkraft
– drift av statens reguleringsanlegg
– forberedelse av vassdragskonsesjonssaker,

fløtnings- og vassdragssaker
– økonomisk/administrative fellesoppgaver
2 Fossedirektoratet hadde følgende oppgaver:
– forvaltning av statens vannfall med tilliggende eiendommer inntil vedkommende
fall er utbygd og overgår til drift
– forberedelse av statens vannfallskjøp
– planlegging og utførelse av statens kraftverk, bare den bygningstekniske del fram
til 1926. Etter dette også den elektrotekniske del.
– planlegging og utførelse av statens reguleringsanlegg
3 Elektrisitetsdirektoratet hadde ansvaret
for:

– forslag til foranstaltninger for fremme av
landets elektrisitetsforsyning
– fram til 1926: planlegging og utførelse
av den elektrotekniske siden av statens
kraftverk
– fram til 1926: drift av statens kraftanlegg
og kraftoverføringsanlegg
– behandling av saker som angår distriktsadministrasjonens arbeid med elektrisitetsforsyningen
– forskrifter for og tilsynet med elektriske
anlegg
– behandling av søknader om konsesjon
på leie av kraft og på elektriske anlegg og
ledninger
– behandling av andre elektrisitetsforsyningssaker
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Kraftlinjer fra Tysso I – «Katedralen ved
fjorden» – i Tyssedal til Odda. Thorvald Astrup
var arkitekt for dette monumentale bygget og sa
ved åpningen: «Når folk får øynene opp for at
det er helt unødig at en ‘fabrikkbygning’ og en
‘heslig bygning’ er synonyme begreper, vil heslige
anlegg ikke bli tålt.» Men mastens arkitektur
var knapt viet den samme oppmerksomhet som
bygningenes.

en «kunstig og meget uheldig ordning å dele arbeidet mellom direktoratene helt etter faglinjer».
Særlig viktig var det at ledningene lå under den
forretningsmessige ledelse fordi ledningene «på
en så intim måte» hang sammen med salget av
energien og «med hele de eksisterende og fremtidige fordelingsanlegg i distriktene».
Her sto altså de to fagdirektørene steilt mot
hverandre. Fossedirektøren hadde ansvaret for
byggingen av statens kraftverk og ville nå også ha
hovedansvaret for ledningsbyggingen. Elektrisitetsdirektøren hadde allerede ansvaret for driften
av statens kraftanlegg samt ledningsbyggingen,
nå ville han også ha hovedansvaret for byggingen
av kraftverkene.
Under arbeidet med NVEs organisasjon i
1920–21 hadde det vært reist mye tvil om driften av statens kraftverk skulle legges til Elektrisitetsdirektoratet eller Fossedirektoratet. Faglige
grunner gjorde det mest naturlig å legge driften
til Elektrisitetsdirektoratet, men dette direktoratet skulle samtidig behandle konsesjonssøknader
og drive tilsyn med anlegg som konkurrerte med
statens. Et eget direktorat for driften hadde også
vært drøftet. Når driften til slutt var blitt lagt til
Elektrisitetsdirektoratet, var det som en foreløpig
ordning. Den gjaldt i første omgang bare driften
av de to små kraftverkene Hasselelva og Kåfjord,
andre kraftverk var ennå ikke ferdige.
For departementet var ønsket om mest mulig
å skille forretning og forvaltning innen NVE viktigere enn betydningen av direktoratenes faglige
kyndighet. En kongelig resolusjon av 17. juli 1925 endret Hovedstyrets instruks slik at
den forretningsmessige virksomhet som hadde ligget under Elektrisitetsdirektoratet
ble overført til Fossedirektoratet. Arbeidet med salg av kraft skulle legges til et eget
kontor som formelt ville sortere under fossedirektøren, men som skulle opptre mest
mulig selvstendig. Statkraftengasjementet skulle samles.22
Høsten samme år ble ti personer overført fra Elektrisitetsdirektoratet til Fossedirektoratet. Driften ble gruppert i tre enheter. En driftsbestyrer fikk ansvar for

n ve: en sam let kraf t

Nore kraftverk med ledninger, statens del av Mørkfoss–Solbergfoss samt Rjukan- og
Gjøvik-ledningen. Den stedlige driftsbestyrer, Bernt Lund, fortsatte å ha ledelsen av
Glomfjord kraftverk, mens driften av Hakavik, Langerak, Hasselelva og Kåfjord ble
direkte underlagt en tredje driftsbestyrer. Fra 1. juli 1930 ble det formelt opprettet en
egen lokal driftsadministrasjon for Nore kraftverk og statens del av Mørkfoss–Solbergfoss. Kristensen og bygningsingeniørene hadde trukket det lengste strå, selv om
bygging, drift og salg var blitt samlet slik som Norberg Schulz hadde foreslått det.
Elektrisitetsdirektøren hadde neppe tenkt seg at samlingen skulle skje utenfor hans
direktorat.

O R G A N I S A SJ O N SE N D R I N G O G KO N J U N K T U R SK I F T E
I 1935 gjennomgikk NVE en vesentlig omorganisering. Bakgrunnen var at Arbeidsdepartementet hadde oppfordret NVEs hovedstyre til å gjennomgå administrasjonsordningen med sikte på forenkling og sparing. I mai 1933 oppnevnte Hovedstyret en
komité for å se på dette. Komiteen besto av NVEs generaldirektør Olaf Røgstad,
stortingsmann Ole Monsen Mjelde og lagtingspresident Jon Reinholdt Aas. Mjelde
ble for øvrig arbeidsminister for femte gang i mars 1933, rett før den aktuelle stortingsproposisjonen om NVEs omorganisering ble lagt fram.
Fra etaten var blitt opprettet i 1921 med 135 faste stillinger, var bemanningen i
NVE blitt kontinuerlig redusert ved naturlig avgang. En spare- og forenklingskomité hadde i 1924 foreslått en nedskjæring til 113 funksjonærer. Dette var blitt fulgt opp,
og i 1932 var personalet redusert til 108. Det var nedgangskonjunkturene etter 1920
som var den viktigste årsaken til sparetiltakene. I regjeringen Hundseids forslag til
statsbudsjett i 1932 pekte Arbeidsdepartementet på behovet for en ny gjennomgang
av NVEs organisasjon og bemanning. «Det almindelige syn på statens opgaver og
stilling i arbeidet med utnyttelsen av vår vannkraft og i den almindelige kraftforsyning tør også være adskillig endret,» uttalte departementet.
På denne bakgrunn var Hovedstyrets organisasjonskomité opprettet. Komiteen
la fram sin innstilling i februar 1933, og departementet og Stortinget sluttet seg i all
hovedsak til komiteens forslag. Nyordningen forutsatte oppløsning av NVEs tre direktorater. Oppløsningen av direktoratene betydde også at de tre direktørstillingene
forsvant. Nå skulle både Kristensen og Norberg Schulz gå av for aldersgrensen, slik
at organisasjonsendringen ikke ville ramme disse to personlig. Men både vassdragsdirektør Arthur Hugo-Sørensen og elektrisitetsdirektør Norberg Schulz var imot at
direktoratene ble lagt ned. De mente at en direkte kontakt mellom generaldirektøren
og den enkelte overingeniør som hadde ansvaret for saksbehandlingen, ville medføre for stor belastning på generaldirektøren.
Nyordningen forutsatte at oppgavene fra de tre direktoratene skulle fordeles på
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Ved strekk av ledninger benyttet man tidligere
hornblåsere for å varsle når strekket skulle
begynne. Fra anlegget av 132 kV-ledningen
mellom Nore og Flesaker i 1926.

seks avdelinger: Vassdragsavdelingen, Forbygningsavdelingen, Den hydrografiske
avdeling, Elektrisitetsavdelingen, Tilsynsavdelingen og Kraftverksavdelingen. Kraftverksavdelingen fikk ansvaret for statkraftengasjementet, med forvaltningen av statens vannfall, planleggingen av disse vannfallenes utbygging og driften av statens
kraftverk og overføringsledninger. Leder for avdelingen ble Johan Collett Holst.
Kraftverksjefen var forutsatt gitt en «noget selvstendig stilling». Organisasjonskomiteen hadde gått ut fra at det var driften av statens kraftverker som ville bli avdelingens viktigste gjøremål. Under stortingsdebatten nyttet en av representantene
uttrykket «salgssjef» om Collett Holst. Stortinget vedtok forslaget om en netto innskrenkning på 24 funksjonærer, fra 108 til 84.
Også en offentlig «spare- og forenklingskomité», den såkalte øksekomiteen, hadde kommet med en innstilling om administrasjonen av vassdrags- og elektrisitetsforvaltningen i 1932. Komiteen gikk inn for en ordning som langt på vei ville bety at
man vendte tilbake til forholdene før NVE ble dannet i 1921. På nytt ble det foreslått
å skille ut de forretningsmessige oppgavene fra NVEs øvrige gjøremål. Denne siste
tanken fikk som vanlig oppslutning fra noen av de konservative stortingsrepresentantene, men vant heller ikke denne gang fram. Tvert om var det mange som understreket den sosiale og samfunnsmessige betydningen av statkraftengasjementet. De
øvrige forslagene fra øksekomiteen fikk liten oppslutning. Statsråd Mjelde uttalte
under stortingsdebatten at «Øksekomiteens forslag er en besynderlighet» og la til at
da stortingskomiteen hadde vedtatt å vedlegge forslaget protokollen, hadde det fått
«en pen om ikke ærefull begravelse».
Stortinget vedtok den nye administrasjonsordningen for NVE i juni 1933, og ordningen begynte å virke fra 1935. Nettopp i disse årene begynte en ny oppgang i norsk
og internasjonal økonomi. Statens kraftverk både på Østlandet og i Glomfjord opplevde nå en økende etterspørsel etter kraft. Her var det et slags omvendt paradoks i
forhold til situasjonen ved beslutningen om å opprette NVE i 1920. Den gang hadde
man utrustet et tungt apparat midt under et skifte til dårlige tider, nå hadde Stortinget vedtatt å redusere bemanningen på en tid da etterspørselen etter statskraft økte
sterkt. Skulle NVE aldri bli riktig tilpasset tidens krav?
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Kapittel 4
Hakavik: Hvite kull til blanke spor

Visjonen om en jernbane drevet med elektrisitet fra norske vannfall hadde utløst de første statlige vannfallskjøpene i 1890-årene.
Entusiasmen for den elektriske jernbane var stor både blant politikere og ingeniører. Selv om det fantes noen skeptikere i begge leire.
Elektriske baner var på mange måter overlegne de dampdrevne.
Det gjaldt særlig ved driften av baner som hadde forholdsvis stor
trafikk og baner med betydelige stigninger. Dessuten var det sett
som en sak av stor nasjonal betydning å bringe «hvite kull» inn i
lokomotivene. På den måten kunne innførselen av svart kull reduseres, og avhengighet av utlandet gjøres mindre. Men det som
var teknisk, driftsmessig og nasjonalt å foretrekke, var ikke uten
videre økonomisk lønnsomt. Dessuten var valget av teknisk system
for elektrifisering vanskelig. Ekstra vanskelig ble det fordi valget
av system for den første banestrekningen ville virke bindende for
den fortsatte elektrifiseringen. Valget gjaldt det nasjonale system
for elektrifisering av jernbaner.
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il tross for en sterk, nasjonal visjon og mange utålmodige påskyndere tok
det staten tredve år fra Gunnar Knudsen i 1892 pekte på landets forutsetninger for elektrisk jernbanedrift til de første statlige banekilometrene var
elektrifisert i 1922. Det å planlegge elektrifiseringen av jernbanen stilte staten overfor store utfordringer. Både jernbanen og elforsyningen utgjorde på forhånd
kompliserte systemer, nå skulle de koples sammen. Ekspertise fra forskjellige fagfelt,
ulike etater og mange statlige prosjekter både innen elforsyning og jernbaneutbygging skulle samordnes. Selve oppgavens kompleksitet bidro til at planleggingen tok
tid.
Også mange andre land ventet lenge med å satse på elektriske baner. Men etter
århundreskiftet, og særlig etter 1910, skjøt elektrifiseringen av jernbanene fart både
i USA og Europa. Blant pionerlandene var USA, Sveits, Italia, Tyskland, Østerrike
og Sverige. Her ble det tidlig eksperimentert med den nye teknologien; man bygde
prøvebaner og etter hvert permanente baner. I Norge var ikke staten pioner i elektrifiseringen av jernbanene. Thamshavnbanen (1908), Tinnosbanen (1911) og Rjukanbanen (1912) var de tre første elektriske jernbaner i Norge, og de var alle private.
Ved anlegg av disse banene spilte det en viktig rolle at elektrisitet fra vannkraftverk
allerede var til stede i rikelige mengder.
I 1890-årene hadde det vært diskutert om elektrisiteten hadde berettigelse i driften av norske jernbaner. Damp og elektrisitet som drivkraft ble satt opp mot hverandre. Selv om det også senere kunne være uenighet om tidspunktet for de enkelte
banestrekningers overgang fra damp til elektrisitet, ble ingeniørene etter hvert mer
opptatt av å diskutere måten elektrifiseringen burde gjennomføres på. Vi fikk en
internasjonal «systemkamp» som minnet om striden mellom likestrøm- og vekselstrømsystemene i 1890-årene. Nå gjaldt striden hvorvidt enfase vekselstrøm eller
likestrøm var best for jernbanedrift. Stortinget besluttet i 1916 å bygge jernbanekraftverket Hakavik for produksjon av enfase vekselstrøm. Men også etter dette vedtaket fortsatte diskusjonen om strømsystem. Hakavik sto ferdig i 1922 og leverte kraft
til den første elektrifiserte statsbanestrekningen: Kristiania–Drammen. Det er det
eneste jernbanekraftverket NVE/Statkraft har bygd. Valget av enfase vekselstrøm
for Hakavik og Drammensbanen var samtidig et valg av nasjonalt strømsystem for
jernbanen.
Det var også strid om hvordan kraftforsyningen til jernbanen skulle ordnes.
Hakavik var et rent jernbanekraftverk, «skreddersydd» for jernbanens behov. Mange mente imidlertid at jernbanen burde få kraft fra det alminnelige forsyningsnettet.
Både hensynet til jernbanen og til den øvrige elforsyningen gjorde dette ønskelig. En
sammenkopling ville bidra til å skape et stort og variert forbruk, noe som igjen ville
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bidra til at større, rasjonelle utbygginger kunne gjennomføres, og at kraftverkenes
kapasitet ble godt utnyttet. Utviklingen innen elforsyningen gikk i retning av slike
«universelle systemer» som leverte kraft til alle formål. På denne tiden var det likevel gode grunner til å vurdere forsyningssystemer som var mer direkte tilpasset et
avgrenset funksjonsområde.
Elektrifiseringen av jernbanen krevde ikke bare valg av tekniske systemer, men
også av organisasjon. Institusjonelt og organisatorisk lå elektrifiseringen av Kristiania–Drammen-banen i et skjæringsfelt mellom to forvaltningsorganer: Hovedstyret
for Statsbanene og Vassdragsvesenet/NVE. Jernbanen hørte til under den første institusjonen, mens vannkraftspørsmål og elektrisitetsspørsmål var de sistnevntes ansvar. Hvordan skulle planlegging, anlegg og drift av den nødvendige kraftforsyning

Gunnar Knudsen mente alt i 1892 at framtidens
jernbaner ville være drevet med elektrisitet. Han
påpekte ikke miljøfordelene ved elektrisk drift.
Men ved å gå over til elektrisitet ville man unngå
forurensende lokomotiver som dette. Bildet er fra
Galgeberg rett utenfor Christiania og er tegnet
kort etter Kongsvingerbanens åpning i 1862.
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organiseres? Hvor skulle «grensesnittet» mellom de to institusjonene gå? Da det viste seg at
kraften fra statkraftanlegget ble langt dyrere
enn beregnet, kom naturligvis også spørsmålet om hvem som skulle betale regningen. Eller: Hvilken etat skulle belaste sine budsjetter
med kraftverkets manglende lønnsomhet?

Thamshavnbanen var Norges første elektrisk
drevne jernbane. Planene ble godkjent av Orkla
i 1905, og 10. juli 1908 kunne banen åpnes i
nærvær av Haakon 7. Den alminnelige, offentlige
trafikk mellom Thamshavn og Svorkmo ble åpnet
fire dager senere. Bildet viser Thamshavn stasjon
på åpningsdagen. På fjorden D/S Orkla, som
førte passasjerene videre til Trondhjem.

L I T T F O R H I S T O R I E : JA K T E N
PÅ D E N B E S T E L Ø SN I N G
Et nytt engasjement for elektriske statsbaner
inngikk som en av de mange oppgavene i
«den nye arbeidsdagen» etter unionsoppløsningen i 1905 – sammen med nye initiativ for
jernbaneutbygging i det hele. Og det var ikke
manglende politisk vilje som trakk tiden ut
fram til vedtaket om Hakavik i 1916. Det synes
som om det var jakten på gode tekniske og økonomiske løsninger som tok tid.1
Utredningen om jernbanens elektrifisering, spesielt elektrifiseringen av Drammensbanen, var en prosess som nærmest hadde pågått kontinuerlig siden midten
av 1890-årene (kapittel 1). En offentlig kommisjon hadde allerede i 1897 foreslått
at staten skulle bygge om banestrekningen Kristiania–Sandvika til elektrisk drift.
I 1901 fikk NSB et fullstendig overslag for elektrifisering av Drammensbanen fra
firmaet Ganz & Co. i Budapest. På oppdrag fra NSB ble fagfolk sendt rundt i Europa og USA for å studere elektrisk jernbanedrift. I 1906 bevilget Stortinget 5000
kroner for å få utredet hva det ville koste å elektrifisere Drammensbanen. I 1908
forelå «prosjekt for Drammensbanens elektrificering» utarbeidet av det tyske selskapet AEG.2 Både i 1909 og i 1910 bevilget Stortinget ytterligere midler, slik at
jernbaneadministrasjonen kunne fortsette å utrede Drammensbanen-prosjektet.
Oppfordringene om fortgang i dette spørsmålet kom fra mange hold, ikke minst
fra ingeniørmiljøene.
En særlig tidkrevende del av det forberedende arbeidet var spørsmålet om kraftforsyningen. Hvor skulle en elektrisk Drammensbane få kraft fra? Tre hovedalternativer ble vurdert. Staten kunne bygge et eget statlig kraftverk spesielt for jernbanen;
kraften kunne leveres fra et større statlig verk som også leverte til annet forbruk
eller jernbanen kunne kjøpe kraft fra andre kraftprodusenter. Ved levering fra et
kraftverk som også produserte til andre bruksområder, måtte det bestemmes hvorvidt kraften skulle produseres i særskilte aggregater og overføres i egne ledninger til
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jernbanen, eller om det skulle benyttes omformere. Det var i alle fall ikke aktuelt å
elektrifisere jernbanen med trefase vekselstrøm som var det vanlige strømsystemet i
det alminnelige forsyningsnettet.
En rekke statlige utbyggingsalternativer både i Glomma, Drammenselva, Snarumselva og Numedalslågen ble undersøkt tidlig i prosessen.3 De private bedriftene A/S Labro Træsliperis kraftanlegg, A/S Glommen Træsliberis kraftanlegg og
A/S Vamma Fossekompagni og de kommunale elektrisitetsverkene i Drammen og
Kristiania ble alle vurdert som mulige leverandører av jernbanekraft.
I mars 1912 sluttet NSBs hovedstyre seg til Arbeidsdepartementets forslag om
at Drammensbanen midlertidig skulle få kraft fra Kykkelsrud kraftverk i Glomma.
Kykkelsrud tilhørte det private kraftselskapet A/S Glommen Træsliberi, et av Hafslund-selskapene. Etter en overgangsperiode skulle så kraften leveres fra et statskraftverk, enten ved Nore eller Mørkfoss.
På bakgrunn av NSBs utredning vedtok Stortinget i juli 1912 – enstemmig og uten
debatt – å elektrifisere Drammensbanen. Det var en tydelig politisk vilje til å få prosjektet i gang. Det ble samtidig besluttet å omlegge den samme banestrekningen til
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Bygging av kraftstasjon til Hakavik kraftverk i
Buskerud. Anleggstiden varte fra 1918 til 1922.
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MILEPÆLER FOR JERNBANENS ELEKTRIFISERING
Skotfos Bruk, Løveid pr. Skien, en liten transportbane

1892

Elektrisk sporvei i Kristiania

1894

Tinnosbanen, overtatt av Statsbanene i

1920

Oslo V.–Drammen

1922

Narvik–riksgrensen

1923

Oslo Ø.–Lillestrøm

1927

Drammen–Kongsberg

1929

Godssporet Oslo–Alnabru, Loenga rangérstasjon og Oslo Ø.

1930

Voss–Granvin

1935

Kongsberg–Hjuksebø

1936

Notodden–Borgestad

1936
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bredt spor. På denne måten kunne anleggsarbeidene for de to prosjektene samordnes.
Det dobbelte vedtaket om bredt spor og elektrifisering var en stor begivenhet. På
et møte i Universitetets gamle festsal kort etter holdt trafikkinspektør Lars Rasmussen i NSB et foredrag om Drammensbanen. Han påpekte at banens kapasitet var
sprengt og at NSB ikke lenger klarte å avvikle trafikken på en tilfredsstillende måte,
men at elektrifiseringen ville løse dette problemet. Fordi kjøretiden til Drammen
ble redusert fra 1 1/2 til 1 time, kunne vogntallet i lokaltrafikken økes fra 35 til 55 pr.
dag.4
Stortinget hadde vedtatt at Drammensbanen skulle elektrifiseres, men det gjensto å finne ut hvordan. Og fortsatt var kraftforsyningen ansett som hovedproblemet. Forhandlingene med leverandører av kraft ga ikke tilfredsstillende resultat. I
oktober 1912 averterte Hovedstyret etter tilbud om midlertidig kraftleveranse. Fem
selskaper viste sin interesse, og kontakten med disse ble fulgt opp i flere omganger,
men uten at det ble oppnådd enighet.5
Prosessen ble ekstra komplisert fordi elektrifiseringen på lengre sikt måtte ses i
sammenheng med planene for statens utbygging av Nore. Dermed ble saken koplet
til et annet prosjekt som også gjennomgikk en langvarig og mangslungen plan- og
beslutningsprosess. I juni 1913 hadde NSB spurt Arbeidsdepartementet om man
i «nær fremtid» kunne regne med å få knyttet Kristiania–Drammen-banen til en
kraftoverføring fra Nore-fallene. Departementet svarte: «Departementet er iøvrig av
den opfatning, at utbygning av Norefaldene er av så stor interesse for de tilstøtende
distrikter, at den under enhver omstændighet bør søkes gjennomført så snart som
mulig. Etter det foreliggende skulde man anta, at der bør regnes med en byggetid
av ca. 6 år.»6
Det gikk imidlertid 15 år før Nore ble satt i drift i 1928.
Utredernes beslutningsevne synes en tid å ha druknet i mange tilsynelatende likeverdige løsninger. Vannfallskommisjonen av 1911 leverte i september 1913 en utredning om bruken av statens vannfall til elektrifisering av jernbanen. Kommisjonen
ga ingen klare anbefalinger, bare et uklart utsagn om at det nasjonaløkonomisk ville
være riktig at man «etterhånden» gikk over til elektrisk drift av jernbanen. I desember 1913 presenterte NSB en utredning for Arbeidsdepartementet hvor det var
skissert fem måter å skaffe Drammensbanen kraft på og fem forskjellige utforminger
av den løsningen som var basert på kraft fra Nore. Ved siden av leveranser fra Nore
og fra de tre private kraftselskapene A/S Glommen Træsliberi, A/S Embretsfos og
Interessentskapet Flesbergfaldene var det i utredningen tatt med et alternativ som
var blitt aktualisert på tampen av utredningsarbeidet: «… kraft fra et av vasdragsdirektøren på foranledning herfra undersøkt vandfald i Hakavikelven ved Ekeren.»
NSBs beregninger viste at anleggsomkostningene ville bli lavest ved kraftleveranse
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Etter hvert ble flere og flere jernbanelinjer
elektrifisert. Her står det elektriske lokomotivet
El 5 nr. 2037 klar til å trekke et persontog ut fra
Lillestrøm stasjon i 1934.
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fra Glommen Træsliberi og Embretsfos og høyest ved levering fra Nore og Hakavik.
Driftsutgiftene ville imidlertid bli størst ved Embretsfos og minst ved Hakavik og
dernest Nore. Dessuten ville driftsutgiftene ved Nore og Hakavik synke etter hvert
som disse anleggene ble avskrevet.
Allerede i november 1913 hadde NSB anbefalt departementet å kjøpe Hakavikvassdraget. Vassdraget hadde gode magasineringsmuligheter og var derfor godt egnet til å møte jernbanens varierende belastning. Dessuten var plasseringen i Øvre
Eiker mellom Kongsberg og Drammen gunstig i forhold til flere statsbaner. Og staten kjøpte Hakavik-vassdraget i juni 1914 for 55 000 kroner.

E T O P P L AG T VA L G : E N FA SE V E K SE L ST R ØM
NSB anbefalte altså nå kraftforsyningen ved Drammensbanen ordnet ved et eget
jernbanekraftverk – Hakavik. Valget av strømsystem skapte på dette tidspunktet på
langt nær så store problemer som selve kraftforsyningen. Nettopp fram til omkring
første verdenskrig syntes den internasjonale teknologiutviklingen her å gi et entydig
svar: enfase vekselstrøm.
Internasjonalt var den tidlige elektriske baneteknologien i hovedsak knyttet til
sporveier drevet med likestrøm og forholdsvis lav spenning. Rundt århundreskiftet var i tillegg en rekke lokaltog og forstadsbaner blitt elektrifisert. Også for disse
banene var likestrøm det vanligste systemet. Men den elektriske jernbaneteknologien endret seg raskt. I 1906 skrev ingeniør Finn Sejersted at utviklingen «hvert år
bringer nye systemer og væsentlige forbedringer af de gamle. De systemer, som for
nogle år siden blev anseede for at repræsentere overordentlige fremskridt, danner
nu kun milepæle i udviklingen, idet de er distancerede af nyere, endnu fuldkomnere
systemer».7
I 1902 lanserte Westinghouse i USA den første planen for et fullstendig anlegg
med enfase vekselstrøm.8 Planen gjaldt den 74 km lange Baltimore & Annapolisbanen hvor det var forutsatt brukt 1000 V spenning og 16 2/3 perioder. Nå fikk det
aktuelle baneselskapet problemer, og den første permanente enfasebanen i USA ble
Indianapolis & Cincinnati-banen som kom i regulær drift i 1905.
Andre land arbeidet også intenst med enfaseteknologien. Sveits var et viktig forbilde for den norske tenkningen på området. Ikke minst gjorde den store sveitsiske
studiekommisjonen som i flere år systematisk hadde arbeidet med dette spørsmålet,
inntrykk på nordmennene. Kommisjonen anbefalte til slutt enfasesystemet med en
spenning på 10–15 000 V og et periodetall på mellom 13 1/2–16 2/3. De sveitsiske
statsbanene valgte å satse på separate jernbanekraftverk, primært ut fra hensynet til
sikker levering.9
Samtidig som kommisjonen arbeidet, og delvis på bakgrunn av dens foreløpige
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resultater, ble det allerede fra 1905 drevet enfasebaner i Sveits.10 Som et resultat av
kommisjonens arbeid og med henvisning til erfaringene fra de elektrifiserte banene,
bestemte den sveitsiske Forbundsdagen i 1916 å satse på enfasesystemet med 16 2/3
perioder og 15 000 V.
Også i Tyskland vant enfasesystemet fram. I 1912 ble Preussen, Bayern og Baden
enige om å nytte enfasestrøm med 15 000 V spenning og 16 2/3 perioder som felles
strømsystem for banedrift.11 De svenske statsbanene hadde hatt en forsøkslinje for
enfasestrøm i drift fra 1905. I 1910 begynte elektrifiseringen av banestrekningen fra
Kiruna til grensen mot Norge med 15 000 V enfasestrøm og 15 perioder som strømsystem. Banens første del sto klar i 1915. Da hele linjen sto ferdig helt fram til Narvik i
1923, var den med sidelinjer ca. 460 km og den lengste elektrifiserte banestrekningen
i Europa. Som i Norge hadde de private svenske banene valgt enfasestrøm.
I Østerrike hvor verdens første permanente enfasebane var bygd i 1904,12 la statsbanene i 1910 fram en elektrifiseringsplan for store deler av hovednettet basert på
enfasestrøm. Også i Storbritannia og Frankrike ble enfasesystemet valgt for sentrale
elektrifiseringsprosjekter.
Hakavik og enfasestrøm ble NSBs anbefaling til Arbeidsdepartementet. Nå var det
opp til departementet å legge fram saken for Stortinget. Departementet fikk imidler-

Sommeren 1896 foretok representanter for
den svenske finansverdenen, blant dem K. A.
Wallenberg, en befaring i Ofoten-området med
tanke på en jernbane for malmtransport mellom
Narvik og Kiruna. Her har gruppen slått leir ved
Vassijaure et stykke øst for riksgrensen. Jernbanen
ble offisielt åpnet i 1903. Sju år senere begynte
svenskene elektrifiseringen av banen, og i 1923
var hele strekningen fram til Narvik elektrifisert.
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tid først en internasjonal ekspertgruppe til å gjennomgå NSBs planer. Gruppen ble
oppnevnt i 1915, kom sammen i januar 1916 og avga sin endelige innstilling 20. april
samme år. Innstillingen sluttet seg i hovedtrekk til NSBs forslag. Vassdragsvesenets
planer for utbygging av Hakavik forelå seks dager senere. Men departementet var
ennå ikke klar til å legge fram sin proposisjon. For samtidig med at Hakavikprosjektet var inne i siste utredningsfase, forberedte staten og Kristiania kommune i
fellesskap byggingen av Mørkfoss–Solbergfoss kraftanlegg i Glomma. Staten hadde
1/3 andel i denne utbyggingen, og denne andelen hadde nettopp vært tenkt brukt
til jernbanekraft. Det var derfor naturlig å spørre om ikke statens kraft fra dette
anlegget kunne brukes til Kristiania–Drammen-banen, i hvert fall som en foreløpig
ordning. I februar 1916, samtidig som Arbeidsdepartementet hadde bedt Vassdragsvesenet om å få byggetid og utbyggingsplaner for Hakavik, ba departementet også
vassdragsdirektøren utrede om Mørkfoss-kraften kunne tas i bruk for Drammensbanen.
Vassdragsdirektørens konklusjon var negativ: Mørkfoss-kraften burde reserveres
for alminnelig forsyning øst for Kristianiafjorden, siden vannfallet var den eneste
kraftkilden som staten eide i dette området. Ved en elektrifisering av jernbanen i
dette distriktet ville dessuten kraft fra Mørkfoss komme godt med.
I sin endelige proposisjon gikk departementet inn for Hakavik som kraftkilde.
Stortinget vedtok Hakavik-utbyggingen 24. juli 1916, med egne enfaseaggregater,
med enfaseoverføring og med transformatorstasjon i Asker.

SYST E M U T V I K L I N G O G SYST E M KA M P
Etter at man var kommet godt i gang med Hakavik, og særlig like før ferdigstillelsen,
bredte det seg usikkerhet og tvil i ingeniørkretser om de tekniske valgene i 1916
hadde vært riktige. Burde elektrifiseringen av jernbanen skje gjennom tilknytning
til allerede eksisterende nett og kraftstasjoner i stedet for ved egne kraftstasjoner slik
som på Hakavik? Og var likestrømsystemet et bedre alternativ enn enfase vekselstrøm som man hadde valgt for Drammensbanen?
Det ble snakket og skrevet om en «systemkamp», og kampen ble ført av ingeniører ved hjelp både av faglige argumenter og krass ordbruk. Kamparenaene var først
og fremst de tekniske foreningene, særlig NIF, og tidsskriftene Teknisk Ukeblad og
Elektroteknisk Tidsskrift.
Valget av strøm- og forsyningssystem var ikke bare spørsmål om hva som var best
for jernbanen. Til slike tekniske systemvalg knyttet det seg interesser av mange slag.
NIFs utredning om elektrisk jernbanedrift fra 1924 henviste for eksempel til USA
hvor det var «adskillige interesser utenfor jernbanene, som har stor indflydelse på
valget av strømsystem for elektrisk drift». Produsentene kjempet for sine systemer.
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Telegraf- og telefonselskapene var redde for forstyrrelser av overføringen i sine ledninger og derfor kritiske til enfasedriften. Kraftselskapene antok at de hadde fordel
av likestrømsystemet fordi dette var enklest å kople til det ordinære forsyningsnettet.
Hva slags interesser hadde vært førende for den norske beslutningen? I Norge fantes det verken en sterk leverandørindustri eller tunge kraftprodusenter som hadde
klare interesser knyttet til spesielle løsninger. Dette kunne kanskje gjøre det lettere å
komme fram til en «uhildet» løsning. Men også i vårt land fantes det «føringer» for
systemvalget. Tyskland var altså blant de land som gikk sterkest inn for enfasebaner,
og i Norge må det ha hatt betydning at vårt ingeniørfaglige miljø fikk sine viktigste
impulser nettopp fra Tyskland. Teknisk Ukeblad skrev for eksempel om dette i 1909:
«Tyskland har jo altid ståt og står for en stor del endnu som det tekniske mønsterland for os her hjemme. Vor hittilværende tekniske undervisning er lagt an etter tysk
mønster, vore lærere er utdannet i Tyskland og vore studiereisende reiser helst dit
ned for at utvikle og berike sig. Men på dette vis er vi til gjengjeld blit snævret ind i
en fremherskende tyskbetraktning og tysk dyrkelse.»13
Slike faglige bindinger måtte spille en særlig rolle på de felt der vårt eget tekniske
miljø ikke spilte noen selvstendig rolle i teknologiutviklingen. Og når det gjaldt
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Høykonjunkturen i tiden da anleggsarbeidet på
Hakavik kraftverk startet, førte til mangel på
arbeidskraft, og mange av dem som arbeidet der,
kom fra Sverige.
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elektrisk jernbanedrift skulle vi i hovedsak høste fruktene av forskningen og forsøkene i andre land. En ekspertgruppe hadde riktignok i 1911 forsøkt å endre dette. I
en henvendelse til Arbeidsdepartementet konkluderte gruppen med at: «Vi skulde
således formentlig have særskilt opfordring til at gå i spidsen på den elektriske jernbanedrifts område, og ikke indskrænke os til at komme etter de andre kulturstater,
der i denne henseende må ventes at avancere forholdsvis langsomt.»
Uten et eget utviklingsmiljø på dette felt var det vanskelig for norske ingeniører
å komme à jour med fronten i teknologiutviklingen. Når de hadde tatt stilling til
innsamlet materiale om eksisterende og prosjekterte utenlandske banesystemer, var
man i de teknologiutviklende land allerede i ferd med å utvikle nye systemer. På
NTH satt riktignok dyktige folk som professor Jens Bache-Wiig og professor Ole
Sivert Bragstad. Bragstad hadde til og med vært professor i Tyskland med baneelektrifisering som hovedfelt. Men når jernbaneselskapene i de førende land gikk
inn for nye systemer, spredte det seg en naturlig usikkerhet i det hjemlige miljø om
de alternativer som man hadde valgt, kanskje var foreldede.
Referatet fra forhandlingene til den internasjonale ekspertgruppen som i 1916
vurderte NSBs planutkast, gir innsikt i bakgrunnen for valget av enfase vekselstrøm
og et eget jernbanekraftverk for Drammensbanen.14 Komiteen hadde følgende medlemmer: formann Geheimer-Oberbaurat Gadow fra det prøyssiske jernbanedepartementet, professor Jens Bache-Wiig ved NTH, direktør Kjelsberg ved lokomotivfabrikken Winterthur i Sveits, byråsjef Öfverholm ved Kungl. Järnvägsstyrelsen i
Stockholm og ingeniør Thormann fra Bern.
Ekspertkomiteens konklusjoner synes langt på vei å ha vært et resultat av dens
sammensetning. Thormann var fra Sveits og talte varmt for den enfaseløsningen
man der hadde valgt. Han slo fast at trefasesystemet ikke ville komme i betraktning
på grunn av ulempene med to ledninger. Thormann la vekt på at enfasesystemet var
en velprøvd teknologi og henviste til at det fantes 1100 km banelengde for enfasesystemet i Europa og store banelengder i USA: «Likeoverfor disse baner findes der
i Europa ikke et eneste anlæg med likestrøm og høiere spænding,» sa Thormann.
Heller ikke i USA var det mange slike likestrømsbaner. Thormann medga at likestrømsbanene hadde vist seg gode fra et teknisk synspunkt. Men det forelå betydelig
mer materiale og flere erfaringer fra de europeiske vekselstrømbanene.
Thormann trakk fram en rekke fordeler ved enfasebanen, blant annet at transformatoren i enfaselokomotivet kunne brukes til hastighetsregulator. Han mente at det
lå få muligheter til videreutvikling av likestrømsystemet. Men det var først og fremst
økonomien som gjorde enfasesystemet overlegent. Høyere spenning ved enfasesystemet og dermed mindre motstand gjorde at tverrsnittet i kontaktledningene kunne
reduseres. Dermed sparte man kobber og senket kravene til ledningenes bærekonstruksjoner. Den lave spenningen i likestrømsystemet innebar dessuten flere tilfør-
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selspunkter fra den høyspente overføringsledningen til banens kontaktledninger.
Fordi likestrømsbanene stort sett fikk sin kraft fra det ordinære trefasenettet, ville
det her være nødvendig med egne omformere. Ved omforming kunne energitapet
komme opp i 50 prosent. Ved enfasesystemet var ikke omforming nødvendig; man
kunne ha egne enfaseaggregater eller -kraftverk.
Professor Bache-Wiig hadde arbeidet i USA som avdelingsingeniør ved Westinghouse Electric & Manufacturing Co. Og det var i USA likestrømsbanene hadde sterkest fotfeste. Bache-Wiig var da også mindre overbevist enn Thormann om enfasesystemets overlegenhet. Erfaringene fra de private norske enfasebanene var dessuten
ikke udelt gode. «Dessuten er de i de sidste år i særdeleshet i Amerika, med høispent
likestrøm utrustede baner, et bevis for, at det sidste ord ikke er sagt om det heldigste
system,» uttalte Bache-Wiig. Han mente imidlertid at man også kunne oppnå gode
resultater med enfasestrøm. Og for elektrifisering av de norske statsbaner foretrakk
han dette. Enfasestrøm dominerte ved jernbanene i Europa, og det var viktig at man
hadde god kontakt med produsentene: «De amerikanske firmaer er så fjerne, at godt
samarbeide med disse neppe er mulig.»
Geheimer-Oberbaurat Gadow hadde sin erfaring fra det tyske enfasesystemet og
mente at den høyspente enfase vekselstrøm var teknisk og økonomisk mest passende for enhver elektrifisering av hovedbaner.
I Sverige hadde man også valgt enfase vekselstrøm, og byråsjef Öfverholm mente
dette ville være det riktige også for Norge. Både anleggs- og driftsomkostningene
ville bli høyere ved likestrøm. Direktør Kjelsberg fra Winterthur hadde sin hovederfaring med det rullende materiellet og mente «at der ikke er nogen stor forskjel i
omkostningene og vægten av lokomotiver for likestrøm og vekselstrøm … Etter min
mening kan man idag bygge fuldstændig driftssikre lokomotiver for begge strømarter». Etter denne diskusjonen fastslo Gadow at komiteen enstemmig gikk inn for å
anbefale enfase vekselstrøm med ca. 15 000 volt spenning og et lavt periodetall på
ca. 15.
Når det gjaldt spørsmålet om strømforsyningen for Drammensbanen, var det i
NSBs opprinnelige plan foreslått et alternativ om bare å elektrifisere strekningen
Kristiania–Asker. Da skulle det skaffes strøm gjennom en omformer fra et trefasenett. Et pumpekraftverk i Asker skulle sørge for spissbelastningene.15 Kommisjonen
mente imidlertid at et slikt pumpeverk ville ha liten langsiktig nytte, og at det ville
bli svært dyrt. Dessuten var det i det hele tatt liten hensikt å elektrifisere en så kort
strekning som Kristiania–Asker. Det ville ikke gi de erfaringene med elektrisk drift
av hovedbaner som man trengte.
Öfverholm mente at det var lønnsomt å produsere enfasestrøm direkte i egne
generatorer og overføre dette i egne enfaseledninger, slik man blant annet hadde
gjort ved Porjus kraftverk og riksgrensebanen.16 Hakavik ville kunne gi tilstrekkelige
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Kraftverk og kraftlinjer i Sørøst-Norge. Fra
brosjyren «Mørkfoss–Solbergfoss».

kraftleveranser for flere år framover. I neste omgang burde man ved utbyggingen av
Nore sørge for å montere egne enfasegeneratorer og overføre strømmen derfra på
egne ledninger. Öfverholm mente at det både økonomisk og teknisk var best om
kraften ble levert fra et statsanlegg. Den svenske byråsjefen gikk inn for de samme
løsningene i Norge som dem han forvaltet i Sverige.
Gadow oppsummerte som komiteens mening at staten selv burde stå for kraftproduksjonen og ikke leie strøm fra de aktuelle private anlegg «til de forlangte meget
høie priser». Komiteen anbefalte utbygging av Hakavik som i lang tid ville kunne
dekke banens kraftbehov. Når trafikken ble stor nok, kunne Nore tas i bruk.
Ekspertkomiteen støttet som ventet i hovedsak NSBs opprinnelige plan. Bortsett fra Bache-Wiig var den utenlandske ekspertisen hentet fra land og miljøer som
hadde valgt enfase vekselstrøm og separate jernbanekraftverk.
Men nettopp på den tiden da rammene for Hakavik-utbyggingen ble fastlagt,
skjedde det en viktig dreining innen deler av det internasjonale fagmiljøet i retning
av større satsing på likestrømsystemer. Som vi så, var dette for så vidt allerede berørt
av Bache-Wiig i ekspertgruppens forhandlinger.
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USA var det ledende landet for utvikling av det høyspente likestrømsystemet.
Amerikanerne tok i bruk likestrømsystemer med stadig høyere spenning. I 1907
var den høyeste spenningen 1200 volt, og i 1915 var den kommet opp i 3000 volt.
Dermed unngikk man problemet med større strømtap og korte avstander mellom
omformerstasjonene. I USA ble det etter 1910 ikke bygd flere forstadsbaner eller
«interurban lines» med enfasestrøm.
Utviklingen i USA førte til at flere europeiske jernbaneselskaper og jernbaneadministrasjoner tok opp systemspørsmålet til bred drøfting. Den franske minister for
de offentlige arbeider nedsatte i 1918 en komité som skulle vurdere hvordan elektrifiseringen av landets normalsporede jernbaner kunne gjennomføres. Komiteen
konkluderte i 1920 med at strømsystemet burde være likestrøm 1500 V, mens kraften
burde hentes fra trefasekraftverk som ved alminnelig forsyning.
I Storbritannia nedsatte transportministeren i 1920 en gruppe for å gi råd om en
standardisering av landets elektriske jernbaner. Også her anbefalte man 1500 V likestrøm. Kraften skulle hentes fra trefasestasjoner med et periodetall som samsvarte
med det periodetallet som var vanlig i det aktuelle distriktet. I Nederland anbefalte i
1921 en liknende kommisjon 1500 V likestrøm og kraftforsyning fra det alminnelige
trefasenettet.

TVIL OG KRITIKK
«Systemskiftet» fra enfase vekselstrøm til likestrøm i USA og i sentrale europeiske
land påvirket naturligvis vårt hjemlige fagmiljø. I 1919 presenterte ingeniør Eilif
Platou i Teknisk Ukeblad en del momenter fra diskusjonen om strømsystemene i
Frankrike og konkluderte med at enfase vekselstrøm ikke burde brukes under den
videre elektrifiseringen i Norge.17 Platou var særlig bekymret for vekselstrømmens
uheldige innvirkning på svakstrømsledninger for telefon og telegraf. Forstyrrelsen
av svakstrømsledninger var for øvrig et av de sentrale ankepunktene mot enfasesystemet i mange land. I et svar til Eilif Platou henviste sjefingeniør Hjalmar Schreiner,
som var ansvarlig for elektrifiseringen av Drammensbanen, til at det i flere land
fortsatt ble bygd mange enfasebaner, til og med i USA: «Mon alle schweizerne, svenskerne og delvis amerikanerne vilde fortsat med at bygge enfasete baner, dersom
forholdene var således som dr. Platou etter sine franske sagesmænds oplysninger
mener er tilfældet? – Jeg tror det ikke.»19
Sommeren 1920 fulgte ingeniør C. Mohr opp med en artikkelserie i Elektroteknisk Tidsskrift. Også Mohr tvilte på om valget av enfasesystemet hadde vært fornuftig. Nå så man «en ren seiersgang for det høispendte likestrømsystem». I andre
land «kasserer man for tiden vekselstrømsystemerne for jernbanedrift», skulle man
i Norge bli nødt til å gjøre det samme?20

141

142

statens kraft 1890–1947

Særlig stor oppmerksomhet fikk direktør Worm Hirsch Lund ved Foldals kobberverk som holdt foredrag om emnet i henholdsvis NIFs avdeling i Kristiania i
november 1921 og i Trondhjems tekniske avdeling i februar 1922.21 Lund refererte
særlig til USA og anbefalte både likestrøm og kraftforsyningens integrasjon i det
alminnelig forsyningssystemet. Teknisk Ukeblad laget et eget særtrykk av Lunds
foredrag i Kristiania. I en redaksjonell kommentar skrev bladet at Lunds syn på
kraftforsyningen til jernbanen «var utbredt blandt vore ledende elektroteknikere».22
Driften av jernbanen måtte ikke ses isolert; kraften til jernbanen måtte komme fra
landets «almindelige kraftledningsnet».
Både valget av strømsystem og ordningen av kraftforsyningen ved Drammensbanen var nå under angrep. Det var uro i ingeniørenes rekker. De politiske myndigheters, de store fagetaters og mange framtredende fagfolks prestisje var truet. Mange
var «medansvarlige» for systembeslutningene i 1916.
Den norske ingeniørforening satset i denne situasjon store ressurser for å få til en
avklaring av system- og kraftforsyningsspørsmålet. I 1922 nedsatte foreningen en
komité både for å utrede forholdet mellom damp og elektrisitet, om «de forskjellige
systemer for elektrisk banedrift» og «den elektriske banedrifts forhold til og tilknytning til landets almindelige elektricitetsforsyning».23
Komiteens formann, overingeniør Alf Scott-Hansen, mente at hensikten var å gi
en helt saklig utredning av spørsmålet «forat almenheten, statsmyndighetene og også
de tekniske kredser som beskjæftiger sig med dette kunde komme til fuld klarhet over
hvad spørsmålet elektrisk jernbanedrift i virkeligheten indebærer for vore forhold».
Utredningen var ferdig i 1924, og komiteens konklusjon var at enfasesystemet var
best. Selv om likestrømsystemet på enkelte punkter kunne ha fordeler, var enfasesystemet teknisk sett fullt likeverdig, og økonomisk var det overlegent. Det var ingen
grunn til å fravike den linje man hadde valgt ved elektrifiseringen av Drammensbanen. I vurderingen av kraftforsyningen var komiteen mer tvetydig. Først ble prinsippene som lå bak valget av Hakavik trukket fram: I mange tilfeller ville det være fordelaktig med separate kraftanlegg, særlig når overføringslinjene kunne gjøres korte.
I avsidesliggende strøk kunne egne anlegg være eneste løsning. Men separate anlegg
var ikke alltid det beste alternativet. I distrikter hvor kraftforsyningen var godt utviklet, ville det være riktig å satse på en tilknytning til det alminnelige trefasenettet.
Nå var det ikke noe sted hvor det alminnelige elforsyningssystemet var så utviklet
som på Østlandet. For så vidt var ikke valget av Hakavik i samsvar med komiteens
konklusjon. Men dette ble ikke sagt rett ut. Olaf Elverum, anleggslederen fra Hakavik, var en av de tre hovedansvarlige for utredningens kapittel om krafttilførselen.
Her ble det understreket at det med enfasesystemet var «langt vanskeligere end ved
de andre systemer at avgjøre enten energitilførselen bør skje fra det almindelige
trefasenet eller fra egne kraftanlæg».
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Snitt av Hakavik kraftverk. Ved anskaffelsene
til Hakavik ble det lagt vekt på at mest mulig
av bestillingene gikk til norsk industri. Det var
to aktuelle anbud på transformatorer, et fra
amerikanske Westinghouse og et fra A/S Per
Kure, Norsk Motor og Dynamofabrik. Tilbudet
fra Westinghouse var riktignok 14 prosent lavere
enn Per Kures. NVE la imidlertid vekt på at
samarbeidet med Per Kure ville bli lettere enn
med Westinghouse: «At transformatoren bygges
i Kristiania letter os i vesentlig grad i tilsyn og
kontroll under arbeidet.» At arbeidet ble utført
ved en norsk bedrift, var dessuten «et moment
som vi må tillegge meget stor vekt, når den
norske stat står som bestiller».

Det virker som om NIFs utredning ga den «endelige løsning» på den norske systemkampen. På et stort møte i NIFs avdeling i Trondhjem i april 1924 ble rapporten
utførlig presentert med foredrag av både Scott-Hansen og Bragstad. Til slutt skulle
direktør Worm Hirsch Lund i ilden, mannen som gjennom sine kjetterske foredrag
vel to år tidligere langt på vei var skyld i at den store komiteen var blitt nedsatt.
Lund mente å finne støtte i komiteens arbeider for at drift av elektriske jernbaner fra
alminnelige trefasekraftverk var helt forsvarlig. For øvrig kritiserte han komiteens
vurdering av strømsystemet. Han påsto blant annet at sammenlikningen mellom
strømsystemene var gjort «på et for høit grundbelastningstal og på et meningsløst
topbelastningstal for likestrøm». Den relative fordelen av likestrøm var mest markert når belastningene ikke var så høye, derfor slo komiteens forutsetninger uheldig
ut for dette systemet.
Det var NIF-komiteens sekretær Alf O. Hals som ledet det avgjørende støt mot
opposisjonen i den norske systemkampen. Han forsvarte komiteens beregninger og
slo blant annet fast:
– at «direktørens (Lunds) bemerkninger om samarbeide mellem likestrøms omformerstasjoner vil sikkerlig stå som gåtefulde for enhver elektrotekniker».
– «… at direktørens mange tal ikke gir noensomhelst begrundelse for at komiteens forutsætninger angående kraftbehovet er uriktig.»
Hals mente det ville «være interessant at høre hvorfra direktørens fantasimaskiner
skriver sig».
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Hadde tilhengerne av enfasesystemet og Hakavik rett i sine faglige vurderinger, eller var de forblindet av sine personlige og etatsmessige interesser i et nasjonalt uheldig systemvalg? Var Worm Hirsch Lund en klartseende ingeniør som torde å tale
de tunge, etablerte miljøene midt imot, eller var han en kranglefant? Og var NIFs
utredning bare ment å skulle legitimere de beslutningene som allerede var tatt?

Denne tegningen av den svenske
anleggsarbeideren Fredrik Leonard Andersson
ble offentliggjort i flere norske aviser i september
1917. Svensken var mistenkt for å ha sprengt
en av anleggsbrakkene ved Hakavik i luften og
for å ha kastet dynamitt inn gjennom vinduet
på gården Gislerud, hvor det også oppholdt seg
anleggsarbeidere. Bakgrunnen var at de øvrige
anleggsarbeiderne hadde hjulpet en kvinne til
å rømme fra Andersson. Kvinnen var angivelig
blitt mishandlet av svensken. Andersson ble aldri
anholdt.

E T G O D T VA L G AV F L E R E M U L IG E
At Olaf Elverum var satt til å vurdere hensiktsmessigheten av «sitt eget» system for
kraftforsyning, kan ses på som et bilde av komiteens sammensetning og funksjon.
Omtrent alle komiteens medlemmer kunne på en eller annen måte sies å ha interesse av at utredningens konklusjoner støttet opp om de tidligere systemvalg. Det
gjaldt naturligvis representantene for jernbanen, men det gjaldt også de øvrige
medlemmene på en eller annen måte. Komiteens formann Alf Scott-Hansen
var medlem av direksjonen for Rjukanbanen som var enfasedrevet. Professor Bragstad ved NTH hadde tidligere vært verdens første professor i elektriske baner ved Høyskolen i Karlsruhe hvor han hadde arbeidet innenfor
et miljø som entydig hadde satset på enfasebaner.
Men selv om komiteens svar på systemspørsmålet her, som i tilfellet
med den internasjonale ekspertkomiteen fra 1916, i noen grad var gitt ved
komiteens sammensetning, betyr ikke det at utredningen var dårlig. Tvert
om er komiteens rapport en unik kilde til status på dette felt i første halvdel av 1920-årene, med faktastoff som også kunne brukes av forkjempere for
andre syn. Og når det gjaldt spørsmålet om kraftforsyningen, var ikke konklusjonen entydig til fordel for egne jernbanekraftverk. Hakavik ble det første og siste
større, separate enfase jernbanekraftverk som ble bygd i Norge.24 Etter hvert som
dimensjonene på det ordinære forsyningsnettet økte, ble det også stadig riktigere
gjennom omformere å knytte jernbanen til dette nettet. Strømstøtene ved lokomotivenes oppstart o.l. ble ikke lenger så merkbare fordi belastningen fra jernbanen etter
hvert utgjorde en stadig mindre del av den totale belastningen i nettet.
Etter 1924 har det imidlertid ikke vært noen virkelige utfordringer til enfasesystemet ved norske jernbaner. På et svært tidlig tidspunkt i det teknologiske systemets
etablering syntes det å ha oppstått et slags «momentum» for enfasesystemet. Allerede etter de første ingeniørinnstillingene skulle det godt gjøres «å skifte spor».
Var valget av enfasesystemet «feil»? Mye tyder på at enfasesystemet og likestrømsystemet var tilnærmet likeverdige. I hvert fall syntes forskjellene så små at de ikke
kunne påvises med noen rimelig grad av sikkerhet. Franskmannen H. Parodi antydet en slik likeverdighet mellom de to systemene: «Trefase, enfase, likestrøm, enfase
til trefase og enfase til likestrøm. Alle disse alternativene har gitt glimrende resulta-
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ter i praksis. Forskjellene mellom de ulike systemene er av langt mindre betydning
enn forskjellene mellom elektrisk drift og damp.»25
Hvis det var slik, ville utenforliggende forhold lett kunne få avgjørende betydning
for systemvalget. Og etter hvert ble det kanskje viktigere at man satset på et system,
enn hvilket system man satset på. Det synes også som om de to systemene kom best
til sin rett under ulike topografiske og trafikkmessige forhold. I et foredrag i 1924
trakk sjefingeniør Hjalmar Schreiner i NSB fram tre momenter som begrunnet det
norske systemvalget:
– «mange av våre jernbaner har liten trafikk»
– «og er lange»
– «og vil av og til måtte få energien levert fra kraftanlegg som er bygd spesielt for
jernbane-elektrifisering».26
Likestrømsystemet var godt egnet under forhold som liknet sporveissystemene:
korte linjer, flate strekninger og stor trafikk. Enfasesystemer passet på den annen
side godt til forhold med motsatte karakteristikker, slik som i Norge.
Hva kan ettertiden si oss om berettigelsen av valget i 1916? I 1920-årene ble den
elektriske baneteknologien ansett for å være en «moden» teknologi, med stadig færre vesentlige innovasjoner i forhold til de etablerte systemer. Under Verdenskraftkonferansen i Basel i 1926 slo for eksempel en engelsk foredragsholder fast at «the
technics of railway electrification are so far advanced that in the absence of some
radically new invention improvements in the future can only be in detail».27 Men i
1950- og -60-årene skjedde det viktige teknologiske innovasjoner på dette feltet. Og
de siste tiårene er det blitt bredt akseptert at enfasebaner med vanlig «industristandard» (50 og 60 Hz) for periodetallet er den beste løsningen. Nye elektriske baner
bygges stort sett på denne måten. Her knyttes banene direkte til trefasenettet uten
omformere.
I 1980-årene var ca. 50 prosent av verdens elektriske baner likestrømsbaner, 30
prosent enfasebaner med industrifrekvens og 20 prosent enfasebaner med 16 2/3
frekvens.28 En medvirkende årsak til likestrømsystemets framgang har vært utviklingen av likeretterteknologien. Enfasesystemet med 16 2/3 frekvens ble altså aldri
noen «vinner» internasjonalt.

G R E N SE SN I T T E T M E L L OM J E R N BA N E O G VA S SD R AG S V E SE N
Hovedtyngden av det forberedende arbeid med elektrifiseringen av jernbanen hadde skjedd i regi av statsbanenes hovedstyre. Vassdragsvesenets rolle hadde vært begrenset til å utrede deler av kraftforsyningsspørsmålet. Etter at Hakavik var innkjøpt
i 1914, skled imidlertid den videre forvaltning av hele kraftforsyningsprosjektet i
stadig større grad over til Vassdragsvesenet/NVE. Det oppsto en kompetansestrid
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Her tar Asker transformatorstasjon imot
kraften fra den 144 kilometer lange Rjukanledningen. Rjukan-ledningen ble eid av et eget
interessentskap.

mellom NSB og Vassdragsvesenet hvor Arbeidsdepartementet hadde store vanskeligheter med å fatte de avklarende beslutninger.
Spørsmålet hadde to dimensjoner. For det første gjaldt det å bestemme de to
etatenes plass innenfor de kronologiske fasene planlegging/prosjektering, bygging
og drift av kraft- og overføringsanlegg. Men det måtte også trekkes ansvarsgrenser
mellom de ulike delene av kraftforsyningssystemet, for eksempel mellom det vannbygningstekniske og det elektrotekniske. Vassdragsvesenet hadde hovedtyngden av
sine faglige ressurser på det bygningstekniske, etaten var svakt forsynt med elektroteknisk kunnskap. Men heller ikke jernbanen hadde stor sterkstrømskompetanse.
Telegrafinspektøren i NSB hadde ledet elektrifiseringsprosjektet fra jernbanens side,
men han og hans stab hadde først og fremst erfaring med svakstrømsanlegg.
At det var vanskelig å være flere kokker i dette arbeidet, viste seg allerede under
planleggingen. Vassdragsvesenet la fram sin første plan for utbygging av Hakavikvassdraget i mars 1914. Departementet ba om en ny og grundigere gjennomgang

forrige oppslag: Generatorer og turbiner
ved Hakavik kraftstasjon. I 2006 er disse
aggregatene fortsatt i drift. Ved Hakavik har
man vært flinke til å ta vare på det opprinnelige
maskineriet og materiellet.
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av denne i februar 1916 etter at det var blitt klart at også ekspertkomiteen anbefalte
Hakavik som eget statlig jernbanekraftverk. Vannfallsavdelingen i Vassdragsvesenet
la NSBs utredninger til grunn for dimensjoneringen og utformingen av kraftanlegget, de samme utredninger som den internasjonale ekspertkomiteen hadde vurdert.
Men da vassdragsdirektør Ingvar Kristensen presenterte Vannfallsavdelingens
utredning 26. april samme år, viste det seg at han ikke var blitt informert om at
ekspertkomiteen hadde satt opp nye tall for toppbelastning og energiforbruk for
Drammensbanen. I sin utredning hadde NSB anslått den største belastningen ved
strekningen Kristiania–Drammen til 7750 kW. Med dette som utgangspunkt hadde Vannfallsavdelingen foreslått kraftstasjonen utstyrt med fire aggregater. I tillegg
skulle et mindre likestrømsaggregat brukes til magnetisering av generatorene, lys i
kraftstasjonen og til forsyning av de omliggende gårdene.29 Toppbelastningen ville
kunne dekkes av tre aggregater som ville gi 6500 kW i kontaktledningene. Den resterende del av belastningsspissen, 1250 kW, kunne utlignes ved hjelp av turbinenes
svinghjul. Ett aggregat skulle stå som reserve.
«Efter at den foreliggende plan for utbygningen i sine hovedtræk var færdigbehandlet er jeg av telegrafinspektøren blit underrettet om, at den sagkyndige komité
har anslåt Kristiania–Drammen-banens største belastning til 5500 kW,» opplyste
vassdragsdirektøren til departementet. Dermed kunne kraftbehovet dekkes av 9000
turbin hk, og NSBs telegrafinspektør mente at det ville være nok å installere tre
turbiner med 4500 hk i stedet for fire med 4000. På denne måten ville kostnadene
kunne reduseres med 70 000 kroner.
Vassdragsdirektøren var altså ikke meddelt en opplysning som var av grunnleggende betydning for planarbeidet – til tross for at NSB og telegrafinspektøren hadde
hatt ekspertkomiteens foreløpige uttalelser i hende helt fra 24. januar. Nå viste det
seg at vassdragsdirektøren likevel sto fast på Vannfallsavdelingens forslag om aggregatenes antall og størrelse. Når den energimengden som kunne leveres fra Hakavik i
framtiden ville kunne bli en knapphetsfaktor, var det viktig å husholdere med vannet.
Dette var lettere å gjennomføre når aggregatene var små, slik at vannføringen kunne
tilpasses nærmest mulig det som var nødvendig for å møte belastningen. Men det er
ikke godt å si om denne standhaftighet fra vassdragsdirektørens side uttrykte uvilje
mot enda en plangjennomgang, eller om de var faglig velfunderte.
Vassdragsdirektørens utredning av de vannbygningstekniske sidene ved Hakavik-anlegget ble sendt NSB. Denne etaten hadde kritiske merknader til Vassdragsvesenets forslag om fire aggregater. Man forsto vassdragsdirektørens poeng, men
pekte på at færre aggregater betydde «enklere anordning og drift», og at man i nyere
utenlandske kraftanlegg til jernbanedrift syntes å foretrekke «få og store maskinaggregater». NSB påpekte dessuten at den sakkyndige kommisjonen hadde gått inn for
at hver generator skulle ha sin egen magnetiseringsmaskin, mens Vannfallsavde-
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forrige oppslag: Hajerendammen på foto
fra 1921. Hakavik kraftverk har et nedbørsfelt på
38,5 kvadratkilometer gjennom felles utnyttelse av
Hajeren og Øksne.

lingen hadde foreslått et eget likestrømsaggregat til blant annet magnetisering av
generatorene.
Her sto man overfor en komplisert blanding av faglig uenighet og kompetansestrid mellom etatene. Hvem skulle ta den endelige avgjørelse i disse spørsmål?
Departementet hadde ikke faglige ressurser til å gå inn på slike detaljerte, ingeniørfaglige spørsmål. Det unnlot da også å uttale seg om dette. I mai ba det imidlertid
vassdragsdirektøren om også å gi et overslag over kraftstasjonens elektriske utstyr
og over fjernledningen – altså den elektrotekniske delen av anlegget som vassdragsdirektøren ikke hadde behandlet i sin tidligere plan. Departementet ba også vassdragsdirektør Kristensen utrede om hvorvidt kraftoverføringen burde anlegges og
drives av jernbanen. Med kraftoverføringen mentes her ledningsstrekket fra kraftstasjonen i Hakavik til transformatorstasjonen i Asker.
Vassdragsdirektør Kristensen virket overrasket over at hans etat skulle uttale seg
om den elektriske del av kraftforsyningen. Da han hadde levert sitt tidligere planutkast, hadde han gått ut fra at det var NSB som skulle legge fram planer og overslag
for kraftanleggets elektriske del. Departementet hadde gitt Kristensen en oppgave
som han ikke trodde hørte inn under hans etat. Men vassdragsdirektøren grep med
glede denne sjansen til å få utvidet ansvarsområdet for sin etat.
Kristensen leverte sin nye utredning til departementet tidlig i juni 1916. Han hadde tatt til etterretning ekspertkomiteens og telegrafinspektørens synspunkter både
på aggregatenes størrelse og antall og på valget av egne magnetiseringsmaskiner til
generatorene. Hva uttalte vassdragsdirektøren om den framtidige forvaltningen av
Hakavik-anlegget? Han gikk ut fra «at kraftanlægget i dets helhet, kraftstationens
elektriske utstyr medregnet, underlægges vasdragsdirektøren såvel til utførelse som
til senere drift». Men også fjernledningen, inklusive transformatorstasjonen i Asker, burde drives av «kraftproducenten», altså Vassdragsvesenet. Et argument for
dette var at fjernledningen også ville komme til å brukes for overføring av energi
for eksempel fra Nore eller andre kraftanlegg, ikke bare til jernbanedrift, men også
muligens til alminnelig forsyning. Dessuten var det regnskapsmessig rasjonelt at
ansvaret for fjernledningen lå hos kraftprodusenten. Konklusjonen var klar: Hele
anlegget burde underlegges Vassdragsvesenet.
Statsbanene viste på sin side like åpenbar interesse for å få det endelige ansvaret
for hele den elektriske del av kraftforsyningen, altså fra og med generatorene i kraftstasjonen.
Departementet tok foreløpig ikke stilling til den endelige organisering av kraftanlegget, men gikk inn for at det videre arbeid med Hakavik-vassdraget i hovedtrekk
skulle skje etter den plan Vassdragsvesenet hadde utarbeidet. Det skulle samarbeides med NSB, men vassdragsdirektøren ble gitt det overordnede ansvar for den videre planleggingen.
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I oktober 1916 skrev vassdragsdirektør Kristensen på nytt til departementet og
argumenterte for sitt syn med hensyn til ansvarsfordelingen. Hvis jernbanen skulle
ha kjøpt elektrisitet fra en privat kraftleverandør, fra Mørkfoss eller fra Nore, ville
kraftprodusenten sannsynligvis hatt forvaltningen av både kraftverk og overføringsledning. Det var vel ikke noen grunn til å gjøre det annerledes i dette tilfellet.
Mindre enn en måned senere sendte Kristensen enda et brev til departementet
hvor han argumenterte for at en administrasjon under byggingen ville bety en fordelaktig enhet i byggeledelsen. Slik enhetlig ledelse var både det vanlige og det rasjonelle. Så langt var det jernbanen ved telegrafinspektørens kontor som hadde hatt hovedansvaret for planleggingen av kraftforsyningens elektriske del, men nå var planen
i hovedtrekk fastsatt, og det skulle ikke være noe til hinder for at den videre planlegging av hele anlegget inklusive fjernledningene ble overlatt Vassdragsvesenet.
I NSB var man uenig i dette. Etaten mente fjernledningen fra Hakavik bare var egnet til å levere jernbanestrøm. Enfase vekselstrøm med 15 perioder var ikke brukbart
for alminnelig forsyning: «Hensynet til landets almindelige elektricitetsforsyning
kan derfor ikke tillægges nogen betydning ved ordningen av administrationen for
dette anlægs bygning og drift.» Statsbanene måtte i alle fall engasjere en rekke fagfolk til byggingen av de elektriske delene av jernbanens ledninger og apparater, disse
kunne med fordel brukes også på fjernledningen. Dermed ville man være sikret stor
grad av ensartethet mellom fjernledningssystemet og de øvrige delene av banenettet.
Ensartethet betydde en rekke fordeler når det gjaldt anskaffelse av materialer, drift
og vedlikehold, sikkerhet mot feil osv. Dessuten ville en felles administrasjon av banenettet og fjernledningen som var underlagt jernbanen, være i samsvar med måten
slik virksomhet var organisert på i andre land. Hjalmar Schreiner, som skulle lede
elektrifiseringen av Drammensbanen, hadde sterkt framholdt «nødvendigheten av
at jernbanen har fuld rådighet over såvel anlæg som drift av det hele til den elektriske bane hørende utstyr herunder også kraftanlægget». Konklusjonen fra NSB
var like klar som Vassdragsvesenets: «… at utbygning av Hakavik kraftanlæg fra
turbinakselen til og med transformatorstationen underlægges Statsbanernes administration og at det hele kraftanlægs drift senere kommer til at sortere under denne
administration.»
Uenigheten mellom Vassdragsvesenet og NSB var altså så stor som den kunne bli
når det gjaldt driften av anlegget. Begge etater ville ha hovedansvaret for hele kraftforsyningen. Hva mente departementet?
I stortingsproposisjonen om bevilgning til fortsatt utbygging av Hakavik fra april
1917 virket det som om departementet fortsatt skjøv spørsmålet om hvem som skulle
ha ansvaret for driften foran seg. Det ble henvist til det pågående arbeid med en ny
administrasjonsordning for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet. Departementet var
imidlertid klar på ett punkt – at selve byggingen skulle ligge under en felles ledelse,

153

154

statens kraft 1890–1947

nemlig Vassdragsvesenet. Da departementet til
slutt bestemte at hele Hakavik kraftverk med ledninger skulle legges under Vassdragsvesenet, var
det med henvisning til at Hakavik på sikt bare
ville være et av flere anlegg som leverte strøm til
jernbanene i området. Driften av Hakavik ville
måtte samordnes med andre statskraftverk, blant
annet Nore, som også skulle levere elektrisitet til
alminnelig forsyning.
Hva var den egentlige årsaken til at Hakavik
havnet under Vassdragsvesenet? Det kan naturligvis være at vassdragsdirektørens argumenter
var best. Det var i denne etaten man etter hvert
fikk bygd opp størst kompetanse på kraftforsyning. Men det kan hende at også utenforliggende
faktorer spilte en rolle. Mellom regjeringen og
NSBs ledelse var det, som tidligere nevnt, alvorlige konflikter om hvordan etaten skulle styres
på denne tiden. I 1919 hadde NSBs hovedstyre
nedlagt sine embeter i protest mot regjeringen.
På samme tid var NVE under oppbygging, en
nyorganisert, tung etat som ble formet slik departementet og regjeringen ønsket. Når ikke faglige argumenter trakk klart i en retning, var det
kanskje ikke så vanskelig for departementet å
velge side til fordel for den nye etaten?

H V I T E K U L L , DY R E R E E N N S VA RT E
Som mange andre kraftverk ble Hakavik bygd
under dyrtiden, en tid med sterkt økende priser og lønninger som for alvor satte inn nettopp
fra 1916 da kraftverket ble besluttet bygd. Først
i 1921–22 da kraftverket omtrent sto ferdig, begynte prisene å synke. Kraftverket ble dermed
langt dyrere enn forutsatt. Enkelte konservative
politikere brukte disse budsjettoverskridelsene
som argument mot statsdrift generelt – og mot
Venstres håndtering av statsdriften spesielt. Høy-
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res Wilhelm Blakstad var ikke nådig da et forslag om ekstra bevilgninger til Hakavik
ble diskutert i Stortinget 8. juli 1919: «Dette Hakavik kraftanlæg er en ganske sørgelig
affære. Da Stortinget blev inbudt til at bevilge til det, var det beregnet til et beløp
av omkring 4 millioner kroner. Med den bevilgning, som æskes nu, er anlægget
oppe i 11 millioner, og jeg tviler sterkt på, om Stortinget hadde gåt med på denne
utbygningsplan, hvis det hadde hat en anelse om, at det skulde komme op i sådanne
summer. Jeg mener også, at hele anlægget på det tidspunkt hvor det er bygget, er
helt forfeilet.»
Prisen på anlegget var kommet opp i 16,3 millioner i 1922. Blakstad mente at man
burde ha ventet til Nore var ferdig og tatt jernbanekraften derfra. Under budsjettdebatten 20. mai året etter tok Blakstad igjen opp overskridelsene og konkluderte med
at vannkraftutbyggingen hadde gått på slump. Nå kunne Skog- og vassdragskomiteens formann Gunnuf Eiesland peke på at Hakavik-anlegget både var «nøgje dryft
og nøgje etterrøykt, fyrr dei gjekk til utbyggjing, og eg veit sanneleg ikkje, um ikkje
ogso hr. Blakstad vilde ha røysta for det i 1916, dersom han hadde vore der».
Spørsmålet var hvem som skulle betale byrdene ved de investeringer som var
gjort. Fra 1922 fulgte en deflasjonsperiode som gjorde at selvkostprisen på kraften
fra Hakavik ble svært høy. Det ble først bestemt at NSB skulle betale kraften til selvkost. Det betydde at jernbanen til å begynne med betalte Vassdragsvesenet 1 476 000
kroner årlig. NSB mente dette var urimelig, og det ble forhandlet om dette mellom
NSB og Vassdragsvesenet gjennom lang tid. I 1923 tok Stortingets jernbanekomité
opp spørsmålet og mente det var riktig at NSB bare betalte for den kraftmengden
som jernbanen faktisk brukte og etter en sats som måtte anses for passende kraftleie.
Et eventuelt underskudd på Hakavik måtte ikke belastes jernbanen.30 Under budsjettdebatten i 1926 påpekte Tørris Heggelund at jernbanen ble belastet for 1 050 000
kroner, mens det bare ville ha kostet 300 000 kroner å drive denne banen med kull.
«Jeg synes dette er urettferdig overfor jernbanedriften,» sa Heggelund. Men Ole
Monsen Mjelde pekte på at kraftverket var bygd for jernbanen og etter jernbanens
initiativ. Kraftverket ble nærmest bare administrert av Vassdragsvesenet. Heggelund
fikk ikke gjennomslag for sin kritikk.
Da staten fra midten av 1890-årene begynte å kjøpe vannfall for å sikre elektrisk
kraft til jernbanen, var det ut fra en klar forestilling om at elektrifiseringen forutsatte særskilte jernbanekraftverk. Men bortsett fra Hakavikvassdraget ble ingen av
de vannfall som var kjøpt opp i denne hensikt, brukt etter forutsetningene. Disse
forberedelsene til jernbanens elektrifisering var fånyttes. Etter Hakavik ble, med et
par spesielle unntak, statsbanenes elsystem integrert i det alminnelige elforsyningsnettet. Valget av strømsystem for Drammensbanen ble altså normgivende for framtiden. Men valget av forsyningsmåte for energien var, for å bruke jernbaneterminologien: et «blindspor».
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Bunnstøp ved inntaket til Hakavik kraftstasjon.
Bildet er tatt i februar 1921.

Kapittel 5
Staten som vassdragsregulant

Norge synes skapt for elektrifisering. Mørke kvelder og kalde vintre gir oss et «naturlig» behov for mye lys og varme. Store vannkraftressurser har det meste av århundret plassert landet på verdenstoppen når det gjelder elektrisitetsforbruk pr. innbygger. Men
framskrittet har sin pris. Det blir ikke minst synlig når vassdrag
reguleres for å tjene kraftproduksjonen. Den første store, offentlige
debatten om vassdragsreguleringers konsekvenser også for naturvernet kom i forbindelse med planene om å regulere Gjende, Bygdin og Sjoa i Jotunheimen. Særlig var diskusjonen livlig i 1923–24.
Spørsmålet gjaldt for øvrig også «den store interessemotsætning
mellom fjeldbygd og flatland ved vasdragsreguleringer». Men det
skulle gå mange tiår før natur- og miljøvern for alvor ble tatt hensyn til når vassdrag skulle reguleres. I debatten tidlig i 1920-årene
sto de sterkest som gledet seg ved å se «Glåmas mørke vannmasser
omsatt i strålende lys. Bliv lys!». Men hvem skulle ha rett til å regulere vassdragene?

158

STAT L IG R E G U L E R I N G SR E T T:
« E N E G T E S O C IA L I ST I SK TA N K E »

I

kampen om konsesjonslovene seiret det syn at staten hadde fortrinnsrett til
å regulere norske vassdrag; staten hadde «reguleringsretten». «Retten til at
foreta regulering av et vasdrags vandføring er en ret, som ifølge sin natur i
første hånd tilkommer samfundet som sådant, altså staten,» het det i odelstingsproposisjonen til lov om vassdragsreguleringer fra 1917.1 Loven slo fast at vassdragsreguleringer, med noen særskilte unntak, bare kunne utføres av staten «eller
den, som får tilladelse av Kongen». Bak disse formuleringene lå en lang, prinsipiell
strid om forståelsen av den kanskje mest sentrale av alle det borgerlige samfunns
institusjoner, eiendomsretten.
Hva gjorde vassdragsreguleringene så utsatt for statlige inngrep? En vanlig begrunnelse for offentlige tiltak, også ved vassdragsreguleringer, er henvisningen til
«allmenne interesser» eller «allmenne hensyn». Uttrykket er ikke presist, men kan
nærmest ses på som det motsatte av private eller individuelle interesser og hensyn.
Et viktig trekk ved de større vassdragsreguleringene var at de ofte berørte flere og
viktige interesser for mange mennesker i et stort område. Det var sjelden konsekvensene av en vassdragsregulering bare fikk virkninger for regulanten. Etter hvert
som størrelsen på reguleringsmagasinene økte, ble også konsekvensene for de mange berørte interesser stadig større.
En mer kontroversiell begrunnelse for statlige inngrep enn henvisningen til de
allmenne interesser var at de ekstra økonomiske verdiene som en regulering resulterte i, forutsatte en rekke samfunnsmessige forhold og innretninger. Derfor var det
også rimelig at staten på samfunnets vegne sikret seg del i den ekstra avkastningen
som en vassdragsregulering førte til.
Både omfanget av, formen på og begrunnelsen for de statlige inngrepene var gjenstand for politisk strid. De privatrettslige oppfatningene som knyttet seg til den tradisjonelle vassdragslovgivningen, bidro til at det ble reist motstand mot å gi staten
førsterett til regulering. Det mest interessante er likevel den brede enigheten om at
staten på en eller annen måte burde gripe «regulerende» inn. Vassdragsreguleringer
er et eksempel på teknologi som skaper det økonomene kaller «eksternaliteter», eller indirekte virkninger som ikke formidles gjennom kjøp og salg. En viktig årsak til
det økende omfang av statlige inngrep i moderne samfunn er nettopp at moderne
teknologi ofte skaper eksternaliteter i stort omfang.
Diskusjonen om statens kontroll over vassdragsreguleringene ble for alvor innledet ved Stortingets behandling av Mjøsreguleringen i 1907. Glommens Brukseierforening hadde året før søkt om tillatelse til å bygge en dam ved Svanfoss i Vorma.
Dammen skulle avløse en mindre dam ved Sundfossen som staten hadde bygd med
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en sluse i 1854–58. Den gamle dammen skulle først og fremst sikre tilstrekkelig høy
vannstand for skipstrafikken blant annet mellom Eidsvoll jernbanestasjon og Mjøsa.2 Nå var det de store kraftverkene som ble bygd langs Glomma fra slutten av 1890årene som skapte behov for en mer effektiv regulering.3 Noen spesielt vannfattige
år etter århundreskiftet forsterket ønsket om å få regulert driftsvannføringen for
industrien. Kanaldirektør Gunnar Sætren hadde allerede i 1903 foreslått å forhøye
dammen og å flytte den til Svanfoss. Da Arbeidsdepartementet av budsjettmessige
grunner ikke fant å kunne la staten gjennomføre denne reguleringen, fikk Glommens Brukseierforening i 1906 tillatelse til selv å regulere Mjøsa i samsvar med Sætrens planer. Regjeringen ga tillatelsen med hjemmel i paragraf 25 i vassdragsloven.
I 1907 kom det imidlertid i Stortinget fram en rekke innvendinger mot denne tillatelsen og måten den var gitt på. Lokale interessegrupper rundt Mjøsa protesterte
mot virkningene av reguleringen. Johan Castberg pekte på at det bak Glommens
Brukseierforening sto sterke utenlandske kapitalinteresser, og at reguleringstillatel-
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Elektrisk opplyste gater i Oslo i 1930-årene. Byen
fikk gasslamper for gatebelysning fra 1848 og
hadde 3600 slike i 1900. Den første elektriske
gatebelysningen var ikke glødelamper, men
elektriske buelamper. Fra slutten av 1920-årene
ble natriumlampene tatt i bruk. De ga fem
ganger så sterkt lys som glødelampene.
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sen derfor var i dårlig samsvar med intensjonene bak konsesjonslovgivningen. Det
ble også påpekt at paragraf 25 i vassdragsloven av 1887 som var brukt som hjemmel
for tillatelsen, knapt var tenkt brukt til såpass omfattende vassdragsreguleringer som
dette. Saken burde vært forelagt Stortinget, ikke minst fordi statens dam i Sundfossen ville bli berørt av den nye reguleringen. Når Stortinget i sin tid hadde behandlet
byggingen av den gamle Sundfossdammen, var det rimelig at Stortinget også fikk ta
stilling til om dammen skulle skiftes ut med et privat anlegg.
Stortingsdebatten om Mjøsreguleringen i juli 1907 tok fem dager. Flertallet i den
spesialkomiteen som hadde utredet saken, mente at departementet skulle ha lagt
reguleringsspørsmålet fram for Stortinget – flertallet var dessuten uenig i at tillatelse
var gitt. Statsminister Christian Michelsen stilte imidlertid kabinettspørsmål i saken
og vant avstemmingen med knapt flertall. Glommens Brukseierforening bidro til
seieren ved at foreningen tilbød seg en rekke motytelser for en regulering, blant annet å overdra den ferdige dammen til staten.4 Striden om Mjøsreguleringen bidro til
at Michelsen kort etter gikk av som statsminister.
Den 19. juli 1907, umiddelbart etter behandlingen av Mjøsreguleringen, vedtok
Stortinget med stort flertall en tilleggslov til vassdragslovens paragraf 25 som ga
Kongen adgang til å knytte vilkår til reguleringstillatelsene, vilkår «som han antager stemmende med statens og almenhetens tarv». En kongelig resolusjon av 12.
september 1907 bestemte at regulanten alltid skulle søke konsesjon når økningen i
vannkraften oversteg 3000 hestekrefter.
Staten hadde nå fått styrket muligheten til å kontrollere vassdragsreguleringene,
på samme måte som panikkloven av 1906 og den etterfølgende midlertidige ervervslovgivningen hadde gitt staten større kontroll over kraftverksutbyggingen. Og den
videre utviklingen av ervervs- og reguleringslovgivningen hang tett sammen, både
i motivering og resultat. Begge lovarbeidene tok sikte på, og bidro til, å øke statens innflytelse over hvordan vassdragene ble brukt og hvordan de verdiene som ble
skapt ved utnyttelsen, skulle fordeles.
Etter striden om Mjøsreguleringen ønsket Stortinget en fullstendig gjennomgang
av lovverket for vassdragsreguleringer og nedsatte i oktober 1907 en komité for å
gjennomgå hele problemkomplekset. Komiteen avga sin innstilling i februar 1908.
På bakgrunn av denne komiteens arbeid la så Gunnar Knudsens regjering i 1908
fram forslag både til ny ervervs- og reguleringslov.5 «Med styrke må også den opfatning gjøres gjældende, at vasdragsreguleringer efter sin natur i udpræget forstand er
foranstaltninger, som rettelig henhører under statens opgave,» heter det blant annet
i proposisjonen.
Men nå kom arbeidet med ervervs- og reguleringslovgivningen midlertidig «ut
av fase». Odelstinget fikk behandlet forslaget til ervervslov i 1909, men ikke forslaget til reguleringslov, og saken ble utsatt. En ny proposisjon ble lagt fram av regje-

Christian Michelsen (1857–1925) var regjeringssjef
for samlingsregjeringen 1905–07. Striden om
Mjøsreguleringen var en av årsakene til at
Michelsen måtte gå av som statsminister i oktober
1907.
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ringen Gunnar Knudsen i 1910, men denne ble trukket tilbake av den påfølgende
samarbeidsregjering mellom Høyre og Frisinnede Venstre under ledelse av Wollert
Konow.6 Konows regjering la så samme år fram et nytt forslag til en reguleringslov
som tok utgangspunkt i falleiernes frie reguleringsrett.7 Tillatelse til regulering skulle bare være nødvendig når allmenne interesser ble berørt. Vassdragsregulantene
skulle betale erstatning for skade som ble påført private og allmenne interesser, men
for øvrig skulle regulanten ikke betale noe til det offentlige. Denne proposisjonen
gikk imidlertid lenger i liberalistisk retning enn selv de fleste innen regjeringspartiene kunne godta. Særlig ønsket bonderepresentantene innen de to partiene en sterk
offentlig kontroll med reguleringene. Og den reguleringsloven som ble vedtatt i 1911,
var vesentlig modifisert i restriktiv retning i forhold til proposisjonen.
Loven fra 1911 ble i hovedsak stående til 1917. Men etter at regjeringen Gunnar
Knudsen og Venstre på nytt overtok makten i 1913, fortsatte den umiddelbart sitt arbeid med å sikre staten kontroll over vassdragsreguleringene. Den første innstrammingen i lovgivningen kom allerede i februar 1913 da Stortinget vedtok et tillegg til
reguleringsloven av 1911. Nå ble det nødvendig med konsesjon for alle reguleringer
som ville øke vannkraften med minst 2000 hestekrefter. I motsetning til bestemmelsene i loven fra 1911 gjaldt konsesjonsplikten selv om reguleringen skjedde på
egen grunn, og selv om den ikke førte til ulemper for andre brukere i vassdraget. I
desember 1917 vedtok så Stortinget både en ny, streng ervervslov og en vassdragsreguleringslov. Og vassdragsreguleringslovens utgangspunkt var altså den statlige
reguleringsretten.
Under lovdebatten i Stortinget understreket Høyres og opposisjonens viktigste
talsmann i denne saken, Otto B. Halvorsen, at reguleringsretten burde følge eiendomsretten til vannet, og den var grunneierens: «Staten har qua stat ikke anden ret
end en kontrollerende og ordnende, den skal skifte sol og vind mellom de krydsende interesser, og den har ret og pligt til at vareta de almene hensyn.» Det andre
politiske ytterpunkt var representert ved sosialistene som var fornøyde med den nye
loven. Allerede under debatten om lovendringen i 1913 hadde Arbeiderpartiets Carl
Emil Bonnevie uttalt at han ville støtte forslaget fordi «lovforandringen gir klart uttryk for en egte socialistisk tanke». Loven av 1917 kom Bonnevie enda mer i møte.
Med den statlige reguleringsretten slått fast i lovverket lå alt godt til rette for et utvidet statkraftengasjement. Reguleringsloven syntes nærmest å forutsette at statlige
vassdragsreguleringer skulle være det normale. Vedtaket om statsregulering av Numedalslågen i 1913 kunne ses som innledningen til et omfattende statsengasjement
på dette feltet. Inntrykket av en offensiv stat ble styrket ved Arbeidsdepartementets
forslag om statlig planlegging av Glomma-vassdragets regulering i 1915. «Det knytter
sig så store og forskjelligartede interesser både av almen og privat natur til Glommens regulering, at sterke grunder taler for at fremme dette foretagende som en
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statsregulering,» het det i forslaget til bevilgning til planleggingen av Glomma-prosjektet.8 Det ble senere foreslått statsreguleringer både av Aursunden og Bygdin.
Men utover i 1920-årene skjedde det en nedtrapping av det statlige engasjementet
innen elforsyningen i det hele og en maktforskyvning mellom staten og de lokale
kraftselskaper og elverk. Når det gjaldt den framtidige kontrollen med kraftverksog ledningsbygging, måtte staten gi opp sine sentraliseringsforsøk til fordel for de
lokale interesser. Ved vassdragsreguleringer måtte staten vike plassen for brukseierforeningene. Langt på vei var det i virkeligheten kommunene som utfordret staten
i begge tilfeller. Kommunene kontrollerte i all hovedsak de lokale kraftselskaper og
elverk, og disse kommunalt styrte bedriftene kom etter hvert også til å dominere
mange brukseierforeninger. I kapittel 6 skal vi behandle styrkeforholdet mellom stat
og kommune i norsk elforsyning. Her skal vi se nærmere på historien om Numedalslågens regulering, det første større byggeprosjektet som Vassdragsvesenet gjennomførte etter at Bandak-kanalen sto ferdig i begynnelsen av 1890-årene. Historien
gir et godt innblikk i de skiftende statsambisjoner på dette området.

N UM E DA L SL ÅG E N S R E G U L E R I N G
Ved reguleringen av Numedalslågen opptrådte staten selv som fullverdig vassdragsregulant med ansvar for alt fra planlegging til bygging og drift av anleggene. I reguleringen inngikk den store Tunnhovddammen som et hovedelement. Startpunktet for
reguleringsprosjektet var 1898 da brukseierne langs Numedalslågen kom sammen
og tok et første initiativ til å få regulert vassdraget. Det gikk imidlertid 21 år fra dette
initiativet til statens reguleringsanlegg ved Tunnhovd kunne tas i bruk i 1919.
Hvorfor ble det statsregulering i Numedalslågen? Da denne vassdragsreguleringen var det eneste større reguleringsprosjekt som staten gjennomførte, er det nærliggende å slutte at statens engasjement her var en nødvendig følge av statens planer
om å bygge Nore kraftverk. Vi skal se at det ikke var slik. Staten hadde kjøpt Norefallene allerede i 1907, og planer for Nore kraftverk forelå i 1910. Likevel var det helt
fram til 1913 forutsatt at brukseierne skulle foreta reguleringsarbeidene. Og vedtaket
om statsregulering i 1913 ble ikke tvunget fram av hensynet til Nore kraftverk. Reguleringsvedtaket ble gjort før byggingen av Nore kraftverk var vedtatt. Dessuten gikk
altså myndighetene inn for statsregulering av Glomma – selv om statens kraftverksinteresser der var begrenset til 1/3 i Mørkfoss–Solbergfoss. I begge vassdrag ville
betydelige allmenne interesser bli berørt av reguleringene. Hvis nedgangstidene etter 1920 ikke hadde rammet både statsfinansene og elforsyningen med full tyngde,
kunne statsreguleringen i Numedalslågen kanskje ha blitt én av mange.
Numedalslågen er vel 350 km lang. Vassdraget har utspring på Hardangervidda
og løper ut i havet ved Larvik. Nore-fallenes «nedbørfelt» utgjør 1809 km2 og ligger
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Skien sluse fotografert i 1907. Fløting var
en billig transportmåte og derfor i mange
tilfeller en forutsetning for at det skulle
være regningssvarende å hente tømmer fra
avsidesliggende steder. Det var viktig å ta hensyn
til skogbrukets behov da Numedalslågen skulle
reguleres.

750–1250 meter over havet. Her er det snø 8–9 måneder i året, og snøsmeltingen
skjer fra slutten av mai til ut i juli. Nore-fallenes gjennomsnittlige vannføring er 41,7
m3/s, men vannføringen varierer sterkt gjennom året. Om vinteren kan den reduseres til 5 m3/s, mens den under vårflommen kan komme opp i 500 m3/s.
Fallhøyden fra Tunnhovdfjorden ned til Norefjorden er ca. 470 meter, eller omkring 80 prosent av den totale, utnyttbare fallhøyden i vassdraget mellom Tunnhovdfjorden og havet. Det er denne delen av vassdraget som i dag utnyttes av kraftverkene Nore I og Nore II. Den «rå» hestekraftytelsen fra dette vannet blir da produktet
av vannmengden og fallhøyden: 41 700 x 470/75 = 261 320 hestekrefter.
Måten som denne vannkraften er blitt utnyttet på gjennom tidene, gjenspeiler viktige faser i norsk industrihistorie.9 Langs vassdraget var det frå gammelt av ikke bare
møller og sagbruk, men også en betydelig «manufaktur», dvs. slik håndverkspreget
industri som var karakteristisk for merkantilismen på 16- og 1700-tallet. Kongsberg
var dansketidens kanskje mest utpregede industrimiljø, og selve lokaliseringen av
byen var knyttet til vassdraget på grunn av Sølvverkets behov for drivkraft til knuseri og hyttedrift. Den Kgl. Mynt ble lagt til Kongsberg, og det ble i perioder drevet
jernverk her. Våpenfabrikken kom i 1814.
I 1870-årene ble vassdraget trukket inn i den moderne industrialiseringen ved
anlegget av tresliperier både ved Labrufossen og Hvittingfoss. Rett overfor Våpenfab-
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rikken ble August Tobiesens tresliperi, eller Kongsberg Træmassefabrikk, etablert
omkring 1880, en fabrikk som staten senere overtok.
De første kraftverkene i vassdraget ble bygd i tilknytning til tresliperiene. Senere
ble det bygd kraftverk som hadde levering til alminnelig forsyning som hovedformål,
samtidig som kraftverkene gradvis kom under kommunal kontroll. I 1913, da staten
vedtok reguleringen av vassdraget, var 97,5 fallmeter i Numedalslågen utnyttet:
1

2

3

4

5

nybrufoss på Kongsberg: fallhøyde 12 meter. Den ene siden av fossen ble
kjøpt av Kongsberg kommune i 1910 som bygde et kraftverk her, mens den
andre siden tilhørte Kongsberg Sølvverk.
våpenfabrikkfoss på Kongsberg: fallhøyde 10 meter. Den ene siden
tilhørte Kongsberg Træmassefabrikk og den andre tilhørte staten ved våpenfabrikken.
labrufoss i Øvre Sandsvær: fallhøyde 41 meter. Kraftverket her ble bygd
i 1910 av A/S Labro Træsliperi og overtatt av Drammen kommune året etter.
Kraftstasjonen ga kraft til Drammens Elektrisitetsverk og Labro Træsliperi.
gravenfoss i Øvre Sandsvær: fallhøyde 17 meter. Fossen tilhørte A/S Skollenborg som leverte kraft til Sande tresliperi og til Svelvik, Horten og Tønsberg
kommuner. Kraftverket kom i drift i 1912.
hvittingfoss i Ytre Sandsvær: fallhøyde 20 meter. Fossen tilhørte Edward
Lloyd Ltd. og drev fra 1872 firmaets tresliperi. Senere ble det også bygd papirfabrikk på stedet. I 1906 bygde bedriften en likestrømsstasjon.

Behovet for en mer omfattende regulering av vassdraget var nært knyttet til den
økte utnyttingen av vannkraften. Mens hensynet til fløtningen og til ferdselen var de
sterkeste motivene for statens engasjement i vassdragsreguleringene på 1800-tallet,
har det senere først og fremst vært vannkraftproduksjonen som har vært avgjørende,
også for hvordan reguleringene skal utformes. Vassdragsreguleringene er blitt «undersystem» i elforsyningssystemet.
Industrien og kraftverkene var først og fremst interessert i å få regulert vassdraget
slik at vannføringen kunne varieres best mulig i samsvar med industriens kraftbehov og kraftverkenes belastning. Særlig viktig var det å heve vannføringen i perioder
om vinteren og våren med liten naturlig vannføring.
Men de tradisjonelle reguleringsinteressene var hele tiden til stede. Den viktigste
var fløtningen. Numedalslågen var en betydelig fløtningselv, og det hadde fra gammelt av vært et velordnet fløtningsvesen knyttet til elva. Kongsberg Sølvverk administrerte lenge fløtningen i vassdraget fram til Kongsberg, men i 1866 ble «Foreningen for fællesflødningen i Laugen vasdrag ovenfor Kongsberg» dannet og overtok
fløtningen. Fløtningen startet som regel i mai når snø- og issmeltingen i fjellet kom
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i gang for alvor, og den var under gunstige forhold ferdig i løpet av juli. Fløtningen
var altså knyttet til vårflommen og var avhengig av en forholdsvis betydelig vannføring.
I den nedre del av Numedalslågen drev den enkelte trelasthandler fløtningen av
sitt eget tømmer fram til 1859 da det ble stiftet en fellesfløtningsforening for nedre Lågen, dvs. for vassdraget nedenfor Kongsberg. Statens rolle i samordningen av
fløtningsinteressene i vassdraget er interessant. Den viser at staten også under den
økonomiske liberalismens «storhetstid» kunne gripe direkte inn for å samordne
næringsinteresser. Disse tiltakene foregriper på mange måter den samordnende og
kontrollerende rolle staten etter hvert utviklet i forhold til brukseierforeningene.
Staten gjorde sin innflytelse gjeldende blant annet ved krav om at fløtningsforeningenes lover skulle godkjennes. Fløtningsforeningen for nedre Lågen hadde fått
sine statutter godkjent ved kgl.res. i 1864. Statuttene åpnet for medlemskap både
for trelasthandlerne som sto for det vesentligste av fløtningen, og for skogeiere og
-forpaktere. En kamp i fløtningsforeningen mellom trelasthandlerne og skogeierne
om kontrollen over fløtningen, førte til at trelasthandlerne i 1875 dannet sin egen
forening. Den nye foreningen fikk imidlertid ikke godkjent sine lover, og staten fikk
i gang forhandlinger og mekling mellom partene. Kanaldirektøren foreslo nye regler
for en felles forening, men klarte ikke å få partene forlikte. Trelasthandlernes forening fortsatte å håndtere fløtningen. Men også skogeiernes forening besto fortsatt
som en slags interesseorganisasjon.
I 1890 ba trelasthandlerne på nytt om å få godkjent sine lover. De henviste til vassdragsloven av 1887 som fastslo at fløtningsforeninger skulle ha medlemmer som faktisk hadde tømmer i vassdraget. Kanaldirektøren behandlet igjen saken og foreslo
at trelasthandlernes fløtningsforening skulle få nye regler som utelukket skogeiere
og -forpaktere som ikke hadde tømmer til fløtning. På den annen side ble det minimumskvantum som skulle til for å få stemmerett i foreningen, satt så lavt at en rekke
skogeiere kunne gjøre sin innflytelse gjeldende. I 1892 godkjente staten vedtektene
for fløtningsforeningen i nedre Lågen.
Kanalvesenet hadde også på en rekke andre måter spilt en rolle i vassdraget før
kraftverksutbyggingen kom i gang for alvor. Etaten var engasjert i konflikter mellom fløtning og industri, mellom fløtning og fiske og mellom fløtning og alminnelig
ferdsel. Motsetningen mellom fløtning og industri var gjerne knyttet til problemet
med å manøvrere tømmeret forbi industriens dammer og vannrenner. Fiskerne var
på sin side bekymret over at tømmermassene hindret laksens vandring oppover elva.
Opphoping av tømmer kunne i perioder helt hindre båttrafikken i deler av vassdraget. Kanalvesenet opptrådte ikke bare som samordner av de ulike interesser, men
tilrettela også mer aktivt ved for eksempel å utarbeide konkrete planer og omkostningsoverslag for vassdragets «fløtbargjørelse».
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B RU K SE I E R N E TA R I N I T IAT I V E T
Den tradisjonelle samordnende og tilretteleggende rollen som staten gjennom Kanalvesenet hadde hatt i Numedalslågen, ble videreført da utnyttingen av vannkraften krevde nye, omfattende tiltak i vassdraget. I 1898 tok noen av de større bruks- og
vannfallseierne opp spørsmålet om å få regulert Numedalslågen.10 Det var på denne
tiden to måter å gjennomføre en regulering på, enten ved frivillig overenskomst med
alle berørte grunneiere, eller ved ekspropriasjon etter vassdragsloven av 1887. Brukseierne forsøkte først å få til en minnelig løsning, og det ble avholdt en rekke møter
mellom grunneiere, fiskeberettigede og andre for å skaffe oversikt over omfanget av
eventuelle erstatninger. Men det lyktes ikke å få alle parter med på en frivillig avtale
– «idet det var altfor mange stridende interesser».11 Brukseierne var nå avhengige av
at staten ga tillatelse til ekspropriasjon.
Det var ingen grunn for staten til selv å gjennomføre reguleringen. Her gjaldt
det regulering for industri og ikke for bredere allmenne interesser, slik som i Skiensvassdraget og i Glomma der Kanalvesenet hadde hatt direkte ansvar for regule-

Noe av den bebyggelsen som forsvant da
Tunnhovdfjorden ble demmet opp i 1919. For
lokalbefolkningen var det sørgelig å se uthus og
fiskebuer flyte forbi etter hvert som magasinet ble
fylt opp.
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ringer. Etter en henvendelse fra brukseierne sa imidlertid Kanalvesenet seg villig
til å utarbeide en plan for reguleringen. Planen var ferdig i 1901 og var basert på
2,5 meter regulering av Tunnhovdfjorden. Den forutsatte en dam ved Øygardsoset
ved utløpet av fjorden. Dammen eksklusive skadeserstatninger var beregnet å koste
42 000 kroner.
Med vannkraftens økte betydning fant brukseierne ut at de ønsket en mer omfattende regulering, og ba Kanalvesenet om å få laget en ny plan som innebar regulering både av Tunnhovdfjorden og Pålsbufjorden som lå ovenfor Tunnhovd. Dette
hadde ikke Kanalvesenet kapasitet til å gjøre innenfor sine ordinære budsjetter, men
i november 1902 tillot departementet at ingeniør Gotfried Sætersmoen ved etaten
utarbeidet planen på brukseiernes bekostning. I 1905 la Sætersmoen fram sitt forslag til reguleringsplan i to hovedalternativer: enten en dam med reguleringshøyde
på 10 meter ved Tunnhovdfjorden eller en dam med 5 meters reguleringshøyde ved
Pålsbufjorden. Sætersmoen påpekte at det også var mulig å regulere andre sjøer i
vassdraget.
For å samordne interessene og for å lette sin egen saksbehandling krevde staten at
brukseierne organiserte seg i en brukseierforening før de fikk tillatelse til regulering
og til nødvendig ekspropriasjon. Her lå organisasjonsmønsteret både fra fløtningsforeningene og fra brukseierforeningene i andre vassdrag nær for hånden. Brukseierne dannet forening i 1906 og var til å begynne med en ren industriforening.
Representert ved stiftelsen var Labro Træsliperi, Kongsberg Våbenfabrikk, Kongsberg Sølvverk, Vittingfoss Træsliperi og Kongsberg Træmassefabrikk. Brukseierforeninger som denne bidro både til å samordne medlemmenes interesser utad, for
eksempel overfor staten, men den tok seg også av fordelingen av de byrder og goder
som en vassdragsregulering fører med seg.
«Numedalslaugens Brugseierforening» gikk straks i gang med å forberede en søknad om ekspropriasjonstillatelse. Foreningen fikk tegnet kart over de arealer som
ville bli demmet ned på grunn av reguleringen, den skaffet oversikt over hvilke områder som måtte eksproprieres og fikk antatt et skadeerstatningsbeløp.12 Den 8. juli
1907 søkte foreningen om å få demme opp Tunnhovdfjorden 10 meter i samsvar
med Sætersmoens forslag.
For brukseierne var dette et uheldig tidspunkt for å søke om ekspropriasjonstillatelse. Søknaden kom da omleggingen av hele vannkraftpolitikken var på det mest
hektiske. Noen få uker før brukseierne sendte sitt brev, hadde Stortinget vedtatt kjøpet av Nore-fallene, og da søknaden kom, var man midt oppe i den omfattende
debatten om Mjøsreguleringen. Og bare noen dager etter at søknaden var sendt,
vedtok Stortinget, som vi har sett, en ny paragraf som gjorde det mulig for staten å
knytte vilkår til reguleringstillatelser gitt etter paragraf 25 i vassdragsloven av 1887.
Saken var kommet inn i en helt ny fase.
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D E N VA N SK E L IG E KO O R D I N E R I N G E N
Selv om særlig Sætersmoens planarbeid hadde tatt lang tid, hadde reguleringssaken
fram til 1907 forløpt greit. Ved kjøpet av Nore-fallene hadde imidlertid Vassdragsvesenet fått vesentlige interesser i reguleringens utforming. Det var skapt en kopling
mellom reguleringen og byggingen av et eventuelt statlig Nore kraftverk. Det ble nå
nødvendig å koordinere de to prosjektene. Dette gjorde behandlingen av reguleringen vanskeligere og bidro til at den tok lang tid. Kjøpet av Nore-fallene var også et
av flere forhold som bidro til den endelige beslutningen i 1913 om at staten skulle ta
hånd om vassdragets regulering. Det var den beste måten å oppnå full samordning
på.
Men det var ikke bare hensynet til samordning som gjorde at en regulering ved
brukseierne til slutt ble skjøvet til side til fordel for en statsregulering. Det er naturlig å se valget av statsregulering også som et uttrykk for statens generelt økende
ambisjonsnivå på dette feltet, et resultat av de samme holdninger som nedfelte seg
i en stadig strengere lovgivning. Dessuten økte betydningen av vannkraften for de
allmenne interessene i Numedalslågen fram til vedtaket i 1913. Vannet ble i økende
grad tatt i bruk til kraftproduksjon, og en voksende andel av den kraften som ble
produsert, gikk til alminnelig forsyning. At kommunene fikk hånd om stadig større
deler av kraftressursene i vassdraget, forsterket inntrykket av reguleringens betydning for de allmenne interesser.
Fram til slutten av 1800-tallet sto den mekaniske drivkraften alene for ekspansjonen i kraftproduksjonen. Tresliperiene fikk en betydelig installasjon av turbiner
med direkte drift av fabrikkenes maskineri. Allerede i 1880 synes imidlertid det første elektriske anlegget å ha blitt satt i drift. En oversikt fra NVE viser følgende utvikling i generatorkapasiteten i vassdragets kraftverk og industri fram til 1913:13
Våpenfabrikkfoss: 1880 – 619 KVA
Nybrofoss Mølle: 1891 – 40 KVA
A/S Kongsberg Elektricitetsverk: 1896 – 120 KVA
Våpenfabrikkfoss: 1901 – 1450 KVA
Hvittingfoss: 1906 – 1800 KVA
Kongens Gruve: 1908 – 350 KVA
Labru: 1910 – 5300 KVA
Nybrufoss: 1911 – 800 KVA
Gravenfoss: 1912 – 5200 KVA
I tillegg til dette kom et par mindre gårdsverk.
Da brukseierne søkte konsesjon i 1907, var kraften som skulle innvinnes gjennom
en regulering, kun tenkt brukt til industri. Men forholdene var endret da Stortinget
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Gunnar Sætrens tegning fra 1910 av det planlagte
Nore kraftverk. Her var det ikke gjort noe forsøk
på å la kraftverket gå mest mulig i ett med
naturen. Sætren må tvert imot ha sett det som
riktig å la kraftverket mest mulig skille seg ut fra
og være en kontrast til omgivelsene. Men verken
beliggenheten eller utformingen av kraftstasjonen
ble slik Sætren foreslo.

i 1913 skulle ta stilling til reguleringen. Det var planlagt betydelige leveranser til alminnelig forsyning i Kongsberg, i Drammen-distriktet og i Vestfold. Eierforholdene
hadde også endret seg. Den betydelige kraftstasjonen ved Labrufoss som sto ferdig
i 1910, ble overtatt av Drammen kommune. Kongsberg kommune drev elektrisitetsverk ved Nybrufoss. Kraftverket ved Gravenfoss som blant annet leverte kraft
til Sande Træsliperi, Holmestrand, Horten, Tønsberg og Svelvik, ble drevet av det
private A/S Skollenborg fram til 1920 da det ble overtatt av det fylkeskommunale
Vestfold kraftselskap. I 1917 kjøpte Tønsberg kommune Hvittingfoss. Det skjedde
en «deprivatisering», eller «offentliggjøring» av vannkraften i Numedalslågen. På
forhånd var staten eier av våpenfabrikken og sølvverket på Kongsberg.
Når det tok så lang tid før Stortinget fikk fattet sitt vedtak om Numedalslågens
regulering, skyldtes det også at den ingeniørfaglige planleggingsprosessen og den
politisk-administrative behandlingen av saken var omstendelig. Under stortingsbe-

staten som vassdragsregul ant

handlingen av Nore-kjøpet i 1907 var det blitt signalisert at det i «nærmeste fremtid»
skulle utarbeides planer for utbyggingen av Nore som også innbefattet nye planer
for reguleringen av Numedalslågen.14 Det var den nylig avgåtte kanaldirektør Gunnar Sætren som fikk i oppdrag å utarbeide disse planene. Valget av Sætren synes
underlig. Gjennom sine private vannfallsinteresser var han kommet i unåde hos
stortingsflertallet. Castberg kalte ham «en af de første og største private spekulanter
i vandfald og fosse». Departementet hadde i 1907 på en høflig måte anmodet Sætren
om å forlate sin stilling. Gunnar Sætren var 64 år da han gikk av som kanaldirektør
og begynte som teknisk konsulent – eller «rådgivende ingeniør» – som det heter i
dag. Med seg fra Kanalvesenet til sitt nye «hydrotekniske bureau» hadde han ingeniør Gotfried Sætersmoen som vi vet var blitt kritisert for sine fossespekulasjoner. Det
var Arbeidsdepartementet ved statsråd Kristofer Lehmkuhl som ga Sætren oppdraget i september 1907. Han begrunnet det med at Vassdragsvesenets arbeidsmengde
var for stor til at oppgaven kunne utføres der. Lehmkuhl hadde i Stortinget vært
svært forsiktig med å kritisere Sætren og Sætersmoen, og oppdraget var kanskje
ment som et slags plaster på såret for Sætren etter at statsråden hadde følt seg tvunget av Stortinget til å anmode om Sætrens avskjed. Den som skulle følge opp Sætrens
arbeid, var den nye vassdragsdirektøren Ingvar Kristensen som gjennom en årrekke
hadde hatt Sætren som sjef.
Sætrens arbeid tok svært lang tid, og det ble langt dyrere enn forutsatt. Damundersøkelsene han foretok viste seg for dårlige, og hans valg av byggested for kraftstasjonen ble senere forlatt. Sætren selv forklarte forsinkelsene med at den raske teknologiske utviklingen hadde gjort det nødvendig med en rekke revisjoner av planene
underveis.15 Sætren overleverte sitt planutkast 15. januar 1910, to år og fire måneder
etter at oppdraget var gitt. Sætrens plan gjaldt både kraftverket og reguleringen. Det
var fire sentrale elementer i reguleringsplanen:
1
2
3
4

Regulering av Tunnhovdfjorden ved en 18 meter høy dam.
Regulering av Pålsbufjorden ved en 8 meter høy dam.
Regulering av Rødungen ved en 3 meter høy dam.
Regulering av en rekke mindre vann inne på høyfjellet i vest: Hein og Halnefjorden skulle oppdemmes 4 meter, mens Langesjø og Bjornesfjorden skulle
oppdemmes 2,5 meter.

Sætren mente reguleringsplanen var tilpasset utbyggingen av Nore kraftverk samtidig som den imøtekom brukseiernes behov.
Kort tid etter at Sætrens plan var ferdig, fikk Stortinget en egen melding om saken.
Meldingen var i hovedsak et referat av planens innhold som representantene tok til
etterretning uten debatt. Meldingen annonserte imidlertid en grundig behandling
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av Sætrens plan: «Departementet vil la den prosjekterede utbygning og regulering
undergi yderligere behandling og kritik, specielt forudsættes planen forelagt vasdragsdirektøren og i tilfælde vasdragskommissionen samt for den elektrotekniske
dels vedkommende elektricitetskommissionen til nærmere granskning, hvorhos der
angående planen formentlig også vil bli at indhente erklæring fra de i vasdraget interesserte, navnlig fra fløtningen og den private bruksdrift.»
Det var med andre ord en omfattende politisk og administrativ behandling det
her ble lagt opp til. Behandlingen av vassdragsreguleringer og kraftutbygginger på
denne tiden bekreftet to hovedtrekk ved den norske statlige forvaltningstradisjon.
For det første ble det lagt stor vekt på å la alle berørte interesser komme til orde.
Dette skjedde gjennom høringer og gjennom representasjon i komiteer og kommisjoner. Vi kan snakke om en forhandlingstradisjon der målet var å nå fram til størst
mulig enighet mellom partene. For det andre var det en høy grad av politisk styring
med forvaltningen. Det var ikke snakk om å la Vassdragsvesenet få stelle med saken
alene.
Et av de organer som skulle uttale seg om reguleringen, var Vannfallskommisjonen av 1911. I kommisjonen satt det både fagfolk og representanter for ulike næringsinteresser. Vannfallskommisjonens «Indstilling angående spørsmålet om utnyttelse
av Norefaldene m.v.» var ferdig i mai 1912. I juni 1913 forelå Vassdragskommisjonens
innstilling om reguleringen. Også denne kommisjonen var sammensatt ut fra faglige og politiske hensyn. Uttalelsene fra kommisjonene besto av en rekke flertalls- og
mindretallsinnstillinger. Flere av de berørte kommuner samt amtmannen i Buskerud og Vestfold uttalte seg også om reguleringsspørsmålet. Og selvsagt var det i flere
omganger kontakt mellom staten og brukseierforeningen.
Det var to hovedspørsmål som måtte besvares, nemlig hvordan reguleringen skulle utføres og hvem som skulle gjennomføre den. Men også en rekke andre forhold
måtte avklares: Hvordan skulle anleggs- og driftsutgiftene fordeles på vassdragets
bruks- og vannfallseiere? Hvilke hensyn skulle det tas til fløtningen og andre berørte
næringsinteresser? Slike forhold ble ordnet i de såkalte reguleringsbestemmelsene.
Beslutninger som gjaldt selve driften, eller manøvreringen av reguleringsanlegget,
ble nedfelt i et manøvreringsreglement.

« … AT STAT E N SE LV G R I P E R I N I T IAT I V E T I D E N N E S A K »
Den første tiden etter at Sætrens plan var ferdig, synes de fleste å ha tatt det for gitt at
det var brukseierne som skulle gjennomføre reguleringen. Bortsett fra at det var gått
lang tid siden brukseierne hadde sendt inn sin søknad, hadde staten fram til dette
tidspunkt i hovedsak virket støttende i forhold til brukseiernes ønsker og interesser. Da staten ble den viktigste falleieren i Numedalslågen, hadde staten fått knyt-
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tet «egeninteresser» til spørsmålet om hvordan reguleringen burde utformes. Staten
opptrådte ikke bare i rollen som samordner og tilrettelegger; staten var selv blitt part
i saken. Vassdragsdirektør Kristensen mente at brukseierforeningen burde forpliktes
til å gjennomføre varige reguleringer i samsvar med Sætrens plan. De reguleringsanleggene som brukseierne skulle bygge, måtte også kunne brukes etter at Nore kraftverk var bygd de måtte tilpasses Sætrens totale plan for Nore kraftanlegg.
Kristensen forsto at en 18 meter høy dam ved Tunnhovdfjorden ville bli et for
stort løft for brukseierne. Han foreslo derfor i stedet at brukseierforeningen regulerte de ovenforliggende vannene Pålsbufjorden og Rødungen i overensstemmelse
med Sætrens plan.
Brukseierne mente imidlertid at Sætrens plan var ubrukbar for dem. Den la opp
til altfor kostbare løsninger. I november 1911 var brukseierne ferdige med å behandle
Sætrens plan og slo fast at det forelå to alternativer. Sætrens plan kunne gjennomføres enten ved at staten kom inn fra begynnelsen og utførte reguleringen, eller ved at
staten ga betydelig økonomisk støtte til en regulering som brukseierforeningen utførte. Hvis staten ikke gikk med på dette, måtte reguleringen skje etter andre planer,
fortrinnsvis dem som Sætersmoen hadde utarbeidet for brukseiernes regning i 1905
og som lå til grunn for brukseierforeningens søknad i 1907. Brukseierne mente at en
regulering av Pålsbufjorden slik som vassdragsdirektøren hadde foreslått, ville koste
450 000 kroner eksklusive godtgjøring til grunnavståelser og erstatninger. Likevel
ville man ikke oppnå mer enn 21 m3/s minstevannføring ved Labru. Den 10 meters
dammen ved Tunnhovd som brukseierforeningen i 1907 hadde søkt om å få bygge,
ville ikke ha kostet mer enn 400 000 kroner inkludert grunnavståelser og erstatninger – men likevel gi 31,4 m3/s vannføring.

«Ødegaardens tømmerrendekompani» eide
fra gammelt av denne fløtningsdammen
ved Øygardsoset i Tunnhovdfjorden,
«Stolenfossdammen». Hensikten med dammen
var å skape et rolig basseng for inntak av tømmer
til en tømmerrenne som var lagt på høyre bredd
forbi Norefossen. Stolenfossdammen måtte
rives i forbindelse med byggingen av den nye
Tunnhovddammen. Bildet er fra 1913.
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Stortinget vedtok enstemmig regulering av
Numedalslågen 19. juli 1913. Vedtaket innbefattet
bygging av en 10 meter høy betongdam ved
Tunnhovd, som senere skulle utvides til 18 meter.
Her er en budeie med kyr på vei over dammen en
gang i begynnelsen av 1920-årene.

Å begynne byggingen av en betongdam ved Tunnhovdfjorden i samsvar med Sætrens plan var altså utelukket for brukseierne. Hvis ikke staten kunne delta i reguleringen, ba brukseierforeningen primært om å få bygge en provisorisk 10 meter høy
dam ved Tunnhovdfjorden, sekundært om å få anlegge noen enklere dammer i de
øverste fjellvannene. Kontoret til Sætren hadde nå for brukseiernes regning raskt utarbeidet et billigere alternativ til sitt eget reguleringsforslag for fjellvannene fra 1910.
Etter som tiden gikk, ble det et økende press for å få i stand en løsning. Både ved
Gravenfoss og Labru var det foretatt store investeringer i kraftverk ut fra forventingen om at beslutningen om regulering snart ville gå i orden. Vassdragsdirektøren
viste i denne situasjon vilje til å imøtekomme brukseierne. I mai 1912 stilte han til
disposisjon for brukseierne en plan for en provisorisk 10 meter steinfylt laftverksdam ved Tunnhovdfjorden. I en uttalelse til departementet i februar 1913 understreket Kristensen at han fortsatt mente at en regulering av Pålsbufjorden og Rødungen,
i samsvar med Sætrens plan, ville være det beste. Men han påpekte samtidig at det
ville være betenkelig å påtvinge brukseierne løsninger som primært var i statens
interesse: «Ingen vet endnu noget sikkert om, når Noreprosjektet blir sat ut i livet,
og det må indrømmes, at dette gjør situationen vanskelig for brukseierne i vasdraget.
Skulde der eksempelvis hengå 15–20 år, før statens fosser bygges ut, vil en provisorisk dam ha levet sin bedste tid og må snart fornyes allikevel.»
Sett i lys av den pågående holdningen som vassdragsdirektør Kristensen ved
mange senere anledninger viste på vegne av statkraftengasjementet, kan det virke
underlig at han ikke på et tidlig tidspunkt gikk hardt inn for en statlig regulering i
Numedalslågen. Det kan være flere grunner til en slik tilbakeholdenhet. En grunn
gjaldt hans oppfatning av lovgivningen. Den «konservative» reguleringsloven av
1911 forutsatte at reguleringstillatelse fortrinnsvis burde gis til brukseierforeninger.16
Statsreguleringer ble et slags unntak. Etter lovens paragraf 20 kunne staten bygge
reguleringsanlegg når «Kongen finder det hensigtsmæssig av hensyn til almene
interesser, som berøres av reguleringen, eller for ordningen av forholdet mellem
private interesserte». Så sent som 19. mai 1913 skrev Kristensen til departementet at
«Sådanne ‘hensyn til almene interesser’ som omhandles i reguleringslovens paragraf
20 vil formentlig her neppe gjøre sig gjældende».17
I de nesten tre årene som var gått etter at Sætren leverte sin plan i 1910, hadde
dessuten vassdragsdirektøren måttet forholde seg til konservative regjeringer som
ikke hadde gitt signaler om statlige løft for elforsyningen. På denne tiden hadde
heller ikke Vassdragsvesenet bygd opp noen stab for utbygging av kraftverk eller reguleringsanlegg som det var viktig å holde vedlike eller utvikle. Store byggeoppgaver
ville representere et klart brudd med etatens tidligere virksomhet.
Og initiativet til statsregulering av Numedalslågen skulle komme fra andre enn
vassdragsdirektøren. I juli 1912 hadde brukseierne søkt om å få gjennomføre en pro-
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tive valg som til enhver tid forelå. Det var
blant annet en innebygd motsetning mellom det teknologisk mest avanserte på den
ene side og det kjente og sikre på den andre.
Vassdragsvesenets ingeniører skulle løse
oppgaver på mange «konstruktive» nivåer.
Selve kraftverket var sammensatt av flere
delsystemer, for eksempel reguleringsanlegget, inntaksdam, tilløpstunnel, fordelingsbasseng, rør, kraftstasjon og avløpstunnel.
Hvert av disse delsystemene skulle tilpasses
hverandre og besto selv av en rekke deler,
eller elementer, som skulle stå i et bestemt
forhold til hverandre. Ingeniøren skulle
både velge de riktige elementene og det

riktige forholdet mellom elementene. Til
slutt måtte kraftverket ses som et element i
et større, samkjørende elforsyningssystem.
Kraftverket kunne også ses som sammensatt av et hydrologisk, et mekanisk og
et elektrisk delsystem. Også mellom disse
systemene var det samvirke og gjensidig
avhengighet. Ett eksempel: Lederen for
Vassdragsvesenets elektrotekniske avdeling,
Joh. Haga, foreslo for vassdragsdirektøren
i 1919 at man skulle vurdere en høyere
overføringsspenning fra Nore enn de 110
kV som var forutsatt i vassdragsdirektørens
planer fra 1917. Ved en økning av spenningen til 130 eller 150 kV ville det spares mas-

NÅR ALT HENGER SAMMEN
Grunnundersøkelser og oppmålinger i
1913–14 innledet Vassdragsvesenets første
større «statkraftprosjekt», der etatens egne
funksjonærer skulle gjøre de folkevalgtes
vilje om til 47 000 kubikkmeter betong:
Tunnhovddammen. Etatens ingeniører
måtte samordne ressurser av mange slag:
natur, mennesker, maskiner, redskaper og
materialer. Ingen av disse innsatsfaktorene
var det mulig å ha full kontroll over. Både
til planlegging og til gjennomføring var det
knyttet usikkerhet. Fordi tilfanget av materialer, maskiner og redskaper var under
kontinuerlig endring, var det heller ikke
mulig å ha full kjennskap til hvilke alterna-
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terekker, og kobber- og jernforbruket ville
reduseres. Haga understreket imidlertid at
dette ville få konsekvenser for tallet og størrelsen på generatorene. Disse forandringene
i det elektriske systemet ville igjen påvirke
hele kraftverkets konstruksjon: «Det er en
selvfølge at såvel forandring av overføringsspenning som av aggregaternes antall og
størrelse har avgjørende innflydelse på såvel
kraftstasjonene som instrumenteringen og
verkstedets arrangement og dimensjoner,
likesom rørgate og fordelingsbasseng m.v.
også berøres av forandringen.»
Alle de menneskeskapte konstruksjoner
måtte til syvende og sist tilpasses de krav
naturen satte. I en uttalelse om Nore-anlegget fra 1915 skrev vassdragsdirektør

Ingvar Kristensen: «For den generelle plans
vedkommende vil det ved et utpræget
høitryksanlæg i første række komme an
på den bedste utnyttelse av det disponible
fald, og i denne henseende er planen i sine
hovedlinjer bestemt i terrængets formation.
Grundsynet på de store høitryksanlægs utførelse i sine store linier er jo mig bekjendt
ikke ændret, idet utbygningen altid vil være
givet i de naturlige forhold.»
Hvor vanskelig det var både å velge de
rette elementene, sette dem sammen på
en riktig måte og i riktige mengder viste
seg ikke minst ved byggingen av Tunnhovddammen.
Karl Baalsrud vurderte nøye både
betong og stein som byggematerialer for

Tunnhovddammen. Stein ble forkastet
fordi fjellet i Tunnhovd-området besto av
enten kvartsitt eller diabas som ikke egnet
seg til å mures. Som byggemateriale for
Tunnhovddammen valgte derfor Baalsrud
betong. Betongen besto av fire elementer:
stein, sand, sement og vann. Skulle betongen bli bra, måtte det legges stor vekt både
på kvaliteten av materialet og blandingsforholdet mellom elementene.
Betongen ble kombinert med annet byggemateriale og gitt en konstruktiv form som
utgjorde selve dammen. Dammen var igjen
et element i en større reguleringsplan som
inkluderte flere andre vann på Hardangervidda.
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visorisk regulering av Tunnhovd på 10
meter med utgangspunkt i det billigste alternativet til dam utarbeidet av vassdragsdirektøren. Det viste seg imidlertid at
både Vannfallskommisjonen, Vassdragskommisjonen og Arbeidsdepartementet
ønsket en annen løsning. Vannfallskommisjonen hadde allerede i mars 1912 gått
inn for en dam for 10 meters regulering,
men denne dammen skulle bygges som
første byggetrinn i en dam for 18 meters
regulering. De ekstra kostnadene ved en
slik tilpassing burde betales av staten. Ja,
helst ville Vannfallskommisjonen «at staten selv griper initiativet i denne sak, og
… skrider til selv at opføre en sådan dam
for Tunhøvd».18
I januar 1913 dannet Gunnar Knudsen
sin andre regjering med Andreas Urbye
som arbeidsminister. Vannfallskommisjonens forslag passet denne regjeringen godt. I april 1913 skrev departementet til
vassdragsdirektøren at «den overveiende interesse det offentlige, har i dette vasdrag»
gjorde at «dets regulering burde foretages av staten og ved permanente anlæg».19
Kristensen ble bedt om å komme med forslag til en slik løsning. Flertallet i Vassdragskommisjonen støttet også hovedtrekkene i departementets forslag og mente
at «det av hensyn til ordningen av forholdet mellem vandfaldseierne, og fordi der
knytter sig meget store almene interesser til reguleringen, er grund til at bringe reguleringslovens § 20 i anvendelse». Til slutt gikk også vassdragsdirektøren inn for
en slik løsning.
Behandlingen av saken hadde nå vart så lenge at det var vanskelig for departementet ikke å fremme et forslag om regulering. Og 7. juli 1913 la arbeidsminister Urbye
fram Stortingsproposisjon nr. 149 «Om regulering av Numedalslaagen for statens
regning». Regjeringen foreslo at det skulle bygges en 10 meter høy betongdam ved
Tunnhovd som senere kunne utvides til 18 meter. Dammen inklusive en omløpskanal til Nore kraftanleggs inntaksdam var beregnet å koste vel 2 millioner kroner. Det
ble foreslått bevilget 600 000 kroner for budsjetterminen 1913–14. Stortinget vedtok
departementets forslag enstemmig 19. juli 1913.
Vedtaket var en viktig milepæl i historien om Numedalslågens regulering, men
det ble ikke det siste.
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motstatt side: Rørmontering ved hjelp av
Mannesmann montasjekran ved utbyggingen av
Nore I.
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Sement på brygga, som skal fraktes til anlegget.
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P L A N E N S OM M A N G L E T F U N DA M E N T
Da det sommeren 1913 var klart at det skulle bygges en 10 meters dam ved Tunnhovd, gikk avdelingsingeniør i Vassdragsvesenet Karl Baalsrud og hans medarbeidere i gang med målinger og grunnundersøkelser i området omkring Numedalslågens utløp fra Tunnhovdfjorden. Vassdraget skulle reguleres i samsvar med Gunnar
Sætrens plan av 1910. Planene forutsatte bygd en gravitasjonsdam av betong ved
Øygardsoset. Dammen skulle konstrueres slik at den senere kunne påbygges for 18
meters reguleringshøyde.
Et viktig formål med grunnundersøkelsene var å få fastslått nøyaktig hvordan
fjellprofilet så ut under jorddekket. Kunnskap om dette var nødvendig for prosjekteringen av dammens endelige utforming. Dammen trengte fjellet som fundament.
Det var særlig på vestre side av oset at det var viktig med undersøkelser, der var
fjellet dekket av morene. Gravingen ble satt i gang fra en åpen skjæring som fulgte
fjellets overflate innover fra elvebredden. Etter å ha gravd 30 meter innover fra det
punkt fjellet lå åpent i dagen, viste det seg at fjellet sank, i stedet for å stige – slik Sætren hadde forutsatt. Massene som måtte graves ut, ble etter hvert så store at denne
framgangsmåten måtte forlates. I stedet begynte man 30 meter lenger vest i samme
tverrprofil og gravde ut en sjakt med 3 x 3 meters tverrsnitt. Det tunge arbeidet med
denne «brønnen» fortsatte høsten og vinteren 1913–14. I mars 1914 var sjaktens bunn
20 meter under det punkt hvor Sætrens plan anga fjell og 23 meter under overflaten
– og fremdeles hadde man ikke støtt på fjell.20
Etter at Sætrens plan forelå i 1910, hadde vassdragsdirektør Ingvar Kristensen
gjentatte ganger bedt om å få underlagsmaterialet for Sætrens planer, blant annet resultatene av grunnundersøkelsene, uten resultat. Var de problemer som oppsto med
dammens fundamentering resultat av sjusket ingeniørarbeid eller kunne Sætrens
skisser av fjellets profil være uttrykk for rimelige antakelser ut fra terrengformasjoner og gjennomførte undersøkelser? Slikt er ikke lett å fastslå i ettertid. Det som er
klart, er at Sætrens feilvurdering fikk store konsekvenser. Mye arbeid var gjort til
liten eller ingen nytte, hele reguleringsprosjektet ble forsinket – fordi fjellet skrånet
nedover i stedet for oppover under jorddekket.
Vassdragsdirektøren måtte nå utarbeide en ny plan for dammen. Denne var klar
i februar 1914 og forutsatte at dammen ble flyttet til Brofoss et stykke nedenfor Øygardsoset. For å oppnå tilstrekkelig oppdemming måtte derfor dammen gjøres langt
høyere enn opprinnelig planlagt. Denne nye reguleringen ble vedtatt av Stortinget
25. juni 1914, nesten et år etter at Stortinget hadde godkjent den første planen, og 3.
oktober 1914 ble det ved kongelig resolusjon fastsatt reguleringsbestemmelser for 10
meter oppdemming av Tunnhovdfjorden. Byggearbeidene kom i gang for alvor.
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TUNNHOVDDAMMEN: ET STORT INGENIØRARBEID?
Det viktigste element i det tekniske
reguleringssystemet i Numedalslågen var
Tunnhovddammen. Dammen ble lenge sett
på som et av landets betydelige ingeniørarbeider. Artikkelen «Tunhøvddammen.
Dens historie, forutsætninger og bygning»
av Karl Baalsrud var for eksempel en av
de største artiklene i et ekstranummer av
Teknisk Ukeblad som ble utgitt i anledning
av Den norske ingeniørforenings 50 års
jubileum i 1924. Tidsskriftet brakte en rekke
artikler som presenterte viktige resultater av
det halve århundres norske ingeniørkunst.
Et par år etter kom Georg Brochmanns
bok Store norske ingeniørarbeider hvor
Tunnhovddammen var viet et eget kapittel.
Brochmann skrev at Tunnhovddammen

hadde budt ingeniørene «store vanskeligheter, vanskeligheter som er blitt overvunnet
med utfoldelsen av kraft og utholdenhet, og
at den innen sin type sikkert må betegnes
som helt ut fortrinlig. Det er derfor ikke tvil
om at vi har lov til å kalle Tunhøvddammen
et stort norsk ingeniørarbeide».
Allerede i 1922 hadde man imidlertid på
dammen funnet mistenkelige tilfeller av
angrepet betong under reparasjon av pussflaten. Etter hvert oppdaget Vassdragsvesenets folk stadig flere lekkasjer i dammen,
og det ble sprøytet sement inn i sprekkene. Fra begynnelsen av 1930-årene var
Tunnhovddammen gjenstand for stadige
reparasjoner. Steinkledningen i overløpet
ble fjernet og erstattet med et dekke av ar-

mert betong. Til slutt var problemene med
dammen og vedlikeholdsomkostningene
blitt så store at det i 1963 ble vedtatt å bygge
om hele dammen. Den gamle betongdammen ble en del av kjernen i en moderne
steinfyllingsdam.
Den dammen som Gunnar Sætren
hadde tegnet for reguleringen av Tunnhovdfjorden, var en såkalt gravitasjonsdam,
eller massivdam, en damtype som holdt
vannet på plass først og fremst ved hjelp
av sin tyngde. Ingvar Kristensen valgte
den samme damtype i de planene han fikk
utarbeidet i 1914. Det ble også vurdert å
bygge en dam av murte natursteinblokker, men mangelen på egnede steinbrudd i
nærheten gjorde dette lite hensiktsmessig.
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S TAT E N O G B RU K SE I E R N E
Den kraftige stigningen i elforbruket under første verdenskrig gjorde snart brukseierne langs Numedalslågen interessert i ytterligere reguleringer. I mars 1915 ba de
departementet om at Tunnhovddammen skulle bygges direkte for 18 meters reguleringshøyde. Vassdragsdirektør Kristensen anbefalte forslaget, og Stortinget vedtok
planendringen i juni 1917.21 Fram til Tunnhovddammen sto ferdig, ønsket brukseierne seg dessuten midlertidige statsreguleringer både av Tunnhovdfjorden, Pålsbufjorden og Rødungen. Departementet gikk også med på dette. De midlertidige
reguleringene av Tunnhovdfjorden og Pålsbufjorden sto ferdige høsten 1917, mens
reguleringen i Rødungen var klar til å ta vårflommen i 1918.22 Til disse reguleringene
ble det brukt enkle bukkedammer. Det ble gjennomført liknende midlertidige reguleringer av Bygdin og Osensjøen for å utjevne vannføringen i Glomma. Det ble
også vedtatt en midlertidig statsregulering i Nidelva i Sør-Trøndelag, men her var
det Trondhjem kommune som både fikk ansvaret for å gjennomføre og finansiere
reguleringen.
Før Tunnhovddammen sto ferdig for 10 meter regulering i 1919 og for 18 meter
i 1920, begynte forberedelsene til ytterligere permanente reguleringer i vassdraget.
Det gjaldt først og fremst senkningsreguleringer av Pålsbufjorden og Rødungen som
ble tatt i bruk i henholdsvis 1927 og 1928. Forberedelsene til disse reguleringene understreket imidlertid at forholdet mellom staten og brukseierne var blitt stadig mer

Platedam ble også vurdert. Dambygging
krevde store materialmengder, og utgiftene
til transport utgjorde en vesentlig del av
totalkostnadene.
I ettertid stilte man spørsmål om valget
av damtype hadde vært riktig. Georg
Brochmann nevner den tvil som ble reist
om Tunnhovddammens konstruksjon:
«Det er mulig at Tunhøvddammen ikke er
utført efter de allermest moderne prinsipper – der strides i ingeniørkredser om den
damtypen som er anvendt er den heldigste
…» Omtrent samtidig som byggingen av
Tunnhovddammen begynte, ble de første
platedammene av armert betong planlagt
og bygd i Norge. I 1921 var det bygd fire platedammer. Og jernbetongdammene, først
og fremst platedammene, ble den vanligste
damtypen i tiden som fulgte. Dessuten ble

det etter hvert bygd noen hvelvdammer og
flerbuedammer.
Ved flerbuedammen, platedammen og
hvelvdammen var det materialets fasthet
som ble utnyttet. Massen som dammen ble
bygd opp av ble langt mindre, og utgifter
ble spart både til materialer og til transport.
Gravitasjonsdammene inneholdt som regel
langt mer betong enn de andre damtypene.
På grunn av den «tynnere» og mer oversiktlige konstruksjonen var dammene også
lettere å kontrollere. Lekkasjer var enklere å
lokalisere og tette.
Vi skal ikke ta stilling til valget av damtype, men se litt nærmere på hvilken vekt
Baalsrud og hans medarbeidere la på å få
fremstilt betong av god kvalitet. Bruk av
betong forutsatte store mengder sand, og
i slutten av mai 1913 ble avdelingsingeniør

Olaf Vold sendt opp til Tunnhovd for å
undersøke om det fantes sandforekomster
som kunne brukes til betongstøpingen.
Sanden skulle ha en passelig korngradering
og være ren, fri for jord og stein. Etter en
ukes arbeid framla Vold en rapport med 11
sandprøver, og konklusjonen var optimistisk. Det syntes mulig å hente sand fra flere
steder i avstand av 3–6,5 km fra damstedet.
Sanden ble så sendt til Kristiania Materialprøveanstalt for analyse. Her ble den
prøvd både kjemisk og mekanisk. Innholdet
av humusstoffer, svovelsyreanhydrid og
svovelkis ble fastlagt. Prøveanstalten undersøkte blant annet trykkfastheten i betong
laget med sandprøvene. Resultatene var
tilfredsstillende for de fleste av prøvene. Det
syntes klart at det fantes sand nok av god
kvalitet i området.
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komplisert. Fram til 1907 hadde staten hatt en forholdsvis avgrenset og oversiktlig
støttende funksjon overfor brukseierne. Som en betydelig falleier fra 1907 fikk staten
som vi har sett, også egne interesser som dels sto i motsetning til brukseiernes. Ved
at statsregulering ble bestemt i 1913, kom det inn ytterligere kilder til konflikt. Fram
til Nore sto ferdig, skulle brukseierne alene bære utgiftene for reguleringene. Brukseierne var derfor usikre på om staten som byggherre valgte de billigste og beste
løsningene. De var også usikre på om de regnskapene som dannet utgangspunkt
for brukseiernes betaling, bare viste utgifter som strengt knyttet seg til de vedtatte
reguleringsprosjektene.
En av endringene i reguleringslovgivningen var særlig egnet til å skape konflikt.
Reguleringsloven av 1911 hadde med utgangspunkt i selvkostprinsippet gitt regler for
brukseiernes betaling ved statsreguleringer. For reguleringsvannet skulle brukseierne betale en godtgjørelse til staten som svarte til de utgifter «som etter nærværende
lov vilde ha påhvilt dem, om de selv hadde utført reguleringsanlægget i henhold til
tilladelse meddelt av Kongen».23 Reguleringsloven av 1917 var preget av en helt annen holdning. Ved statsreguleringer var eierne av vannfall og bruk «forpligtet til at
underkaste sig de betingelser, som Kongen med Stortingets samtykke fastsætter».
Her var det få hindringer for hva staten kunne kreve.
Den nye stilling som staten var gitt gjennom reguleringsloven av 1917, kom godt
fram i diskusjonen om hvilke reguleringsbestemmelser som skulle gjelde for Tunn-

neste oppslag: Reguleringsdammen
ved Møsvatn ble opprinnelig dekket med
bruddstein, og sanden som ble brukt i betongen,
var for dårlig. Det måtte derfor bygges en ny
reguleringsdam etter relativt kort tid. Bildet viser
den nye dammen, med et reguleringsmagasin på
759 millioner kubikkmeter.

Hva med sementen? Sementen ble levert
fra fabrikken på Slemmestad i Røyken. I
alt ble 83 000 fat sendt fra Slemmestad til
Tunnhovd. Sementen ble forhåndsprøvd
ved Kristiania Materialprøveanstalt. Prøvene ble samlet av en egen kontrollør som
var ansatt av anlegget. Det ble tatt sement
fra minst 4 tønner pr. 100. Prøvene ble
sendt til materialprøveanstalten i små flasker. I desember 1916 ble det for eksempel
oppdaget unormal sement som ga hvite og
mørke flekker ved de såkalte kaldtvanns- og
kokeprøvene, og disse ble fulgt opp med
kjemiske undersøkelser.
Også av den ferdige betongen ble det
tatt prøver. I 1916–18 ble det i alt tatt 233
trykkprøver av betong støpt ved Tunnhovdanlegget. Terninger av 20 cm lengde støpt
av betong fra anleggets blandeanlegg ble

lagret i fuktig sand og sendt pakket i fuktig
sagflis til Kristiania.
Det synes vanskelig å påstå at det ble
sjusket med valget av de elementene som
betongen var bygd opp av. Hva var det da
som ble gjort feil? Fra midten av 1920-årene
begynte en langvarig debatt om betongen
i norske dammer. Det synes som om den
tidligere direktøren ved Kristiania Materialprøveanstalt dr.ing. Wazau utløste det hele
ved en artikkel i Morgenbladet 5. november
1925, hvor han stilte spørsmål om hva som
var i veien med norske dammer. Utgangspunktet var problemer med dammen ved
Evenstad kraftverk i Nidelven og prøver
med ødelagt betong fra viktige damanlegg
som var kommet til materialprøveanstalten.
Wazaus artikkel ble møtt med mange
indignerte motinnlegg, men utover i 1920-

årene ble det stadig klarere at mange av de
betongdammene som var bygd, var for dårlige. Den norske ingeniørforening nedsatte
en egen undersøkelseskomité som i 1930 la
fram en rapport om problemenes årsaker
og botemidler. Men heller ikke denne rapporten kunne gi endelig innsikt i betongens
hemmeligheter. En av hovedinnvendingene
mot de tidlige betongdammene, og Tunnhovddammen, har vært at man benyttet for
«mager» betong, dvs. brukte for lite sement
i betongblandingen. Baalsrud hadde vært
nøye med å sjekke kvaliteten på sand og
sement, men hadde kanskje valgt det blandingsforholdet mellom de to elementene
som var vanlig i disse årene. Etter som tiårene gikk, viste dette seg ikke å være godt
nok. En del av erfaringene til ingeniørenes
vitenskap tar det lang tid å høste.
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gjende reguleringen
Regulering!
Regulering uten ende!
Rjukan væk, og nu er Gjende,
gamle G j e n d e underveis! –
Fjeldnaturen, modersmaalet,
alt vort liv til siste reis,
alt skal jevnes ut av skraalet,
dæmmes op og reguleres;
snart nok skal vi praktiseres,
op paa Glitretind – i «heis». –

Regulering –
Norges høitidsstund er kommen. –
Reguler mig f r a s e f l o m m e n ! –
F o r b u d s s p r i t e n s svinesti! –
Hver en gaasedam i landet,
men la G j e n d e slippe fri! –
Skjæm ei Besshøs herskerpande,
jøkelvandets grønne øie,
med kulturens slappe, sløie
tørre reguladetri! –

Regulering! –
Reguler mig først orkanen! –
For den er jo færdig planen. –
Dæm Det stille ocean! –
Løs det op, Orions belte! –
Reguler ham, selve F a’n !
Men la Gjendes bølger velte
som Gud Herren av sin naade
lot dem ryke, fyke, fraade
i s i n reguleringplan! –
Theodor Caspari
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hovddammen etter at den var blitt forhøyet til 18 meters reguleringshøyde. Vedtaket
om å øke høyden på Tunnhovddammen i 1917 ble gjort før det var utarbeidet nye
reguleringsbestemmelser for en slik dam. Departementet ville ikke fastsette slike
bestemmelser før arbeidet med den nye reguleringsloven var ferdig. Sommeren 1918
la regjeringen fram forslag til reguleringsbetingelser for den nye dammen som på
viktige punkter var annerledes enn dem som hadde vært fastsatt for den mindre
dammen.24 Det oppsiktsvekkende var at brukseierne ikke hadde fått uttalt seg om
bestemmelsene før de ble lagt fram for Stortinget. Brukseierne ble ikke engang orientert om at forslaget ville bli lagt fram.25
Brukseierne klaget til Skog- og vassdragskomiteen om dette, og komiteen innstilte enstemmig at saken skulle utsettes til brukseierne hadde fått sagt sin mening.26
Arbeidsminister Martin Olsen Nalum var lite villig til å godta kritikken av departementets framgangsmåte. Han mente at det «helt og holdent» dreide seg om statens
reguleringsanlegg, «staten eier vandet, staten eier grunden omkring vandet, den har
ekspropriert og den har foretat hele anlægget for egen regning. Da mener jeg også, at
staten kan diktere betingelserne for salg av vandet».27 Olsen Nalum hadde ikke noe
imot at brukseierne ble lyttet til, men han mente «at staten her er den, som egentlig
råder for, hvorledes vi her skal indrette os».28
Departementets framgangsmåte var et klart brudd med det vi ovenfor kalte den
norske forvaltnings- og reguleringstradisjon. Og Olsen Nalum fikk altså klar korreksjon fra en samlet stortingskomité. Abraham Berge fra Frisinnede Venstre henviste under stortingsdebatten til at det tidligere var blitt forhandlet med brukseierforeningen «om så at si de mindste detaljer» og at det ikke var blitt bestemt noe «uten
at man er blit enige om det på forhånd». Dette var den riktige framgangsmåten.
Først i april 1921 kom bestemmelsene for reguleringen av Tunnhovdfjorden på
nytt opp i Stortinget. Regjeringens forslag var et resultat av lange drøftelser mellom departementet og brukseierne, og Stortinget ga dem enstemmig sin tilslutning
i april 1921.29
Det ble etter hvert flere eksempler på at brukseierne så på det statlige engasjementet i reguleringen med skepsis. Hele den langtrukne beslutnings- og utredningsprosessen fra brukseierforeningen sendte sin søknad i 1907 til Tunnhovddammen
endelig kunne tas i bruk i 1919, var i seg selv egnet til å skape mistillit. I mai 1920
hevdet brukseierforeningen overfor Arbeidsdepartementet «at det var påført vannfallseierne stor skade ved den langsomme fremgang av Numedalslågens regulering».
Departementet fikk alvorlige henstillinger om å sørge for at reguleringsspørsmål
«heretter blir behandlet betydelig hurtigere enn tidligere».30
Manglende tillit til Vassdragsvesenets evne til planlegging kom til uttrykk etter at Stortinget i 1919 hadde bevilget de første midler til senkningen av Rødungen.
Brukseierforeningen mente vassdragsdirektørens forslag om å senke Rødungen var

Det kom kraftige reaksjoner fra mange hold da
det ble klart at staten planla å regulere Gjende
og Bygdin. Theodor Caspari sendte i april 1923
dette diktet om planene til Aftenposten. En av
de mest aktive motstanderne på denne tiden var
botanikeren Hanna Marie Resvoll-Holmsen, som
allerede i DNTs årbok for 1917 hadde uttalt sin
redsel for at «industriens lange knoklede arm
skulde stikke sig herind mellem fjeldene og øse av
Gjendes smaragdgrønne vand».
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uheldig. Foreningen hadde kontaktet Gotfried Sætersmoen, og han hadde påpekt at
det ville bli liten virkning av denne reguleringen for brukene nedenfor Kongsberg.
Brukseierne hevdet overfor Arbeidsdepartementet i januar 1920 at en slik regulering
«i forhold til nytten er altfor dyr».31 Men samtidig understreket brukseierforeningen
at de ønsket en videre regulering.
I september året etter henvendte brukseierforeningen seg til Arbeidsdepartementet og anmodet om selv å få gjennomføre senkningen av Rødungen. De mente foreningen kunne utføre arbeidet billigere ved å bruke sine egne ingeniører til arbeidet,
og anlegget ville lettere kunne tilpasses kraftverkenes behov. NVE fant brukseiernes
forslag utidig: «Hovedstyret er, alt tatt i betraktning, kommen til den opfatning, at
Nore kraftanlegg med sitt ferdige administrasjonsapparat, sitt lager av materialer og
anleggsmateriell, sin oparbeidede og organiserte transportlinje og sin nære beliggenhet må antas å kunne lede dette anlegg billigere enn om brukseierforeningen organiserer arbeidet ved sine egne ingeniører som et eget og fra Noreanlegget adskilt
anleggsarbeide.»32
Nå ble både senkningen av Rødungen og Pålsbufjorden utført som statsreguleringer. Fordi Tunnhovdreguleringen alene var tilstrekkelig for å sikre regulert vanntilførsel for første byggetrinn ved Nore kraftverk, måtte brukseierne finansiere de
øvrige anleggene.

O P P S OM E N L ØV E O G N E D S OM E N SK I N N F E L L ?
Reguleringen av Numedalslågen representerer de eneste større reguleringsarbeider
som Vassdragsvesenets egne folk utførte. I forholdet til brukseierne var erfaringene
med reguleringen blandet. Glomma var tenkt som det andre store vassdraget som
skulle nyte godt av statsreguleringer. Som sagt hadde staten ved midten av forrige
århundre bygd Sundfossdammen i Vorma primært for skipsfarten. Omtrent samtidig ble det også utført en statsregulering i Mørkfossen ved utløpet av Øyeren, også
primært av hensyn til trafikken. Dammen her ble imidlertid snart ødelagt.
Tilskyndet dels av brukseiernes interesser og dels av hensynet til flomdemping
besluttet Stortinget i 1915 at Vassdragsvesenet skulle utarbeide planer for Glommavassdragets regulering.33 I juni 1919 var planene for sjøene i Østerdalen ferdige og i
1921 for sjøene i Gudbrandsdalen. Ikke alle var begeistret for disse planene. Landsforeningen for Naturfredning i Norge gikk særlig sterkt ut mot at Gjende skulle
reguleres. Det gjorde også fløtnings- og skogeierforeningene.
I 1915 regnet man altså med at det var staten som skulle utføre disse reguleringene.
I proposisjonen om planarbeidet heter det: «Det knytter seg så store og forskjelligartede interesser både av almen og privat natur til Glommens regulering, at sterke
grunder taler for at fremme dette foretagende som en ‘statsregulering’.» Men både
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omfanget av statens engasjement og av faktisk gjennomførte reguleringer ble langt
mindre enn først planlagt.
I mai 1921 vedtok Stortinget regulering av Aursunden som statsregulering. Glommens og Lågens Brukseierforening betalte anleggsutgiftene og utførte arbeidet. Anlegget var imidlertid statens eiendom, og NVE overtok manøvreringen, dvs. driften,
av det.
I 1924 vedtok Stortinget også statsregulering av Bygdin, som sammen med Osen
hadde fått vedtatt en midlertidig statsregulering i 1917. Den permanente reguleringen av Bygdin skapte betydelig politisk strid mellom naturverninteresser og lokalbefolkningen i reguleringsområdet på den ene side og utbyggingsinteressene på den
andre. Motstanden mot reguleringen av Bygdin var imidlertid ikke sterk nok til
å stoppe prosjektet, men bidro til at Stortinget fastsatte en svært høy reguleringsavgift. Det samme gjentok seg under behandlingen av forslaget om regulering av
Osen. Derfor sa brukseierne først nei takk til disse reguleringene. Etter betydelig
politisk tautrekking ble det så i 1928 endelig vedtatt å gi konsesjon til Glommens og
Lågens Brukseierforening, slik at foreningen selv kunne foreta regulering av Bygdin
og Osen.
Organiseringen av vassdragsreguleringene viste først en økning og så en gradvis
nedtrapping av ambisjonene bak statkraftengasjementet. En viktig forklaring på de
reduserte ambisjoner var naturligvis konjunkturskiftet som også på andre felt bidro
til et redusert statsengasjement. Men også andre forhold spilte inn. Ikke minst viktig
var det at det fantes et godt alternativ til statsregulering. Vassdragsreguleringer som
ble foretatt av brukseierforeningene var strengt «regulert» gjennom kravene til konsesjon, og staten skulle godkjenne reguleringsbestemmelser og manøvreringsreglementer. Vassdragsreguleringer foretatt av brukseierforeningene representerte derfor
knapt noen trussel mot de allmenne interesser. At brukseierforeningene ofte hadde
mange offentlige kraftverk som medlemmer, bidro til at foreningene fikk tillit. Når
brukseierne overtok reguleringen, unngikk man dessuten en rekke konflikter og
forhandlinger av den type som oppsto ved Numedalslågens regulering. Slike konflikter innebar en rekke «transaksjonskostnader» og kunne innvirke på prosjektenes
framdrift.
Statsreguleringer og statlige konsesjonerte reguleringer gjennomført av brukseierforeninger var to ulike måter å ivareta de samme interessene på. Det er vanskelig å
si hvilken reguleringsform som var «best», men det var brukseierforeningsmodellen
som etter hvert ble mest vanlig i norske vassdrag.
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Kapittel 6
1920–40: Stat eller kommune?

«Det er særlig statens direkte befatning med elektrisitetsforsyningen, som er blitt mindre og som i fremtiden også må forutsettes å
bli meget mindre enn man hadde tenkt sig, idet almindelig elektrisitetsforsyning stort sett er kommet til å foregå ved kommunal
foranstaltning og må forutsettes å komme til å utvikle sig videre
på dette grunnlag uten nogen almindelig direkte medvirkning fra
statens side.»
Slik lød vurderingen av statkraftengasjementets framtid i 1933,
da troen på statens konstruktive rolle i norsk elforsyning kanskje
var på det aller laveste. Uttalelsen kom ikke fra de tradisjonelle
statskritikerne. Den ble utformet i en innstilling fra en organisasjonskomité som Hovedstyret selv hadde oppnevnt i mai 1932. I
mellomkrigstiden ble det elektrisitetsregimet som var skapt i årene
fram til 1920, utsatt for press fra forskjellig hold. Mellomkrigstiden
ble også preget av en langvarig konflikt mellom staten på den ene
side og lokale interesser i østlandsområdet på den andre.
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Ålfoten i Fjordane. Ragnvald Blakstad kjøpte
i 1899 vassdragene i Ålfoten for 6500 kroner og
solgte dem i 1918 for 900 000 kroner. Kjøper var
Ålfot interkommunale kraftselskap, et samarbeid
mellom fylket og kommunene i ytre Fjordane.
Selskapet startet bygging av forsyningsnett, og
fjordspennet ved Maurstad var en tid verdens
lengste. Selskapet fikk imidlertid store problemer
med avsetningen, og det solidarisk ansvarlige
selskapet led store tap. Selskapet ble omorganisert
i 1928.

nder den lange høykonjunkturen i årene fram til 1920 ble
norsk elforsyning institusjonelt delt i to sektorer: storindustri og alminnelig forsyning. Den private, kraftkrevende
storindustrien produserte stort sett selv kraften den trengte og solgte lite til andre avtakere. Innenfor alminnelig forsyning leverte
i hovedsak kommunale elverk strøm til hushold, gårdsbruk, håndverksbedrifter og tradisjonell industri. Hovedlinjen for statens vannkraft- og
elektrisitetspolitikk hadde vært å begrense og kontrollere de private
kraftselskapenes og storindustriens ekspansjon og å støtte de kommunale elektrisitetsverkene.1 Dessuten var staten tiltenkt en viss rolle som
kraftutbygger. Dette statkraftengasjementet skulle først og fremst være
et supplement til kommunenes innsats.
Etter hvert kom dette todelte mønsteret og den tradisjonelle politikken under press. Men det etablerte systemet ble trukket i to motsatte
retninger. Det økte elforbruket og veksten i forsyningsområdenes størrelse krevde nye samarbeids- og organisasjonsformer. Høyt elforbruk
skapte storskalafordeler; det ble lønnsomt med store kraftverk og store
forsyningsområder. Å utnytte skalafordelene krevde store investeringer
i kraftverk og ledninger og forutsatte regional samordning. Dette utfordret det kommunale hegemoniet i alminnelig forsyning fra to kanter, fra
staten og fra private kapitalinteresser. På ulike måter kunne både staten
og de private selskapene sikre samordning på tvers av lokale, administrative grenser og sørge for tilstrekkelig kapital til nye utbygginger. Og både
fra statlig hold og fra private industriinteresser ble det i begynnelsen av
1920-årene lagt fram forslag om plan og sentralisering i elforsyningen.
Fra industriens side ble det dessuten reist krav om organisasjonsformer
som reduserte skillet mellom storindustri og alminnelig forsyning.
På den annen side måtte både staten og de andre aktørene i elforsyningen tilpasse seg den økonomiske nedgangen etter 1920, og denne bidro snart til å dempe tendensene til sentralisering. Statens engasjement
ble svekket gjennom den «spare- og nøysomhetsideologi» som både
Høyre og Venstre mente var det viktigste svar på mellomkrigstidens
økonomiske problemer.2 Det etablerte elektrisitetsregimet ble nå trukket i retning av en ytterligere desentralisering. Det var på nippet at ikke
de lokale kraftselskaper og elektrisitetsverk på Østlandet i 1930-årene
overtok statens utførende rolle når det gjaldt å bygge og drive kraftverk
og overføringsledninger. I kapittel 5 så vi hvordan staten på tilsvarende
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måte reduserte sine ambisjoner som vassdragsregulant i disse årene. Brukseierforeningene overtok på mange måter statens utførende rolle på dette området.
I dette kapitlet skal vi se nærmere på utfordringene mot det etablerte elektrisitetsregime – og hvordan disse utfordringene ble møtt i perioden fra ca. 1920 til 1940. Vi
skal legge særlig vekt på forholdet mellom staten og de lokale interessene på Østlandet der hovedtyngden av statens engasjement var konsentrert.

K R AV OM P L A N F R A M A N G E HO L D
Fra omkring 1916–17 var krav om en mer planmessig utbygging av norsk elforsyning blitt satt fram med økende styrke fra flere hold. På Stortinget var forslaget om
en landsplan blitt lansert for å sikre at statens innsats innen elforsyningen kom hele
landet til gode, ikke bare Østlandet. Stortinget krevde dessuten både en sterkere og
mer planmessig utnytting av statens egne vannfall.
Særlig ingeniørene var sterkt opptatt av store enheter, plan og sentralisering. I de
faglige fora dukket det opp uttrykk som «Norges kraftverker», «Elektrisk hovedvei»
og «Stor-kraftledningen». Inspirasjonen fra utlandet, særlig fra USA og Tyskland, var
tydelig. Fagtidsskriftene brakte hyppige reportasjer om utenlandske forbilder, gjerne
knyttet til konkrete forslag om sentralisering, samkjøring og en landsplan for Norge.
Ingeniør Gregussen Vogter påpekte i Elektroteknisk Tidsskrift ganske riktig at: «Når
man har begyndt at diskutere landsplanen, så synes det, som om man først og fremst
har vendt sit blik mot utlandet for at finde, hvad der er gjort.»3 I en artikkel i samme
tidsskrift om «Elektricitetsforsyningens Centralisering» henviste Thomas Norberg
Schulz til de internasjonale erfaringene på denne måten: «Den utviklingslinje, som
de betegner, er i virkeligheten ganske naturnødvendig, så naturnødvendig, at kraftanlæggenes og ledningsnettenes sammenknytning etterhånden må etablere sig av sig
selv, men antagelig på en uheldig måte hvis utviklingen ikke reguleres eller påskyndes ved særskilt foranstaltning.» Det kanskje mest oppsiktsvekkende innspill om en
landsplan kom fra tre av landets best kjente ingeniører: Conrad Wilhelm Eger, Sigurd
Kloumann og Jakob Prebensen Nissen. Eger og Kloumann var framtredende talsmenn for storindustrien, Eger var blant annet direktør i Elektrokemisk, og Kloumann
var direktør i A/S Saudefaldene og A/S Norsk Aluminium Company (NACO). Jakob
Nissen eide landets kanskje fremste rådgivende ingeniørfirma: Ingeniørene Nissen
og von Krogh. I november 1917 skrev de tre ingeniørene et brev til statsminister Gunnar Knudsen hvor de la fram en skisse til nasjonal mobilisering om kraftutbygging
som kom til å sette alle senere planøkonomiske vyer på dette feltet i skyggen.4
De tre ingeniørene ønsket å få statsministeren med på å øke kapasiteten i landets
vannkraftanlegg med 1,5 mill. hk i løpet av 10 år. Det var omtrent en fordobling av
den daværende kapasiteten. I planen inngikk også et «hovedfordelingsnet over hele
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landet så kraften blir ført frem til hver
eneste kommune i landet». I dette landsdekkende nettet skulle «store hovedcentraler … pumpe sine energimængder
ind». Det var nødvendig å få til en felles
utbygging for hele landet. Utbyggingen
ville komme på 7–800 millioner kroner,
og ledende finansfolk hadde forsikret
de tre ingeniørene om at planen lot seg
finansiere. Med de store inntektene som
blant annet handelsflåten og fiskeriene
hadde tilført landet under krigen, ville
norsk kapital alene kunne finansiere
prosjektet. Utbyggingen burde gjennomføres av et selskap hvor både staten,
landets kommuner og private interesser
hver gikk inn med en tredel av kapitalen. De tre ingeniørene la stor vekt på de
mulighetene som planen ga for nasjonal
selvberging. Ikke bare kunne man gjøre seg omtrent uavhengig av importert brensel. Men de anlegg som var nødvendige for å gjennomføre planen, «kan så at si i sin
mindste detalj utføres her i landet ved norsk arbeidskraft og norske materialer». Det
eneste man savnet var et jernverk med tilhørende valseverk. Et slikt måtte ses «som
en integrerende del av planen».
Slike holdninger fra representantene for storindustrien kan kanskje synes underlig. For oppbyggingen av denne industrien hadde utenlandsk kapital spilt en viktig
rolle. Selvbergingstanken kan også synes å stå i kontrast til storindustriens internasjonale orientering. Men de tre ingeniørene så knapt utenlandsk kapital som et mål
i seg selv, mer som et nødvendig onde. Kloumann hadde for eksempel bygd opp
NACO som et rent norsk foretak.
At planer med store dimensjoner nettopp kom fra storindustriens ledere, var heller
ikke så rart. Tanken om et samarbeid mellom stat, kommuner og private interesser
innenfor privatrettslige organiserte aksjeselskaper hadde særlig rot i tysk industri og
elforsyning. Både Eger og Nissen var utdannet i Tyskland, og norsk ingeniørmiljø
var i det hele preget av tysk ingeniørkultur. Dessuten kunne de tre også ha mer personlige interesser av en omfattende satsing på vannkraftutbygging. Forslaget kunne
ses som et forsøk på å sikre avsetningen av storindustriens kraftressurser. Den høye
inflasjonen hadde forverret konkurranseevnen for den norske storindustrien, alminnelig forsyning i Norge måtte være et interessant alternativt marked.5

193

Innebygd koplingsanlegg på Mørkfoss.
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Den faglige kvaliteten på alle planforslag som ble presentert, var ikke alltid like
høy. Vassdragsdirektør Kristensen kommenterte situasjonen slik: «Jeg kan ikke i
denne tid hvor så mange ‘landsplaner’ dukker op, undlate at bemerke, at den, der
uten det nødvendige materiale illustrerer sine mere eller mindre værdifulde ideer til
et landsnet ved endel streker på Norgeskartet og utgir dette som utkast til landsnet
for elektricitetsforsyningen enten driver bevisst reklame eller er blottet for forståelse
av hvordan en sådan landsplan bør utarbeides.»6 Likevel måtte den brede politiske
og faglige oppslutning om plan, sentralisering og store enheter gjøre det lett for
regjeringen Gunnar Knudsen i 1918 å foreslå at det ble utarbeidet en egen landsplan
for elforsyningen.

P L A N E L L E R « NAT U R L IG U T V I K L I N G » ?
Stortingsproposisjonen «Om bevilgning av kr. 50 000,00 til en kommission til utredning av spørsmålet om en landsplan for elektricitetsforsyningen» ble lagt fram
av arbeidsminister Martin Olsen Nalum sommeren 1918.7 Flere forhold begunstiget
plantanken. Både krigens problemer og gode statsinntekter hadde bidratt til generelt å bringe statens aktivitet opp på et høyt nivå.8 Vassdragsvesenets ingeniører var
i gang både med å planlegge flere kraftverkprosjekter og å utarbeide en samlet plan
for påtenkte statlige vassdragsreguleringer i Glommavassdraget. Dessuten var det
«kraftnød», skapt av et sterkt stigende elektrisitetsforbruk som både skyldtes høykonjunkturen og vanskelighetene med å skaffe importert brensel.
Stortinget bevilget enstemmig 50 000 kroner for å få en kommisjon til blant annet å utrede «spørsmålet om grundlinjer for landets elektricitetsforsyning». Kommisjonens medlemmer ble oppnevnt i januar 1919. Mandatet var å gi «en prinsipiell
utredning av de forskjellige spørsmål, som knytter sig til landets kraftforsyning og
dennes finansiering» og å legge «en generell plan for bygning av kraftverker med hovedledningsnet for de enkelte landsdele tillikemed finansplan». Mandatet var altså
vidt. Kommisjonen fikk hele 11 medlemmer. Ved siden av at kommisjonen måtte ha
tilstrekkelig faglig kompetanse, skulle alle landsdeler og de viktigste næringsgrener
og forbruksgrupper være representert.9
De to mest sentrale personer i kommisjonen var professor Olav Heggstad fra
NTH og NVEs generaldirektør Birger Stuevold-Hansen. Heggstad var den ledende
fagmannen med ansvar for den tekniske del av landsplanen, mens Stuevold-Hansen
fra april 1921 ble kommisjonens formann etter at den første formannen, sorenskriver
Søren Tobias Årstad, var gått ut. Både Årstad og Stuevold-Hansen var jurister, og
begge hadde tidligere vært statsråder under Gunnar Knudsen.
Sam Eyde var medlem den første tiden. For så vidt var storindustrien representert.
Men under arbeidet med å få satt sammen kommisjonen var det kommet kritikk
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mot manglende industriell tyngde blant de påtenkte medlemmer. Da departementet
spurte Jakob Nissen om å delta som elektroteknisk ekspert i kommisjonen, hadde
Nissen satt som forutsetning at kommisjonen ble forsterket med flere representanter
for landets industri og bankvesen. Nissen krevde blant annet at Sigurd Kloumann
skulle med. Nissen henviste til den planen som han, Kloumann og Eger sammen
hadde presentert for statsminister Knudsen i 1917. Kloumann ble imidlertid ikke
utnevnt til kommisjonen, og i sitt avslag til departementet skrev Nissen at han ikke
følte seg sikker på at kommisjonen var så sterkt sammensatt at den kunne klare å
løse oppgaven.10 Da Eyde allerede i desember 1920 ble fritatt fra sitt verv for å bli
landets første offisielle sendemann i Polen, var storindustrien uten representant i
kommisjonen. Ingeniør Johan Collett Holst fra konsulentfirmaet Elektrodrift var
kommisjonens elektrokonsulent, senere tekniske sekretær.
Oppnevningen og bevilgningen av de første 50 000 kronene til kommisjonens
arbeid var blitt vel mottatt også i det ingeniørfaglige miljøet. Men da proposisjonen
om en videre bevilgning til kommisjonen ble lagt fram i juli 1919, utløste det en del
motforestillinger både i og utenfor Stortinget.11 Professor Heggstad hadde lagt fram
et svært romslig budsjett for det tekniske landsplanarbeidet. Han ville blant annet
engasjere 44 ingeniører til å hjelpe seg. Kommisjonen mente den til sammen ville
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Odda smelteverk ca. 1910. Kraften fra
Tyssefallene, som muliggjorde reisingen av
prosessindustrien i Odda, sammenfatter på
mange måter vannkraftepoken i norsk historie
i første halvdel av forrige århundre. Amtmann
Sven Aarrestad sa det slik i 1913: «Når jeg ser
hvorledes store industrianlegg kan komme i
gang bare ved hjelp av tråder, som forbinder
fossefall langt borte, så forstår jeg ikke dette fullt
ut. Men så meget forstår jeg, at det er den nye
tid som kommer, det er den forhåpningsfulle
morgenrøden av en ny dag, med nye livsvilkår og
ny arbeidsglede.»
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trenge 500 000 kroner for terminen 1919–20. I tillegg forutsatte man at fylkenes
overingeniører sto til disposisjon. Fylkesmennene var allerede bedt om å opprette
egne elektrisitetskomiteer som kunne bistå kommisjonen.
Dette høye ambisjonsnivået ble ikke like godt forstått av alle. Da Stortinget diskuterte bevilgningen, henviste flere representanter til arbeidet med å reorganisere
vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Var det ikke naturlig at den nye store administrasjonen tok seg av det arbeidet som kommisjonen var tiltenkt? Vassdragsdirektør Ingvar Kristensen hadde frarådet at kommisjonen også skulle kartlegge landets
vannkraft. Vassdragsvesenet var allerede i gang med dette arbeidet, og det burde
etaten få fortsette med. Vassdragsvesenets ingeniørforening beklaget i et brev til
Skog- og vassdragskomiteen at det skulle opprettes et helt nytt organ til å utarbeide
en landsplan. På Stortinget var Høyres representanter Wilhelm Blakstad og Otto K.
Rømcke mest kritiske, først og fremst på grunn av den uklare arbeidsdelingen mel-
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lom kommisjonen og det nye forvaltningsorganet. Men kommisjonen fikk til slutt
sin halve million av et enstemmig storting.
Proposisjonen om landsplanarbeidet fra 1918 ble karakteristisk nok innledet med
«Bemerkninger om elektricitetsforsyningens stilling i andre lande». Inspirasjonen
fra utlandet var klar også her. Proposisjonen skisserte en allmenn utvikling «fra små
lokale privatanlæg til offentlige elektricitetsverker med vidstrakte fordelingsnet».
Men tanken om å samordne kreftene for å bygge større kraftanlegg med omfattende,
regionale forsyningsnett hadde også hjemlig rot. Proposisjonen ga en interessant
oversikt både over den historiske utvikling av norsk elforsyning og utfordringene
som fulgte med en videre elektrifisering. Særlig ble sambandet mellom etterspørselsutviklingen og den geografiske fordeling av vannkraften tillagt vekt. De aller
fleste kommuner hadde så langt kunnet erverve passende vannfall i rimelig avstand
fra sitt forsyningsdistrikt. Følgen hadde vært «en række mindre, sterkt lokalt begrænsede anlæg». Mange steder var man nå kommet til et punkt hvor det verken var
mulig eller ønskelig å fortsette elektrifiseringen på denne måten. Særlig på Østlandet var elbehovet så stort at mindre vannfall ville monne lite. Andre steder var alle
rimelig utbyggbare vannfall i nærheten av forsyningsområdet allerede bygd ut. De
større vannfall som nå var aktuelle på Østlandet og Sørlandet fram til Stavanger, lå
fjernt fra befolkningskonsentrasjonene langs kysten: «Man har de største kraftkilder
beliggende der, hvor vore dalfører hæver sig mot høifjeldet. Man nævner fra nord
faldene i Vinstra, forskjellige fald i Valdres og i den øvre del av Hallingdal, Norefaldene, Mårelven i Østtelemarken, Tokeelven, fald i Topdalselven, Otteråen, Sira,
Kvina og Bjerkreimvasdraget.»

ELEKTRISITETSFORSYNINGSKOMMISJONEN AV 1919
Forslaget om å oppnevne Elektrisitetsforsyningskommisjonen (her: elkommisjonen)
ble lagt fram i St.prp.nr. 139 (1918) «Om bevilgning av kr. 50 000,00 til en kommission
til utredning av spørsmålet om en landsplan
for elektricitetsforsyningen». Innstillingen
ble lagt fram av arbeidsminister Fredrik
Olsen Nalum og var datert 7. juni 1918. Den
ble vedtatt av Stortinget samme år.
Følgende medlemmer ble oppnevnt til
elkommisjonen ved kgl.res. 24. januar 1919:
Professor Olav Heggstad, Trondheim.
Overingeniør Hjalmar Schreiner, Kristiania.

Stortingsmann Meyer Nilssen Foshaug,
Målselv.
Gårdbruker, forh. statsråd Aasulv Olsen
Bryggesaa, Hægebostad.
Godseier Arthur Krohn, Østfold.
Gårdbruker Thore Myrvang, Stor-Elvdal.
Fabrikkeier Karl Mjelva, Geiranger.
Generaldirektør Sam Eyde, Borre.
Banksjef Patrick Dahl Volckmar, Kristiania.
Direktør Jens Bache-Wiig, Kristiania.
Ved kgl.res. 4. april 1919 ble professor Bragstad fra NTH oppnevnt som medlem av
kommisjonen. Ved kgl.res. 3. desember 1920

ble minister Eyde fritatt og generaldirektør
Stuevold-Hansen i NVE oppnevnt i hans
sted. Ved kgl.res. 1. april 1921 ble sorenskriver
Årstad fritatt fra vervet som kommisjonens
formann og Stuevold-Hansen oppnevnt
som ny formann. Sorenskriver Årstad var på
grunn av sykdom forhindret fra å delta fra
april 1923. Banksjef Volckmar deltok ikke i
den avsluttende behandlingen av landsplanen
(Innstilling 5). Som kommisjonens sekretær
fungerte byråsjef Ole Miøen i Arbeidsdepartementet. Som elektroteknisk konsulent og
senere som teknisk sekretær arbeidet Johan
Collett Holst for kommisjonen.
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Å bygge ut slike fall ville den enkelte kommune knapt makte. Oppgavene var ikke
bare så store at kommunene ikke maktet dem. Lokale løsninger var også lite rasjonelle.
Et lokalt ansvar for kraftforsyningen førte til oppdeling av forsyningsområdene etter
administrative grenser «der ikke gir anledning til en rationel fordeling». Dessuten
måtte hensynet til de små kommunene ivaretas. Lokale løsninger var gunstigst for
de store kommunene som hadde et sterkt fortrinn i konkurransen om kraftkildene.
Kostbare overføringsanlegg kunne også gjøre det vanskelig for mindre kommuner å
skaffe seg tilstrekkelig kraft.
Det økende kravet til investeringer og til forsyningsområdenes størrelse var altså
en viktig bakgrunn for elkommisjonens arbeid. Elektrisitetens geografi samsvarte
ikke lenger med landets kommunale inndeling, og i framtiden ville misforholdet
bare øke. De organisatoriske rammene for elforsyningen måtte tilpasses disse nye
utfordringene. Det var likevel minst tre måter å overvinne kommunenes begrensninger på uten at utbyggingene kom ut av offentlig kontroll. En overgang til større
utbygginger ville kunne la ansvaret gå over til «kommunesammenslutninger eller til
amterne eller staten». Elkommisjonen skulle derfor anvise «linjerne for kommunernes, amternes og statens medvirkning og de derav flytende organisationsspørsmål».
Proposisjonen pekte på at det allerede var skjedd en viss tilpasning til den nye
situasjonen gjennom dannelse av interkommunale selskaper.12 Dessuten hadde enkelte fylker engasjert seg i elektrisitetssaken. Når departementet likevel foreslo saken
utredet, var det fordi det ikke var sikkert at en slik «naturlig utvikling» ville være
tilstrekkelig i framtiden.

E L KOM M I SJ O N E N S F O R SL AG
Kommisjonens budsjett for 1919–20 forutsatte at arbeidet ville ta ett år. Men først
etter fire år forelå innstillinger og lovforslag helt ferdige. Kommisjonen foreslo nye
lover på fem områder: organiseringen av den alminnelige elektrisitetsforsyning,
etableringen av en elektrisitetsbank, kommuners ekspropriasjon av vannfall, sikkerheten ved elektriske anlegg og rettsstiftelser i sterkstrømsanlegg. Et utkast til lov
om elektriske anlegg hadde ikke fått støtte fra kommisjonens flertall. Kommisjonen
la dessuten fram et forslag til landsplan.
Elkommisjonen holdt sitt siste møte 13. oktober 1923. Kommisjonens reformforslag var omfattende, og Heggstad og hans ingeniører hadde lagt ned et stort
arbeid i landsplanen. Likevel var ambisjonene langt mer beskjedne enn i mange
av planskissene som hadde vært diskutert i ingeniørmiljøet noen år tidligere. Konjunkturskiftet hadde både dempet troen på en fortsatt sterk vekst i elforbruket og
på statens evne til å investere store beløp i landets kraftforsyning. På den annen
side hadde det heller ikke vært noe premiss for kommisjonens arbeid at den skulle
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foreslå et landsomfattende forsyningsnett under en sentralisert, statlig ledelse.
De viktigste forslagene til regulerende tiltak fantes i utkastet til lov om elektriske
anlegg, om samarbeid mellom elektriske anlegg og om den alminnelige elektrisitetsforsyning. Lovforslagene kunne ses som en parallell til konsesjonslovene, men
primært tenkt anvendt på de kommunale enhetene i alminnelig forsyning. Direktør
Christian Lindboe i Vestfold kraftselskap uttalte seg i 1923 slik: «I koncessionspolitikken handlet det sig væsentlig om kapitalanvendelse for privatfolk, et aktieselskap,
eller utlændinger i forhold til det norske samfund, mens det i dette tilfælde handler
sig om kommuners og fylkers forhold til den norske stat.»13
Forslaget til lov om elektriske anlegg var ment å skulle erstatte tidligere lover som
gjaldt ekspropriasjon av grunn for overføringsledninger og sikkerhet og tilsyn ved
elektriske anlegg.14 Siden 1907 var det arbeidet med revisjon av det eldre lovverket.
Men det var vanskelig å finne de mest hensiktsmessige konsesjonsbestemmelser og
-vilkår. Som en rekke tidligere forslag til lov om elektriske anlegg kom også elkommisjonens utkast bare til å inngå som et av mange dokumenter i det videre arbeidet
med lovmaterialet.
Kommisjonens andre sentrale lovutkast gjaldt samarbeid mellom elektriske anlegg.
I konsesjoner som gjaldt bygging av elektriske anlegg, var det etter hvert blitt praksis
å føre inn et vilkår om samarbeid: «Konsesjonæren er forpliktet til efter bestemmelse
av departementet og på vilkår som dette fastsetter å samarbeide med andre kraftanlegg, når dette finnes hensiktsmessig av hensyn til den almindelige kraftforsyning.»
Loven om samarbeid mellom elektriske anlegg var tenkt å skulle utdype, konkretisere og skape organisatoriske rammer om en slik plikt til samarbeid. Men utkastet
skapte voldsomme reaksjoner. En komité oppnevnt av Norske Elektricitetsverkers
Forening og Norsk Elektroteknisk Forening i fellesskap mente at en lov på dette felt
var helt unødvendig, «stort sett kan det ikke påståes at samarbeidet mellem kraftanlegg er blitt hemmet på grunn av mangel på en lov herom». Ved å påtvinge partene samarbeid, ville man bare skape «mistroens kompaniskap». Der hvor partene
hadde gjensidig fordel av det, ville man i alminnelighet før eller senere komme til en
enighet og samarbeid. Komiteen mente utkastet tildelte staten «det fullstendige enevoldsherredømme». Poenget syntes ikke så mye å være ønske om samarbeid «som å
danne et nytt rettsgrunnlag for staten til å gripe inn i de enkelte anleggs selvbestemmelsesrett». På denne måten kunne man tvinge utviklingen inn i de baner «som
man på samme hold anser for heldige og formålstjenlige for landets elektrisitetsforsyning». På sikt sto man overfor en mulig overgang til full statsforsyning: «Man
står nu på skilleveien for prinsippene for landets elektrisitetsforsyning og der må
velges mellem statsforvaltningen og en fri demokratisk utvikling med selvbestemmelsesrett for distriktene. Velges den første linje, har det liten betydning, hvordan
denne lov blir. Denne linje vil så allikevel mere eller mindre hurtig føre til en hensyg-
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Mørkfoss–Solbergfoss kraftverk i Glomma,
fotografert kort etter at anlegget var ferdig i 1924.
Vannfallene som brukes i norsk kraftproduksjon,
er for det meste fall med stor fallhøyde, men
forholdsvis liten vannføring. Det var lenge lettere
å konstruere rimelige og effektive turbiner til
slike høytrykksanlegg enn til lavtrykksanlegg
hvor fallhøyden var lav, men vannføringen stor.
Mørkfoss–Solbergfoss er et typisk lavtrykksanlegg
og utnytter en fallhøyde som varierer mellom
23,5 og 16 meter. Da Mørkfoss–Solbergfoss
ble bygd, var francisturbinen mest aktuell
for lavtrykksanlegg. Senere ble de såkalte
kaplanturbinene mer vanlige ved små fall.
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nen av alle bestående organisasjoner for
elektrisitetsforsyningen og det blir kun
et tidsspørsmål når disse vil se sig nødt
til å overgå i statsforvaltningen.»
Nå viste det seg at elkommisjonens
tekniske utvalg ikke ville anbefale utkastet til lov. Utvalget mente at det ikke
var mulig å sikre seg mot feil og tekniske
vanskeligheter ved samkjøring. Samkjøring var så lite utprøvd at tiden ikke
var moden for å påby slikt samarbeid i
lovs form. Disse vurderingene fra det
tekniske utvalget førte til at heller ikke
kommisjonen som helhet ville gå inn
for lovutkastet. Det ble oversendt departementet uten kommisjonens endelige anbefaling.
Det tredje viktige lovforslaget gjaldt
alminnelig forsyning. Utkastet markerte
først et skille mellom offentlig og privat.
Det forutsatte at aktørene innen alminnelig forsyning skulle være staten, fylker og
kommuner. Private kunne bare få konsesjon der verken fylket eller kommunen selv
hadde besluttet å ta seg av forsyningen. Lovutkastet ga fylkene en særlig privilegert
stilling. Den normale ordning burde være at kommunene fikk kraft fra fylkesverk,
og at disse fylkesverkene skulle ha monopol. «Vore fylkesgrenser følger i stor utstrekning naturlige skillelinjer av såvidt utpreget karakter at de også danner naturlige grenser for elektrisitetsforsyningsområdet,» het det. Fylket kunne enten produsere kraften ved egne kraftverk eller kjøpe kraft fra andre, for eksempel fra staten.
Kommunene skulle normalt kjøpe kraften fra fylket og fordele den til forbrukerne.
Fylket kunne imidlertid beslutte selv å ta ansvaret også for fordelingen til den enkelte konsument. I alle fall kunne fylket levere direkte til større industribedrifter.
Hva skulle statens rolle være? Både lovutkastet og landsplanen var tvetydig. Kommisjonen så positivt på den sentrale plass kommunene, innbefattet fylkeskommunene, hadde fått i elforsyningen. Staten ble betraktet som en støttende instans. Uansett
hva man prinsipielt måtte mene om statens rolle, hadde den ikke finansiell styrke til
å kunne elektrifisere landet alene.
Staten skulle regulere og kontrollere. Dessuten kunne den overta som kraftprodusent i områder der heller ikke fylkene var naturlige forsyningsområder. Dette gjaldt
særlig på Østlandet, i Agder-fylkene og i Rogaland. «Statens byggevirksomhet må
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fortrinsvis omfatte de store kraftanlegg,» mente kommisjonen. I landsplanen var det
også forutsatt statsutbygginger i Finnmark, Narvik, Rauma- og Aurlandsområdet. I
Finnmark eide staten det vesentlige av vannkraften. I de øvrige områdene var det
jernbanens behov for kraft som motiverte forslaget om statlige utbygginger.
Slik kommisjonen motiverte loven, med en understreking av kommunenes og
fylkenes sentrale rolle og med staten primært i en støttefunksjon, kunne det synes
lite å frykte for kommunene. Men mange kommuner stilte seg skeptiske til fylkesforsyning – selv om det var landkommunenes egne ordførere som satt i fylkestinget.
Dessuten var det bestemmelser i lovutkastet som kunne nyttes til å innføre statsmonopol på bred basis. Det som skremte mange, var at lovutkastet åpnet for at NVE
kunne tildeles forsyningsmonopol. I utkastets § 16 het det:
«Når der er besluttet bygning av kraftanlegg eller overføringsanlegg for statens
regning, kan Kongen med Stortingets samtykke fastsette grenser for anleggets avsetningsområde. Der skal da ikke uten kongelig tillatelse kunne fordeles kraft fra annet
nytt anlegg innen området eller tilføres dette kraft til almindelig fordeling fra annet
anlegg utenfor området i større utstrekning enn før.»
Hensikten med denne bestemmelsen om statlig monopol var nok den beste, nemlig å kunne holde en rimelig kraftpris ved raskt å bringe belastningen ved statens
kraftverk opp til rimelig størrelse. Bygging av mindre anlegg innenfor statskraftverkets forsyningsområde ville hindre dette. Kommisjonen innrømmet at bestemmelsen betydde en avgrensning av det kommunale selvstyret: «Det kan ikke undgåes at
der herunder finner sted nogen begrensning av det kommunale selvstyre.» Kommunene og elektrisitetsverkene på Østlandet skjønte at dette blant annet kunne bety
stopp for egne utbygginger inntil Nore kraftverk og Mørkfoss–Solbergfoss fikk utnyttet sin kapasitet fullt ut. Dette var en begrensning de ikke ønsket. Bestemmelsen
om statsmonopol kunne senere også brukes for å realisere en mer offensiv statlig
elektrisitetspolitikk.
Utkastet til lov om alminnelig forsyning fikk i hovedsak en negativ mottakelse.
Stortingsmeldingen «Om Elektrisitetsforsyningskommisjonens innstillinger» fra
1928 fortalte om blandete reaksjoner. Sju fylker hadde sluttet seg til hovedlinjene
i forslaget, fem fylker frarådet fylkesforsyning, mens fire advarte mot «krenkelse
av den kommunale selvbestemmelsesrett». Ni byer advarte mot lovforslagets monopolordning, mens sju «intet har å bemerke». Tre byer fant at «forslaget går den
kommunale selvbestemmelsesrett for nær». Vel så viktig var det at de organisasjoner
som hadde uttalt seg, praktisk talt enstemmig gikk mot lovutkastet. Den norske
ingeniørforening, Norges Bondelag, Norges Byforbund og Norges Herredsforbund
fant «at forslaget går den kommunale selvbestemmelsesrett for nær».
Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet oppsummerte at tiden ikke var
inne for noen lov som ga monopol for fylke og stat, og departementet sluttet seg i alt
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vesentlig til Hovedstyrets konklusjon: «Det er meget mulig at en monopolordning
som foreslått av Elektrisitetsforsyningskommisjonen før eller senere kan vise sig
hensiktsmessig, men Hovedstyret anser ikke tiden å være inne for gjennemførelse
av monopol i elektrisitetsforsyningen.»

EN PLAN FOR HELE LANDET
«Om en landsplan for elektrisitetsforsyningen» var elkommisjonens hovedinnstilling. Den besto av to hoveddeler: Første del var en gjennomgang av de fleste
prinsipielle spørsmål som angikk elforsyningen: kraftbehovets størrelse, jernbaneelektrifisering, industriforsyning, organisasjon, økonomi, samkjøring osv. Så fulgte
professor Heggstads forslag til landsplan, et dokument på 400 sider. Landet var delt
opp i 117 forsyningsområder, og for de aller fleste områder var det utarbeidet planer for kraftanlegg, overføringslinjer og fordelingsnett. Landsplanens mange forsyningsområder viste at norsk elforsyning lenge ville fortsette å bestå av mange mer
eller mindre isolerte systemer. Mulighetene for en storslagen sentralisering var små.
«Hvor der har været anledning til det, har man projektert centralanlegg for større
distrikter,» het det. Men topografien satte grenser: «På de fleste steder legger imidlertid de geografiske forhold og den spredte bebyggelse vanskeligheter iveien for
en rasjonell elektrifisering. …» Selv om landsplanen etter manges mening gikk for
langt i sentralisering, viste den i hvert fall at planene om et landsomfattende overføringsnett var helt urealistiske.
Hva slags funksjon hadde man egentlig tenkt seg at landsplanen skulle ha? Skulle
den ha en bindende, retningsgivende eller bare en slags rådgivende karakter? Skulle
staten gjennom sin konsesjonsgivning sørge for at planen ble fulgt, eller representerte planen bare forslag til løsninger som kommuner og fylker kunne forholde seg fritt
til? Planarbeidets status var ikke blitt spesifisert i elkommisjonens mandat. Kommisjonen oppfattet selv planen som et veiledende arbeidsgrunnlag. Den henviste til at
liknende planer var blitt utarbeidet for jernbanen, havnevesenet og veivesenet. Det
hadde vist seg at slike planer kunne være til hjelp, «men at forholdene dog etter nogen års forløp er undergått sådanne forandringer at planernes direkte befølgelse er
blitt mere og mere vanskelig». Slik ville det også bli for elforsyningens plan. Kommisjonen hadde dessuten fått klar melding fra lokalt hold: «Det stiller sig derfor klart
for kommisjonen og det er under de møter man har latt avholde med distriktenes
representanter også fra disses side stadig blitt fremholdt at det ikke går an å fremlegge landsplanen som et for et lengere tidsrum bindende byggeprogram.»
Alt i alt ga kommisjonens store arbeid små resultater. De fleste forslagene fikk ingen eller en beskjeden betydning. Og mange møtte altså kraftig motstand fra kommuner og lokale elverk. «Utkast til lov om en elektrisitetsbank» mistet sin aktualitet
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ved opprettelsen av Norges Kommunalbank i 1927. Kommunalbanken fikk mye å si
for finansieringen av den kommunale elforsyningen. Kanskje var ikke all diskusjon
i kommisjonen om dette spørsmålet bortkastet; kommisjonens formann Birger Stuevold-Hansen ble bankens første styreformann.
Utkastet til lov om rettsstiftelser i høyspente sterkstrømsledninger gjaldt registrering av slike ledninger i panteregistrene, slik at de kunne brukes som sikkerhet
ved opptak av lån. Utkastet gikk inn som materiale i det videre arbeidet med dette
spørsmålet som i 1927 resulterte i en lov om registrering av elektriske anlegg.
Fra 1911 og 1912 fantes det lover om kommuners rett til å ekspropriere vannfall.
Lovene gjaldt imidlertid bare primærkommunene, ikke fylkeskommunene. Med
den sentrale betydning elkommisjonen tilla fylket, var det nødvendig med bestemmelser som sikret fylket tilsvarende muligheter til ekspropriasjon. «Utkast til lov om
kommuners ekspropriasjon av vannfall» var ment å sikre fylket fortrinnsrett til ekspropriasjon av vannfall foran kommunene. Heller ikke dette utkastet førte til noen
ny lov, men ble en del av grunnlagsmaterialet for arbeidet med ny vassdragslov.15
Birger Stuevold-Hansen ble innvilget avskjed som generaldirektør i NVE i statsråd 8. mai 1925. Til Tidens Tegn uttalte han ved denne anledning: «Selv om mit arbeide har været overmåte interessant, så har stillingen tillike været slitsom – og jeg
kan vel også si, nokså utsat. Det er mit ønske nu at få avløsning.»16 Motstanden mot
elkommisjonens forslag særlig fra lokalt hold bidro til å gjøre stillingen vanskelig for
Stuevold-Hansen. Elkommisjonen var blitt sett på som en trussel mot kommunenes
selvråderett. Som venstremenn flest hadde Stuevold-Hansen i utgangspunktet stor
tro på det lokale selvstyre. På et møte i Norsk Elektroteknisk Forening i 1924 understreket han at det kommunale initiativ også hadde hatt en sentral plass i elkommisjonens arbeid: «Grundlaget må bli det kommunale initiativ. Dette var også elektricitetskommissionens standpunkt trods de mange forbausende forvrængninger man
kan høre av kommissionens indstilling.»17
Vi skal komme tilbake til de lokale reaksjonene på elkommisjonens forslag. Først
skal vi imidlertid se hvordan industrien reagerte.

I N D U ST R I E N V I L HA D E N « T YSK E M O D E L L E N »
Framtredende ingeniører og sentrale representanter for storindustrien hadde altså
gått inn for plan og større enheter i elforsyningen. Likevel var industriens reaksjoner
på elkommisjonens innstillinger overveiende negative. Den norske ingeniørforening,
Norges Industriforbund, Norske private Kraftverkers Forening og Norske Elektricitetsverkers Forening avviste i hovedsak elkommisjonens forslag til organisering av
norsk elforsyning. Men premissene for avvisning var svært forskjellige fra kommunene. Det var ikke kommunalt selvstyre som opptok Norges Industriforbund.
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Kabelstrekking med håndkraft på Bastøy
Skolehjem i Vestfold.

Industriforbundet hadde i 1922 nedsatt en forsterket elektrisitetskomité til å gjennomgå elkommisjonens forslag.18 Her satt Knud Bryn, Sigurd Brinch, Francis Sønnichsen, Hartvig Irgens, Sigurd Kloumann, Eivind Hanssen og Conrad Wilhelm
Eger, menn med ledende stillinger innenfor elektroteknisk og kraftkrevende industri. Som vi har sett, hadde Eger og Kloumann sammen med Jakob Nissen sendt Gunnar Knudsen et forslag til landsplan i 1917. Men den gang hadde konjunkturene vært
helt annerledes enn i 1922 da industriforbundets komité arbeidet med sin innstilling
om elkommisjonens forslag. Var det igjen rester av trioens opprinnelige syn i komiteens innstilling?

1920–40: stat eller kommune?

Komiteen understreket at urasjonelle
ordninger av elforsyningen betydde dyr
kraft for industrien. Det var bare store
anlegg og store fordelingsdistrikter som
kunne sikre rikelig tilgang på billig kraft.
Selv fylkesanlegg ville som regel bli for
små. Det trengtes anlegg som hurtig fikk
full belastning, og dette kunne bare oppnås ved «å sammenknytte store dele av
landet til felles distribueringsdistrikter
og under forretningsmessig og teknisk
dygtig ledelse». Komiteen kritiserte at
konsesjonslovene var blitt brukt for å
hindre at private anlegg fikk levere strøm
til alminnelig forsyning. Private anlegg
var svært fleksible og kunne tilpasses
forsyningsdistriktene på en økonomisk
fornuftig måte: «Sådanne private anlegg
er nemlig ikke lokalt interessert. De
kommunale verker hadde også andre
hensyn å ta, både politiske og de å sikre
kommunene rikelig krafttilgang for lang
fremtid. Deres distribueringsdistrikt var
begrenset og det ligger delvis utenfor
deres interesse og oppgave å sørge for
de omliggende distrikter.» Elkommisjonens forslag var dårlig blant annet fordi
det nesten utelukkende baserte seg på et
offentlig engasjement: «De nu fremsatte
forslag til nye love peker hen på helt å
stenge for den frie konkurrance, og overlate til staten helt å bestemme ordningen
av elektrisitetsforsyningen for kommuner og fylker.» Organiseringen av NVE og
kommisjonens lovutkast pekte i retning av at «staten kommer til å måtte overta all
energiproduksjon i vort land».
Elektrisitetskomiteens utredning konkluderte med det vi kan kalle en «tysk modell» for organiseringen av elforsyningen, og prinsippene var de samme som de Eger,
Kloumann og Nissen tidligere hadde lagt fram for statsminister Knudsen. Denne
modellen var basert på store enheter, planmessig utbygging og samarbeid mellom
offentlige og private interesser i privatrettslige former. I stedet for at staten skulle gi
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Ved Norsk Hydros salpeterfabrikk på Såheim,
som fikk elektrisk kraft fra Vemork, ble
produksjonen satt i gang i desember 1911. Dette
bildet er tatt kort tid etter at fabrikken sto ferdig.

noen elverk store avskrivningsbidrag, kunne tilsvarende beløp mot lav rente overlates til ett eller noen få større selskaper som på den måten kunne overta de mindre
lønnsomme elverkene. «Interesserte i et sådant selskap måtte være stat, kommuner
og private.» Statens og kommunenes deltakelse ville sørge for «den fornødne følelse
av stabilitet og tillid til at selskapet varetok almenhetens interesser». Samtidig ville
valget av aksjeselskapsformen sikre at bedriften kunne arbeide hurtig, billig og effektivt. Når privat kapital ble trukket med, ville de offentlige utlegg kunne reduseres.
Det var som å få både i pose og sekk: «Sådanne blandede selskaper er ikke nogen
ny idé. Allerede lenge har de været praktiseret i Tyskland, og Schweiz, og erfaringer
taler til gunst for dem. De har de fordele, som offentlige institusjoner utvilsomt har,
men ikke deres mangler. Dessuten har de de private selskapers store fordele.»
Her så man også en mulighet til å overvinne todelingen i elforsyningen. Større
industrielle foretak ville kunne foretrekke å få kraft fra et slikt kombinert selskap
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i stedet for å bygge egne anlegg. Komiteen henviste til planen til Eger, Kloumann
og Nissen. Man ville ha oppnådd helt andre resultater hvis denne planen var blitt
«grepet av myndighetene og utarbeidet, istedetfor å nedsette en stor parlamentarisk
kommisjon». Man innrømmet at planen ville ha vært lettere å gjennomføre da den
ble satt fram. Men den var samtidig tilstrekkelig elastisk til å kunne tilpasses endrede økonomiske forhold.
I et brev som var vedlagt komiteens innstilling, henviser Sigurd Kloumann nettopp til navn som Rjukan, Bjølve, Sauda, Høyanger og Tysse, kjente sentra for storindustriell kraftutbygging, når han skal eksemplifisere hvorfra et større kraftselskap
kunne få kraft. Kloumann var direktør både for A/S Saudefaldene og Høyanger-bedriften. Kloumanns forslag ville også bidra til at todelingen ble brutt ned.
Industriforbundet sendte innstillingen til Arbeidsdepartementet som ble anmodet om å «ta planen opp til alvorlig drøftelse».

Ø S T L A N D SP L A N E N
I tillegg til å utarbeide de større innstillingene og utredningene hadde elkommisjonen uttalt seg om en rekke mer konkrete spørsmål, særlig saker som gjaldt elforsyningen på Østlandet. Det var også her landsplanen hadde tiltenkt staten størst
innflytelse. Motsetningene mellom staten og elkommisjonen på den ene side og
kommunene og de lokale kraftselskapene på den andre kom derfor først og fremst
til uttrykk i denne landsdelen. Her var elektrifiseringen kommet lengst, veksten i elforbruket var sterk, og de lokale forsyningsnettene var i ferd med å knyttes sammen
til et større regionalt elsystem. Behovet for investeringer i store kraftanlegg og for å
koordinere og sammenknytte kraftstasjoner og ledningsnett syntes å kalle på statens
styrende hånd. Det var også her staten deltok direkte i utbyggingen av kraftkilder til
alminnelig forsyning, først og fremst Nore og Mørkfoss–Solbergfoss.
Sommeren 1922 reiste elkommisjonens formann Birger Stuevold-Hansen og professor Olav Heggstad rundt på Østlandet. I møter med lokale interesser presenterte
de kommisjonens tanker om landsdelens elektrifisering og om hvordan alminnelig
forsyning skulle organiseres. Østlandsplanen og lovutkastet om alminnelig forsyning var de første resultater av elkommisjonens arbeid.
I Telemark var det møte 12. august. Blant de frammøtte var direktør Nils Traaholt i Skiensfjordens kommunale kraftselskap og styreformannen i samme selskap,
Gunnar Knudsen, som begge var aktive opponenter mot kommisjonens forslag.19
At Gunnar Knudsen var så kritisk kunne synes underlig. Det var under hans tid
som statsminister at landsplanarbeidet var satt i gang og elkommisjonen oppnevnt.
Knudsen, som mer enn noen annen hadde drevet fram statkraftengasjementet, og
i 1909 til og med hadde antydet et statlig elektrisitetsmonopol, uttrykte nå skepsis
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mot statens innflytelse. I referatet fra møtet heter det: «Statsminister Knudsen uttalte at der var for meget centralisation og for stor overledelse – det er staten som
bestemmer over det hele og det er ikke heldig. Det er farlig at få en lov som likefrem
pålægger fylker og herreder at pådra sig utgifter. Han hadde sine betænkeligheter
ved hele loven og trodde det bedste vilde være om distrikterne selv tok sig av det og
ordnet sig etter evne og behov.»
Tidene hadde forandret seg, og det hadde politikerne også. Dessuten representerte Gunnar Knudsen i denne sammenheng Skiensfjordens kommunale kraftselskap,
et veldrevet kraftselskap som ikke ønsket statlig innblanding.
Diskusjonen om elkommisjonens reformforslag ble særlig ført mellom kommisjonens medlemmer på den ene side og representanter for Østlandets fylker, kommuner og lokale kraftselskaper på den annen. Argumentene ble knyttet an til grunnleggende politiske normer. Tilhengerne av plan og sentralisering syntes å legge vekt
på verdier som rasjonell utnyttelse av samfunnets ressurser, i denne sammenheng
vannkraft og utstyr for produksjon og overføring av elektrisk energi, og sosial og geografisk likhet i tilgangen til velferdsgoder, her elektrisitet. Motstanderne av elkommisjonens forslag hadde den bredt aksepterte normen om lokalt selvstyre som viktigste
referanse. «Naturlig utvikling» og «frivillig samarbeid» ble de retoriske alternativer
til «plan» og «sentralisering». Dessuten utfordret de påstanden om en positiv sammenheng mellom sentralisering og effektivitet og påpekte at den frie og naturlige
utvikling hadde gitt gode resultater: «Den frie utvikling har stort sett ført elektricitetsforsyningen ind i passende former for de forskjellige tilfælder, kommunale, interkommunale og fylkeskommunale, og det er at forutse, at en fri utvikling videre i
denne retning vil gi de bedste resultater.»20
Vi skimter konturene av to ulike modeller for utvikling, koordinering og organisering av store tekniske systemer og infrastrukturer. I den ene, som vi kan kalle
«nettverksmodellen», er forholdet mellom aktørene likeverdig og initiativet og kontrollen plassert «nede» i systemet. Samordning av ressursbruk og gjennomføring av
store prosjekter sikres gjennom frivillig samarbeid og frivillig tilpassing mellom systemets aktører kanalisert gjennom formelle og uformelle nettverk. I den andre «hierarkiske modellen» er det staten eller annen overordnet myndighet som gjennom
lover og forskrifter, eventuelt supplert med eget direkte engasjement, setter rammer
og leder systemets utvikling for å sikre best mulige løsninger. I norsk elforsyning var
det alltid snakk om kombinasjoner av frivillig samarbeid og hierarkisk regulering.
Men ulike interesser hadde forskjellige oppfatninger av hvor tyngdepunktet skulle
ligge. Hva skyldtes forskjellene i synspunkter?
Elkommisjonens innstilling om Østlandsplanen forelå altså i mai 1922. Omtrent
samtidig ble utkastet til lov om elektriske anlegg og et første utkast til lov om alminnelig forsyning, «organisasjonsloven», lagt fram. I ukene og månedene som fulgte
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ble elforsyningen på Østlandet, statkraftengasjementet generelt og elforsyningens
organisasjon heftig diskutert. Det var ikke alltid de enkelte spørsmålene ble holdt
like godt fra hverandre. Østlandsplanen gikk inn for at Nore skulle fullastes rimelig fort, noe som forutsatte at andre utbygginger på Østlandet måtte vente. Dette så
kommisjonen som samfunnsmessig lønnsomt. Det var ufornuftig å la vannet passere
utenom turbinene ved Nore samtidig som det ble investert penger i nye kraftverk
innenfor Nores forsyningsdistrikt. Dette betydde også at enkelte kommuner måtte
bli «påtvunget» statskraft. Frykten for en slik situasjon bidro til å skape kritiske holdninger også til kommisjonens forslag til løsning på de organisatoriske spørsmålene.
Men det var også eksempler på positive reaksjoner. Ulike synspunkter var koplet
til ulike lokale interesser. For å få fram variasjonsbredden i synspunkter skal vi ta for
oss reaksjonene på kommisjonens forslag i tre fylker: Oppland, Buskerud og Hedmark. Vi skal gå litt detaljert til verks for også å komme den lokale elforsyningen og

Tøyen transformatorstasjon i Oslo. Her ble
kraften til hovedstaden ført inn fra Kykkelsrud,
Mørkfoss–Solbergfoss og Rånåsfoss kraftverker i
Glomma. Stasjonen er tegnet av arkitekt Henning
Astrup. Første del av bygningen sto ferdig da
Kykkelsrud-overføringen begynte i 1917. Stasjonen
ble senere påbygd for å kunne ta imot kraften fra
Mørkfoss–Solbergfoss.
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variasjonene i den litt nærmere inn på livet. Gjennomgangen vil dessuten gjøre det
lettere å forstå hvorfor mulighetene for å få til en fylkesforsyning varierte.

Arendalskomfyren er for lengst glemt som
merkenavn for hvitevarer, men fra 1920årene gjorde innlagt strøm at mer og mer av
husarbeidet kunne overtas av elektriske apparater.

O P P L A N D : N E I T I L STAT, JA T I L
I N T E R KOM M U NA LT S A M A R B E I D
Representanter for områder som enten hadde god tilgang på billig kraft, eller som
kunne få det i rimelig nær framtid, var stort sett negative til å motta statskraft. De
mente gjerne at Nore-utbyggingen burde utsettes, og la stor vekt på verdien av det
lokale selvstyret. Vi kan bruke Oppland for å illustrere situasjonen og holdningene
i et slikt område.
Oppland var et fylke som var rikt på vannkraft. Men i motsetning til for eksempel Buskerud var det ikke dannet noen egen fylkesforsyning her. Oppland hadde
flere eksempler på hvordan det «naturlig» var oppstått lokale samarbeidsordninger
for å bygge ut noe større kraftanlegg. Seks kommuner hadde dannet Vest-Opland
kraftselskap som regnet med å ha god krafttilgang gjennom sin utbygging i Åvella
ved Randsfjorden. De fire Hadelands-kommunene var gått sammen i Hadeland
elektrisitetsverk med egen utbygging i Toverudelva. De fire kommunene på Toten
eide Toten elektrisitetsverk med egen kraftstasjon i Hunnselva. Lenger nord hadde
fire kommuner dannet Hunderfossen kraftselskap som kjøpte kraft fra Mesna kraftselskap. Mesna kraftselskap var eid av Lillehammer kommune.21 Med forholdsvis
mange slike interkommunale sammenslutninger, som hver på sin kant regnet med
en rimelig sikker krafttilgang, var det naturligvis vanskelig å få etablert fylket som
den sentrale instans for distriktets elforsyning.
Ønsket om å få stoppet en plan for ytterligere en interkommunal kraftutbygging
og å sikre avsetningen av statskraft var utgangspunktet for elkommisjonens ønske
om å bygge «Gjøvik-overføringen». Denne overføringsledningen skulle føre statskraft som var produsert ved Mørkfoss–Solbergfoss fra Minnesund til Gjøvik-området. Utgangspunktet var at Toten kommunale elektrisitetsverk, Gjøvik og NordAurdal kommune hadde dannet Faslefoss kommunale kraftselskap for utbygging av
Faslefoss i Nord-Aurdal. Etter elkommisjonens mening ville en slik utbygging redusere markedet for statens kraft. Dessuten ville den ikke sikre området tilstrekkelig
krafttilførsel lenger enn ut i 1930-årene. Derfor mente kommisjonen at statskraft var
et bedre alternativ enn en lokal utbygging.
Hva mente opplendingene selv? Møtet mellom representantene for Oppland fylke
og for elkommisjonen fant sted på Gjøvik 17. mars 1922. Møtet viste at den lokale
motstanden mot statlig samordning og statskraft var basert på et bredt spekter av
argumenter. Særlig sentralt var usikkerheten knyttet til statsforsyning. Lokal kontroll skapte større trygghet for priser og framtidige leveringer. For øvrig var det en
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lokal skepsis til statlig virksomhet som på mange måter minnet om den man fant i
det private næringsliv.
Fylkesmann Sigurd Lambrechts, som tidligere hadde vært formann for Vannfallskommisjonen av 1911, mente omsorgen for kraftforsyningen «burde være en kommunal sak». Dette hadde vært utgangspunktet for fylkets politikk. Staten måtte bare hjelpe
til der kommunene ikke klarte å skaffe kraft selv. Erfaringene med telefonen viste «at
forbindelse med staten ikke var fordelaktig». Formannen i fylkets elektrisitetskomité,
ingeniør Pedersen, argumenterte mot at Gjøvik og Toten skulle kjøpe kraft fra staten,
kommunene burde selv bygge ut Faslefoss. Da fikk man kraft som «man til enhver tid
var herre over». Ved kjøp av statskraft måtte man være «forberedt på pålegg» i prisen,
og dessuten var det ikke sikkert «at man fra staten fikk til enhver tid hva man trengte
av kraft». At vannkraftrike Oppland skulle få kraft sørfra «var som å sende høvlet last
til Gudbrandsdalen». Ordføreren i Etnedal, dr. Wischmann, pekte også på usikkerheten ved statsforsyning: «Her har man evnen til å hjelpe sig selv, og søker ikke statens
støtte. Man gir da først og fremst fra sig makten. Hvordan statens politikk blir i fremtiden vet man ikke. Man kjenner ikke de priser som engang blir fastsatt fra Nore og
heller ikke hvor beredvillig staten vil være til å skaffe kraft til enhver tid.»
Gjøvik-ordføreren Johan Granvin, som også var formann i Faslefoss-selskapet,
mente man burde fastholde det lokale alternativet. Det gjorde også fylkets overingeniør for elforsyningen, Nils Anker, selv om kraft fra Faslefoss ville bli noe dyrere
enn statskraft de første årene. Stadsingeniør Lind på Lillehammer mente elforsyningen «burde bygges på frivillige sammenslutninger, hverken fylke eller stat burde
gripe inn mere enn nødvendig». Lensmann Grinsrud fra Hadeland elektrisitetsverk
«trodde det var farlig for kommunene å gi fra sig makten til staten». J. Skoug fra
Fåberg hadde hatt konferanser med representanter fra Fåberg, Biri og Vardal «som
alle var enige i å ta avstand fra statens forsorg».
Fylkesmannens oppsummering var: «Opland ønsker ikke å tilknyttes statens
anlegg.» Men heller ikke private interesser var ønsket i den lokale elforsyningen. I
kommentarene til organisasjonsloven var det stor enighet om at «nye private elektrisitetsverker ikke må fordele kraft». Kommunene skulle være hjørnesteinen i Opplands elforsyning. Gjerne kommuner i samarbeid: «De interkommunale anlegg var
også samfundsforføininger. De var mere oversiktlige enn våre statsanlegg,» sa ordfører Eng fra Torpa.

BU SK E RU D : L A N D KOM M U N E N E SI E R
JA , B Y E N E N E I T I L STAT SK R A F T
Buskerud, eller mer presist landkommunene i fylket, var motstykket til Oppland. I
dette fylket var det vilje til å gi staten en betydelig rolle som kraftleverandør. Fylket
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var rikt på vannkraft. Men denne vannkraften lå så nær den store befolkningskonsentrasjonen rundt Oslofjorden at mange av de beste vannfallene tidlig var kjøpt
opp – blant annet av Oslo og staten.
Buskerud-byene Drammen, Kongsberg og Hønefoss hadde fått ordnet sin kraftforsyning rimelig bra. Drammen og Hønefoss samarbeidet dessuten med nabokommunene om kraftleveranser. Store deler av fylket var likevel uten sikker krafttilførsel.
Det syntes derfor fornuftig da landkommunene dannet «Fylkesforsyningen i Buskerud» og laget en plan for et hovedledningsnett og for kjøp av større kraftmengder
fra staten til fordeling mellom kommunene. Fylkesforsyningen hadde allerede stått
for formidlingen av kraft fra Rjukan gjennom den såkalte Rjukan-ledningen. Med
Nore kraftverk under bygging i fylket syntes det naturlig at staten måtte bli hovedleverandør.
Knapt noen annen vurderte et framtidig samarbeid med staten i så velvillige vendinger som overingeniør Sofus Larsen ved Buskeruds fylkesforsyning. I 1923 skrev
overingeniøren: «Ved den plan som fylkestinget i Buskerud herved har approbert,
vil fylkets hele kraftbehov i fremtiden bli overdradd statens anlegg ved Nore og er det
å håbe at man her kan opnå et samarbeide som kan være til begge parters velfærd og
trivsel, idet staten jo stort sett har de samme interesser som fylket, nemlig den ene:
Å få kraften utover i distriktene til billigst mulige priser, slik at elektrisiteten kan tas
i det samfundsopbyggende arbeids tjeneste og bli en løftestang for vårt folk, og ikke
en trykkende byrde som kvæler alt initiativ og foretagsomhet. … Det er derfor vårt
håb i Buskerud at staten, når Nore kommer til, vil holde priser slik at elektrisiteten
kan bli hvad den tilsier: Alles hjelper i et bedre samfunds tjeneste og ikke bare en
luksusartikkel.»22
I møtet med elkommisjonen understreket Sofus Larsen at Nore kraftanlegg måtte
bygges før det ble bevilget penger til å regulere i Glomma. En slik regulering var av
noen sett på som en billigere måte å skaffe ny kraft på enn å bygge Nore. Fylkesmannen og landkommunenes representanter stilte seg også positive til statkraftengasjementet. P. Skard fra Modum uttrykte det slik: «Elektrisiteten er ikke en vare som
der bør spekuleres med. Nu kan de sterke kommuner skaffe sig kraft og tjene på det.
Staten bør skaffe elektrisitet om mulig til alle kommuner.» Fylkesmannen var også
positiv til organisasjonsloven: «Buskerud hadde optat fylkesforsyning og herredsfordeling og fulgte således utkastets hovedprinsipp.»
Byene i Buskerud sto utenfor fylkesforsyningen, og spesielt Drammen var mot
statlig kraftlevering. Byen hadde tidlig skaffet seg gunstige vannfall og leverte forholdsvis betydelige mengder elektrisitet til distriktets industri. Nå var Drammens
borgere redde for å miste industrien som kunder, ved at påtvunget statskraft skulle
gjøre det nødvendig å heve prisen på elektrisitet. Direksjonsmedlem Jørgen Ringstad i byens elektrisitetsverk uttrykte seg klart og «krevet full frihet for Drammen til

213

214

statens kraft 1890–1947

å utvikle sitt elektrisitetsverk på den måte byen fant hensiktsmessig. Billig kraft var
et livsspørsmål for Drammen. Her er kraften produksjonsmiddel, i landdistriktene
en forbruksartikel». Ringstad «hadde ikke tillid til staten».

H E DM A R K : SP L I T T E L SE O G S Å B L A N T L A N D KOM M U N E N E
Hedmark var eksempel på en tredje type reaksjonsmønster. Det var store ulikheter
mellom kommunene i fylket når det gjaldt mulighetene for å kunne ordne kraftforsyningen på egen hånd – og dermed også når det gjaldt interessene for statskraft
og holdningen til elkommisjonens forslag. Fylket hadde lite vannkraft. Glomma
rant gjennom fylket fra nord til sør, men det var få fall som var verd å bygge ut.
Landsplanen hadde delt fylket i sju forsyningsområder. De grissgrendte områdene i
Nord-Østerdal, Engerdal, Trysil, Sollia og Stor-Elvdal skulle forsynes ved lokale utbygginger. Kommunene langs Mjøsa (tidligere Hedemark fogderi) og Solør–Vingerområdet ble derimot regnet som en del av østlandsområdet og skulle få statskraft
sørfra.
I Solør–Vinger-området hadde en rekke små kommunale elektrisitetsverk bygd
kraftanlegg og/eller ledningsnett under høykonjunkturen. Området var imidlertid
et godt eksempel på den mangel på koordinering, samarbeid og rasjonell drift som
elkommisjonens forslag hadde ment å bøte på. Det var bygd ledningsnett med stor
kapasitet som ikke ble utnyttet fullt ut, ofte fordi krafttilgangen sviktet. I dette området ønsket kommunene å få tilført statskraft.
Annerledes var det med Hamar og flatbygdene rundt Mjøsa, som på forskjellige
måter hadde fått sikret seg en ordnet kraftforsyning. Den største aktøren i området
var Hamar, Vang og Furnes kraftselskap. Selskapet hadde leid det meste av sin billige
kraft fra den betydeligste kraftprodusenten i fylket: Elverum kommune. Kraftselskapet regnet også med å få leid store mengder billig kraft fra Mesna kraftselskap hvis
selskapet fikk konsesjon på å bygge ut Moelva. Ringsaker og Nes fikk også kraft fra
Mesna og var dessuten i ferd med å bli medeiere i selskapet. Romedal tok sikte på å
bli med i Hamar, Vang og Furnes kraftselskap, og Stange hadde eget kraftverk med
leid tilleggskraft fra Akershus fylkes kraftverk ved Rånåsfoss. En rekke av kommunene i dette området hadde i fellesskap dannet Hedemarken kommunale kraftselskap for å erverve og bygge ut Vinstra. Kommunene i Mjøs-området var derfor ikke
interessert i en ordning med statskraft formidlet gjennom fylkeskommunen.
Fylket var altså splittet. Denne splittelsen var også tydelig i møtet mellom elkommisjonens og fylkets representanter. Fylkesmann Thorvald Løchen fortalte at
han i 1920 hadde foreslått for fylkestinget at det skulle etableres en fylkesforsyning
med ansvar for å skaffe kommunene kraft. Da hadde det vært kraft fra Rånåsfoss
som hadde vært aktuelt. Fylkestinget hadde for øvrig avvist fylkesmannens forslag.
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Løchen mente imidlertid at situasjonen kunne være noe annerledes nå et par år etter.
Med staten som leverandør var man «sikret for all fremtid». Statens tilbud lå lavere
enn pristilbudet fra Rånåsfoss og var ikke som dette knyttet til et minstekvantum
på kraftforbruket.
De vanskelig stilte bygdene gikk inn for statskraft og fylkesforsyning. En representant fra Ytre Rendalen «trodde det var heldig å tre i forbindelse med staten».
Representanten for Åsnes i Solør trodde «leie fra staten var heldig, det ga hurtigere
kraft og fra store anlegg». På den annen side uttrykte de mer heldig stilte kommunene skepsis til statlig forsyning. Ordfører Ausdal i Nes «fryktet at statsforsyning
ikke var heldig, og foretrakk å hjelpe sig selv». Elkommisjonens medlem, gårdbruker Thore Myrvang, som selv var fra Stor-Elvdal, aksepterte at det var «tvilsomt»
at Mjøs-bygdene ville ha fordel av elkommisjonens forslag om overføring av kraft
sørfra. Men dette måtte ikke hindre gjennomføringen av kommisjonens forslag, for
fylkets kommuner måtte stå solidarisk i dette spørsmål. «Staten var ikke så farlig
som fremstillet, tvertimot en tilflugt i nøden.»

215

Rånåsfoss kraftverk ble satt i drift i 1922 med
seks aggregater. Bildet viser monteringen av
turbin I i juli 1921. Turbinene ble levert av
det tyske firmaet J. M. Voith, Aktiebolaget
Karlstad Mekaniska Werkstad og Verkstaden i
Kristinehamn. Konstruksjonen av turbinene ble
regnet som krevende, og turbinene ble påstått å
være de største dobbelte horisontalturbiner som
til da var laget. Horisontalturbiner innebærer at
turbinakselen er horisontal.

216

statens kraft 1890–1947

Når det gjaldt organisasjonsloven, sluttet fylkesmannen seg til forslaget om monopolbestemmelser, men understrekte at de midlene som kommunene hadde nedlagt
i kjøpet av vannfall, for eksempel Vinstra, Funnefoss og Moelva, måtte kompenseres hvis et statsmonopol på krafttilførselen ble gjennomført. Staten måtte eventuelt
overta disse fallene.
Det var altså en svært nær sammenheng mellom de enkelte distrikters «kraft»interesser og deres meninger om statens rolle, om kommunens selvbestemmelse og
om Østlandsplanen. Lokalinteressene påvirket også de mer detaljerte forslagene i
planen: Østfold ønsket først regulering av Glomma, Vestfold mente Numedalslågen
burde reguleres først, og Buskerud gikk inn for at staten måtte prioritere utbyggingen av Nore.

U L I K E I N T E R E S SE R O G U L I K E F O R S TÅ E L SE SF O R M E R
Vi har sett at det skjulte seg klare distriktsinteresser bak henvisningen til det lokale
selvstyre som verdi og «nettverksmodellen» for organiseringen av elforsyningen. Vi
har også antydet at industriinteressene sto bak den «tyske modellen». Hva slags interesser lå bak den «hierarkiske modellen», ønsket om større statlig kontroll med

KRAFT TIL EKSPORT?
Fra 1918 til 1925 foregikk det diskusjoner og
undersøkelser om mulighetene for eksport
av kraft fra Norge til Danmark – enten
ved en kabel under Skagerrak eller ved en
overføring langs Sveriges vestkyst. I tilknytning til diskusjonene om dette prosjektet
ble også tanken om norsk krafteksport til
kontinentet, først og fremst Tyskland, luftet.
«Eksport til Europa må være løsenet,» uttalte ingeniør Sigurd Kloumann i 1923 – «vi
må se på oss selv som medlemmer av det
europæiske statssamfund,» understreket
han.
Entusiasmen for prosjektet syntes å svinge med de allmenne samarbeidsforholdene
i Norden. Men også nasjonale politiske
forhold spilte en rolle. Det ble hevdet at
regjeringen Gunnar Knudsen fram til 1920
hadde behandlet saken «meget formalistisk

og med stor kjølighet». I 1920–21 oppnevnte
imidlertid de tre lands regjeringer nasjonale kraftoverføringskomiteer som skulle
arbeide med spørsmålet. Disse komiteene
nedsatte igjen en egen ekspertgruppe som i
1922 la fram forslag om hvordan spørsmålet
kunne løses.
Danmark hadde basert sin elforsyning
på kullfyrte varmekraftverk, interessen for
norsk kraft varierte derfor med prisen og
leveringssikkerheten for kull. I 1918 var inntrykkene av leveringsvanskene og de høye
kullprisene under verdenskrigen levende. I
midten av 1920-årene var imidlertid kullprisene sunket, og kraftimport fra Norge
virket mindre attraktivt. Avgjørende for at
prosjektet ble lagt til side, synes det også å
være at man i Danmark nå regnet med et
meget lavt framtidig elektrisitetsforbruk.

Fordi de faste kostnadene ved norske vannkraftanlegg og et eventuelt overføringsanlegg ville være høye, forutsatte en rimelig
pris at det ble overført svært store mengder
elektrisitet.
Hele prosjektets tekniske gjennomførbarhet og økonomi hang sammen med
utviklingen av overføringsteknikken. En
eventuell sjøkabel under Skagerrak ville for
eksempel bli 15 ganger lengre enn den til da
lengste sjøkabel i verden (mellom Skåne og
Sjælland, lagt i 1915). En Skagerrak-kabel
på dette tidspunkt ville nok ikke blitt noen
suksess.
Diskusjonene om «interskandinavisk
kraftoverføring» stoppet foreløpig opp etter
1925. Prosjektet fra 1918–25 var imidlertid
bare begynnelsen på den lange historien
om norsk krafteksport.
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elforsyningen og bak forslaget om at fylket skulle bli en sentral enhet i bestrebelsene
på å elektrifisere landet slik elkommisjonen anviste?
Forslagene til landsplan og nytt lovverk representerte et forsøk på å gjøre det regionale og nasjonale nivå til referanse for hva som var effektiv ressursbruk og hva som
var en rettferdig fordeling av samfunnets ressurser. Kommuner og lokale elektrisitetsverk forsøkte også å nytte sine ressurser på en fornuftig måte, og de arbeidet for
at flest mulig av kommunens innbyggere skulle få del i elektrifiseringens gleder. Men
kommunens elverk var helt uten forpliktelser overfor innbyggerne på den andre siden av egen kommunegrense. På et visst tidspunkt ble altså de lokale referansene for
plan og rasjonalitet utfordret med krav om samordning på et «høyere» nivå.
Det kunne ikke bare være tendensene til vekst i det tekniske systemet som var
årsak til denne utviklingen. Hadde det bare vært teknikkens krav og muligheter som
skulle være utgangspunktet for hva som var rasjonelt, hadde heller ikke det nasjonale nivået vært akseptabelt som referanseramme. I mellomkrigstiden arbeidet de nordiske myndighetene med planer om eksport av kraft fra Norge. I 1922 la en nordisk
ekspertgruppe fram forslag om hvordan norsk kraft kunne overføres til Danmark.
Nordiske kraftoverføringer var altså mulig, men det ble ikke foreslått noen generell nordisk elforsyningsplan – selv om det ut fra en nordisk referanseramme både
kunne ha vært samfunnsøkonomisk og rettferdig ikke å la nasjonale grenser stoppe
kraftledningene. På Verdenskraftkonferansen i Berlin i 1930 la en norsk gruppe med
Birger Stuevold-Hansen i spissen fram planer om overføring av kraft fra Norge til
Tyskland. Avisene lanserte Norge som «kraftverk for Mellom-Europa».23 På samme
konferanse la en tysk ingeniør fram planer om et felles europeisk samkjøringsnett,
en eventuell overføringsledning fra Norge kunne ses som en del av dette nettet.24
Slike europeiske planer ble heller ikke realisert. Ulike typer av «vested interests» og
bindinger knyttet til eksisterende institusjoner er vel så viktige som teknisk-økonomisk rasjonalitet for spørsmålet om hvilket geografisk og organisatorisk nivå et
teknisk system skal planlegges innenfor.
På Stortinget var forslaget om en landsplan av noen blitt lansert for å sikre at
statens innsats i elforsyningen kom hele landet til gode, ikke bare Østlandet. UtkantNorges interesser talte altså for å bruke det nasjonale nivået som utgangspunkt for
planleggingen. Landsplanen var tenkt som et redskap til rettferdig fordeling av statlige ressurser mer enn som en plan for effektiv samordning.
At det regionale og nasjonale nivået nå utfordret den lokale planleggingshorisont
skyldtes også framveksten av nye ingeniørdominerte, administrative tyngdepunkter
innenfor den offentlige forvaltning. I tilknytning til det voksende statlige engasjement i elforsyningen ble Vassdragsvesenet, og senere NVE, betydelige aktører. De
hadde det nasjonale nivået som en naturlig referanse og innflytelse over utviklingen som et naturlig ønske. Vassdragsdirektør Ingvar Kristensen som i NVE ble fos-
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sedirektør og dermed «statkraftsjef», hadde jo ved flere anledninger argumentert
kraftig for et sterkere statlig engasjement i elforsyningen. NVEs elektrisitetsdirektør
ble Thomas Norberg Schulz som var en ivrig tilhenger av sentralisering og store
kraftverk.
Ambisjoner om kontroll, styring og store anlegg fantes også blant de overingeniørene for elforsyningen som ble ansatt i de fleste fylker omkring 1917/1918. Sammen
med fylkesmenn og fylkesingeniørene for veivesenet var også disse flere steder viktige pådrivere for å bringe fylket inn som en aktiv deltaker i elforsyningen. «Overingeniørene begynte alle en rastløs virksomhet, og da alle var unge folk med stor
virkelyst og en interessant opgave foran sig har de stort set i væsentlig grad fremmet
elektrisitetsforsyningen,» het det i en vurdering i Teknisk Ukeblad i 1923.25 Ambisjonene på fylkesnivå ble aktivt støttet av staten. Fylket ble også sett på som et mulig
styringsredskap for den statlige elektrisitetspolitikken. Større enheter, mer kompleks teknikk og mer krevende planleggingsoppgaver økte dessuten etterspørselen
etter sivilingeniører.
Inntrykket av at ingeniørenes rent tekniske og faglige interesser og orienteringer
kunne ligge bak en del av forslagene om plan og sentralisering, blir styrket blant annet ved en tilsynelatende mangel på økonomisk realisme bak de mange forslagene
om landsplan som ble satt fram i foredrag og i tidsskrifter. Direktør Wilhelm Blakstad kommenterte i 1919 situasjonen slik: «Jeg tror at de landsplaner som er fremlagt
vil komme til at koste så mange millioner – for ikke at si milliarder kroner – at man
næsten kan si at folk i dette land måtte spise elektricitet for at kunne eksistere, om
de ble gjennomført.»26
De ulike modellene for samordning og organisering av denne bransjens store
produksjons- og overføringsressurser formidlet ulike interesser, forståelsesformer
og verdier. Den «hierarkiske modellen» representerte først og fremst et ingeniørsynspunkt. «Nettverksmodellen» uttrykte lokale og kommunale interesser. Den
«tyske modellen» var storindustriens løsning. I det meste av 1920- og 1930-årene var
det nettverksmodellen som var på offensiven.

S E L G N O R E NÅ !
«Selg Nore nå!» foreslo direktør Nils Traaholt i Skiensfjordens kommunale kraftselskap som slagord for foreningen Samkjøringen i 1935.27 Og et av de mest radikale
innspillene i diskusjonen om statkraftengasjementet på Østlandet var forslaget om
at kommunene og de lokale kraftselskapene i Østlands-distriktet skulle overta Nore.
I så fall ville et samarbeid mellom kommunene erstatte statens rolle som kraftprodusent i dette området. Spørsmålet ble tatt opp og diskutert i kraftverkskretser som
en reaksjon på elkommisjonens utspill første gang våren 1922.28 Pådriver i denne
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saken var direktør Chr. Lindboe i Vestfold kraftselskap, som i et brev til sine kolleger av 29. mai 1923 understreket at staten antakelig bare ville bli glad for å bli kvitt
Nore:
«At planen vil bli hilset med glede av statsmaktene, som derved uten videre utlegg
for staten ser løst den store oppgave som nu hviler så tungt på den, er jeg forvisset
om. Underhåndsuttalelser til mig privat har gitt mig inntrykk av at planen vil falde
godt inn i regjeringens program, hvilket visstnok for en del må antas å bero på de
meget vanskelige utsikter for staten til å kunne skaffe tilveie tilstrekkelige midler til
Nores utførelse.»
Bortsett fra de økonomiske vanskeligheter, hvilke andre motiver skulle staten ha
for å trekke seg ut av et prosjekt som det hadde vært bred politisk enighet om at den
skulle gå inn i? Vi skal se på fem av Lindboes argumenter for at staten burde overlate
Nore til distriktene:

Fra Nore kraftanlegg i 1926. Mastetypen
i forgrunnen representerte et tredje steg i
utviklingen av en «statlig mast». Det var ingeniør
Johan Collett Holst som hadde hovedansvaret for
mastebyggingen i Vassdragsvesenet. Den første
oppgaven var Rjukan-ledningen. Mastetypen
som ble brukt her, viste seg imidlertid ikke å
være sikker nok når det gjaldt å forhindre at
ledningene slo mot hverandre. En ny mastetype
ble prøvd ut ved byggingen av Gjøvik-ledningen.
Der var den øverste og nederste tverrliggeren,
eller traversen, like lange, men holdt langt fra
hverandre. Heller ikke dette viste seg å gi stor nok
sikkerhet. Mastene ved Nore-ledningen fikk derfor
en øvre travers som var kortere enn den nederste,
slik som på bildet. Men denne masten hadde etter
Collett Holsts mening et «rent forrykt utseende».
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Produksjonshallen på Nore 1 under bygging. De
første aggregatene ble satt i drift i februar 1928.

statens kraft 1890–1947

1920–40: stat eller kommune?

221

222

statens kraft 1890–1947

1

2

3

4

5

Staten ville unngå konflikten mellom forretningsdrift og forvaltningsoppgaver. Som kraftverkseier ville staten bli så engasjert at den ville bli «inhabil som
dommer».
Staten ville unngå samarbeidsvansker og avsetningsvansker. Lindboe forutså at
det ville bli samarbeidsvansker mellom staten og distriktene. Distriktene ville
primært se sine egne anlegg best mulig utnyttet og kunne se «store fordele i å
utbygge egne kraftkilder i stadig videre konkurranse med statsverket». Staten
ville derfor få vansker med å få avsatt kraften sin.
Staten ville unngå krav fra andre distrikter om tilsvarende store investeringer. «Under Stortingets behandling av spørsmålet om bevilgning til Nore er
der tydelig nok fremsatt krav fra øvrige landsdele, at hvis staten nu fortsetter
å bevilge til Nore vil også de øvrige landsdele ha sine bevilgninger,» påpekte
Lindboe.
Ressursutnyttelsen ville bli bedre. Et interessentskap ville etter Lindboes mening «oppnå en særdeles gunstig og bedre avpasset og elastisk avsetningsmåte
enn om hvert verk skal kjøpe kraft og avsette denne innen sitt område for sig
alene uten mulighet utad».
Det lokale selvstyret ville fremmes. «Man ville undgå en for stor statsfunksjonærisme, hvilket passer lite i vort land hvor hvert distrikt vet å verdsette
selvstyre,» mente Lindboe.29

Til tross for at Lindboes brev var merket med «Konfidentielt», fikk NVE tak i en
kopi. Allerede 9. juni 1923 møttes representanter for NVE og de aktuelle kraftselskapene. Generaldirektør Stuevold-Hansen understreket ifølge referatet fra møtet
at han «vilde ha satt pris på om han var blitt kjent med denne sak på en annen måte
enn skjedd, men det fikk nu være som det var». Lindboe forsikret at drøftingene
bare var på det innledende stadium, men at statsminister Abraham Berge under
en samtale hadde sagt «at der nok kunde være sammenknytningspunkt mellem en
sådan tanke og regjeringens politikk». Berge ledet en samarbeidsregjering mellom
Høyre og Frisinnede Venstre og hadde vært fylkesmann i Vestfold. Han var også
første formann i Vestfold kraftselskap som Lindboe ledet. Det var nok fra Berge
Lindboe hadde fått sine private underhåndsuttalelser om regjeringens stilling. Det
kan synes som et paradoks at statens fremste representant her kanskje opptrådte
som lokalpolitiker. Vi skal se at statsråd og generaldirektør Adolf Indrebø ved Oslo
Lysverker kom til å spille en liknende rolle i 1936.
Arbeidsdepartementet ga NVE i oppdrag å undersøke mulighetene for at et interessentskap kunne overta Nore. Responsen fra distriktene var imidlertid dårlig. Når
det kom til stykket, viste det seg at distriktsinteressene i denne omgang likevel ikke
ønsket å overta Nore.
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Etter at Nore sto ferdig i 1928, oppsto det – som Lindboe hadde forutsagt – en
rekke konflikter mellom staten og kraftselskaper på Østlandet. Blant annet var det
vanskelig for partene å bli enige om prisen på Nore-kraften. Under prisforhandlingene mellom NVE og kraftkjøperne i 1929, gjorde Arbeidsdepartementet det klart
at man «ikke ville ha noe å bemerke ved at spørsmålet om et økonomisk fellesskap
eller eventuelt salg av kraftverket ble gjenstand for drøftelse under forhandlingene».
Dette ble gjentatt flere ganger. Det kan synes som om departementet ivret for å kvitte seg med Nore.
Prisforhandlingene ble brutt i 1932, men tatt opp igjen i 1935, sammen med spørsmålet om distriktene skulle overta Nore. Staten understreket at distriktene eventuelt
måtte overta hele statens engasjement på Østlandet; Nore kunne ikke ses isolert.
Skulle distriktene overta Nore, måtte de samtidig overta statens tredjepart i Mørkfoss–Solbergfoss og statens overføringsanlegg. NVEs generaldirektør Olaf Rogstad
understreket at hvis Nore ble solgt, måtte man være klar over «at det i så fall er slutt
med statens elektrisitetsforsyning på Østlandet, denne må da avvikle, idet de samfundsmessige forpliktelser ved statens elektrisitetsforsyning må overtas av kraftavtagerne».
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Johan Nygaardsvolds regjering 1935. I
vannkraftpolitikken synes regjeringen
Nygaardsvold i hovedsak å ha videreført den
gamle Venstre-politikken. Finansminister
Adolf Indrebø var Oslos ordfører 1929–31 og
generaldirektør i Oslo Lysverker 1930–40.
Bildet viser regjeringen Nygaardsvold
foran Slottet etter utnevnelsen 19. mars
1935. Fra venstre: finansminister Adolf
Indrebø, forsvarsminister Christian
Fredrik Monsen, utenriksminister Halvdan
Koht, stats- og arbeidsminister Johan
Nygaardsvold, landbruksminister Hans
Ystgaard, handelsminister Alfred M. Madsen,
sosialminister Kornelius O. P. Bergsvik, kirkeog undervisningsminister Nils Hjelmtveit og
justisminister Trygve Lie.
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I 1935 skjedde det et viktig politisk skifte ved at Arbeiderpartiet ved statsminister
Johan Nygaardsvold overtok regjeringen. I Arbeiderpartiet sto imidlertid «kommunesosialismen» sterkt med representanter som for eksempel Torgeir Vraa og
Adolf Indrebø. Vraa som var med i direksjonen for elektrisitetsverket i Drammen
fra starten i 1916 til han døde i 1934, hadde vist liten begeistring for den konkurranse
kraften fra Nore representerte i forhold til industrikundene i Drammens-området.
Adolf Indrebø som hadde vært generaldirektør i Oslo Lysverker fra 1932, la i juni
1936, som regjeringens finansminister og fungerende arbeidsminister, fram en stortingsmelding: «Om spørsmålet om salg av Nore kraftverk.»30 Meldingen hadde ingen klar konklusjon, men departementet mente at det var gode grunner til at elforsyningen på Østlandet i sin helhet burde overlates til distriktene selv. En slik grunn
var at «staten som kraftleverandør kommer i en mindre heldig dobbeltstilling, idet
den jo også har konsesjonsmyndighet». En annen grunn var at staten hadde «visse
vanskeligheter med avsetningen». Det er verd å merke seg at Indrebø som hovedstadens ordfører i 1929 hadde gått inn for at byen skulle kjøpe Kykkelsrud-anleggene
av Hafslund i stedet for å gi seg «staten i vold» og kjøpe kraft fra Nore.31 Det er vel
også klart at Oslo Lysverker ville ha fått sin broderlige andel av Nore kraftverk hvis
det ble solgt.
Det ble imidlertid ikke oppnådd enighet med kraftavtakerne om prisen. Tilsynelatende var det bare et par millioner kroner som skilte partene; staten forlangte
62 millioner kroner, mens distriktene tilbød 60 millioner. Forutsetningen var imidlertid at betalingen skulle skje mot et lån som skulle være avdragsfritt de fem første
årene. Det viste seg også at viktige lokale interesser særlig i Østlandets «utkantkommuner» ikke ønsket at staten skulle selge. Også Norges Industriforbund gikk mot
salg fordi forbundet var redd for at Oslo skulle få en for dominerende rolle i et nytt
selskap. Under behandlingen av saken i Stortinget 8. juli 1936 foreslo Skog- og vassdragskomiteen at meldingen ble vedlagt møteprotokollen. Stortinget vedtok forslaget, og tanken om salg av Nore var skrinlagt.
Med de bedrede konjunkturer steg også etterspørselen etter kraft. Dette var nok
en av grunnene til at det ikke ble noe av salget av Nore. Og det viste seg å bli full
oppslutning om de utvidelsene av kraftverket som regjeringen foreslo i annen halvdel av 1930-årene.

S TAT L IG ST Ø T T E T I L KOM M U N E R O G F Y L K E R
At regjeringer utgått fra Høyre og Frisinnede Venstre (1923), fra Venstre (1929) og
fra Arbeiderpartiet (1936) i utgangspunktet hadde stilt seg åpne for salg av statens
kraftverk til distriktene, sier mye om de lokale interessenes styrke. Det var naturligvis paralleller på mange andre områder. Helt fra annen halvdel av 1800-tallet hadde
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for eksempel spørsmålet om en statlig postsparebank vært oppe til diskusjon i Stortinget. Hensynet til de lokale sparebankene gjorde at tanken ikke lot seg realisere før
i 1950. Telegrafverket hadde også vanskelig for å få gjennomslag for sitt ønske om
et mer omfattende statlig telefonsystem. I mellomkrigstiden var fortsatt de fleste av
landets telefoner utenfor Oslo drevet av lokale telefonselskaper.
Et viktig statlig bidrag til mellomkrigstidens lokale elforsyning var den økonomiske hjelpen til kriserammede kommuner og fylker. Den kraftige ekspansjonen i
den kommunale elforsyningen under og rett etter første verdenskrig var finansiert
ved store låneopptak, ofte på lite tilfredsstillende vilkår.32 I 1925 var kommunenes totale lånegjeld på 1501 millioner kroner. Av dette var 735,5 millioner, eller 49 prosent,
lån til elverk og kraftutbygging. Med nedgangskonjunktur og deflasjonspolitikk etter
1920 utviklet det seg en omfattende gjeldskrise hvor staten kom inn blant annet som
mekler mellom kommunene og kreditorene og ved direkte økonomiske bidrag.
Staten hadde gitt kommuner og fylker støtte gjennom sin veiledningstjeneste og
senere gjennom bidragene til fylkesingeniørene. Men det hadde også tidligere vært
fremmet forslag om mer direkte økonomisk støtte til kommunale elektrisitetsverk.
På Stortinget i 1919 hadde Johan Castberg foreslått at «der av staten indtil videre ydes
kommuner og kommunale sammenslutninger rentetilskud til lån, som de optar for
at tilfredsstille befolkningens almene behov for elektrisk kraft …».33 Forslaget ble
enstemmig oversendt regjeringen.
I 1920 vedtok Stortinget å gi kommunene et lån på 50 millioner kroner for å sikre ferdigstillelsen av de elforsyningsanlegg som var under arbeid. Ved utgangen av
1922 var det meste av pengene lånt ut til 30 kommunale elektrisitetsverk. Men forholdene forverret seg stadig, og i 1923 aksepterte Stortinget en ramme på 3,25 millioner kroner for nye tilskudd til drift av «nødlidende kommunale elektrisitetsverk».
I 1927 kom Norges Kommunalbank i virksomhet, og gjennom de gunstige lån denne
kunne tilby, var den i høy grad med på å lette kommunenes gjeldskrise. Banken
hadde fra 1929 statsgaranti for sine innlån. Fra 1926 til 1938 sank kommunegjelden
300 millioner, eller omkring 20 prosent, ikke minst takket være Kommunalbankens
støtte.34
Men Stortinget vedtok på den annen side en rekke gjeldslover som åpnet for statlige inngrep i kommunenes drift. Historikeren Rolf Danielsen mener perioden fram
til 1920 kan oppfattes som det kommunale selvstyrets glanstid.35 Fra 1920 inntrådte
det et skifte. Danielsen mener tvangsinngrepene overfor det kommunale selvstyret
innebar «en knekk det senere aldri har overvunnet».36 Kommunenes tunge engasjement i elektrifiseringen hadde vært et overbevisende uttrykk for det lokale selvstyrets styrke, og staten hadde gjort sitt for å tilrettelegge for denne ekspansjonen.
I neste omgang ble det altså en foranledning for staten til å regulere og begrense
kommunenes selvstendighet.
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I 1937 regnet Hovedstyret med at staten gjennom nødslån og andre lån, garantier
og direkte bidrag hadde støttet kommuner og fylker med ca. 68 millioner kroner.37
Hovedstyret anslo at ca. 40 millioner kroner av dette var tapt. Til sammenlikning var
NVEs anleggskapital i kraftverk og ledninger til alminnelig forsyning38 ca. 88 millioner kroner, hvorav 35 millioner måtte anses tapt. Dette er naturligvis grove tall, men
det antyder at staten hadde formidlet en kapital til den kommunale elforsyning som
var omtrent 3/4 av den kapitalen staten hadde investert i egne anlegg i alminnelig
forsyning. Statkraftengasjementet og støtten til kommunale elektrisitetsverk framsto økonomisk sett som to nesten likeverdige sider av statens elektrifiseringspolitikk.
I 1938 ble en fast ordning for statsstønad til elforsyningen innledet med en bevilgning på seks millioner kroner. Hensikten var å fremme elektrifiseringen av landets
«mørke områder».39 NVE fikk i oppgave å forvalte ordningen.

L O KA LT S A M A R B E I D – E T A LT E R NAT I V T I L S TAT
Vi har sett at blant annet elkommisjonen mente at større forsyningsområder ville bli
nødvendig etter hvert som forbruket av elektrisitet økte. Dette var et argument for
at fylkene burde få en sentral stilling i elforsyningen. Men kunne det ikke også være
en løsning at sterke kommunale elverk i byene overtok ansvaret for forsyningen av
de omkringliggende landdistrikter? Det fantes eksempler på slike ordninger, men
mange så på det som uheldig for det kommunale selvstyret. I budsjettdebatten i
1920 hevdet Venstres Gunnuf Eiesland at slike ordninger ikke ga noen god løsning:
«Dersom t.d. bykommuner kjøper upp mykje vatskraft og byggjer ho ut, og so leiger
burt til grannekommunor rundt ikring, so vert grannekommuna i alle høve den,
som vert leiglending.» Det ideelle var etter Eieslands mening det interkommunale
samarbeidet.
Interkommunale elektrisitetsverk var en form for frivillig samarbeid mellom kommunene. Det kunne gi rom for en fornuftig systemvekst og lot kommunene få dra
nytte av fordelene med større anlegg. Interkommunale kraftselskaper som i hovedsak
konsentrerte seg om produksjon, var en annen samarbeidsform: Kommunene gikk
sammen om å gjennomføre en større kraftutbygging, men beholdt selv sine øvrige
kraftverk og ledningsnett. En tredje form for frivillig samarbeid kunne skje ved en
samkjøring av kraftverk.40 Samkjøringen forutsatte at kraftverkene ble koplet sammen
i felles ledningsnett. Ved en slik sammenkopling kunne sikkerheten i systemet økes,
siden kraftverkene kunne være gjensidige reserver for hverandre. Dessuten kunne de
hydrologiske ulikhetene mellom vassdragene utnyttes. Et slikt samkjøringsorgan for
kraftprodusenter utviklet seg først på Østlandet. I kapittel 7 skal vi se nærmere på de
tekniske sidene ved samkjøringen på Østlandet og Nores plass i denne. Her skal vi
først og fremst se på de organisatoriske forholdene ved samkjøringen.
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Kraftverksjef Johan Collett Holst i NVE mente at organet
for samkjøring av kraftverkene på Østlandet «burde være en
statsinstitusjon, hvilket den i tidens fylde sikkert også blir,
som det eneste logiske».41 Og på Østlandet ivaretok samkjøringen viktige oppgaver som gikk ut over både kommuneog fylkesnivå og som det kunne være naturlig å se som statlige oppgaver. Lenge virket samkjøringen dessuten som en
slags motpart i forhold til staten, blant annet i forhandlinger
om Nore-kraften.
Forut for dannelsen av en formell organisasjon for samkjøring på Østlandet hadde det utviklet seg ulike former
for kontakt og samarbeid mellom distriktets større elektrisitetsverk. Interessentskapet for Rjukan-ledningen hadde
skapt et forum for elektrisitetsverkene i Drammen, Buskerud og Oslo, men også direktør Christian Lindboe i Vestfold
kraftselskap var av og til på interessentskapets møter. Det
utviklet seg dessuten gradvis en begrenset samkjøring innen
tre hovedgrupper: Hafslund-selskapene utgjorde en gruppe,
Oslo og Akershus en annen og elverkene i Vestfold og Skiensfjorden en tredje. Men det var ikke noe skarpt skille mellom disse områdene. Elverket i Drammen samkjørte til tider
både med elverkene i Vestfold, Oslo og Akershus. Hafslundgruppen samkjørte av og til med Oslo og Akershus.42
I 1922 møttes noen av de lokale elverkene for å diskutere samkjøringsspørsmålet. Man dannet «Fælleskontor for
Kristianiafjordens Elektrisitetsverker» for å lette utvekslingen og utnyttelsen av ledig
kraft. Hovedstadens elektrisitetsverk var hovedaktøren i dette samarbeidet.43
I 1925 tok gruppen opp spørsmålet om en fastere organisasjon. En rekke arbeidsoppgaver for en ny forening ble spesifisert, og lover for «Oslofjordens elektrisitetsverkers forening» forelå i utkast. Organisasjonsarbeidet kom imidlertid inn i et nytt
leie ved at enkelte av gruppens medlemmer dette året startet opp forhandlinger med
staten om kjøp av kraft fra Nore. Det gjaldt Oslo elektrisitetsverk, Elektrisitetsforsyningen i Buskerud fylke, Vestfold kraftselskap og Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Kontraktene mellom staten og elverkene inneholdt et punkt om at kraftavtakerne i fellesskap skulle velge en samkjøringssjef som staten kunne forholde seg
til når det gjaldt regulering av spenning og periodetall. Dette var nødvendig fordi
generatorene på Nore skulle kjøres parallelt med avtakernes egne verker. Samkjøringssjefen ble også et nødvendig mellomledd for å koordinere kraftutveksling og
for å avtale driftsstans.

Sjef for statens kraftverk fra 1935 – her som stolt
brudgom. Johan Collett Holst (1878–1953) var
utdannet ingeniør fra den tekniske høyskolen i
Hannover i 1901. Han startet sin yrkeskarriere
ved NSBs maskinavdeling og fortsatte som
laboratorie- og stasjonsingeniør ved Kristiania
Elektrisitetsverk, som elektroingeniør ved
Mørkfoss–Solbergfoss og ved kraftoverføringen
Kykkelsrud–Kristiania. I 1929 ble Holst driftsleder
for statens kraftverk på Østlandet, og ved NVEs
omorganisering i 1935 ble han sjef for statens
kraftverker.
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Allerede anlegget av overføringsledningene for Nore-kraften hadde reist en del
spørsmål som gjorde det ønskelig med en samordning på avtakersiden, og fra januar
1926 fungerte direktøren for elektrisitetsverket i Oslo, Ragnvald Steen, som foreløpig
samkjøringssjef for avtakergruppen. Steen forhandlet med staten blant annet om
innføringen av Nore-kraften til Oslo-området. I 1927 ble så «Samkjøringskomiteen
for kraftavtagerne fra Nore» dannet. På et møte i mars 1927 nedsatte avtakerne av
Nore-kraft en komité for å forhandle med staten om å få nedsatt prisen på Norekraft. Ved samme anledning ble driftsingeniør Hilmar Bärnholdt ved elektrisitetsverket i Oslo ansatt som ny samkjøringssjef.
Fra 1. oktober 1928, etter at Nore kraftverk med fjernledninger var satt i drift,
foregikk det en kontinuerlig samkjøring av elverkene på Østlandet. Kraftverkene og
overføringen i dette området var først nå blitt et sammenhengende og samvirkende
elsystem, en enhet der kjøringen av kraftverkene ble koordinert i forhold til hverandre og i forhold til arten av den samlede belastning. Driftsmessig var det gamle
«lokalistiske» elsystemet et stykke på vei blitt en sentralisert enhet.
Styringen av systemet foregikk fra tårnetasjen ved Oslo elektrisitetsverks stasjon
på Smestad. Her var lastfordelingssentralen, hvor informasjon om driften av kraftstasjoner, transformatorer og overføringsledninger kom inn slik at lastfordeleren
kunne bestemme fordeling av belastning, regulering av spenning og inn- og utkoplinger. Lastfordelerens beslutninger ble så formidlet til de enkelte driftsenheter over
telefon eller på annen måte. Men det var fortsatt det enkelte elektrisitetsverk som
var basis i Østlands-forsyningen. Det var her man tok de endelige beslutninger om
bygging av nye kraftverk, inngikk kontrakter med kunder og la planer for den framtidige utvikling.
Selv om ikke staten var med i Samkjøringen fra starten, spilte Nore kraftverk hovedrollen i den tekniske samkjøringen, og allerede i utformingen av kraftverket og
ledningsnettet hadde man tatt hensyn til at Nore ville spille en slik rolle.44 Det var
derfor av stor betydning at også Nores drift ble tilpasset resten av samkjøringssystemet. Skulle dette gå knirkefritt, måtte driften av det statlige kraftverket i viktige
henseender underlegges samkjøringssjefen, som var valgt av de lokale elverkene.
Dette satte til å begynne med NVE seg imot. Et uhell kort etter at Nore var satt i
drift høsten 1928, førte til en diskusjon om driftsledelsen ved Nore under feilrettinger kunne foreta koplinger som også fikk konsekvenser for det øvrige systemet
uten å forespørre samkjøringssjefen. NVE mente ja, mens Samkjøringskomiteen
mente nei. Historikeren Harald Rinde mener at denne konflikten uttrykte forskjellige grunnoppfatninger av Nores rolle: «NVE så altså Nore som et autonomt anlegg.
Avtakerne definerte Nore som et underordnet ledd i et regionalt system av samkjørende kraftverker.»45 Dette er nok satt på spissen, men til tider kunne det synes
som om dette var oppfatningene. Samtidig var det uenighet mellom staten og Sam-
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kjøringskomiteen om hvordan kraften fra Nore skulle fordeles mellom avtakerne.
Avtakerne mente at de burde kunne «forskyve» Nore-kraft fritt seg imellom. Staten
mente at en avtaker skulle betale ekstra for overforbruk når det ble tatt ut mer kraft
enn det som lå innenfor ordinær levering ifølge kontrakten, selv om det samlede
kraftforbruk fra avtakerne lå under det de totalt hadde rett til å ta ut. NVE ville
dessuten at slik forskyvning av kraften skulle varsles på forhånd. Det var imidlertid
vanskelig for staten å få inn de nødvendige oppgaver og avregninger fra medlemmene av Samkjøringskomiteen. Våren 1929 ga NVE etter og tillot «fri utveksling av
energi» – uten krav om overforbruksbetaling så lenge det samlede forbruk ikke gikk
ut over det kontraktene ga rom for.46
Samkjøringen ble formelt stiftet som forening i 1932.47 På dette tidspunkt var ca.
30 kraftstasjoner knyttet til samkjøringssystemet, som hadde en samlet ytelse på 2–3
TWh i året. Ved en effektiv samkjøring av alle kraftverkene på Østlandet regnet man
med å kunne vinne inn mellom 50–100 MW.
Med veksten i kraftforbruket ble motsetningene mellom staten og distriktene på
Østlandet mildnet. I 1937 la Samkjøringen til rette for at staten skulle kunne bli medlem av foreningen. Kraftverksjef Holst mente riktignok at det hersket «overdrevne
forestillinger» om hva det ville bety om staten gikk med i foreningen. Men den tilgang til foreningens statistikk som et medlemskap ville gi, forsvarte likevel medlemsavgiften. Dessuten «kan man ikke se bort fra den fordel det vil innebære rent
følelsesmessig å stå sammensluttet innen en forening, idet da det motsetningsforhold som ikke kan nektes har vært til stede mellem staten og forsyningsdistriktene
lettere kan utjevnes».48 1. juli 1938 ble staten medlem av Samkjøringen.

N O R E - K R A F T E N O G D E N F L E K SI B L E SE LV KO ST
Striden mellom staten og de kommunale elektrisitetsverkene kom også til uttrykk i
diskusjonen om prisen på Nore-kraft. Det var en kort økonomisk oppgangsperiode
i årene 1923–24 som bidro til at Oslo Gass- og Elektrisitetsverker, Skiensfjordens
kommunale kraftselskap, Vestfold kraftselskap og Buskerud fylke inngikk kontrakter om å kjøpe 43 MW statkraft fra Nore i 1925. Prisen var 90 kroner pr. kW pr. år
ved 6000 timers brukstid. For Oslo, Vestfold og Buskerud var kontrakten bindende
fra 1928 til 1938, mens den for Skiensfjordens kommunale kraftselskap kunne sies
opp allerede i 1933.
I 1926 var imidlertid økonomien på vei ned igjen, og i november 1927 kom den
første henvendelsen fra kraftavtakerne om å få nedsatt prisen fra 90 til 70 kroner
pr. kW. Så fulgte endeløse forhandlinger om en eventuell prisnedsettelse helt fram
til nye kontrakter ble inngått i 1938. I disse forhandlingene ble det lansert en rekke
forslag om prinsipper for prissetting av statens kraft. Nå kan beregninger av kraft-
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antall el-motorer 1911–48 i tusen
Tallet på elektromotorer økte jevnt etter
introduksjonen omkring århundreskiftet, men
med en særlig sterk vekst i slutten av 1930-årene.
Det er interessant å merke seg at tallet på motorer
fortsatte å stige også under den økonomiske
krisen i 1920- og 30-årene. Det er grunn til å
tro at introduksjonen av elektrisk motordrift
var et aktivt bidrag til at krisen ble overvunnet.
Eltilsynets statistikk.
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pris være svært komplisert. Dels fordi elektrisitet har mange kvaliteter eller aspekter
(som spenning, strømstyrke, effekt, energi, perioder, faser osv.), dels fordi det til en
levering gjerne knyttes en rekke betingelser om forsyningssikkerhet, nedtransformering, brukstid o.l. I tillegg kommer at de regnskaps- og kalkulasjonsprinsipper
som kan anvendes, er mange. Og her er det få objektive kriterier som gjelder.
Valgene ved prissettingen kunne deles i to hovedkategorier: de som gjaldt selve
prinsippet for prissettingen og de som gjaldt måten å regne på etter at prinsippet
var valgt. Utgangspunkt for mye av prisdiskusjonen var prinsippet om selvkost. De
fleste mente at staten burde beregne seg en eller annen form for selvkost. Men hva
slags selvkost? Da kravene om mer oversiktlig regnskapsføring i statsbedriftene begynte å gjøre seg gjeldende i 1920-årene, mente NVE at det var urimelig at en bedrift
som måtte ta samfunnsmessige hensyn skulle føre et regnskap på samme måte som
en privat forretning. Det ville bety en stadig akkumulering av underskudd. Hovedstyret foreslo som en løsning at kapitalen som staten investerte i kraftverk, kunne
betraktes som innskudd «altså ikke som lån, og ikke regne med rentetap lenger enn
til at vedkommende anlegg kom i drift».49 Når det utover i 1930-årene ble snakket
om selvkost, var det alltid med utgangspunkt i en sterkt nedskrevet verdi av kraftverkene. Nedskrivningene var gjort i forhold til den opprinnelige investerte kapitalen. Store deler av kraftverksbyggingen hadde skjedd mens prisene fortsatt var høye.
Selvkostprisen ville bli uakseptabelt høy hvis den skulle betales i deflaterte kroner.
Det ble også drøftet hvor lang avskrivningstiden egentlig burde være på statens
kraftverk. Dette valget fikk også konsekvenser for beregningene av selvkost. Heller
ikke her fantes det entydige kriterier. Poenget er at selvkostbegrepet var fleksibelt, og
at det dermed lett ble gjenstand for politiske vurderinger og forhandlingsstyrke.
Når avtakerne tilsynelatende greit hadde godtatt 90 kroner pr. kW i 1925, skyldtes
det nok blant annet at man hadde kostnadsnivået ved Rånåsfoss og Mørkfoss–Solbergfoss friskt i minne. Selvkost ved disse anleggene med tilhørende ledningsnett

motsatt side: En av Nore-ledningens master.
Mastebygging var en krevende jobb som dels
foregikk i store høyder. Konstruksjonen av master
var heller ikke lett. Johan Collett Holst opplevde
det slik: «Jo lenger man imidlertid beskjeftiger sig
med oppgaven dess mere lærer man dog å innse,
at noe mere innviklet og statisk ubestemmelig
byggverk enn en kraftledning finnes der ikke, og
man kommer til slutt til innledningen til den
sanne viden, nemlig erkjennelsen av at man intet
vet.»
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– og for øvrig samme vilkår som Nore – var henholdsvis ca. 190 og 160 kroner pr. kW
pr. år.50 Mot den bakgrunn virket 90 kroner pr. kW fra Nore som en rimelig pris.
Staten sto overfor flere dilemmaer. Avtakerne ville ha ens pris – samtidig som
ingen ville betale mer for kraften enn det de kunne skaffe seg på andre måter. Et så
stort og tettbygd konsumområde som Oslo ville være et attraktivt marked for andre
større kraftprodusenter. Her ville man kunne få avsatt store kraftmengder på ett sted,
og prisen pr. kW kunne derfor settes svært lavt. Fordi prisen for alle avtakerne skulle
være lik, ble den lave alternativ-kraftprisen i Oslo en slags maksimalpris for Norekraften – til tross for at en levering til andre avtakere betydde langt høyere kostnader
pr. kW. Kraftverksjef Holst oppsummerte situasjonen slik i 1939: «Eksempelvis kunde Norekraften vært levert 25 % billigere til Oslo enn til de andre Noreavtagerne på
forretningsmessig basis. Skal prinsippet om ens pris for alle på statskraften oprettholdes, må derfor enten en stor konsument som Oslo få greie sig selv, eller staten må
selge til de andre til 25 % underpris, og hvor blir det så av lønnsomhetslinjen, hvis
da ikke staten som den heldigvis hittil har gjort sitter inne med en så gunstig kraftkilde at den selv med ens pris kan selge lønnsomt til den aller gunstigst stilte.»51
I tillegg ville avtakerne ha kontrakter som var oppsigelige etter 5–10 år. Dette
mente Holst også gjorde det vanskelig for staten å følge en lønnsomhetslinje. Opparbeiding av et konsum var en langvarig prosess og forutsatte gjerne tap de første
årene: «Oparbeidelsen av konsumet må gi et underskudd som senere nødvendigvis
må optjenes. Og dette kan ta tid.»52 Når Nore-kraften i løpet av de ti første år hadde
opparbeidet et tilstrekkelig forbruk, kunne de lokale kraftselskapene eventuelt sette
inn egne kraftverk og være sikret full belastning fra første stund.
Men avtakerne hadde også store problemer. Så sent som i midten av 1930-årene
hadde Vestfold kraftselskap omtrent all kontrahert fastkraft fra Nore liggende usolgt.
For å få avsatt mest mulig ble den tilbudt som spillkraft. Spillkraften hadde lavere
pris, men kunne i prinsippet trekkes tilbake på kort varsel. Da hjalp det ikke så mye
om staten i 1932 senket prisen på alt kraftforbruk utover det kontraktfestede til 50
kroner pr. kW.
Avtakerne argumenterte for at en lavere Nore-pris ville gi høyere kraftkonsum,
slik at mindre vann ville renne unyttet forbi Nores turbiner. Kraftverksjef Holst imøtegikk dette resonnementet ved å peke på at strømavgiften for Nore på 1,8 mill. bare
utgjorde 9 prosent av hele Oslo Lysverkers utgiftsbudsjett: «Sett at Oslo fikk hele sin
nuværende Norekraftmengde helt gratis, så kunde de altså senke sine priser med
9 % og beholde samme balanse. Hvor meget tror man disse 9 % prisavslag vil gi
i øket forbruk. Tror man virkelig at nevneverdig meget mindre vann vilde rinde
unyttet i havet, selv om Staten gikk til den ytterlighet å gi Oslo helt gratis Norekraft.
Mon tro ikke de mange millioner i Mørkfoss–Solbergfoss og ledningsnettene innen
Oslo m.m. har ‘stengt’ vesentlig mer for utviklingen av elektrisiteten innen Oslo enn
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Nore og Statens stahet? Allikevel hører man aldri snakk om disse, men kun om de
stakkars få prosent hvormed Nore-prisen influerer på det hele.»
Holst mente at erfaringen viste et akkurat omvendt proporsjonalt forhold mellom
pris og forbruk: Ti prosent prisreduksjon ville bety ti prosent økning i forbruket.
Bare to prosent av verdien av industriens samlede produksjon var utgifter til elektrisitet, derfor var det også begrenset hva noen prosents svingninger i elektrisitetsprisen ville kunne bety for denne næringen.
Det var den stigende etterspørselen etter kraft fra 1935 som løste konflikten mellom staten og avtakerne også når det gjaldt prisspørsmålet. Konjunkturene hadde
snudd allerede i 1933. Oppgangen fortsatte utover i annen halvdel av 1930-årene, og
Nore kraftverk fikk hurtig merke skiftet gjennom økt etterspørsel. Ved siden av kontraktskraften ble levering av spillkraft til industribedrifter stadig viktigere for kraftverket. Denne spillkraftleveringen til smelteverker og dampkjeler bidro vesentlig til
at Nore kraftverk mot slutten av mellomkrigstiden gikk fullastet. I statsbudsjettet
1938–39 ble det satt av midler til et femte aggregat ved Nore.
I desember 1938 utarbeidet kraftverksjef Holst et P.M. som konkluderte med at
en fortsatt utbygging av Østlandets kraftkilder måtte settes i gang allerede førstkommende budsjettår «om ikke rasjonering av primakraftsalget skal risikeres».53 I
1936–37 hadde primakraftforbruket på Østlandet steget med 15 MW og i 1937–38 var
stigningen 30 MW. Kraftverksjefen mente man burde regne med en midlere stigning på 20 MW i året. Fordi byggetiden for nye kraftverk måtte regnes til ca. fire år,
var det viktig å komme i gang i tide. I 1939 ble ytterligere et aggregat vedtatt.
I februar 1940 uttalte Samkjøringens kraftforsyningskomité at det ville være rasjonelt og nasjonaløkonomisk riktig, og «at det er nødvendig å gjennomføre og fullføre
den forutsatte utvidelse av Nore I og utbyggingen av Nore II så hurtig som mulig,
eventuelt ved forsering av arbeidsdriften for å sikre Østlandets energiforsyning i de
kommende år».54
Det var igjen blitt samspill mellom det lokale og det statlige kraftengasjement. I
1938 ble nye kraftleiekontrakter avtalt til alle parters tilfredshet.

S TAT, F Y L K E E L L E R KOM M U N E ?
Statens engasjement i mellomkrigstidens elforsyning kom ikke til å bli ledet av noen
overordnet plan. Elkommisjonens plan for Østlandet fikk innflytelse på vedtaket
om bygging av Gjøvik-overføringen, men knapt på andre viktige avgjørelser. Kraftverksjef Holst oppsummerte i 1939 mangelen på plan i det statlige engasjementet
i elforsyningen slik: «Når en ser bort fra de seneste års krisemillioner, har statens
deltagelse i arbeidet for landets almindelige elektrisitetsforsyning aldri funnet sted
etter noen samlet plan eller etter faste, av statsmyndighetene vedtatte prinsipper.
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Staten har hittil bare sett det som sin opgave å
virke regulerende og støttende hvor de stedlige
forhold gjorde det ønskelig eller påkrevet. De enkelte tilfelle har derfor mer vært sett individuelt
og behandlet for sig. Dette kan jo for så vidt også
godt betegnes som et meget sundt prinsipp eller
plan.»55
Fylkesverket, som elkommisjonen hadde sett
på som en hensiktsmessig organisasjonsform,
mistet i mellomkrigstiden mye av sin prestisje.
De initiativene som fylkene hadde tatt, hadde
ført til store økonomiske problemer både for fylkenes og kommunenes økonomi. Ett eksempel på
dette var fylkesverket i Troms. Overingeniør Alf
Haaland, en av Olav Heggstads elever fra NTH,
hadde full av entusiasme gått i spissen for etablering av et fylkesverk i Troms med utnyttingen
av statens Bardufoss som hjørnestein i forsyningen. I 1936 fortalte Haaland i en artikkel om sine
erfaringer fra Troms. Fylkesverket forsynte på
denne tiden bare fem av fylkets herreder og var
i økonomisk henseende «et smertensbarn». Det
hadde vist seg ikke å være økonomisk gjennomførbart å bygge store kraftanlegg med vidstrakte
ledningsnett i Troms fylke. Bebyggelsen var for
spredt og kraftavsetningen for liten.56 Nå satset
Troms fylke på de små enheter, og Haaland gikk
i spissen for dette arbeidet: «Jeg har i de senere år
bygget en del sådanne småverk, både likestrømsog vekselstrømsanlegg, og det viser sig at disse
småverk går bra både i økonomisk og driftsteknisk henseende.»
Hva slags betydning hadde statens kraftverk
og overføringsanlegg for alminnelig forsyning
i mellomkrigstiden? Hadde engasjementet svart til hensikten? En begrunnelse for
statkraftengasjementet hadde vært distriktshensynet, at staten også ville ivareta utkantområdenes interesser – områder som ellers ville ha vanskelig for å få kraft. Var
det disse områdene som fikk kraft fra staten? Tvert imot. De største avtakerne av
Nore-kraft i midten av 1930-årene var Oslo Lysverker (20 MW), Vestfold kraftsel-
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skap (8 MW) og Buskerud (5 MW). Og i Buskerud var det stort sett bare de folkerike delene sør i fylket som fikk glede av statskraften. I tillegg leverte Nore en del
spillkraft til A/S Follum Træsliperi. Fram til 1934 leide Akershus elektrisitetsverk to
aggregater i Solbergfoss. Christiania Spigerverk fikk også kraft fra Mørkfoss–Solbergfoss. Jernbanekraften fra Hakavik og Mørkfoss–Solbergfoss kom bare Oslo-området til gode. Hva med Gjøvik-overføringen? For det første var dette et distrikt som
kunne ha skaffet seg kraft på annen måte. Hit ble det strukket linje fordi man planla
en alternativ utbygging. Stortingsrepresentant Nils Kulstad som stemte for denne
Gjøvik-overføringen, så ikke noe sosialt aspekt ved prosjektet: «Jeg kan ikke negte
for at det i ikke liten utstrækning vil bli en direkte statsstøtte til dette distrikt, et distrikt som man vel må karakterisere som et av de bedre stillede i landet. Det minder
mig om et gammelt ord som sier, at den som har meget, han skal få mere på bekostning av den som mindre har.»
I det vanskeligstilte distriktet omkring Kongsvinger fikk man imidlertid ikke
statskraft, selv om dette var forutsatt i Østlandsplanen.57
I stedet for å selge kraft under kostnadsnivå til de svake utkantkommunene, måtte
staten selge kraft under kostnadsnivå til de bedre stilte, sentrale kommunene på
Østlandet. Og den relativt billige Nore-kraften på Østlandet måtte mindre sentrale
områder være med på å «subsidiere». Var det en overføring fra de fattige til de rike?
I en rekke sammenhenger var den store innsatsen på Østlandet blitt sett på som det
første steg i en to trinns utvikling. Først skulle de tettest befolkede distriktene forsynes, slik at man her kunne opparbeide et overskudd. I neste omgang skulle dette
overskuddet brukes til å skaffe utkantdistriktene strøm. Det samme prinsippet var
blitt fulgt i mange kommuner og byer. Men så ble det altså ikke noe overskudd fra
statens kraftverker.
Vurderingen av hva slags økonomisk resultat statskraftverkene egentlig ga, ville
for en stor del avhenge av beregningsmåten. I Arbeidsdepartementets innstilling om
drift av statens kraftverker og reguleringsanlegg i året 1935–36 ble det regnet med
et underskudd på 2,2 millioner kroner. Nore, Glomfjord og Mørkfoss–Solbergfoss
bidro mest til underskuddet med henholdsvis 954 500, 444 900 og 303 150 kroner.
Generaldirektør Olaf Rogstad mente i 1938 at det var tapt 35 mill. gjennom statkraftengasjementet: «Til statens kraftverker for almindelig elektrisitetsforsyning er i alt
bevilget 88 mill. kr. Hertil kommer ca. 15. mill. kr. rentetap i byggetiden. Vi regner
nu at kraftverkene selv skulde kunne forrente og amortisere ca. 68 mill. kr. av de
nedlagte kapitaler – med de kraftpriser som nu er fastsatt. Ca. 35 mill. kr. må altså
avskrives som tapt.»
Hva hadde gått galt? Utviklingen av konjunkturer og prisnivå var avgjørende. Statens kraftverk var bygd under høykonjunkturen, men måtte selge sin kraft i en tid
med synkende prisnivå. Kostnadene på kraftverkene og overføringslinjene ble der-

Fra Follum Træsliperi, hvor det gjøres klart til
mottak av kraft fra Nore i 1935. Etter langvarige
og kompliserte forhandlinger hvor også Buskerud
Elektrisitetsforsyning og Norderhov kommunale
Elektrisitetsverk var involvert, godkjente
Stortinget i juni 1934 leveringskontrakten.
Kontrakten hadde en øvre ramme på 35 000
kW. Ved fabrikken ble det samtidig installert
elektrokjeler. Når det var ledig elektrisk kraft,
kunne disse elektriske dampkjelene nyttes i stedet
for de tradisjonelle kullfyrte kjelene. Leveringen
til Follum startet i september 1935 og bidro
vesentlig til å redusere kraftoverskuddet ved Nore.
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Et omformeraggregat ved Mørkfoss–Solbergfoss.
Omformeren produserte likestrøm som ladet opp
en akkumulator. Akkumulatoren ga strøm blant
annet til signal- og nødlyset.

for høye i forhold til den prisen avtakerne var villige til å betale. For avtakerne ble
dyr statskraft satt opp mot billig kraft fra egne prosjekter, kraftanlegg som kunne
bygges i en tid med et lavt prisnivå – som for eksempel Faslefoss, Hjartdøla og Moelven – prosjekter som staten fikk utsatt for å sikre avsetning av Nore-kraften.
Men hvis ikke Mørkfoss–Solbergfoss, Rjukan-ledningen og Nore var blitt bygd,
ville det sannsynligvis ha blitt bygd kommunale anlegg som hadde hatt tilsvarende
problemer å stri med – og hvor underskuddene ikke ville kunne ha blitt fordelt på
hele landets skattebetalere. Vi kan si at staten til en viss grad tok støyten for kommunene.
Mens den politiske og ideologiske debatt ofte satte statlig og privat virksomhet
opp mot hverandre, synes hovedmotsetningene i mellomkrigstidens elforsyning å
ha gått mellom staten og kommunene. I oktober 1935 holdt kraftverksjef Holst et
foredrag i Norsk Elektroteknisk Forening med tittelen «Nore og Nores fremtid». Her
antydet han at antistatlige holdninger var temmelig utbredt: «Jeg er stadig på ny
like forbauset over den almindelige mentalitet i borgernes forhold til staten og den
mistillit og forargelse som alt med statsstempel til enhver tid fremkalder hos den enkelte. Og aller mest bemerkelsesverdig er det i et tilfelle som det nærværende, hvor
jo sammenligningen er med kommunale og felleskommunale administrasjoner.»58
Nå var ikke en motsetning mellom stat og lokale aktører i elforsyningen oppsikts-
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vekkende. Bortsett fra Hafslund og noen få andre eksempler var de private aktørene
på denne tiden så godt som helt ute av alminnelig forsyning. Staten var kommunenes viktigste konkurrent – og samarbeidspartner.
Forsøket på å oppnå større statlig kontroll med alminnelige forsyning ble altså
«slått tilbake». De kommunale og lokale initiativ som hadde betydd så mye fram til
begynnelsen av 1920-årene, var blitt institusjonalisert som en bestandig del av den
norske elforsyningens egenart.
Når staten forholdsvis tidlig la til side sine ambisjoner om mer plan og sentral
styring i alminnelig forsyning, skyldtes det nok ikke bare konjunkturene. Effektiv
styring krever vanligvis at de styrende har en viss legitimitet hos og oppslutning fra
de styrte. Mangel på slik oppslutning kan ha bidratt til at statens styringsambisjoner ble lagt vekk. Kraftverksjef Holst mente så sent som i 1939 at Østlands-området
hadde vært best tjent med at staten overtok all framtidig kraftproduksjon og kraftoverføring i dette området. Men et slikt prosjekt syntes umulig. Det var «tvilsomt om
en slik statsforsyning lar sig gjennemføre på frivillighetens vei, og skal det tvang og
maktsprog til, fører det straks til mistillid og ‘sit down’ streik og vanskeligheter av
forskjelligste art».59 På ett felt gikk imidlertid staten regulerende til verks overfor
alminnelig forsyning: Det var vanskelig å få akseptert nye kraftutbyggingsprosjekter
på Østlandet så lenge staten ikke fant avsetning for Nore-kraften.
Når staten i annen halvdel av 1930-årene igjen «kom på banen», representerte den
ikke noen trussel mot kommunenes rolle i alminnelig forsyning. Kommunenes stilling syntes sikret for all framtid, enten de sikret sine interesser gjennom kommunale,
interkommunale eller fylkeskommunale ordninger. Allerede i 1923 hadde lederen
for elkommisjonen slått fast at «Elektricitetsforsyningen er blit kommunal og det i
en grad, så den aldri kan bli noget andet».60
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Kapittel 7
Statlig kraft til «borgerlige behov»

Statlige bedrifter som televerk, jernbaner, postverk og kraftselskaper skal både tjene penger og løse samfunnsoppgaver. De må
balansere hensynet til bedriftens lønnsomhet isolert sett opp mot
evnen til å løse andre oppgaver som politikerne ønsker å prioritere.
Driften av statskraftverkene var gjenstand for de samme avveininger. Det var få som mente at statkraftengasjementet skulle drives på
rent forretningsmessig basis, men det var strid om hvilken vekt de
samfunnsmessige hensyn skulle ha i forhold til kravet om inntjening og kostnadsdekning.
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nder statkraftengasjementets utforming fram til 1920 ble ikke denne
prioriteringen mellom inntjening og ulike samfunnsmessige hensyn
satt på spissen, selv om den ble drøftet, for eksempel i Vannfallskommisjonens innstilling fra 1914. Mange syntes å ha ment som statsminister Gunnar Knudsen, at statlige kraftverk både ville kunne tjene rikelig med penger
og samtidig være et redskap til å løse viktige samfunnsoppgaver. Da de årlige underskuddene fra de statlige kraftverkene begynte å hope seg opp i 1920-årene, ble
motsetningen mellom kraftverkenes inntjening og løsningen av de samfunnsmessige oppgavene tydeligere. Vassdragsvesenet kom under et sterkt krysspress. Statkraftverkenes dårlige økonomi gjorde det nødvendig å tenke mer forretningsmessig,
samtidig som lavkonjunkturen skapte et økt press fra næringsliv, arbeiderorganisasjoner og lokalsamfunn om å ta samfunnsmessige hensyn.
Avveiningen mellom inntjening og andre hensyn var ikke den samme for alle statkraftverkene. Som vi skal se i kapittel 8, kjøpte staten Glomfjord kraftverk for å tjene
penger på salg av kraft til storindustrien. I utgangspunktet var altså inntjeningen her
det viktigste. Derimot skulle ikke NVE tjene penger på kraftverk som solgte strøm
til statens eget bruk. NSB fikk kraft fra Hakavik til selvkost. Det samme prinsippet
gjaldt for de mindre kraftverkene som Vassdragsvesenet drev, og som leverte elektrisitet til andre statlige institusjoner.
Den tyngste delen av statkraftengasjementet var imidlertid innrettet mot alminnelig forsyning på Østlandet. Det gjaldt først og fremst Nore kraftverk med overføringsledninger, men også statens tredjedel av Mørkfoss–Solbergfoss kraftverk i
Glomma, den såkalte Rjukan-ledningen fra Rjukan til hovedstaden og Gjøvik-ledningen fra Minnesund til Gjøvik-området. Og nettopp det å skaffe rimelig kraft for å
dekke de «borgerlige behov» var Vassdragsvesenets viktigste samfunnsoppgave.
Men i tillegg til denne hovedoppgaven måtte Vassdragsvesenet både i planleggingen, byggingen og i selve salget av kraften foreta avveininger mellom inntjening
på den ene side og realisering av samfunnsmessige hensyn på den andre. Spare- og
forenklingskomiteen av 1932 mente at det som regel ble stilt «større krav til statsdrift
enn til privat drift, bl.a. fordi publikum anser seg som medeier i bedriften. Dette
medvirker til at statsdrift lett vil bli kostbar».
Nå kan uttrykket samfunnsmessige hensyn virke villedende. Få tiltak kunne komme hele samfunnet til gode samtidig. Kravet om at staten skulle ta samfunnsmessige
hensyn kom ofte fra mer avgrensede grupper som krevde å bli tatt særlig hensyn
til. Det gjaldt særlig industrien som leverte maskiner og materiell til kraftverk og
overføringsanlegg, de lokalsamfunn hvor kraftverkene ble bygd og arbeiderne ved
statens anlegg.
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Men også selve hovedoppgaven for statkraftengasjementet, leveringen av kraft for å
tilfredsstille de borgerlige behov, skulle bare komme noen få til gode. NVEs engasjement var i hovedsak innrettet mot de sentrale deler av Østlandet, et område som for
det meste var forholdsvis godt dekket med kraft fra før.
Det ble ikke bare stilt krav til Vassdragsvesenets utbygginger fra mange utenforstående interessegrupper. Blant dem som prøvde å påvirke beslutningene om statlige kraftutbygginger, var Ingvar Kristensen. Gjennom sin ledelse først av Vassdragsvesenet fram til 1921 og deretter av Fossedirektoratet i NVE fram til 1935, hadde han
et hovedansvar for byggingen og senere driften av statens kraftverk. Blant annet
gjennom artikler i pressen og sine innstillinger til departementet arbeidet dessuten
Kristensen aktivt for et bredest mulig statkraftengasjement, for at utbygginger skulle
komme i gang så tidlig som mulig, og at de burde være romslig dimensjonert. Kristensen ønsket å lede en etat med store og viktige oppgaver.
Det var altså mange interesser som prøvde å gjøre seg gjeldende, og som med

Mastekonstruksjon har i alle år vært en
av de største teknologiske utfordringene.
Hvordan oppnå stabilitet og sikkerhet under
alle slags værforhold i kombinasjon med
kostnadseffektivitet og krav til praktisk
anleggsdrift? Her ulike mastetyper ut fra Nore I.
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Vassdragsvesenet hadde også ansvaret for
en del mindre kraftverk. Dette er Langerak
kraftverk, som Medisinaldirektoratet bygde i
1913, og som leverte elektrisitet til Landeskogen
tuberkulosesanatorium i Bygland kommune
i Aust-Agder. NVE overtok kraftverket i 1925.
Hasselelva kraftverk i Sør-Trøndelag sto ferdig
i 1919 og leverte strøm til Agdenes festning.
Vassdragsvesenet overtok Kåfjord kraftverk i
Finnmark fra et nedlagt gruveselskap i 1916.
Vassdragsvesenet bygde om kraftverket slik
at det kunne forsyne nordlysobservatoriet på
Haldde med strøm. I 1936 bygde staten Mattisfoss
kraftverk til avløsning av Kåfjord.

større eller mindre rett kunne henvise til «samfunnsmessige» eller «sosiale» hensyn.
På den annen side var det en stadig kritikk av de statlige kraftverkenes store underskudd og en forventning om at det økonomiske resultat av driften måtte forbedres.
I dette kapitlet, som handler om statens rolle som produsent og transportør av
kraft til alminnelig forsyning på Østlandet, skal vi særlig legge vekt på å undersøke
hvordan ulike interesser forsøkte å påvirke statkraftengasjementets utforming, og
hvordan staten prøvde å ivareta balansen mellom de samfunnsmessige hensyn og
hensynet til statkraftverkenes økonomi.

F R A LYS T I L VA R M E – F R A P R I VAT T I L S TAT
Ingvar Kristensen sto altså lenge sentralt i arbeidet for å virkeliggjøre statens vannkraft- og elektrisitetspolitikk. Hvordan oppfattet han Vassdragsvesenets og Fossedirektoratets rolle? Hvilke oppgaver mente han staten burde ha i norsk elforsyning?
Vassdragsdirektøren knyttet utviklingen i statens engasjement nært til elektrisitetens økte betydning i husholdningene. I et foredrag i 1920 presenterte Kristensen
en lang utviklingslinje for elektrisitetens bruk i hjemmene: «For 10 år siden hadde
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vi elektrisitetens kamp mot lysoljene, nu
står kampen om kokningen i kjøkkenet
og om 10 år frem er det koksen i vore
ovner det gjelder.»1 De tre stadiene lys,
koking og oppvarming koplet Kristensen til tre tilsvarende stadier som karakteriserte elektrisitetens betydning for
folk. Til å begynne med hadde elektrisiteten nærmest vært av «luksuriøs art», i
1920 var den «av nyttig art», mens den
i framtiden ville bli av «nødvendig art».
Disse endringene fikk igjen konsekvenser for hvem som burde ha ansvaret for
elektrifiseringen: «For 10 år siden var
elektrifiseringen en privatsak, nu er det
en kommunal sak og i fremtiden vil det
bli en statssak.»
Hjemmenes behov for elektrisitet var
en sentral del av det som kaltes «borgerlige behov». De borgerlige behov var
igjen nærmest identiske med behovs- eller etterspørselssiden innenfor alminnelig forsyning. Uttrykket alminnelig forsyning dekket imidlertid også produksjonssiden, som først og fremst var de offentlige elverkene. Begrepene ble ikke alltid brukt
presist og entydig. Også uttrykkene «almindelige behov» og «borgerlig forsyning»
forekom.
Vassdragsdirektør Kristensen har tatt æren for å ha gitt uttrykket borgerlige behov
sin norske betydning.2 Ordet var egentlig hentet fra Sverige der det i hovedsak refererte til hjemmenes behov for elektrisitet, men «omplantet i vor jordbund» omfattet
det også gruve-, jernbane- og sporvognsdrift, gatebelysning og all industri unntatt
den elektrokjemiske og elektrotermiske. Dette var i samsvar med den todeling som
vi skisserte i kapittel 2. Kristensen delte i en annen framstilling elektrisitetens bruksområder i tre grupper: borgerlige behov, storindustri og eksport. Kristensen mente
at de borgerlige behov burde være en «prioritert klasse», og at det først og fremst
var disse behovene som måtte reserveres tilstrekkelig energi. Her hadde man med
forhold å gjøre som «på den mest intense måte direkte og indirekte griper ind i de
tusen hjems liv og trivsel».3 Blant de borgerlige behov mente Kristensen at hjemmenes behov for elektrisitet var viktigst. Vassdragsdirektøren grupperte i 1918 kravene,
eller behovene, etter prioritet i tre klasser:
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I 1928 var første byggetrinn av Nore I ferdig,
foreløpig med fire aggregater. Arkitektene Lorentz
Ree og Carl Buch kalte sin løsning «Kvernhus».
De neste aggregatene kom i drift henholdsvis i
1939, 1942, 1943 og 1955.
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antall installerte lyspærer 1911–39
i millioner
Mangedoblingen av tallet på installasjoner for
elektriske lyspærer i tidsrommet 1911–39 viser at
det elektriske lyset raskt utviklet seg fra å være
et luksusgode til å bli en selvsagt del av folks
hverdag både hjemme og på arbeidet.
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Den første klassen omfattet, igjen etter prioritet:
– energi til husbruk, til belysning, koking og delvis oppvarming av boliger
– huslig håndverk
– småindustri, innbefattet gårdsbruk og all drivkraft som kunne avløse menneske- og dyrekraft og damp, olje og gassmotorer i industriens tjeneste
Den andre klassen gjaldt industri som foredlet landets egne råvarer eller som
spilte en viktig rolle i landets husholdning. I denne kategori inngikk også flere
arter storindustri.
Annen storindustri. Her tenkte nok Kristensen særlig på aluminiumsindustrien som trengte importerte råstoffer.4

Storindustri med en viss hjemlig basis var altså nyttigere enn annen storindustri.
Likevel var det alltid viktig å reservere tilstrekkelig kraft for de borgerlige behov.
Kraftverkene skulle ikke levere elektrisitet til storindustrien bare for å sikre rask kapasitetsutnyttelse: «Er kraften engang tat i bruk av storindustrien, etableres herved
forhold som ofte er vanskelige å ændre,» mente Kristensen.5 Det var først og fremst
Vestlandets store kraftkilder som var aktuelle for ny storindustri, fordi der fortrengte
ikke industriens bruk av vannkraften de borgerlige behov. Kristensen var tilbakeholden når det gjaldt krafteksport. Det var i alle fall bare et eventuelt overskudd etter at
egne behov var dekket, som kunne eksporteres.
Kristensens klassifiseringer var gode oppsummeringer av de prioriteringer som
også rådet blant de folkevalgte fram til begynnelsen av 1920-årene: Husholdningenes forbruk var viktigere enn industriens produksjon; små bedrifter var mer ønskelige enn store; produksjon for hjemmemarkedet var viktigere enn produksjon for
eksport, men det var bedre med eksport enn med import. Statens oppgave var først
og fremst å fremme elektrisiteten som et velferdsgode for folk flest.
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koking og oppvarming 1911–39.
installert MV
Figuren viser installert effekt for koking og
oppvarming 1911–39. Til disse formålene ble
elektrisiteten tatt i bruk senere enn til belysning.
I byer med gassverk var gassen lenge en sterk
konkurrent til elektrisk strøm når det gjaldt
koking. Til oppvarming ble elektrisiteten først for
alvor aktuell fra slutten av 1920-årene, først og
fremst som et tillegg til annen form for fyring.
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At elektrisitetens betydning som velferdsgode så sterkt ble understreket, var ingen
selvfølge. Betydelige statlige investeringer i infrastruktur var gjort mer ensidig ut fra
hensynet til økonomisk vekst. Og i mange andre land var grunnlaget for den statlige
elektrisitetspolitikken nettopp oppfatningen av elektrisiteten som innsatsfaktor for
industrien og av kraftverk og overføringsanlegg som infrastruktur. For den svenske
statens tidlige engasjement i elektrifiseringen synes for eksempel hensynet til forsyningen av storindustri og annen industri å ha vært det viktigste motivet. I nærheten av
det statlige Vattenfalls kraftverk ved Trollhättan fantes det elektrokjemisk og elektrotermisk storindustri som etter 1909 nøt godt av svært gunstige statlige kraftpriser.6
Prioriteringen av de borgerlige og særlig hjemmenes behov preget også de kommunale elverkenes drift. I den offisielle norske oppsummeringen etter Verdenskraftkonferansen i London i 1924 het det at bruken av elektrisitet til borgerlige behov
og i hjemmene var blitt sett på som et viktig spørsmål ved konferansen, og «netop
på dette område viste det sig, at man hertillands var kommet betydelig længer end
noget andet land i verden».7 I en undersøkelse fra 1923 som ble publisert i tidsskriftet
Electrical World, gikk det fram at Norge lå desidert på topp når det gjaldt antall personer i boliger opplyst med elektrisitet i prosent av samlet innbyggertall.8 Selv om
mye tyder på at i hvert fall Sveits lå foran oss på dette feltet, er det ingen tvil om at
landets elektrisitetsverk hadde lagt stor vekt på hjemmenes elektrifisering.9
Måten elektrisiteten ble priset på, spilte en viktig rolle for hjemmenes bruk av
elektrisitet. Her sto Norge lenge i en særstilling: «Vårt land inntar i tarifmessig henseende en særstilling,» påpekte elforsyningskommisjonen av 1919.10 I verden for øvrig brukte man overveiende energitariffer, dvs. ren kilowatt-timebetaling. I Norge
var det fast årspris pr. maksimalt benyttet kilowatt som dannet grunnprinsippet,
altså effekttariffer. Med fast årspris ble husholdningene stimulert til å utnytte sitt
abonnement maksimalt, økt bruk av energi betydde ingen økt utgift så lenge man
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Lysreklamer og gatebelysning skapte nye, mer
innbydende urbane miljøer etter mørkets
frembrudd; her fra inngangspartiet til
Aftenposten. Men lysreklamene vakte også debatt.
Da Tiedemanns Tobaksfabrik i 1934 monterte
500 neonrør langs gesimser og kuppel på
Nationaltheatret med reklame for sigarettmerket
«Medina den milde», var protestene meget sterke,
men teatret trengte pengene.

holdt seg innenfor grensene for abonnementet. I en utredning fra 1926 om bruken
av elektrisitet i landbruket hevder Thomas Norberg Schulz at elektrisitetsforbruket
ved de enkelte gårdsbruk i Norge syntes å være stort sammenliknet med andre land.
Den vesentligste årsak til dette var elektrisitetsverkenes tariffpolitikk med fast årsavgift: «Det må ansees for utvilsomt at denne tariff i høi grad har vært medvirkende til
den betraktelige utbredelse som elektrisiteten har fått i norske hjem.»11
I de fleste tekniske framstillinger legges det vekt på at landets særegne tariffform
skyldtes at vannkraften hos oss spilte en viktig rolle alt tidlig i elektrifiseringen. På
grunn av kullfyringen var de variable kostnadene ved varmekraftanleggene store.
Derfor var det naturlig med energitariffer der prisen varierte i takt med forbruket.
Ved vannkraftverkene var det de faste kostnadene som dominerte, brukstiden var av
mindre betydning for elverkenes utgifter. Derfor syntes en effekttariff med en fast
årsavgift naturlig. Dessuten var de kommunale elverks tariffer mange steder gjenstand for en intens interessepolitikk. Ikke minst mobiliserte kvinnene når det var
snakk om å forlate den faste årsavgift, eller «vippe-tariffen».
Under inntrykket av de økonomisk vanskelige tider og med et hyppigere innslag
av konservative regjeringer i 1920- og -30-årene, skjedde det en justering av de politiske prioriteringer for elforsyningen. Endringene kom til uttrykk på flere måter.
Da elkommisjonen av 1919 la fram sitt endelige forslag til «lov om den almindelige
elektrisitetsforsyning» i 1923, var den ikke i stand til å gi en entydig orientering om
hva uttrykket «den almindelige elektrisitetsforsyning» egentlig dekket.12 Kommisjonen holdt fast ved at den elektrokjemiske og elektrotermiske storindustrien stort
sett måtte sørge for sin egen kraftforsyning også i framtiden. Det «offentliges forsorg» skulle i det vesentlige innskrenkes til «det såkalte borgerlige behov». Men hva
var borgerlige behov? I konsesjonslovene og kommuneekspropriasjonsloven var det
borgerlige behov definert som «en kommunes eller dens innvåneres behov for kraft
til lys, varme, gårdsbruk, håndverk eller småindustri». Kommisjonen mente imidlertid at uttrykket «småindustri» var for snevert. Bortsett fra den elektrokjemiske
og elektrotermiske industrien var vanligvis all industri som trengte elektrisitet til
drivkraft, henvist til den alminnelige forsyning, uansett om den var karakterisert
som småindustri eller ikke. Selv landets største mekaniske verksteder var kunder
hos kommunale elverk. Det samme gjaldt flere tremasse-, cellulose- og papirfabrikker. Det som måtte avgjøre om bedriften falt inn under alminnelig forsyning eller
ikke, var omfanget og arten av bedriftens kraftbehov, ikke bedriftens størrelse. Når
kommisjonen skulle begrunne hvorfor den elektrokjemiske og elektrotermiske storindustrien skulle holdes utenfor alminnelig forsyning, brukte den først og fremst
tekniske argumenter. Størrelsen på storindustriens forbruk ville kunne skape forstyrrelser i det vanlige forsyningsnettet, dessuten brukte mange smelteverk strøm
med et annet periodetall enn alminnelig forsyning.
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Elkommisjonens vurderinger representerte langt på vei en avpolitisering av skillet
mellom storindustri og borgerlige behov, og kommisjonens klare aksept av at «stor»
industri også var et ansvar for alminnelig forsyning, var en interessant endring av
de prioriteringene som var knyttet til den gamle begrepsbruken – som også hadde
motivert konsesjonslovgivningen. Småskalaideologien, understrekingen av det positive ved de små enheter, ble under inntrykket av den økonomiske krisen lagt til
side til fordel for en mer generell satsing på industriell utvikling. Enkelte politikere
syntes å snu de gamle vurderingene av elektrisitetens betydning helt på hodet. Under diskusjonen om ytterligere bevilgning til Nore kraftverk i 1925 gikk Helge Nilsen
Thune fra Bondepartiet inn for at staten skulle forlange 100 kroner pr. kW pr. år i
stedet for 90 kroner som regjeringen hadde foreslått. Thune mente elektrisiteten var
et luksusgode og burde behandles som en hvilken som helst annen vare. Samtidig
understreket han hensynet til statens inntjening. Det var ingen mening i at staten
skulle produsere og transportere luksusvarer uten at folk betalte det varen kostet.
Det var «berettiget at de som vil ha en luksusvare så å si, får finne seg i å betale det
som den koster …».13 Herman Løvenskiold fra Høyre var enig i at elektrisitet til
rent forbruk kunne være luksus, men kraften fra Nore ville ikke først og fremst gå
til forbruk, men til produksjon. Og tilrettelegging for produksjon var viktig: «Det
som det gjelder er å holde i gang store bedrifter som jernsmelterier, cementfabrikker
og tresliperier.»14 Bondepartiets Jon Sundby sa det slik: «Jeg synes det er betenkelig
også av den grunn at millionrullingen går vesentlig til konsumpsjon, ikke til produksjon, det er vel produksjon vi nu skulde trenge. Dette blir vesentlig til lys og til
kokning rundt omkring i hjemmene, det øker ikke produksjonen.»15 Oppfatningen
av elektrisiteten som et velferdsgode, som også staten hadde et ansvar for å bringe til
veie, var langt på vei konjunkturavhengig.

M Ø R K F O S S – S O L B E R G F O S S . F O R K R I ST IA N IA S SK Y L D ?
Staten leverte kraft til alminnelig forsyning på Østlandet fra to kraftverk: Nore og
Mørkfoss–Solbergfoss. Mørkfoss–Solbergfoss i Glomma kom først i drift. Den 21.
juli 1916 hadde Stortinget enstemmig og uten debatt vedtatt at staten og Kristiania
kommune i fellesskap skulle bygge dette kraftverket, og at staten skulle eie en og
Kristiania to tredjedeler.
Hva skyldtes dette samarbeidet mellom stat og kommune? Vassdragsdirektør
Kristensen så i 1919 på denne typen samarbeid som en måte for staten å få kontroll
over de kommunale utbyggingene på og som et første steg mot en senere full statlig
overtakelse av kommunenes kraftverk.16 Arbeidsminister Martin Olsen Nalum hadde samme år antydet et nærmest motsatt perspektiv: Slikt samarbeid kunne tenkes
som en form for statlig støtte til kommunenes kraftutbygging.
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I utgangspunktet var imidlertid statens samarbeid med kommunen om Mørkfoss–Solbergfoss verken et resultat av en langsiktig satsing for å oppnå kontroll over
kommunenes «spredte virke» eller et eksempel på et generelt virkemiddel til støtte
for kommunal kraftutbygging. Staten gikk heller ikke senere inn i tilsvarende samarbeidsprosjekter.
Det var hensynet til jernbanens elektrifisering som opprinnelig begrunnet statens
engasjement i denne delen av Glomma. Vi skal se litt nærmere på den kronglete
beslutningsprosessen som ledet fram til det endelige vedtaket i 1916.
Fra Øyeren og sørover i Glomma lå vannfallene som perler på en snor: Mørkfoss,
Vittenbergfoss, Halfredfoss og Solbergfoss. Staten kjøpte sine første fallrettigheter
i Mørkfoss i 1900 og de øvrige i 1906. Til sammen betalte staten 38 000 kroner for
disse rettighetene. Kristiania kommune hadde kjøpt Halfredfoss med strykene Vittenbergfoss og Skraperudfoss i 1898 og kjøpte Solbergfoss i 1906.
Mørkfoss var et lite fall, og fallhøyden varierte betydelig med vannføringen. Dette
gjorde det vanskelig å få til en rimelig separatutbygging av vannfallet. Selv om leveringen skjedde like ved kraftstasjonen, ville kraft fra en slik separatutbygging koste
langt mer enn kraft overført for eksempel fra Nore. Også for Kristiania ville en felles
utbygging være best.
Sommeren 1907 kom forhandlingene mellom staten og kommunen i gang. Både
vassdragsdirektør Kristensen og Arbeidsdepartementet stilte seg positive til et samarbeid. I kommunen gikk imidlertid planleggingen sent, og først i oktober 1909
kunne det såkalte Solbergfoss-kontoret sende departementet ferdige utbyggingsplaner. Våren 1910 syntes alt klart for en felles utbygging. Det var blant annet oppnådd
enighet om fordelingen av produksjonen i forholdet en tredjedel og to tredjedeler.
Av flere grunner ble det et opphold i forhandlingene. Etter en storflom i Glomma
i 1910 ble det reist krav om regulering av Øyeren. En slik regulering ville kunne
gi Mørkfoss et mindre fall og dermed redusere verdien av statens innsats i utbyggingen. Dette gjorde spørsmålet om eierandeler uklart. I Kristiania begynte man å
diskutere alternative måter å skaffe byen kraft på. Først i 1913 kom forhandlingene i
gang igjen, og i juni 1916 la arbeidsminister Andreas T. Urbye fram en proposisjon
om fellesutbyggingen.17
Staten begrunnet samarbeidet om Mørkfoss–Solbergfoss-utbyggingen med at
kraftverket ville kunne gi strøm til jernbanen. Staten hadde ingen annen større
kraftkilde i området, og det var regnet med at en elektrifisering av Østfoldbanen
ville kreve det meste av statens kraftandel i fellesutbyggingen.
Samarbeidet om utbyggingen av Mørkfoss–Solbergfoss ble likevel satt i gang uten
at det var gjort noe vedtak om å elektrifisere Østfoldbanen. Det forelå derfor ingen
sikkerhet for at statens kraft ville bli solgt. Vassdragsdirektør Kristensen hadde i 1914
vurdert det slik at den «videre elektrificering av Smålensbanen neppe kan forutsæt-
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tes at være nogen fjern mulighet».18 På tampen
av departementets arbeid med proposisjonen
presenterte imidlertid Kristensen en helt ny
vurdering om bruken av Mørkfoss-kraften.
Bare et par måneder før forslaget om utbygging ble forelagt Stortinget, påpekte vassdragsdirektøren at Mørkfoss–Solbergfoss var
mindre egnet som jernbanekraftverk. Hakavik var bedre egnet til denne oppgaven. Av
hensyn til de kraftstasjonene som lå nederst
i Glomma, var det ikke mulig å foreta den
regulering ved Mørkfoss–Solbergfoss som
ville være ønskelig for jernbanedriften. Det
ville derfor måtte produseres store mengder
spillkraft. Når trafikken ved Drammensbanen eller andre baner i framtiden var økt mer
enn det Hakavik kunne klare, ville imidlertid
Mørkfoss-kraften kunne skaffe den nødvendige energi til grunnbelastningen, mens Hakavik kunne ta toppene.
På den annen side kunne kraften fra dette Glomma-verket få betydning for alminnelig forsyning på østsiden av Oslofjorden. Vassdragsdirektøren påpekte den
regulerende virkning Mørkfoss-kraften kunne få i forhold til den monopolposisjon
Hafslund hadde i området: «Det monopol selskapet … i virkeligheten har, vil ved
den nuværende sterke utvikling på dette område kunne få uheldige følger for ordningen av distrikternes kraftforsyning.» I det endelige forslaget til utbygging la da
også regjeringen hovedvekten på hensynet til alminnelig forsyning.19 Departementet
regnet ikke med at kraften fra Mørkfoss–Solbergfoss umiddelbart ville kunne finne
lønnsom avsetning. Men kraftverkets naturlige forsyningsområde var så folkerikt
og utviklingsdyktig at staten innen få år ville få avsatt kraften. Staten forhandlet
allerede med Akershus fylke om salg av kraft. Derfor var det riktig også ut fra et
«forretningsmessig synspunkt» å delta i fellesutbyggingen.
Det skjedde altså i siste liten et skifte i begrunnelsen for statens deltakelse i Mørkfoss–Solbergfoss-utbyggingen. Hensynet til kommunen ble ikke understreket i
proposisjonen, men må ha betydd mye i hvert fall for når utbyggingen ble vedtatt.
Staten hadde ikke sikret seg kontrakter for levering til alminnelig forsyning, og det
forelå heller ikke noe vedtak om jernbaneelektrifisering som kunne begrunne utbyggingen. Men Kristianias utbyggingsønske hadde hele tiden lagt et press på staten.
Hovedstaden hadde tidlig planer om en separat utbygging av Solbergfoss som kunne tas i bruk hvis staten ikke samarbeidet. Ved en slik separatutbygging ville staten
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aldri fått noen lønnsom utbygging av Mørkfoss. De usikre avsetningsmulighetene
på kort sikt måtte veies opp mot mulighetene for inntjening på lang sikt. Hvis staten
hadde avslått en fellesutbygging, ville dette også ha betydd en mindre heldig utbygging for Kristiania kommune. Et slikt avslag kunne ha ført til politisk uro. Siden
staten var presset til å gå med på en fellesutbygging, prøvde man å begrunne en slik
utbygging på best mulig måte. Først med henvisning til elektrifiseringen av jernbanen, deretter ved å vektlegge hensynet til alminnelig forsyning.
Ved Mørkfoss–Solbergfoss gjorde forholdet til Kristiania det vanskelig å foreta et
forretningsmessig lønnsomt valg. Spesielt tidspunktet for utbyggingen kunne vanskelig begrunnes tilfredsstillende etter et forretningsmessig syn. Var forholdene enklere ved Nore-utbyggingen der staten sto alene som eier av fallrettighetene?

N O R E K R A F T V E R K : SI K K E R H E T F O R AVSE T N I N G
E L L E R T I L BU D SL E D E T V E K ST ?
Stortingsrepresentant Waldemar C. Brøgger var i 1907 skeptisk til forslaget om at
staten skulle kjøpe Nore-fallene. Han fryktet at staten ville få problemer med å få avsatt elektrisiteten fra et stort kraftverk øverst i Numedalen og mente dette lett kunne
bli en dårlig forretning. Jernbanekomiteens formann og sakens ordfører i Stortinget
var Gunnar Knudsen. Han var ikke bekymret for at staten skulle komme i knipe. Staten måtte bare sørge for at det var inngått kontrakter med avtakere til kraften før utbyggingen startet, og at kontraktene sikret staten overskudd på kraftproduksjonen:
«… jeg har ikke kunnet tænke mig, at staten vil kunde indlade sig på at istandbringe
en stor kraftstation der, medmindre der på forhånd var tilveiebragt sikre, pålidelige
leiekontrakter angående kraftens anvendelse – leiekontrakter således baserede, at
denne forsamling med sikkerhed kunde regne sig til, at man havde et rimeligt oversvkud, for ikke at sige et godt overskud, af de anvendte penge.»20
Både Knudsen og Brøgger var altså opptatt av den økonomiske og forretningsmessige side ved statkraftengasjementet, men Knudsen var langt mer optimistisk på
statens vegne.
I kapittel 5 så vi på sammenhengen mellom planene for regulering av Numedalslågen og utbyggingen av Nore kraftverk. Planleggingen av begge prosjektene
var i 1907 overlatt tidligere kanaldirektør Gunnar Sætren. Fra Sætrens forslag forelå
i januar 1910 og fram til det endelige vedtaket om Numedalslågens regulering i 1914,
var spørsmålet om Nore-fallenes utbygging nært knyttet til avsetningsmulighetene
for kraften. Sikkerhet for avsetning var lenge en bredt akseptert forutsetning for et
vedtak om utbygging. Men etter hvert begynte man i større grad å stole på prognoser om kraftforbruket enn å vektlegge de sikre kontrakter. Vi skal se hvordan denne
glidningen fra sikker kontrakt til usikre prognoser artet seg.
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I mai 1912 avga Vannfallskommisjonen av 1911 sin innstilling om Nore-utbyggingen. Kommisjonen var delt i to fraksjoner, hver på fire medlemmer. Den fraksjon
som var støttet av formannen, Sigurd Lambrechts, og som derfor ble flertallsinnstillingen, mente at Nore foreløpig ikke burde bygges ut fordi det ikke var godtgjort at
kraftbehovet var tilstrekkelig stort. Dessuten burde alternative utbygginger undersøkes nærmere. Kanskje var det andre vannfall som burde bygges ut før Nore?
Vannfallskommisjonens mindretall leverte imidlertid en lang begrunnelse for
hvorfor Nore kraftverk burde bygges. Kjernen i argumentasjonen var ikke original;
den gjaldt hensynet til den elektriske jernbanedrift og «fremme av elektricitetens
anvendelse i jordbruk og småindustri». Men fraksjonen presenterte også synspunkter på forholdet mellom tilbud og etterspørsel som klart brøt med den «knudsenske»
linje om sikkerhet for avsetning gjennom kontrakter. Mindretallet mente det nærmest av praktiske grunner var umulig helt å basere en utbygging av Nore på inngåtte
leveringskontrakter. Det ville kunne gå åtte år fra Stortinget besluttet utbygging til
kraftverket sto ferdig. Industrien kunne vanskelig binde seg for kjøp så lang tid i
forveien. Mindretallet mente også at det var umulig å si hvor stor etterspørselen etter elektrisitet ville bli åtte år fram i tiden. Men en grov prognose kunne lages: «Et
er imidlertid sikkert, at behovet for denne vare stiger enormt fra år til andet; derom
bærer aviserne daglige bud. Hver by og snart hver bygd arbeider på dels at utvide
sine elektricitetsverker dels at skaffe sig sådanne, hvis de ingen har.»21
Vassdragsdirektør Kristensen var en aktiv pådriver for «utbygningens berettigelse» til tross for at avsetningen ikke var sikker, og til tross for at en konkurransedyktig kraftpris ikke ville gi noen fortjeneste.22 Kristensen mente at det var umulig
å bestemme kraftkonsumets størrelse nøyaktig, «man bør dog helst se lyst på denne
side av saken». Kristensen regnet med salg til hovedstaden, til Drammensbanen, til
Buskerud og til Vestfold. Prisen burde fastsettes i forhold til de alternativene som
Kristiania hadde når det gjaldt forsyning fra annet hold. Dette betydde at utbyggingen ikke ville gi noen fortjeneste, «men medregnes den indirekte fortjeneste vil
foretagendet sikkert inden kort tid lønne sig».23 På dette tidspunkt var Kristensen
skeptisk overfor avsetning til storindustri, for det kommunale konsum var «mere
anbefalelsesværdig end et storindustrielt anlægs, og stemmer bedre med hovedformålet for statens fosseindkjøp».24
I 1913 kom det i gang forhandlinger om salg av Nore-kraft til Kristiania. Resultatet
av disse forhandlingene satte prinsippet om sikkerhet for avsetning på en alvorlig
prøve. Det viste seg nemlig etter hvert at hovedstaden kunne få tilstrekkelig kraft fra
Kykkelsrud i Glomma før Nore kunne regnes ferdig. Og så lenge staten ennå ikke
hadde vedtatt Nore-utbyggingen, var dessuten levering herfra usikker. Kristiania
kommune valgte å kjøpe kraft fra Kykkelsrud.
Erfaringen med Kristiania styrket argumentasjonen blant dem som mente at
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utbyggingen måtte vedtas før avsetningskontrakter var sikret. Hadde vedtaket om
Nore foreligget da forhandlingene kom i gang, ville kanskje Kristiania ha valgt Norekraft.
Jakten på kunder til Nore-kraften førte også til at muligheten for levering til storindustrien ble vurdert. Avdelingsingeniør Arthur Hugo-Sørensen i Vassdragsvesenet hadde i mai 1913 gjort vassdragsdirektøren oppmerksom på at svenske Vattenfall hadde sikret seg industritomter i tilknytning til kraftanlegget i Trollhättan. Det
samme burde gjøres ved Nore. Vassdragsdirektøren, som syntes at ideen var god,
understreket overfor departementet at det var meget som talte for at staten burde
sikre seg slike arealer.25
Departementet reagerte positivt på ideen om industritomter og ba vassdragsdirektøren utrede mulighetene for industri i tilknytning til kraftanlegget. Det ble nå
spekulert i avisene om det skulle reises en ny kunstgjødselfabrikk i Numedal.26
I januar 1914 la Kristensen fram en vurdering av mulighetene for storindustri ved
Nore. Kristensen mente at en eventuell storindustri måtte ha en reduksjon i kraftprisen på 6–7 kroner pr. hk pr. år i forhold til et anlegg ved sjøen. Likevel mente han det
ville være svært viktig allerede fra begynnelsen å få en stor konsument i nærheten
av kraftanlegget.27
En storindustri ville imidlertid kreve betydelige kraftmengder. Sætrens plan om
en første halv utbygging av Nore-fallene ville antakelig ikke være nok, for det var
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tvilsomt om en storindustriell bedrift ville ta til takke med spillkraft, dvs. kraft som
bare ble levert når den ikke trengtes til alminnelig forsyning. På den annen side
kunne både kraftverket og den planlagte Numedalsbanen bli en god forretning for
staten hvis man fikk trukket storindustri til stedet. Flertallet i Vannfallskommisjonen av 1911 støttet ideen om å legge til rette for storindustri, og anbefalte i januar 1914
at staten sikret seg arealer for slik industri.
Men nå kom hele Nore-utbyggingen inn i et politisk minefelt. Vannfallskommisjonens medlem fabrikkeier Christian Petersen og det tidligere kommisjonsmedlem
Lauritz Jenssen Dorenfeldt var uenige med kommisjonens flertall når det gjaldt levering til storindustri. Begge mente at Nore-kraften helt burde forbeholdes alminnelig
forsyning. Dorenfeldt mente kraftslukende storindustri hørte hjemme på Vestlandet
hvor det var mye kraft og lite folk. Det var jo først og fremst alminnelig forsyning
som skulle tilgodeses ved de statlige utbyggingene. Levering til storindustri kunne til
nød aksepteres hvis dette var helt nødvendig for å få til en utbygging. Men hvor mye
av Nore-kraften som var så strategisk plassert i Østlands-området, kunne man reservere storindustrien? Kraftbehovet var klart økende, og om ikke altfor lenge ville alminnelig forsyning trenge all Nore-kraften. Og det var ikke mulig å legge forholdene
til rette for et industrisenter som ville miste sine kraftleveranser den dag behovet for
elektrisitet i husholdninger, småindustri og jordbruk krevde det. Til slutt gikk også
departementet bort fra tanken om å bruke kraften fra Nore til storindustri.
Usikkerheten om kraftavsetningen fra Nore avtok etter hvert som «elektrisitetsnøden» under første verdenskrig gjorde seg gjeldende. Arbeidsdepartementet planla i
1914 å fremme en proposisjon om utbygging av
Nore-fallene i hovedsak basert på Sætrens plan.
Det syntes å foreligge politisk vilje til å vedta en
utbygging. Et forslag om utbygging ble likevel
ikke lagt fram av departementet. Som vi beskrev
i kapittel 5, hadde Vassdragsvesenets ingeniører
høsten 1913 signalisert at det måtte utføres nye
målinger og grunnundersøkelser før det kunne
bli snakk om noe kraftverk. Det var Sætrens planer for Tunnhovddammen som viste seg ikke å
kunne brukes. Man sto derfor foran en fullstendig planrevisjon, og forslaget om utbygging av
kraftverket måtte utsettes. Departementet måtte
nøye seg med å legge fram en proposisjon om en
bevilgning til den nødvendige revisjon av planene for Nore-utbyggingen.
Denne proposisjonen inneholdt likevel det
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meste av den begrunnelsen som var tenkt brukt i proposisjonen om utbygging. Og
her ble det tatt et avgjørende skritt fra kontrakter til prognoser som grunnlag for
utbygging. Departementet kunne med tall vise hvordan bruken av elektrisitet hadde
gjennomgått «en overordentlig sterk utvikling på nærsagt alle felter».28 Dette ga godt
håp når det gjaldt å få avsatt kraften fra en eventuelt Nore-utbygging. Så lenge staten
skulle basere seg på leveranser til alminnelig forsyning og ikke til store industrikonsumenter, ville det riktignok gå noen tid før anlegget var rentabelt.29 Men departementet framholdt at det ikke kunne bli tale om å vente med utbygging til man
var sikret avsetning på kraften. Det viste blant annet de uheldige erfaringene med
Kristiania som hadde valgt Kykkelsrud til fordel for Nore. Prinsippet om full sikkerhet for avsetning ble forlatt til fordel for hensynet om å få gjort kraft tilgjengelig for
alminnelig forsyning så fort som mulig.
Stortingsdebatten om proposisjonen kom i stor grad til å dreie seg om disse prinsippene. Johan Castberg var en av dem som mente staten måtte vedta utbygging
først og sørge for avsetning senere: «Men skal staten følge den politik, at regjeringen
først skal spørre sig for i øst og vest, om nogen vil leie al vandkraften, som endnu
ikke er påbegyndt utbygget, og den først, når der melder sig liebhabere til en fremtidig vandkraft, skal gå igang med at utbygge, så er det at lægge en kapsun på statens
utbygning av vandkraft. Den politik må etter min mening være utelukket fra statens
side, hvis staten overhodet vil tænke på at utnytte sine vandfald.»30
Høyres Finn Blakstad var uenig med Castberg. Han hadde ikke noe imot utbygging av statens fosser: «Har man kunderne, er jeg enig.»31 Men Blakstad mente
avsetningen bød på større vanskeligheter enn det Castberg forestilte seg. Venstres
Wollert Konow tolket Castberg dit hen at man ikke engang skulle vente til planene
var ferdige før man satte i gang å bygge ut. Konow rettet en advarsel mot Castbergs
«foræring»: «Jeg tror, at enkelte hjerner næsten er oppe i en slags feberrus med hensyn til, hvad der kan utvirkes ved vandfaldsutbygning, og at det kanske var godt, at
man heldte litt koldt vand i blodet her …»32
Først i 1918 vedtok Stortinget endelig byggingen av Nore kraftanlegg.33 For å få
fraktet tungt utstyr og maskineri til kraftstasjonen på en hensiktsmessig måte, ble
det samtidig foreslått å bygge Numedalsbanen fra Kongsberg til Nore. Den lange
utsettelsen skyldtes i hovedsak at Vassdragsvesenet langt på vei måtte utarbeide helt
nye planer for kraftanlegget – og at departementet trengte tid på å gjennomgå disse
planene. Vi skal komme tilbake til dette planarbeidet senere, her skal vi nøye oss
med å se på premissene og begrunnelsen for selve vedtaket om utbygging.
Det var arbeidsminister Martin Olsen Nalum i Gunnar Knudsens regjering som
hadde ledet arbeidet med forslaget. Argumentene for å bygge ut Nore var omtrent
de samme i 1918 som i 1914. Det forelå nå en rekke henvendelser fra kommuner og
elektrisitetsverk på Østlandet som viste at det var stor interesse for Nore-kraft, men
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det var ikke inngått noen kontrakter. Prognosene i 1918 syntes imidlertid enda sikrere enn fire år tidligere. De spesielle forholdene under verdenskrigen hadde gjort
sitt til at det hersket «elektrisitetsnød» i det meste av landet. Vassdragsdirektøren
mente det var all grunn til å regne med et stadig økende behov for kraft. Det burde
ikke «næres nogen særlig ængstelse med hensyn til avsætningen av kraft og heller
ikke vedrørende Nore kraftanlægs rentabilitet».34 Departementet støttet seg til vassdragsdirektørens vurderinger og understreket også denne gang at det «for et anlæg
med så lang byggetid som Nore er umulig nu at opgjøre en på kontraktstilbud bygget oversigt over avsætningen».35
I vassdragsdirektørens planer hadde det inngått en viss levering til storindustri,
men en eventuell etterspørsel fra storindustrien burde etter departementets mening
«behandles ut fra det synspunkt, at Nore kraftanlæg fortrinsvis skal være et almindeligt elektricitetsverk».36
Den 3. august 1918 stemte Stortinget enstemmig for bevilgningen til Nore kraftverk og til Numedalsbanen. Det var få innvendinger mot forslagene. Wollert Konow
var skeptisk til de økonomiske beregninger som var lagt fram i proposisjonen. Han
var redd for at prisene ville fortsette å stige en tid etter at krigen var avsluttet, og
at kraftanlegget derfor ville komme til å koste mer enn det departementet hadde
forutsagt.37 Venstres Johan Ludwig Mowinckel syntes Konow var for bekymret, for
dette ville bli god forretning for staten: «Godt utnyttet og godt ledet vil det bli en god
forretning for staten. Skjønt man selvfølgelig ikke kan regne med, at det vil bli så god
forretning som Glomfjord, så vil det bli en god forretning og den vil sprede nytte og
velsignelse ut til en meget stor del av vort samfund.»
Nå kunne Vassdragsvesenet gå i gang med anlegget av Nord-Europas største
kraftverk. I det ekstraordinære vannfallsbudsjettet fra januar 1919 gikk departementet inn for en framdriftsplan som innebar at kraftverket skulle stå ferdig i 1924. Året
etter måtte planene for ferdigstillelse utsettes til 1925–26 fordi framdriften ved byggingen av Numedalsbanen ikke gikk så raskt som man hadde tenkt. For øvrig så alt
ut til å ligge godt til rette for Nore-utbyggingen.
I løpet av de økonomisk gode årene 1905–1920 og under inntrykket av et stadig
og sterkt stigende forbruk av elektrisk kraft, forsvant mye av den forretningsmessige
og finansielle forsiktighet hos myndighetene. Vedtaket om å bygge Nore kraftverk
skulle snart vise seg å mangle forretningsmessig grunnlag.

N O R E – O G M A N G E A N D R E A LT E R NAT I V E R
Nore var ment å skulle forsyne store deler av Østlandet med kraft. Utbyggingen av
Nore sto sentralt i framveksten av et større regionalt forsyningsnett i dette området.
Utviklingen fra lokale til regionale forsyningsområder var dels et resultat av over-
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føringsteknikkens utvikling, men forutsatte også at kraftforbruket hadde nådd en
viss størrelse. Bare når det dreide seg om forholdsvis store kraftmengder, ble det
økonomisk forsvarlig med lange kraftoverføringer. Det var imidlertid ikke forutsett
at den samme utvikling som åpnet for byggingen av Nore, også aktualiserte en rekke
alternative kilder for kraftforsyningen på Østlandet.
Stortinget hadde altså enstemmig vedtatt Nore i 1918, og arbeidet ved anlegget
startet samme år. Men allerede tidlig i 1920-årene kom den første kritikken mot
utbyggingsvedtaket, og alternativene til Nore-utbyggingen begynte å legges fram.
Den første store Nore-debatten kom under behandlingen av vannfallsbudsjettet 20.
juni 1921. Departementet hadde bedt Vassdragsvesenet om å vurdere en rekke av de
alternativer til Nore som nå ble diskutert blant politikere og fagfolk. Ett alternativ
var kraft fra Tysso på Vestlandet. Allerede i 1917 hadde Ragnvald Blakstad lansert en
plan om overføring av kraft fra Tysse-fallene til Østlandet.38 Året etter hadde representanter for en del Østlands-fylker forhandlet med A/S Tyssefaldene om kraftlevering. Dette hadde ikke ført fram, men nye forhandlinger ble tatt opp igjen mellom
kraftselskapet, Kristiania kommune og staten. Det kom også tilbud om kraftlevering
fra A/S Saudefaldene. Forutsetningen for denne leveringen var at man kunne være
med å nytte en eventuell overføringsledning fra Tysso.
Verken Elkommisjonen av 1919, Vassdragsvesenet eller Arbeidsdepartementet anbefalte noen av disse alternativene, de ble for kostbare. Vassdragsvesenet vurderte
også muligheten for å bygge ut Mår i stedet for Nore.39 Denne løsningen hadde ingeniør Gregus Gregussen Vogter presentert i Teknisk Ukeblad i januar 1921.40 Men
også Mår ble forkastet, blant annet fordi Nore ville kunne gi større kraftmengder.
Nores styrke var ifølge Vassdragsvesenet anleggets «fortrinlige utviklingsmuligheter».
Et annet alternativ som fikk mye oppmerksomhet, var å øke kraftproduksjonen
gjennom vassdragsregulering i stedet for å bygge nye kraftverk. Særlig Høyres Wil-

ANLEGGSARBEIDETS FRAMDRIFT OG VARIASJONEr
I løpet av det første byggetrinnet ved Nore
kraftanlegg, fra høsten 1918 til midtsommers 1925, ble det først og fremst utført
omfattende grunn-, planerings- og tunnelarbeider. Høsten 1925 begynte for alvor
selve byggingen av kraftstasjonen. Dermed
endret arbeidsdriften karakter. Byggearbeidene var utpreget sesongarbeid som i
hovedsak måtte utføres i sommerhalvåret,

mens det var lav aktivitet om vinteren. Derfor svingte omfanget av mannskapsstyrken
sterkt. I september 1925 da støpingsarbeidene ved kraftstasjonen kom i gang, var det
400 mann i arbeid. Allerede i oktober måtte
støpingen avsluttes på grunn av kulde, og
tallet på arbeidere gikk i løpet av vinteren
ned til 220. Fra midten av april kom byggearbeidene i gang igjen, og sommeren 1925

var det igjen omkring 400 mann i aksjon.
For å forhindre altfor store svingninger,
sørget anleggsledelsen for at en del planeringsarbeider ved kraftstasjonen ble utført
i vinterhalvåret. Det siste året ble brukt til
montering av rørledning og kraftstasjonens maskineri og den aller siste tiden til
prøvedrift.

258

Denne transformatoren til Nore I ble levert av
den norske bedriften AS Per Kure.
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helm Blakstad argumenterte for at Glomma
burde reguleres ytterligere før Nore ble bygd
ut. Med relativt små utgifter ville en regulering
gi betydelig økte kraftmengder i Glommas
kraftverker. Blakstad var direktør i Fredrikstad Tømmerdireksjon og hadde nær kontakt
med kraftverksinteressene i Glomma. Men
Arbeidsdepartementet var enig i at dette reguleringsalternativet burde utredes. Dessuten
ville departementet ha undersøkt et alternativ
som byggekomiteen ved Mørkfoss–Solbergfoss hadde pekt på. Byggekomiteen gikk inn
for en mindre regulering av Øyeren og en
eventuell utbygging av Fossumfoss nedenfor
Mørkfoss–Solbergfoss.41 Et slikt prosjekt ville
både skape muligheter for døgnregulering av
kraftproduksjonen og gi større mengder fastkraft.
Den nye debatten om Nore viste til fulle at
store deler av Østlandet kunne ses på som ett
forsyningsområde der forbrukerne kunne tilføres kraft fra kilder som lå flere titalls mil fra
hverandre. Dermed økte selvsagt de alternative
forsyningskilder som måtte vurderes. Arbeidsminister Ole Monsen Mjelde formulerte under
stortingsdebatten i juni 1921 sin fortvilelse over
valgets kval: «Hver gang, vi behandler Nore,
kommer snart sagt enhver lære stikkende med
et nyt projekt. En kommer med Mår, det skal
være så fordelagtig. Men ved en nøiagtig og
samvittighetsfuld utredning av disse spørsmål,
viser det sig, at det projekt slet ikke er så fordelagtig. Næste gang er det kraften fra Vestlandet, som er fordelagtigere, fra Tysse og Saude
– det viser sig slet ikke at være så gunstig som
fremstillet. Så er det en mand, som kommer med Fossumfossen. Næste gang er det
Glommens regulering, og jeg er ganske sikker på, at om vi fortsætter behandlingen,
vil der dukke op nye projekter, og det efterat man har anvendt 21 millioner på Nore.
Jeg synes, det er fortvilet.»42
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Her var det viktig å ta akt på visdomsordet som Skog- og vassdragskomiteens formann Gunnuf Eiesland trakk fram under samme debatt: «Skal ein byggja etter alle
manns råd, då vert huset både skakt og skjåkt.»
På dette tidspunkt foreslo departementet å bevilge 4,5 millioner til fortsatt utbygging av Nore, uten at det skulle være foregrepet noe om når kraftverket skulle stå
ferdig. En ny og endelig plan skulle legges fram så snart de ulike alternativer var
utredet – og så snart Elkommisjonens innstilling var klar! Stortinget vedtok departementets forslag.

N O R E I M E D F I R E AG G R E G AT E R – O G
L EV E R I N G SKO N T R A K T E R
Regionaliseringen av elforsyningen på Østlandet fikk i 1923 en slags offisiell bekreftelse med stortingsproposisjonen «Om Østlandets kraftforsyning». Her fikk Stortinget for første gang et dokument som behandlet elforsyningen i en hel landsdel under
ett. Proposisjonen ble lagt fram i september av arbeidsminister Cornelius Middelthon på vegne av Abraham Berges koalisjonsregjering av Høyre og Frisinnede
Venstre.43 Proposisjonen behandlet landsdelens store prosjekter i sammenheng, det
gjaldt først og fremst Glommas regulering, Numedalslågens regulering og utbyggingen av Nore kraftverk. Proposisjonen var en oppfølging og en videreføring av den
«Plan for Østlandets kraftforsyning» som Elkommisjonen av 1919 hadde oversendt
Arbeidsdepartementet i mai 1922.
Det var en langt større finansiell forsiktighet og forretningsmessighet i behandlingen av Nore-prosjektet etter 1920 enn tidligere. Denne forsiktighet hadde bred

NORE – ET MONUMENT OVER GALSKAP?
Hva betydde hensynet til skjønnheten
for Vassdragsvesenets ingeniører? I sine
refleksjoner fra 1929 om kraftoverføringen fra Nore berørte den ansvarlige for
ledningsbyggingen i NVE, Johan Collett
Holst, temaet så vidt. For det første syntes
ingeniørene å ha stor frihet når det gjaldt
utformingen av mastene. Det fantes knapt
to overføringer med like mastetyper: «Man
skulle tro at der efter så mange års erfaring
skulde ha dannet sig visse standardformer
av mastetyper, som for de forskjellige led-

ninger uten nærmere dypere overveielser
skulde være de selvsagt beste. Og dog viser
det sig at der neppe hele verden over finnes to ledninger med ens masteform, ikke
engang i hovedtrekkene.»
Det var mange og innbyrdes motstridende hensyn som skulle ivaretas ved
bygging av et overføringsanlegg, og ulike
konstruktører la vekt på ulike hensyn.
Mastenes utseende var ett slikt hensyn.
Holst påpekte at Nore-ledningen var en
forbedring i forhold til Gjøvik-ledningen

når det gjaldt utseende fordi man her
hadde unngått å legge ledningene rett over
hverandre. Likevel: «Helt fornøiet var vi
nu ikke med denne løsning, særlig fordi
den ved alle vinkler skaffer så rent forrykt
utseende løsninger.» Bedre ble mastene
på Tønsberg-ledningen, blant annet fordi
den var «meget harmonisk og virker i alle
mastehøider lett tiltalende».
Det behøvde ikke være noen motsetning
mellom det funksjonelle og det tiltalende.
Skjønnheten hadde likevel sin pris. Da
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politisk oppslutning. Det ble blant annet diskutert å utsette ferdigstillelsen av Nore.
En av de få som gikk inn for en mer aktiv linje, var fossedirektør Ingvar Kristensen. Kristensen mente at Nore skulle være det første store ledd i en landsplan som
skulle «bryte det spredte virkes prinsipp» med ledninger til steder som ennå ikke var
elektrifisert.44 Kraftbehovet kunne ikke ses uavhengig av prisen. Staten kunne sikre
seg avsetning av kraften ved å holde lave priser, for jo lavere pris, desto større etterspørsel. Dessuten var det viktig at statens kraft kom raskt på markedet. Fossedirektøren gikk inn for det han kalte «den aktive fossepolitikk». Det var «den fremsynte
fossepolitikk, som uten press til enhver tid søker å bringe den tilstrekkelige energi
på markedet og som vil og kan fremme landets næringsveier og de tusen hjems trivsel». Kristensen regnet med at en slik aktiv statlig elektrifiseringspolitikk også ville
kunne bidra til å stagge kravene om en nedtrapping av NVEs bemanning.
I forarbeidet til proposisjonen om Østlandets kraftforsyning hadde Kristensen
foreslått at Nores første byggetrinn med fire aggregater skulle settes i drift i 1928.
Men regjeringen fant ikke dette forsvarlig tatt i betraktning de «vanskelige økonomiske forhold for tiden og usikkerheten med hensyn til disse forholds varighet».45
På den annen side var det «forretningsmessig ønskelig» å fastslå når Nore skulle stå
ferdig. Ellers ville det bli vanskelig å få til reelle forhandlinger om kraftsalg. Usikkerhet om når Nore-kraften kom på markedet, ville kunne påskynde andre utbygginger,
utbygginger som ytterligere ville svekke mulighetene til å få avsatt statskraften.
Regjeringen Abraham Berges forslag til tiltak for videre elektrifisering på Østlandet var forsiktig. Bygdin og Tessevann skulle statsreguleres, og ferdigstillelsen av
Nore skulle utsettes fra 1928 til 1930. NVE fikk fullmakt til å forhandle med avtakere
om salg av Nore-kraft for «ikke over» 90 kroner pr. kW pr. år.

Vassdragsvesenet i 1925 gjennomførte
en arkitektkonkurranse om fasaden til
Nore kraftstasjon, måtte i hvert fall etaten
fastsette en pris for de beste utkastene.
Arkitektene Lorentz Ree og Carl Buch
vant førstepremien på 4000 kroner med et
utkast som hadde mottoet «Kvernhus». Til
arkitektene på de tre neste plassene ble det
betalt ut til sammen 6000 kroner. I alt kom
det inn 63 utkast.
I programmet til konkurransen het det at
hensikten var «å finne en løsning av fasadernes utforming, så disse under hensynstagen
til strengeste økonomi får den karakter og

enkle monumentalitet som kraftstasjonen
bør gi uttrykk for». I juryen satt anleggslederen ved Nore, Karl Baalsrud, og arkitektene Kr. Biong og Magnus Poulsson. Om vinnerutkastet uttalte juryen: «Forslaget har en
god gruppevirkning. Tilbakerykningen av
montagebygningen – slik denne knytter seg
til apparathuset – er et godt grep. Østfløiens
arkitektur er fast og sikkert formet. Maskinhallens arkitektur synes noget svakere, men
den betegner et ærlig forsøk på at la ventilationen (bygningens viktige pusteorgan) få
uttrykk i arkitekturen. Bygningen har i ikke
liten grad karakter av kraftstation.»

Sundmørsposten raljerte over arkitektkonkurransen: «Skulde av og til noen
turister forvilde sig derop, vil de – om det
er mennesker med en smule sund fornuft
– korse sig ved å finne en monumental
praktbygning på et sådant sted. Det er simpelt hen å gjøre vårt land og folk latterlig.
Et monument over galskap ...» Bladet satte
hensynet til estetikken opp mot hensynet til
en forretningsmessig drift: «Ikke noe rart at
statsdrift blir dyr på sånt vis. Ingen privatmann vilde kunne finne på noe lignende.
… Ingen kan være i tvil om at Nore blir en
‘fin’ forretning.» Avisen trodde for øvrig at
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Men bare et par måneder etter at regjeringen hadde lagt fram forslaget om at fire
aggregater skulle stå klare i 1930, og før det var behandlet av Stortinget, kom det
enda en proposisjon om Nore.46 I samarbeid med NVE hadde departementet klart
å finne fram til en ny løsning, nemlig at det gikk an å bygge ut to i stedet for fire aggregater. De to aggregatene kunne stå ferdige i 1928. Det ene måtte stå som reserve,
derfor behøvde det ikke finnes avsetning for mer enn 23 MW, dvs. produksjonen fra
det ene aggregatet. Salg av denne kraften ville naturligvis ikke kunne forrente hele
anleggets kapital, for mye kapital var allerede investert i Nore siden anleggsarbeidene tok til i 1918. Men inntektene fra salget ville kunne gi forrentning og amortisasjon
av den ekstra bevilgningen som trengtes for å bygge de to aggregatene. Stortinget
vedtok utbygging av Nore med to aggregater i mai 1924.
Under de forhandlinger som nå fulgte mellom NVE og avtakerne, viste det seg
en overraskende stor interesse for kraft fra Nore. Representanter for Skiensfjordens
kommunale kraftselskap, Vestfold kraftselskap, Buskerud fylke og Oslo Elektrisitetsverk framholdt i et møte at «det nu måtte ansees å være på det rene at kraftforbruket
på Østlandet vilde bli meget større i den nærmeste fremtid enn tidligere antatt».
Selskapene var sterkt interessert i å få dekket deler av sitt kraftbehov fra Nore og
«rettet inntrengende henstilling om at Nore måtte bli utbygget i hurtigere tempo enn
nu fastslått».47 De fire avtakerne ønsket å inngå kontrakter som garanterte et minste
uttak på 43 MW til 90 kroner pr. kW pr. år, men staten måtte være villig til å stille til
disposisjon 47 MW. Skulle staten innfri distriktets ønsker, måtte planene om utbygging av Nore med fire aggregater tas fram igjen. Fra hvert aggregat kunne det leveres
ca. 20 MW hos avtakerne. For å kunne tilby 47 MW var det derfor nødvendig å ha
tre aggregater i drift. I tillegg ble det stilt krav om at det skulle være et aggregat i

bygningen skulle lages av hugget stein.
Arkitektene var misfornøyde med konkurransens rammer. Innbydelsen var først
kommet etter at arbeidet i marken med
fundamentering o.l. var kommet langt og
maskinhallens grunnplan, dens akser og
høyde var bundet. Her var det også innslag
av profesjonsstrid. En artikkel i arkitektenes
fagblad Byggekunst var svært kritisk til
opplegget for konkurransen. Det materialet
som var stilt til rådighet for arkitektene,
var «usedvanlig slet og slurvet tilrettelagt»:
«Det må være tillatt at tro at dette for en
del skriver sig fra en – forøvrig naturlig

– motvilje hos d’hrr ingeniører mot at tillate forandringer i de engang utarbeidede
tegninger. …» Bladet kritiserte ingeniørene
for sin «vi-alene-vite»-posisjon.
Hovedstyret skrev til arkitektene Ree og
Buch og gjorde det klart at man «under de
nuværende finansielle forhold» ikke kunne
bruke ytterligere beløp på den arkitektoniske løsningen, hvis ikke en videre
bearbeiding kunne foretas svært rimelig.
Arkitektkontoret påtok seg å utføre alle
arkitektarbeidene både innvendig og utvendig for 16 000 kroner. Det ble satt pris
på skjønnheten, men den var ikke så høy.
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Nore I hadde den første tiden fire aggregater. Et
aggregat skulle være reserve. Vinteren 1928/29
var svært kald. På grunn av kulda var det fare
for ising i rørledningen til det fjerde aggregatet
hvis ikke også dette ble kjørt. Men kraftverket
fikk ikke kjøre mer enn tre maskiner over nettet
fordi man var redd for kortslutningsstrømmene.
Kraftverket var nødt til å kjøre strømmen
gjennom en vannmotstand. Nore I kokte
vann med 5000 kW hele den vinteren. Bildet
viser hånddrevne og automatiske ventiler i
ventilkammeret på Åsgården.
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forrige oppslag: Disse Federal-lastebilene
ble brukt ved Nore-anlegget. Bildet er fra 1926, og
bilene er lastet med fiberrør.

reserve. Det betydde at 13 MW av den kraften som kunne produseres ved det tredje
aggregatet ikke var sikret avsetning.
NVE mente at denne nye interessen fra avtakerne tilsa bygging av fire aggregater.
Det var overveiende sannsynlig «at kraftbehovet vil stige utover det angitte minste
kvantum på 43 MW».48 Nettopp i årene 1923–24 var det en kort oppgangskonjunktur,
og denne bidro til å øke interessen for Nore-kraft. I NVE skapte dette ny optimisme
og nye, urealistiske forhåpninger til framtiden.
Kontraktene ville gi rimelig forrenting, nesten syv prosent, på den tilleggskapitalen som skulle til for å utvide kraftverket fra to til fire aggregater. Departementet
sluttet seg til NVEs nye forslag og understreket hvor uheldig det ville være hvis det
nå ble bygd kommunale anlegg parallelt med Nore. Dette kunne bli konsekvensen
hvis staten ikke imøtekom distriktenes ønsker. «Nasjonaløkonomisk sett» burde
man forhindre slike utbygginger. Dessuten var det andre hensyn departementet
mente man burde ta. Det var av stor betydning at Østlandet fikk et kraftverk «som

I VANSKELIG TERRENG: DEN TEKNISKE PLANLEGGING AV NORE
Ved planleggingen av Nore kraftverk var
plasseringen av kraftstasjonen avgjørende
for de øvrige planene. I Gunnar Sætrens
plan var kraftstasjonen plassert ved Norefallenes fot, der Numedalslågen og Uvdalselva møtes. Her ville kraftverket kunne
utnytte et fall på 426 meter. Med et falltap i
tunnel og rørledninger sto man igjen med
et nettotall på 405 m. Det var regnet med en
regulert vannføring av et gjennomsnittlig
minimum på 38 m3/s, som ved 80 prosent
turbineffekt ville gi 164 500 hk, tilsvarende
en elektrisk effekt på ca. 115 MW.
I perioder med stor kraftetterspørsel ville
det være aktuelt å drive kraftverket med
en langt høyere vannføring. Aggregatene
skulle dimensjoneres for å kunne ta en
vannføring på 60 m3/s som betydde 228 000
hk fra turbinene og ca. 160 MW fra generatorene. Sætren mente dette best kunne realiseres ved 11 peltonturbiner à 19 000 hk og
2 à 9500 hk. Vannet skulle ledes gjennom
to tunneler med lengde på 5,6 km fram til
to fordelingsbassenger og herfra føres i 12

rør ned til kraftstasjonen. Hvert rør ville bli
1200 meter langt.
Grunnundersøkelsene høsten 1913, som
viste at man ikke fant fjell der Sætren
ville plassere Tunnhovddammen, gjorde
vassdragsdirektør Kristensen skeptisk også
til resten av Sætrens planer. I et brev til
departementet fra 2. oktober 1913 het det at
«den allerede indtrufne omstendighet tilsier
ønskeligheten av, at de pågående grundundersøkelser og målinger utstrækkes til
også at omfatte utbygningsplanen for Nore
kraftanlæg». Det var særlig tunneltraseene
og kraftstasjonstomten Kristensen ville ha
undersøkt. Vassdragsdirektøren sendte departementet sin nye plan 22. mai 1917 med
uvesentlige endringer i forhold til Sætrens
planutkast. Den alvorligste innvendingen
mot Sætrens plassering av kraftstasjonen
gjaldt driftssikkerheten. På et parti i nærheten av fordelingsbassenget lå fjellryggen
som tunnelen skulle sprenges gjennom, et
godt stykke lavere enn Tunnhovdfjorden.
På dette stedet måtte derfor tunnelen sen-

kes. Her ville man derfor få et stort indre
vanntrykk, noe som kunne sette anleggets
driftssikkerhet i fare. Faren kunne reduseres ved å fôre ut tunnelen med jern eller
jernbetong, men dette ville bli dyrt. Sætrens
plan ville dessuten medføre store utgifter
for å få kraftstasjonen fundamentert på fjell
– og ved et såpass stort anlegg som dette, var
en slik fundamentering viktig.
Vassdragsdirektørens plan av 1917 vurderte to alternative plasseringer av selve
kraftstasjonen. Det ene ble kalt Rødberg–
Norefjord-alternativet og det andre Strøm–
Norefjord. Begge alternativene forutsatte at
en nedre kraftstasjon ble lagt ved Vrenne
ved Norefjord. Mens det øvre anlegget
bare skulle utnytte Numedalslågens vann,
skulle den nedre stasjonen også få vann fra
Uvdalselva. Det første alternativet plasserte
den øverste kraftstasjonen ved Rødberg
ved Uvdalselva. Ved gjennomføringen av
det andre alternativet skulle den øverste
kraftstasjonen ligge et stykke lenger ned
på Nedre Sporan rett ovenfor Strøm. En av
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med sine ledninger binder distriktene sammen, hvormed muligheten for en rasjonell utnyttelse av de eksisterende kraftkilder i høi grad forbedres».49 I juni 1925 la
så arbeidsminister Ole Monsen Mjelde fram forslag om å ha ferdig fire aggregater i
1928, og Stortinget vedtok utbyggingen. Omsider var det gjort et endelig vedtak om
statens store kraftverk på Østlandet.

TILRET TELEGGING FOR SAMKJØRING
I Nore-proposisjonen fra 1918 kom det med et viktig moment som ikke var nevnt
i den første proposisjonen om Nore-utbyggingen fra 1914. Det ble understreket at
staten hadde et ansvar for å legge til rette for en samkjøring mellom kraftverkene på
Østlandet. De eksisterende kraftverk i Nores framtidige forsyningsområde kunne
ikke fullt ut utnytte sin produksjonskapasitet. Vannføringen i vassdragene kunne i
liten grad reguleres etter kraftbehovets variasjon over døgnet og gjennom året. For å

forskjellene mellom de to alternativene var
at Hallandsfossene i Uvdalselva bare lot seg
utnytte i Rødberg–Norefjord-alternativet.
Vassdragsdirektøren mente dette alternativet var det beste.
En annen viktig forskjell mellom Sætrens
og Kristensens utkast var at Sætren hadde
basert seg på to tunneler og to fordelingsbassenger. Kristensen foreslo at det i hvert
fall til å begynne med bare ble bygd en
tunnel. Den reserve og sikkerhet man oppnådde med Sætrens løsning ble kompensert
ved at man i vassdragsdirektørens alternativ
hadde to kraftstasjoner, ikke bare én som
hos Sætren.
Også vassdragsdirektørens kraftverksplan ble gjenstand for faglig etterprøving.
Til atskillig ergrelse for Kristensen selv. I
juli 1917 nedsatte regjeringen en sakkyndig
komité, og blant dens medlemmer var professor Olav Heggstad, rådgivende ingeniør
Ragnvald Lie og direktør Thomas Norberg
Schulz. Komiteen fikk vassdragsdirektørens
papirer i midten av august 1917. Planene ble
«gjennomgåt og drøftet i flere møter utover
høsten», og komiteen hadde en befaring i

området i begynnelsen av september.
Komiteens rapport ble et dokument på
24 tettskrevne sider. I hovedsak sluttet imidlertid komiteen seg til vassdragsdirektørens
plan og valget av Rødberg–Norefjord-alternativet. Endringene som rapporten ville
resultere i, var ikke større enn at vassdragsdirektøren mente de «bedst vil bli behandlet
av byggeadministrationen, når planerne
kommer til utførelse».
Sætren hadde fatt Jakob Nissen i Ingeniørene Nissen og von Krogh til å utrede
kraftoverføringen fra Nore. Nissen påpekte
i sin innstilling at utviklingen på dette
området gikk raskt: «Mens der således for
få år siden ikke var anvendt spændinger
over 50 à 60 000 volt, er der i de senere
år i Amerika sat i drift flere anlæg med en
spænding av ca. 100 000 volt, der såvidt
vites skal ha funktionert tilfredsstillende.»
I og med at det kunne gå noen år før
kraftanlegget skulle bygges, mente Nissen
det var forsvarlig å regne med 100 000 volt
som overføringsspenning. Vassdragsdirektør Kristensen valgte i sin plan av 1917
en overføringsspenning på 110 000 volt.

Kraften skulle overføres på fem masterekker,
og hver masterekke skulle ha to ledningssett, slik at hver generator arbeidet på hvert
sitt trådsett. I september 1919 påpekte
Vassdragsvesenets elektrotekniske avdeling
at det kunne være mulig å gå ytterligere opp
i overføringsspenning: «Efter den utvikling
høispenningsteknikken har gjennemgåt i
de siste år og den stadig større utstrekning
som kraftoverføringen fra Nore og andre
storkraftanlegg kan tenkes å få, kan det
bli tale om å øke overføringsspenningen
fra Nore f.eks. til ca. 130 000 volt eller ca.
150 000 volt.» Ved å øke driftsspenningen kunne antall masterekker reduseres
samtidig som kobber- og jernforbruket til
overføringen ble vesentlig redusert. Med
130 000 volt kunne masterekkene fra Nore
I reduseres fra fem til tre og ved Nore II fra
to til en. Planleggingskontoret valgte til slutt
132 kV som overføringsspenning for Noreledningen, den til da høyeste overføringsspenningen i landet.
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Utendørsanlegget ved Nore med transformatorer
og brytere. Fotografi fra omkring 1927.
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kunne klare belastningstoppene i den mørke og kalde årstid, var det derfor installert
langt mer produksjonskapasitet i kraftverkene enn den gjennomsnittlige belastning
tilsa. Mye vann «rant i havet». Men ved Nore kraftverk ville mulighetene til døgnog årsregulering bli svært gode. I kombinasjon med de typiske elvekraftverkene i
Glomma og andre steder ville Nore kunne bidra til en mye bedre utnyttelse av kraften fra anleggene på Østlandet.50
Ved samkjøring kunne elvekraftverkene gis hovedansvaret for grunnbelastningen
og magasinverkene for toppbelastningen. Allerede i sin plan for Nore-utbyggingen
fra 1917 hadde vassdragsdirektør Kristensen understreket hensynet til slik samkjøring, et hensyn som fikk konsekvenser både for dimensjoneringen av kraftverkets
reguleringsmagasin og av kraftstasjonens generatorinstallasjon. En komité ledet av
professor Olav Heggstad ved NTH, som departementet hadde nedsatt for å gjennomgå Kristensens plan, hadde likevel kritisert vassdragsdirektøren for ikke å ha
tatt nok hensyn til mulighetene for samkjøring av kraftverkene. Kristensen burde ha
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beregnet et enda større reguleringsmagasin for Nore: «Nedslagsfelt som gir adgang
til overregulering må … fremtidig antages at ville bli utnyttet til ytterste grænse.»51
Her var det altså et nytt samfunnsmessig hensyn staten skulle ta som kraftverksog ledningsbygger. Staten skulle tilpasse sin utbygging slik at forsyningssystemet
som helhet fungerte best mulig. I kapittel 6 er det vist hvordan fordelene ved sammenknytting og samkjøring av kraftverk var utgangspunkt for krav om plan, sentralisering og stordrift. Vi viste hvordan koplingene mellom lokale forsyningssystemer
til et regionalt samkjøringssystem utløste behov for nye organisatoriske ordninger.
Statkraftengasjementet på Østlandet ble på flere måter berørt av denne regionaliseringen eller systemveksten.
Den amerikanske teknologihistorikeren Thomas Hughes52 peker på at regionale
samkjøringssystemer enten kan være «evolving» eller «planned». Med uttrykket
«evolving» menes at sammenbindingene mellom de lokale kraftverk og forsyningssystemer utvikler seg gradvis over tid, uten noen overordnet plan. Beslutningene om

Noen milepæler i overføringsteknikken
Elektrisitetsverk
Hafslund
Treschow-Fritzøe
Tafjord kraftselskap
NVE
Oslo Lysverker

Strekning
Kykkelsrud–Slemmestad
Hogstad–Larvik
Tafjord–Ålesund
Nore–Flesaker
Hol–Oslo

km
84
40
80
85
186,5

kV
20
60
110
132
220

I drift
1903
1913
1923
1928
1949

Også turbinteknikken utviklet seg i løpet av planprosessen. Antallet turbiner i planene
endret seg fra 11 à 19 000 hk hos Sætren til 11 à 24 000 hk hos Kristensen og 8 à 36 600
hk i de endelige planene.

Noen milepæler for peltonturbiner i norske kraftverk
Nore
Glomfjord
Rjukan II
Rjukanfos I
Tyssefaldene

1928
1920
1914
1908
1907

360 m fall
442 m fall
252 m fall
283 m fall
383 m fall

36 600 hk
28 000 hk
16 400 hk
14 450 hk
4 800 hk

2 hjul
2 hjul
2 hjul

Både Sætrens og Kristensens plan forutsatte et eget innendørs koplingsanlegg med
transformatorer, oljebryter, samleskinner m.v. I de endelige planene valgte man et
friluftsanlegg. Dette betydde en vesentlig reduksjon av bygningsmassen. Utendørsanlegg var på denne tiden noe forholdsvis nytt i Norge. Transformatorstasjonen ved Bjølve
kraftanlegg, som sto ferdig i 1918, var det første friluftsanlegget i Norge. Når det tok en
tid før friluftsanleggene ble vanlige i vårt land, skyldtes det frykten for at vårt spesielle
klima skulle lede til uhell, som for eksempel brytereksplosjoner.
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Tunnhovddammen under anlegg våren 1917. Da
arbeidet begynte i 1914, var timelønnen kr 0,51,
og ved avslutningen i 1920 var den kr 2,85. Fram
til 1917 holdt lønningene samme utviklingsfart
som prisutviklingen. Fra 1918 steg lønningene, for
dem som hadde arbeid, raskere enn prisene.
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koplinger mellom de lokale systemene tas suksessivt etter hvert som de lokale systemenes utstrekning og kapasitet øker. I de planlagte systemer bygges overføringene
mellom de lokale forsyningsenhetene i samsvar med en på forhånd utarbeidet plan.
I framveksten av samkjøringssystemet på Østlandet var det både elementer av
en bit-for-bit-utvikling og av plan. Før samkjøringen utviklet seg mellom ulike selskaper og elektrisitetsverk, skjedde det noen steder en sammenknytting av kraftstasjoner og ledningsnett innen samme selskap. Det klareste eksempel på en slik
bedriftsintern systemvekst var Hafslund-selskapenes kraftforsyning.53 Dette vokste
trinnvis fram i tilknytning til de tre kraftverkene i Glomma: Hafslund ved Sarpsfossen, Kykkelsrud og Vamma. I 1899 ble Hafslunds kraftverk satt i drift. Kraftverket
leverte strøm til selskapets karbidfabrikk, og det ble bygd en ledning til forsyning av
Fredrikstad. I 1903 kom Kykkelsrud-anleggene i drift med en 83 kilometer lang 20 kV
ledning til Slemmestad i Røyken. Overføringen ble senere lagt om til 50 kV. I 1906
ble det også bygd en 20 kV ledning fra Kykkelsrud til Moss. I 1907 ble så Kykkelsrud
og anlegget ved Sarpsfossen bundet sammen med en 50 kV ledning på 43 kilometer,
antakelig den første overføringen med så høy spenning i Europa. I 1912 kjøpte Hafslund Vamma kraftverk. Kraftverket ble satt i drift i 1915 og koplet sammen med de
to andre kraftverkene. Tre store kraftverk var på denne måten koplet sammen i et
betydelig ledningsnett som strakte seg fra Halden til Slemmestad.
Den første samkjøringen av noe omfang mellom ulike selskaper kom i stand i 1916
da godseier Fritz M. Treschow på vegne av A/S Treschow-Fritzøe i Vestfold inngikk
en kontrakt med Skiensfjordens kommunale kraftselskap om gjensidig levering av
suppleringskraft. Her ble A/S Treschow-Fritzøes magasinverk i Siljanvassdraget koplet til Skiensfjordens elvekraftverk Årlifoss i Tinnelva. Sammen leide de to selskapene kraft fra Tinfos Papirfabrik. Som regel ble samkjøringen ordnet slik at Årlifoss
leverte kraft til Treschow-Fritzøes forsyningsområde om natten, slik at Siljan-verkenes magasiner kunne fylles. Om dagen, når Årlifoss ikke klarte toppbelastningene i
sitt forsyningsområde, leverte Siljan-verkene toppkraft tilbake. I 1920 ble Vittingfoss
kraftverk og Gravenfoss kraftverk koplet til denne samkjøringen. Vittingfoss tilhørte
Tønsberg kommune og Gravenfoss kraftverk ble sammen med A/S Treschow-Fritzøes anlegg overtatt av Vestfold kraftselskap i 1920. Fra 1918 hadde det vært samkjøring
mellom Gravenfoss og Labro kraftverk som tilhørte Drammen Elektrisitetsverk. I
løpet av noen få år var det altså utviklet et forholdsvis omfattende samarbeid mellom
private og kommunale kraftverkseiere på vestsiden av Oslofjorden.
En enda viktigere milepæl i denne utviklingen var likevel statens bygging av Rjukan-ledningen som skaffet forbindelse mellom kraftverkene vest for Oslofjorden,
Oslo Elektrisitetsverks kraftstasjoner, kraftverkene langs Glomma og Hydros kraftverk på Rjukan. Ledningen var tenkt å forsyne sentrale Østlands-distrikter med kraft
fra Hydro. I stedet ble ledningen først og fremst en samkjøringsledning. Gjennom
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Rjukan-ledningen fremmet staten utilsiktet samkjøringen mellom de lokale forsyningsverkene. Ikke bare ved å bygge selve ledningen, men også ved at forvaltningen
av ledningen ble organisert på en måte som skaffet de sentrale aktørene i Østlandets
elforsyning en viktig erfaring i å samarbeide.
Det var i utgangspunktet statens bekymring for forsyningen til de borgerlige behov i Buskerud som førte til byggingen av ledningen. Buskerud var det Østlandsfylket som gikk lengst i å basere sin kraftforsyning på leveranser fra staten. Da Stortinget i juli 1919 bevilget penger til å bygge ut statens to fall – Våpenfabrikfoss og
Gamlebrofoss på Kongsberg i ett – var det primært for å sikre dette fylket kraft. Etter
at prosjektet var nærmere gjennomgått, viste det seg imidlertid at strømprisen fra
disse kraftverkene ville bli for høy for fylket. En mindre omfattende utbygging ville
på den annen side gi lavere pris, men for lite kraft.
I desember 1919 henvendte Arbeidsdepartementet seg derfor til Norsk Hydro for
eventuelt å leie kraft til Buskerud fra Hydros anlegg på Notodden. Dette kunne være
et alternativ til utbygging i Kongsberg. Hydro hadde lite kraft å avse på Notodden,
men sa seg villig til å forhandle om levering fra Rjukan. Samtidig uttalte Elkommisjonen at en større levering fra Rjukan ville være å foretrekke framfor en mindre

Professor Olav Heggstads kontor i Trondheim
vinteren 1919–20. Det var dette miljøet som
hadde hovedansvaret for arbeidet med den store
landsplanen for elforsyningen. Professor Heggstad
med hendene i bukselommen (til venstre).
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Fra maskinsalen i Labro kraftverk i
Numedalslågen. Turbinene er levert av Kværner
Brug, mens fire av de seks generatorene kommer
fra NEBB. De to siste er levert av ASEA og
Westinghouse.

kraftmengde fra Notodden. En overføring fra Rjukan ville bedre kunne dekke elbehovet i Oslofjord-området fram til Nore var ferdig. Dessuten ville kraften fra Rjukan
kunne hindre mindre lokale utbygginger og bidra til å opparbeide elforbruket for
Nore.54
Elkommisjonens formann Søren T. Årstad og vassdragsdirektør Kristensen forhandlet på statens vegne med Hydro. Hydro understreket at bedriften selv ikke ville
ha fordeler av en avtale fordi «kvælstofmarkedets stilling for tiden var således, at
avsætningen var god og til meget lønsomme priser». Når bedriften likevel gikk inn
i forhandlingene, var det «for at stille sig imøtekommende likeoverfor de nationale
hensyn, som gjorde avhjælp av den herskende elektricitetsnød ønskelig».55
Statens representanter var ikke helt fornøyde med forhandlingsresultatet, men
forslaget til avtale om kjøp av kraft fra Hydro og om bygging av en kraftoverføring
fra Rjukan til Kristiania ble likevel lagt fram for Stortinget og vedtatt der i desember
1920. Staten skulle leie 22 MW fra A/S Rjukanfoss til 90 kroner pr. kW pr. år og føre
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kraften via en egen ledning til Kongsberg hvor det etter overføringstap skulle stå 18,5
MW til disposisjon for avtakerne. Avtakerne var Elektrisitetsforsyningen i Buskerud fylke, Kristiania Elektrisitetsverk og Drammen Elektrisitetsverk. Disse dannet
«Interessentskapet for kraftoverføring fra Rjukan» som skulle kjøpe kraften av staten
for 140 kroner pr. kW56 og samtidig stå for finansieringen av en 60 kV ledning fra
Kongsberg til Kristiania. Selve byggingen og driften av overføringsanlegget skulle
Vassdragsvesenet ta seg av.
Allerede våren 1921 ønsket avtakerne å forandre kontrakten med staten. Den økonomiske nedgangen bidro til at det framtidige kraftbehovet ble revurdert og avtakerne ønsket å få redusert leveringen de første årene til 11 MW, tilsvarende ett
i stedet for to aggregater ved Rjukan. Staten gikk med på dette. I 1923–24 ble det
imidlertid klart for avtakerne at man ved samkjøring, ikke minst ved å nytte Rjukan-ledningen, antakelig ville kunne klare seg uten noe som helst Rjukan-kraft. De
henvendte seg på nytt til staten og ønsket nå bare å betale for den kraften som de
faktisk brukte. Den endelige ordningen ble at interessentskapet betalte statens utgifter til linjen Vemork–Kongsberg, at Hydro fikk en avgift for å ha den kontraherte
kraftmengde til disposisjon og at avtakerne i tillegg betalte en avgift for den kraften
som faktisk ble brukt.
I november 1922 var overføringen klar til bruk mellom Kristiania og Drammen,
og Kristiania Elektrisitetsverk leverte etter avtale kraft til Buskerud på denne del av
ledningen. En større begivenhet var det da Akershus Elektrisitetsverk i 1923 kunne
levere overskuddskraft til Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Vårflommen var
kommet tidligere i Glomma enn i Skiensvassdraget, og kraft fra Rånåsfoss i Glomma ble ført via Kristiania Elektrisitetsverks kabelnett, Rjukan-ledningen, og nettene
til Drammen Elektrisitetsverk og Vestfold kraftselskaps nett til Skiensfjorden.
Rjukan-ledningen, som var helt ferdig i april 1924, ble altså først og fremst en
samkjøringsledning for Østlands-verkene. Bare ved noen få anledninger tok avtakerne ut kraft fra Rjukan – som da dammen ved Mørkfoss–Solbergfoss-anlegget
skulle fylles for første gang i begynnelsen av april 1924. Ved oppfyllingen stanset
kraftproduksjonen ved Kykkelsrud som lå nedenfor Mørkfoss–Solbergfoss, og tapet
av denne produksjonen ble kompensert med Rjukan-kraften.57 Levering av 14 GWh
fra Hydro kom riktignok i stand i vinterhalvåret 1927–28. En uforutsett nytte fikk
man av ledningen i 1929 da Hydro manglet kraft og fikk levert 41 GWh til Rjukan.
Byggingen og driften av Rjukan-ledningen forutsatte et tett samarbeid mellom
staten og interessentskapet. Det oppsto imidlertid snart tvister mellom partene. Avtakerne var misfornøyde med statens drift av deres del av ledningen; de mente at de
selv kunne gjøre dette billigere. Staten protesterte lenge mot å endre arrangementet, men i 1929 fikk endelig interessentskapet overta driftsansvaret for ledningen på
strekningen Oslo–Flesaker.58
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Også om selve bruken av Rjukan-ledningen oppsto
det gnisninger. Avtakerne betalte store beløp for en kraft
de nesten ikke brukte. Fra 1928 gjaldt dette også Norekraft. For å få utnyttet noe av overskuddskraften ønsket
interessentskapet blant annet å selge kraft til Hydro og
Tinfos Papirfabrik. I 1929 ba de derfor om å få kjøpe
linjen Årlifoss–Kongsberg for å få overført kraften til
Tinfos. Denne linjen var bygd i 1924 for overføring av
Nore-kraft via Rjukan-ledningen. Staten sa imidlertid
nei til salg, og fra 1933 satte NVE selv i gang levering
av Nore-kraft til Tinfos. Staten og interessentskapet var
blitt konkurrenter. I 1929 sa interessentskapet opp sin
kontrakt med staten med tre års varsel.
Rjukan-ledningen var ment som en støtte til distriktene, men ble økonomisk sett langt på vei en byrde. Bare
de faste utgiftene interessentskapet hadde, beløp seg til
l million kroner i året. Vi vet ikke hva interessentene
tjente på å bruke ledningen til samkjøring. For staten
hadde det vært et uttrykt formål med Rjukan-ledningen å «overflødiggjøre en række mindre utbygninger
rundt i distrikterne», og dette målet anså NVE at man
hadde nådd.59
Det planlagte innslaget i Østlandets samkjøringssystem var Nore-ledningen, overføringssystemet knyttet
til Nore kraftverk. Vassdragsdirektør Kristensen hadde
framholdt statens ansvar og Nore-ledningens spesielle
rolle i utviklingen av et sammenhengende elforsyningssystem først på Østlandet og så i hele landet: «Jeg mener
i det hele, at Nore kraftanlæg bør danne det første led
i ordningen av den hele og almindelige elektricitetsforsyning, og at man ved gjennomførelsen av dette anlæg
vil få den bedste anledning til at utforme et rationelt
og planmæssig kraftnet for Østlandet med gode utviklingsmuligheter i tilknytning til et kommende landsnet.»
Det ble i første omgang bygd to 132 kV fjernledninger
fra kraftstasjonen. Den ene var en 110 km overføring
over Hønefoss til Oslo, den andre linjen gikk til Flesaker ved Vestfossen og fortsatte videre 60 km til Slagen
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Fra arbeidet med Rjukan-ledningen i 1921. Her
skjøtes ledningen.
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Rjukan-ledningen ble enkelte steder strukket med
hestekraft.

utenfor Tønsberg. Rjukan- og Nore-ledningene ble «stamlinjene» i samkjøringssystemet på Østlandet. Under annen verdenskrig ble «Gjøvik-ledningen» fra Nore til
Gjøvik bygd. I midten av 1930-årene da også organiseringen av samkjøringen hadde
funnet sin form, var ca. 60 kraftverk knyttet til dette ledningsnettet med en samlet generatorinstallasjon på ca. 900 MW. Produksjonen i dette systemet var ca. 4,5
TWh. Samkjøringen betydde at anleggenes samlede yteevne ble økt med 15 prosent
i ugunstige lavvannsperioder, dessuten ble driftssikkerheten styrket. Systemet fikk
også stor betydning for kjøp og salg av tilfeldig overskuddskraft.
Samkjøringssystemet på Østlandet dekket på denne tid et område hvor det bodde
1,1 millioner innbyggere og var et nasjonalt unntak. I noen områder fantes det riktignok mindre, regionale nett: i Agder-fylkene, i området rundt byene Stavanger,
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Haugesund, Ålesund, Bergen og Trondhjem, og i Nord-Trøndelag fylke. Men det
karakteristiske for landet var at forsyningen av elektrisitet skjedde gjennom tusenvis
av kraftverk som ikke hadde noen forbindelse med hverandre.

N V E – E T L O KOM O T I V F O R I N DU ST R I U T V I K L I N G ?
Den omfattende kraftutbyggingen i Norge ga norsk industri store muligheter. Verkstedindustrien og elektroteknisk industri fikk et betydelig hjemmemarked for turbiner, generatorer, transformatorer, kraner o.l. I konsesjonslovene var det bestemt
at norsk materiell «fortrinsvis» burde benyttes av konsesjonæren. Vanligvis ble det
i konsesjonsvilkårene satt betingelser om at norsk materiell skulle benyttes hvis det
kunne fås tilstrekkelig hurtig, var av like god kvalitet og ikke over 10 prosent dyrere enn utenlandsk utstyr.60 I tillegg til disse fordelene var det også regler for statlige innkjøp som favoriserte norsk industri. Historikeren Jan Glete har vist hvordan
det i Sverige utviklet seg et samspill mellom den statlige kraftprodusenten Vattenfall og industribedriften ASEA. Glete legger stor vekt på denne kontakten når han
skal forklare ASEAs internasjonale suksess som produsent av elektroteknisk utstyr:
«Samarbetet kan beskrivas som två ingeniörstyrda företags målmedvetna satsning
på att söka flytta fram gränserna for teknikens möjligheter. Både företagen var på
sina respektive områden påfallande dynamiska. ASEA behövda uppenbarligen en
kund med djärvhet och kapitalstyrka. Vattenfall behövda lika mycket en leverantör
av kvalificerade produkter.»61
Nå var NVE på langt nær så betydelig i Norge som Vattenfall var i Sverige. Dette
var i hvert fall en grunn til at NVE ikke kunne spille helt den samme rolle som Vattenfall. Men hvordan var egentlig forholdet mellom staten og leverandørindustrien
på vannkraftsektoren i Norge? Det foreligger ikke noen systematisk undersøkelse av
dette for vår periode. Her skal vi se på tre eksempler som kan bidra til å kaste noe
lys over spørsmålet: kjøp av turbiner til Mørkfoss–Solbergfoss og til Nore og kjøp av
aluminium til Rjukan-ledningen.
I alle de tre eksemplene syntes det å være klare motsetninger mellom de forretningsmessige og de samfunnsmessige hensyn. Ved NVEs valg av de første turbinene
til Nore I kom de forretningsmessige og de samfunnsmessige hensyn i klar konflikt.
Selv om norsk verkstedindustri på dette feltet hadde en velutviklet kompetanse, kunne den ikke tilby så rimelige vannkraftmaskiner som de tyske konkurrentene. Ved
Mørkfoss–Solbergfoss var det også en avveining mellom støtten til norsk industri og
behovet for rimelige leveranser.62 Men her viste det seg til slutt at det gikk an å forene
kraftanleggets økonomiske interesser og hensynet til industrien. En viss favorisering
av norsk industri til de første turbinene ga til slutt også en økonomisk sett gunstig
løsning for staten og kommunen som kraftanleggets eiere. Man fikk både i pose og
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Stolte medarbeidere foran en nyinstallert
generator på Mørkfoss–Solbergfoss i 1924.
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sekk. Ved Rjukan-ledningen ble valget
av aluminium begrunnet med hensynet
til norsk industri, men viste seg i tillegg
å bli en god teknisk løsning.
Ved utbyggingen av Mørkfoss–Solbergfoss utviklet det seg et betydningsfullt trekantsamarbeid mellom byggekomiteen ved kraftanlegget, NTH som
forskningsinstitusjon og Kværner og
Myren som leverandørindustri. Historikeren Gunnar Nerheim mener at blant
ingeniører var leveransene av turbinene
til Mørkfoss–Solbergfoss det endelige
beviset på at norske produsenter kunne
bygge like effektive turbiner som sine
utenlandske konkurrenter.63 Utviklingsarbeidet med disse turbinene bidro til at
norsk turbinindustri ble en vitenskapsbasert industri av internasjonalt format.
At resultatet ble så godt, var imidlertid
ikke resultatet av en bevisst satsing fra statens side. Vi skal se hvordan den statlige
og kommunale innkjøpspolitikken i dette tilfellet ble styrt gjennom et nettverk av
sentralt plasserte ingeniører.
Etter at Stortinget hadde vedtatt utbyggingen av Mørkfoss–Solbergfoss i 1916, ble
det dannet en egen komité som skulle lede utbyggingen. I denne byggekomiteen
var staten representert ved ekspedisjonssjef Henry Larssen fra Arbeidsdepartementet, professor Olav Heggstad fra NTH og direktøren i Arendal Fossekompani, Sigurd Brinch. Representantene for Kristiania kommune var elektroteknisk konsulent
Christian August Thorne (Høyre), direktør Gustav A. Sinding (Venstre), redaktør
Carl Jeppesen (Arbeiderpartiet), gullsmed Anton Frisch (Venstre) og advokat Fredrik M. Bugge (Høyre).
Både eierforholdene ved kraftverket og byggekomiteens faglige og politiske sammensetning ga føringer for valget av turbiner. Fordi staten var representert, måtte
det tas hensyn til reglene som gjaldt for denne type statlige innkjøp. Staten skulle
velge norske leverandører så sant tilbudet fra disse ikke lå mer enn 10 prosent over
tilbudet fra de utenlandske leverandørene.64 Prisforskjellen skulle regnes ut etter at
tollen var lagt til anbudsprisen fra de utenlandske leverandørene. Tollen var ca. 10
prosent for de svenske firmaene som konkurrerte med de norske verkstedene. Fulgte man statens regler, resulterte det i en favorisering på omtrent 20 prosent av norske
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verksteder. Representantene for Kristiania kommune var bundet av en kommunal
beslutning om en tilsvarende 10 prosents favorisering.65 På denne måten la altså
selve eierforholdet premisser for valget av turbinleverandør.66
At det nettopp var Kristiania kommune som staten samarbeidet med, var også
av betydning. Begge de to aktuelle norske turbinleverandørene, Kværner Brug og
Myrens mek. Verksted, lå i hovedstaden og var viktige både som skatteobjekter og
fordi de representerte mange arbeidsplasser. De kommunale representantene i byggekomiteen hadde derfor et ekstra motiv for å favorisere disse bedriftene.
Den politiske sammensetning av komiteen spilte også en rolle. Et flertall av medlemmene var fra Venstre og Arbeiderpartiet, og disse var villige til å strekke seg
lenger enn Høyre for å sikre norske bedrifter turbinleveransene.67
Geir Barlaup har i sin hovedfagsoppgave om turbinene ved Mørkfoss–Solbergfoss særlig lagt vekt på betydningen av ingeniørinnslaget i komiteen, og understreker ikke minst Olav Heggstads rolle. Heggstad var sentral aktør i det nettverk som
bygde seg opp rundt prosjektet. Heggstad hadde god kontakt med Arbeidsdepartementet som han også tidligere hadde hatt oppdrag for. Som professor i vannbygging
ved NTH var det naturlig at han hadde kontakt med professor Gudmund Sundby
som var sjef for vannkraftlaboratoriet ved høyskolen. Som vi skal se, hadde Sundby
på sin side gode kontakter ved Kværner Brug.
I byggekomiteen hadde vassdragsdirektør Kristensen og elektrisitetsdirektør
Norberg Schulz rett til å møte. Thorne ble komiteens formann med ekspedisjonssjef
Larssen som varaformann. Ingeniør Johan W. Sohlberg var ansvarlig for planlegging
og byggeledelse. Komiteen hadde sitt første møte i september 1916. Da anlegget kom
i drift høsten 1924, ble det oppnevnt en egen driftsdireksjon, men byggekomiteen
satt til mai 1925 etter at de fire første aggregatene var installert.
Opprinnelig hadde man tenkt å installere 10 aggregater i kraftstasjonen. Hvert
aggregat skulle ha doble francisturbiner med horisontal aksel og med en ytelse på
10 000 hk for hver turbin. Byggekomiteen endret planen til 13 vertikale francisturbiner hver på 11 500 hk. Valget av vertikal oppstilling ble dels presset fram av mangelen på jernplater og dels av de økte jernprisene under den første verdenskrigen. En
vertikal oppstilling ville kreve langt mindre plater pr. turbin. Dessuten ville det bli
mulig å få plassert flere aggregater i kraftstasjonen.
På grunn av krigen var en rekke utenlandske verksteder utelukket som leverandør
av turbinene, enten på grunn av blokade eller fordi verkstedene var opptatt med
krigsproduksjon. Byggeleder Sohlberg foreslo at det skulle innhentes anbud fra fire
firmaer, to norske: Myrens mek. Verksted og Kværner Brug, og to svenske: Karlstad
Mekaniska Werkstad og Nyqvist & Holm AB. Men byggekomiteen var ikke enig
med Sohlberg, og i mai 1918 vedtok den enstemmig å holde svenskene utenfor anbudsutlysningen. Komiteen begrunnet vedtaket med «nasjonale hensyn og de vans-
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Professor Gudmund Sundby spilte en nøkkelrolle i
utviklingen av turbinene til Mørkfoss–Solbergfoss.
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ved NTH.
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kelige tider man var inne i. Med staten og rikets hovedstad som eiere kunne man
ikke la bestillingen av turbiner gå til utlandet».68
Byggekomiteens neste skritt var viktig for den videre utvikling av turbinsaken.
Komiteen kontaktet professor Gudmund Sundby ved NTH for å få hjelp til å utforme anbudsutsendelsen. Ved siden av sin ordinære stilling ved NTH drev Sundby
som konsulent i turbinanbud og bestillinger. Denne virksomheten var nær knyttet
til Sundbys rolle som sjef for vannkraftlaboratoriet ved høyskolen. Laboratoriet sto
ferdig i 1917. I vår sammenheng er det samtidig interessant at Sundby før han begynte ved NTH i 1912 hadde vært sjef for Kværner Brugs turbinavdeling. Forbindelsen
med Kværner hadde Sundby opprettholdt blant annet fordi han hadde prosenter på
Kværners salg av en automatisk turbinregulator som han hadde utviklet.69 Kværner
hadde også levert det meste av vannkraftlaboratoriets tekniske utstyr.
Sundby hadde en rekke kommentarer til byggekomiteens utkast til anbudsutsendelse. Generelt var anbudet for lite presist formulert. En avgjørende egenskap ved en
turbin er virkningsgraden, forholdet mellom den energi som tilføres turbinen gjennom vannet og den energi turbinen kan avgi. Sundby påpekte at virkningsgraden
måtte knyttes til spesifiserte vannmengder og fallhøyder, men også til en særskilt
målemetode. Bare på den måten kunne det kreves effektive garantier for turbinenes
oppgitte virkningsgrad. Sundby foreslo at leverandørene lot vannkraftlaboratoriet
prøve ut en modell av anbudsturbinene.
Sommeren 1918 sendte byggekomiteen anbudsinnbydelse til de to aktuelle norske turbinleverandørene, Myren og Kværner. Bedriftene forpliktet seg til eventuelt å
levere en prøveturbin som kunne testes av Sundby ved vannkraftlaboratoriet. De to
svenske bedriftene ble holdt utenfor den offisielle anbudsrunden, men fikk, etter å
ha satt byggekomiteen under press, anledning til å levere anbud – uten forpliktelser
for byggekomiteen. Anbudet lød på én, alternativt to turbiner.
Også de to svenske firmaene leverte inn anbud, og i byggekomiteen ble det strid
om hvordan de svenske anbudene skulle håndteres. Christian August Thorne og
Fredrik M. Bugge, byggeleder Sohlberg og elektrisitetsdirektør Norberg Schulz stilte
seg positive til de svenske anbudene. Sundby skulle imidlertid gjennomgå anbudene,
og med hans hjelp utviklet leveringsspørsmålet seg til de norske bedriftenes fordel.
I tillegg klarte Sundby å utvide formålet med anbudsrunden til å bli en utviklingsprosess som resulterte i turbiner med en langt høyere virkningsgrad enn det byggekomiteen opprinnelig hadde forestilt seg.
De to norske turbinene hadde lavest virkningsgrad. Myren hadde oppgitt 83 og
Kværner 84 prosent. Svenskene garanterte for 88 prosents virkningsgrad. Sundby
hadde imidlertid en rekke innvendinger mot de svenske anbudene. Svenskene hadde blant annet foreslått en ordning med mulkt hvis virkningsgraden ikke holdt det
som var lovet. Sundby tolket dette som at svenskene ikke var sikre på at de kunne
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oppnå den virkningsgrad som de hadde garantert.70 Dessuten mente Sundby at
nordmennenes tekniske løsninger var bedre enn svenskenes. De norske løsningene
kunne dessuten forbedres slik at man kunne oppnå en høyere virkningsgrad enn
svenskene. Forutsetningene var at modeller av turbinene kunne prøves ved Sundbys
vannkraftlaboratorium. Sundbys konklusjon var at leveringen av begge de to første
turbinene burde gå til Kværner som hadde den beste tekniske løsningen og som
dessuten oppga lavest pris. Hvis byggekomiteen ville dele leveransen på to bedrifter,
burde Myren være bedrift nummer to.
Byggekomiteen hadde ikke tenkt seg at anbudsrunden skulle bli en utviklingsprosess. Sundby vant likevel fram med sitt forslag. Byggekomiteen bestilte en turbin fra
Myren og en fra Kværner. I alt 12 modellturbiner fra Myren og Kværner ble nå testet
ved vannkraftlaboratoriet, og virkningsgraden ble stadig bedre. Mørkfoss–Solbergfoss skulle få turbiner som var «skreddersydd» til kraftstasjonens særegne vannføringsforhold.71
Det utviklet seg en viss motsetning mellom byggeleder Sohlberg og vannkraftlaboratoriet. Sohlberg ville ha resultater raskt, slik at de kunne brukes som spesifikasjoner til neste anbudsrunde. Sundby la større vekt på laboratoriets videreutvikling
av turbinforslagene.72
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fullført i 1917. Laboratoriet ble ledet av professor
Gudmund Sundby. Her ble blant annet turbinene
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Den andre anbudsrunden gjaldt seks nye turbiner, og anbudspapirene ble sendt
til 12 verksteder i oktober 1920. De inviterte bedriftene var lokalisert i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sveits, Sverige og Norge. Krigen var slutt, og det ble
lagt opp til en mer ordinær anbudsrunde med større vekt på forretningsmessige
hensyn. Nå ble imidlertid Mørkfoss–Solbergfoss-anlegget trukket inn i en generell
debatt om offentlige innkjøp. En kritisk artikkel i bladet Norges Industri presenterte
en liste over offentlige innkjøp, og listen viste at mange store bestillinger til Mørkfoss–Solbergfoss var gått til utlandet.73 Avisene fulgte opp. Angrepene rettet seg særlig mot byggeleder Sohlberg som også ble kritisert for at framdriften ved anlegget
var for dårlig.
I februar 1921 kom det inn anbud på turbiner fra sju leverandører. Foruten fra
Kværner og Myren ble det levert anbud fra Westinghouse, England, Leflaive & Cie,
Frankrike, J. M. Voith, Tyskland, Bieglieb Vulcan-Werke, Tyskland, og Karlstad Mekaniska Werkstad, Sverige.
En sammenlikning av anbudene viste at de to norske bedriftene kom svært godt
ut. Særlig var virkningsgraden høyere enn hos de utenlandske konkurrentene. Myren garanterte den høyeste virkningsgraden, hele 90 prosent.74 Kværners virkningsgrad på 88,5 prosent var nest høyest, men Kværner lå klart lavere enn Myren i pris.
Dessuten hadde Kværners turbiner en flat virkningsgradskurve; virkningsgraden
var høy under variable vannmengder og fallhøyder.
Med dette var det klart at Myren og Kværner ville få leveransen selv uten en særlig nasjonal favorisering. Staten og kommunen vant imidlertid ytterligere fordeler.
Endrede prognoser for kraftbehovet og et ønske om å dra nytte av deflasjonen førte
til at ferdigstillelsen av kraftstasjonen ble utsatt fra 1922 til 1924. Dermed kunne også
bestillingen av turbinene utsettes. På grunn av utsettelsen fikk Kværner gjennom
nye prøver ved vannkraftlaboratoriet økt virkningsgraden på sin turbin ytterligere,
samtidig som prisene sank. De to verkstedene var imidlertid i en meget vanskelig
situasjon og la derfor et press på byggekomiteen for å få klargjort en bestilling. I
oktober 1921 besluttet derfor byggekomiteen å be om nye anbud tidligere enn planlagt for «at avhjelpe den vanskelige situasjonen ved de mekaniske verkstedene».75
Kværner og Myren fikk levere tre turbiner hver. Kontrakten ble undertegnet rett før
jul 1921. Etter at turbinene var installert, viste målingene på turbinene fra Kværner
en virkningsgrad på hele 94,6 prosent.76 Et særdeles godt resultat.
Utgiftene til prøveturbiner og bruken av vannkraftlaboratoriet hadde kostet i underkant av 28 000 kroner for Kværner og Myren til sammen. Sundby regnet ut at
dette representerte ca. 1/10 av den årlige økningen i kraftverkets inntekter på grunn
av de sju prosent som virkningsgraden på turbinen hadde forbedret seg gjennom
testene ved vannkraftlaboratoriet.77 I alle fall var det endelige resultatet til glede både
for kjøper og selger.
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T YSK E T U R B I N E R T I L N O R E ?
I begynnelsen av 1920-årene ble det påstått at det offentlige betalte opp til 30–40
prosent høyere pris for norske varer enn hva tilsvarende varer kunne skaffes for
i utlandet.78 Et par år etter siste anbudsrunde ved Mørkfoss–Solbergfoss skulle de
første turbinene ved Nore kraftverk ut på anbud. Denne anbudsprosessen åpenbarte
at sterke interessegrupper i det norske vannkraftsystemet kunne sette staten under
hardt press.
Ved utløpet av anbudsfristen for de to første turbinene i september 1924 kom det
inn tre utenlandske og to norske anbud. Det tyske firmaet J. M. Voith hadde gitt
det klart laveste anbudet på 666 000 kroner for to peltonturbiner, hver på 13 600
hk, levert montert ved Nore inklusive frakt og toll, mens det laveste norske tilbudet
som kom fra Kværner, lød på 1 085 000 kroner. NVE gikk inn for at det straks skulle
bestilles en turbin fra Voith, og at den andre turbinen skulle bestilles fra en av de
norske bedriftene etter at disse hadde fått anledning til å komme med reviderte
utkast og priser.79
På denne tiden var det Venstre som satt i regjeringsposisjon med Johan Ludwig
Mowinckel som statsminister og Ole Monsen Mjelde som arbeidsminister. Arbeidsdepartementet ga NVE straks grønt lys for å kjøpe den første turbinen fra Voith,
men var betenkt på å kjøpe den andre turbinen fra et norsk verksted når prisforskjellen var så stor. NVE ba de norske verkstedene om å komme med nye anbud, og
disse forelå i slutten av november 1924. Fortsatt var prisforskjellene betydelige, og
i en regjeringskonferanse 9. desember ble det besluttet at også den andre turbinen
skulle kjøpes hos Voith.80 «Hvis vi hadde bestilt turbinene her hjemme og dermed
fåt disse så meget fordyret, var det jo blit kraftkonsumenterne hos Nore som hadde
fåt betalt,» uttalte arbeidsminister Mjelde til Ny Tid etter avgjørelsen.81
Både eier- og arbeidstakerinteressene som var knyttet til den nasjonale leverandørindustrien, mobiliserte nå kraftig for at de øvrige turbinene skulle bestilles i Norge. «Skal millionene rulle ut av landet?» spurte Arbeiderbladet i november 1924.82
Det var ikke bare regjeringen som kunne tape prestisje på dette: «Hermed er den
rest av popularitet, som Nore trods alt endnu kunne glæde sig ved, forsvundet,» het
det i et innlegg i Aftenposten.83
Den kjente ingeniøren og skribenten Georg Brochmann skrev i Tidens Tegn at
det hadde vakt «pinlig opmerksomhet hos venner av norsk industriel selvstendighet» at tyskerne hadde fått leveransen av den første turbinen til Nore.84 Brochmann
mente at dette var «et ildevarslende omen om fremtiden». Bestillingen var et «slag
i ansiktet» på industrien og et opplagt eksempel på dumping. Teknisk Ukeblad påpekte det paradoksale i at avgjørelsen om den andre Nore-turbinen kom midt under feiringen av Den norske ingeniørforenings 50-års jubileum, «da der blev sagt så
mange smigrende ord om norsk ingeniørkunst og industri».85
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I oktober 1924 henstilte Norsk jern- og metallarbeiderforbund til Arbeidsdepartementet at turbinene måtte kjøpes i Norge «selv om det skulde
vise sig å bli dyrere end om arbeidet blev utført ved utenlandske verksteder».86
Under overskriften «Blir det stor arbeidsløshet i vinter?» presenterte
Aftenposten et intervju med direktør Cæsar Bang i Mekaniske Verksteders Landsforening.87 Bang fortalte at «Vi hadde … glædet os til at få turbinleverancene til Nore». Bang oppfordret myndighetene til ikke å støtte
utenlandsk dumping i Norge. Nå «glæder bare tyskerne sig over vor naivitet». Etter å ha mottatt en deputasjon av arbeidsledige i september 1925
vedtok formannskapet i Oslo enstemmig å be regjeringen om at turbinene
til tredje og fjerde aggregat ble bestilt i Norge.88
Var det dumping fra Voiths side? En talsmann for Christian Berner A/S
som representerte Voith i Norge, avviste dette.89 Han pekte på at Voith
for lengst var etablert på det norske markedet. Omtrent 30 prosent av alle
høytrykksturbiner over 5000 hk i Norge var produsert av Voith, blant annet turbinene til kraftverkene i Glomfjord, Tafjord, Bremanger og de fleste
til Norsk Hydro. Derfor var det ikke nødvendig for Voith å bruke dumping
for å etablere seg på markedet. Voith kunne levere det beste anbudet fordi
firmaet støttet seg til «indgående erfaringer i konstruktion og kalkulation
av så store peltonturbiner, som det her gjælder». Bedriften hadde nettopp
levert fem liknende turbiner til Japan. På grunn av sitt store materialforbruk hadde
Voith meget gunstige avtaler om leveranser fra tyske stålverker. Lønningene ved den
tyske fabrikken var omtrent halvdelen av de norske lønningene. Og når man innbød
utenlandske bedrifter til å delta i konkurransen om offentlige leveranser, måtte det
også godtas at de faktisk kunne få leveranser.
Anbudsinnbydelsen på turbin 3 og 4 ble sendt ut i august 1925. Det ble nå valgt
norske leverandører. Myren og Kværner gikk 30 prosent ned i pris i forhold til tilbudet på de to første turbinene og garanterte høyere virkningsgrad enn de utenlandske
konkurrentene. Og presset fra opinionen hadde gjort sin virkning.90 Den handelspolitiske situasjonen trakk også i retning av en norsk bestilling. I juni 1925 fikk Arbeidsdepartementet et skriv fra Utenriksdepartementet som viste klar misnøye med
den tyske handelspolitikken overfor Norge. Når agenter for tyske leverandører henvendte seg til Arbeidsdepartementet, skulle departementet la agentene forstå at den
«nuværende tyske handelspolitikk med importtoll og høie tollsatser for en rekke
norske artikler har skapt en stemning her i landet mot kjøp av tyske produkter som
de offentlige myndigheter er nødt til å regne med».91
Det var ikke bare norsk mekanisk industri som nå fikk leveranser til Nore. En
rekke bestillinger var av betydning for norsk elektroteknisk industri. A/S Per Kure
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leverte hovedtransformatorene, NEBB leverte apparatanlegget, mens stasjons- og
fordelingstransformatorene ble produsert hos A/S National Industri. Vanskeligere
var det med generatorene. Den mest aktuelle norske leverandøren var NEBB, men
bedriftens pristilbud på de første generatorene lå langt over den viktigste utenlandske konkurrenten, det tyske AEG, som leverte alle de fire første generatorene til Nore.
Medvirkende her kan det også ha vært at NEBB ikke hadde store nok lokaler til å
kunne produsere en generator på 24,4 MVA i Norge. Deler av generatorene måtte
derfor produseres i utlandet. «Staten hadde tilsynelatende ikke tilstrekkelig tillit til
norsk elektroteknisk industri, så bestillingen gikk til utlandet,» heter det i NEBBs
bedriftshistorie.92 Så enkelt var det nok ikke. Men det fantes utviklingsmuligheter i
den norske elektrotekniske industrien også. Det private A/S Saudefaldene som var
ledet av Sigurd Kloumann, bestilte i 1930 to generatorer fra NEBB, hver på 26,5 MVA
– de største generatorene som til da var i bruk i Norge. Den store leveransen krevde
en omfattende tilpassing og utvidelse av produksjonsutstyret fra NEBBs side, noe
som styrket bedriftens konkurranseevne.93 Og ved utvidelsen av Nore i slutten av
1930-årene og til anlegget av Nore II leverte NEBB generatorene.
I 1927 kom det nye regler for statlige innkjøp som trakk ytterligere i proteksjonistisk retning.94 Hvis det fantes mer enn en norsk leverandør, var det ikke nødvendig å
innhente utenlandsk anbud. Og staten skulle velge norske leverandører der anbudet
ikke lå mer enn 15 prosent høyere enn de utenlandske – etter at toll, frakt o.l. var lagt
til. Historikeren Olav Wicken har understreket den betydning som disse reglene
fikk for norsk verkstedindustri: «Disse proteksjonistiske reglene gjorde offentlige
investeringer til et vesentlig marked for norske verksteder. Det mest betydningsfulle
område var vannkraftutbygging og elektrisitetsforsyning, der norske firmaer leverte
utstyr som turbiner, generatorer, transformatorer, brytere og kabler m.v.»95
Wicken mener at disse reglene var med å legge grunnlaget for at noen selskaper
også kunne hevde seg i europeisk sammenheng, og peker spesielt på A/S National
Industri i Drammen som ble en stor leverandør av transformatorer.

N O R SK A LUM I N I UM E L L E R U T E N L A N D SK KO B B E R ?
Under arbeidet med Rjukan-ledningen meldte også hensynet til norsk industri seg
med full tyngde. Her var det norsk aluminiumsindustri som skulle støttes. I dette
tilfelle måtte hensynet til industrien bli satt opp mot driftssikkerheten for overføringen. I Norge var det få erfaringer med aluminiumsledninger.
Den som fikk sterkest hånd om NVEs ledningsbygging, var Johan Collett Holst.
Etter at han ble ansatt som overingeniør i Elektrisitetsdirekoratet i 1921, kom han til å
lede utbyggingen både av Rjukan-ledningen, Nore-ledningen og Gjøvik-ledningen.
Holst hadde tidligere arbeidet blant annet som elektroingeniør ved Mørkfoss–
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forrige oppslag: Fra maskinsalen i Nore
I. To av de fire turbinene til første byggetrinn ved
Nore I ble bestilt fra Voith. Dette var imidlertid
en upopulær avgjørelse, og de to neste turbinene
ble levert av Kværner Brug.

Solbergfoss-anlegget og ved kraftoverføringen Kykkelsrud–Kristiania. Å lede byggingen av Rjukan-ledningen var hans første oppgave som statsansatt. Som vi har
sett, skulle staten bygge og drive hele ledningen og stå som eier av overføringen fra
Rjukan til Kongsberg. De lokale interessene skulle gjennom «Interessentskapet for
kraftoverføring fra Rjukan» eie ledningen fra Kongsberg til Kristiania.
På interessentskapets styremøte 1. oktober 1921 fikk Holst fullmakt til å kjøpe
kobber til ledningen. Kabelen skulle produseres ved en norsk fabrikk så sant interessentskapets spesifikasjoner kunne følges. Inntil 10 à 15 km av ledningen kunne
utføres som aluminiumskabel med stålkjerne. Holst var skeptisk til å bruke aluminiumskabel av uprøvd norsk fabrikat, og styret var enig i at «aluminiumskabelen
eventuelt måtte bestilles hos et av de utenlandske firmaer der hadde speciel erfaring
på dette området».96
Nå viste det seg at Holsts sjef, elektrisitetsdirektør Thomas Norberg Schulz, ville
ha norsk aluminium til hele ledningen. På et møte med interessentskapet den 10. oktober 1921 anmodet Norberg Schulz interessentene «om at strekke sig længst mulig i
retning av anvendelse av aluminium til Rjukanoverføringen». Når han helst ville ha
norsk aluminium på hele Rjukan-ledningen, var dette «fordi kommuner og stat bør
være først til at samle erfaringer når det gjaldt norsk industri og dennes ophjælp».
Han ville «legge det stærkest mulige press» på interessentskapet i denne saken.
Blant styremedlemmene var det tydelig usikkerhet om hva som var det beste.
Holst var klart mest kritisk til aluminium, og til tross for sin sjefs synspunkter hevdet han at det ville være et «lettsindig eksperiment» å bruke aluminium på hele
linjen. Aluminium burde begrenses til de minst værharde strekninger. Holst ville
helst bruke kobber. Skulle det likevel brukes aluminium, burde det bestilles fra en
anerkjent amerikansk fabrikk, ikke fra en norsk. Og valgte man likevel norsk aluminium som råstoff, måtte selve produksjonen av kabelen skje i utlandet.
Styret hadde saken oppe på flere møter, og det ble innhentet råd og uttalelser fra
mange hold. Ingeniør Paul Egede Nissen ved elverket i Haugesund frarådet bruk
av aluminium. Han viste til at A/S Saudefaldene hadde forlatt planene om aluminium for en høyfjellsledning Sauda–Etne til tross for «sin nære forbindelse med leverandører av aluminium-kabel». Egede Nissen siktet her til Sigurd Kloumann som
både var direktør i A/S Saudefaldene og i Høyangfaldene, A/S Norsk Aluminium
Company.97 Den amerikanske National Electric Light Association mente erfaringene med aluminium var gode: «Steel core aluminium cable properly installed is
very successfully used for transmission lines in all sections of United States.» Professor Ole S. Bragstad ved NTH var også positiv. Skeptikeren Holst skaffet til veie en
uttalelse fra det amerikanske kobbersyndikatet, og syndikatet var som man kunne
vente, meget forundret over at man i det hele tatt vurderte aluminium: «Copper is
by far superior.» Aluminium var for mykt og uegnet i kulde og hardt vær. Direktør
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Ragnvald Steen fra hovedstadens elektrisitetsverk, driftsbestyrer L. Holst fra elektrisitetsverket i Drammen og overingeniør Sofus Larsen fra Buskerud fylkesforsyning
var enige om å stille staten fritt i valget av ledningsmateriell for sin del av ledningen,
dvs. strekningen Rjukan–Kongsberg, og at interessentskapet antakelig ville velge
samme ledningstype som staten.
Norberg Schulz fikk siste ord i saken. Han fastslo overfor interessentskapet at det
«av hensyn til den norske industris vanskelige stilling bør ydes innenlandsk produksjon all mulig støtte for å bidra til å skape en ny norsk levedygtig industri. Det vil
derfor være nødvendig å utføre ledningen med norske materialer der dette i det hele
tatt er forenelig med tekniske hensyn».98 Og i februar 1922 vedtok interessentskapet
endelig å bestille aluminium fra Høyangfaldene, A/S Norsk Aluminium Company.
Forutsetningen var imidlertid at selve produksjonen av kabelen skulle skje hos Felten & Guilleaume, Carlswerk AG, Köln.99
Etter at Rjukan-ledningen sto ferdig, fortsatte staten utelukkende å bruke stålaluminiumskabler. Holst oppsummerte i en artikkel i 1929 at man ved Rjukan-ledningen «så å si nødt og tvunget» måtte bruke aluminium «idet nasjonaløkonomiske
hensyn var de avgjørende». Senere hadde Holst vært med å bruke aluminium «stadig mer og mer frivillig».100 I ettertid forklarte han sin første reaksjon mot aluminium slik: «Ingen kunne vært mer skeptisk enn jeg var fra begynnelsen av. For det
første reagerer man jo meget menneskelig mot alt påtvunget og får mistanken skjerpet, dernæst er det forbundet med adskillig risiko å være forsøkskanin, så jeg også
av denne grunn passet på.» Holst hadde en stund hatt et meget åpent øye for mulige
og ventede svakheter ved aluminiumsledninger, «men jeg er blitt skuffet».
Holst mente fordelen ved aluminiumskabler først og fremst var den høyere bruddfasthet, noe som særlig var viktig ved lange spenn. Stålaluminium kunne dessuten
strammes mer, slik at kablene kom høyere opp fra bakken, og mastene kunne av den
grunn gjøres lavere.
Som Olav Wicken har antydet, var sikkert preferansene som staten ga norsk leverandørindustri viktige for landets industriutvikling. Men det spørs om det ikke
også lå tapte muligheter i forholdet mellom staten og industrien. Eksemplet Mørkfoss–Solbergfoss viste hvor viktig forskning og utvikling var både for kjøperen og for
leverandøren. Ved å legge mindre vekt på den prisen som ble tilbudt for et spesifisert
produkt og større vekt på utviklingen av produktet, synes kraftverkseierne på sikt
å ha tjent gode penger. Og Kværner økte sin konkurranseevne gjennom prosjektet.
Men dette utviklingsprosjektet synes mer å ha vært et resultat av en allianse mellom noen av ingeniørene knyttet til prosjektet, enn en bevisst satsing fra statens
side. Eksemplet med Nore-turbinene antyder at NVE ikke hadde lært av erfaringene
fra Mørkfoss–Solbergfoss. Det var sterke krefter som trakk i retning av å vektlegge
pris. De «industrivennlige» synes å ha lagt mer vekt på det umiddelbare behovet for
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å opprettholde norske arbeidsplasser enn på langsiktig utviklingsarbeid, og de la
mindre vekt på at kjøperen også skulle stille krav til leverandøren. Mangelen på slike
strenge krav til de norske bedriftene kan også ha hatt negativ virkning på industriutviklingen. Etter hvert kan bestillingene fra staten ha blitt tatt som en selvfølge. De
samfunnsmessige hensyn som NVE tok i forhold til industrien, kunne kanskje ha
vært bedre utnyttet enn tilfelle var.

B YG DA O G A N L E G G E T
Når staten bygde kraftverk og reguleringsanlegg, bidro det på flere måter til landets
modernisering. Ikke minst representerte selve anleggstiden en sterk, om enn kortvarig, omformende impuls i mange lokalsamfunn. Kraftverkenes anleggstid brakte
dessuten med seg en rekke nye krav om at NVE måtte vise samfunnsmessige hensyn.
Da det sommeren 1921 var snakk om å utsette byggingen av Nore kraftverk og
derfor trappe ned anleggsvirksomheten, henvendte Skog- og vassdragskomiteens
ordfører Otto K. Rømcke seg til byggeleder Karl Baalsrud ved kraftanlegget. Rømcke ville vite hva som var «anleggets stilling». Baalsrud redegjorde i sitt svar for hvor
langt arbeidet ved kraftverket var kommet og hvilke verdier som allerede var nedlagt på stedet. Men han la ikke minst vekt på hvor viktig fortsatt anleggsdrift var av
sosiale grunner. Det var 496 arbeidere i virksomhet, og medregnet arbeidernes familier var 1300 mennesker økonomisk avhengige av at utbyggingen fortsatte. Private
hadde bygd for 400 000 kroner i omegnen, og 90 000 kroner fra Nores arbeidere
og funksjonærer representerte halvparten av kommunens skatteinntekter.101 Her var
det mange hensyn å ta. Rømcke selv konkluderte med at «stans i dette arbeide nu
må man være varsom med at gå med på, uten at der foreligger virkelig sterke grunde
derfor».102 Høyremannen og forretningsmannen Rømcke, som hadde bred erfaring
også fra ledelse av privat industri, mente Stortinget burde bevilge penger til fortsatt
drift ved Nore «ene og alene av hensyn til arbeidsforholdene, for de 5–600 mennesker, som arbeider deroppe, kan man jo ikke uten videre sætte på gaten …».103
Rømcke mente som så mange andre, at staten hadde et utvidet ansvar for de menneskene og de lokalsamfunn som ble berørt av statens forretningsdrift. Hvordan
forvaltet staten dette ansvaret? Og hvilke konsekvenser fikk statens virksomhet i
Nore for bygda og for menneskene som var med på å bygge kraftverket?
Da arbeidet med Tunnhovddammen tok til i 1915, ble det skapt et «ad hoc»-samfunn, et tett, men midlertidig, anleggssamfunn som gikk i oppløsning da kraftverkets første byggetrinn sto ferdig i 1928. Anleggssamfunnet fikk sin flyktige karakter forsterket ved at mange arbeidere bare var knyttet til det i en kort periode
av anleggstiden. En statistikk som var utarbeidet ved anlegget i 1921, viste at den
gjennomsnittlige arbeidstiden på anlegget var fire måneder.104 Selve lokaliseringen
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av anleggssamfunnet forandret seg også. Fram til 1920 var det særlig byggingen av
Tunnhovddammen som bestemte anleggssamfunnets lokalisering. Denne delen av
anlegget kaltes «øvre anlegg». Fra 1920 kom imidlertid arbeidet med den 5,2 km
lange tunnelen i gang, og arbeidet trakk nedover mot Rødberg. I 1925 var det meste
av sprengningsarbeidet i tunnelen unnagjort, og innsatsen ble konsentrert til «nedre
anlegg» og oppbyggingen av kraftstasjonen på Rødberg.
Møtet med anlegget og anleggssamfunnet forandret bygdesamfunnet omkring.
Mange grep de nye mulighetene for arbeid og inntekt, noen var åpne for anleggssamfunnets kulturelle og politiske impulser, og enkelte grep den utvidede anledningen til fest, slagsmål og erotikk som fulgte med anleggsslusken. Tunnhovddammen,
rørgate, kraftstasjon, ledningsmaster, steintipper, veier, brakker og lagerbygninger
omskapte naturen og kulturlandskapet. Bygda fikk også et nytt fysisk uttrykk.
Øygardsgrend fikk først merke konsekvensene av Stortingets vedtak i 1913 om
å bygge Tunnhovddammen. I hele Nore kommune bodde det ca. 1500 mennesker.
Øygardsgrend ved Tunnhovdfjorden lå i kommunens nordre utkant og besto av
noen spredte småbruk der stell av krøtter, sauer og geiter var hovedbeskjeftigelsen.
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Dessuten var det bra med fisk både i Tunnhovdfjorden, Pålsbufjorden og Rødungen.
På denne delen av Hardangervidda, vel 700 meter over havet, var det imidlertid
usikkert å dyrke korn, og pengeøkonomien var lite utviklet: «Det var lite penger
oppe i bygda her. Far han var veivokter så vi så nå så vidt penger. Men jeg hørte fra
en av de større gårdene her om ei som ikke hadde sett penger før hun ble sytten år.
De bare byttet varer.»105
En Kristiania-avis beskrev forholdene i Nore slik: «Øverst i Numedal lå fjeldbygden Nore længe så stille og avstengt, at en næsten skulde tro at den befandt sig
hinsides folkeskikken. Vinterstider trængte et brev like så lang tid for at komme dit
som over til England.»106 En annen avis påsto at Nore hadde vært «en av de mest
avstengte bygder i vårt land».107 At de store vassdragsreguleringene først og fremst
berørte ubebodde strøk eller fattige fjellbygder, var en viktig grunn til at norsk vannkraft var billig å bygge ut. Grunnervervelsene i forbindelse med reguleringen av
Tunnhovdfjorden hadde kostet staten vel en halv million kroner, og i dette beløpet
var det regnet med utgifter til bygging av en utklekningsanstalt for ørretyngel. Reguleringen på 18 meter satte ikke mer enn 132 mål dyrket mark under vann.
Det første varselet om at noe ville skje i området, fikk bygdefolket allerede i 1911–
12 da Tunnhovdfjorden ble målt opp og det ble registrert eiendomsgrenser, høydeforhold, bonitet osv. som skulle danne grunnlag for beregning av utgifter til eiendomskjøp og erstatninger. Sommeren 1913 kom avdelingsingeniør Baalsrud med en
liten gruppe medarbeidere, blant annet for å grave etter fjell ved Øygardsoset der
Sætren hadde planlagt at Tunnhovddammen skulle ligge. Bygdefolket lot seg verve
til gravingen, men å arbeide 23 meter ned i bakken var ingen hyggelig jobb: «Folk
var så redde, ser du, men de måtte nedi der likevel, for de ville jo gjerne ha arbeid.
Men det var et farlig arbeid.»
Fra høsten 1914 strømmet anleggsarbeiderne til stedet. Til å begynne med måtte
folk legge seg rundt på setre og innlosjere seg hos gårdbrukerne: «De bygde først for
funksjonærene. De hadde ikke tanke på en eneste brakke. Så kom det arbeidsfolk,
men det fantes ikke hus. De lå på alle de setrene som var her. Anleggsarbeidere
bodde hos oss til brakkene kom opp. De lå på golvet og overalt, i stua og på hemsen.»
Først i desember 1914 var de første anleggsbrakkene ferdige.
Det skaptes kontakt mellom bygdemiljøet og anleggsmiljøet på flere måter. Anlegget ga arbeidsmuligheter for bygdefolk og hester. Men mange bønder måtte nøye
seg med arbeid som ikke kolliderte med de store onnene på gårdene. Og bygdefolket som arbeidet på anlegget, bodde hjemme, ikke i brakkene, de var ikke en del
av «kjernemiljøet» ved anlegget. En annen kontakt mellom anleggssamfunnet og
bygdesamfunnet ble etablert ved småbrukenes salg av matvarer til kokkelagene.
Det var likevel avstanden mellom anleggssamfunnet og bygdesamfunnet som var
mest iøynefallende: «Vi bodde her oppe og hadde ikke noen kontakt med dem. Vi
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var redde dem. De var ‘farlige’, vet du. Bygdefolk her tålte ikke de fremmede som
flyttet inn. De ble kalt for slusk, de. Selv om de var like bra som dem som bodde
her. Vi hadde ikke bedre vett. Det ble ikke noen konflikt eller slåsskamp mellom
bygdefolk og anleggsfolk. Det var ingen som gikk til angrep. Men det de sa om anleggsfolka, var ikke så fint.»
Bøndene var bofaste, slusken var rotløs. Bøndene var tradisjonsbundne, slusken
var i daglig kontakt med det moderne industrisamfunnets mest avanserte teknologi
– og «moderne» politiske ideer. Bøndene feiret den 17. mai, mens anleggsarbeiderne
feiret den 1. Bøndene betraktet bygdejentenes kontakt med slusken som en alvorlig
synd: «De var besmittet da, hvis de hadde vært innenfor anleggsområdet. Det var
omtrent akkurat som da tyskerne var her.» Nå fantes det bygdejenter som til slutt
giftet seg med kjæresten på anlegget. Kjønnsbalansen i bygda ble noe forskjøvet:
«Bondeguttene ble gående som gamle ungkarer. De fikk ingen til å stelle for seg!»
Bygdeskolene ble raskt for små til å ta imot både bygdebarn og anleggsbarn. Både
oppe ved Tunnhovd og senere nede ved Rødberg opprettet derfor anlegget egne skoler. Anleggsskolene var firedelte, mens bygdeskolene var todelte. Ved anleggsskolene
var det undervisning hver dag, mens bygdeungene gikk på skole annenhver dag.
Dessuten hadde bygdeungene lengre sommerferier for å kunne være med på setrene.
I hvert fall i Rødberg var det liten kontakt mellom ungene i de to skolene: «Skolene
bidro til å skape to samfunn. Et skille.» Om det var forskjell på de to ungeflokkene?
«Bygdeunga var roligere og snillere. Vi var villbasser stort sett, mer urolige.»
Nore fikk et levende sentrum i området rundt kraftstasjonen: «… en hel liten by
vokste op nedi dalen nedenfor Rødberg gård – anlægsbyen. Store barakker på begge
sider av gaten. Arbeidere strømmet til fra alle kanter, hundreder og atter hundreder.
Forretninger vokste op, hoteller likeså, der hersket en travelhet og et liv – og en tone
ikke minst – som i den uforfalskede guldgraverby uti vesten.»108
Når det nye tettstedet i Nore fikk navnet Rødberg, var det et av mange uttrykk for
kraftverkets betydning for lokalsamfunnet. Både jernbanestasjonen og det meste av
bebyggelsen i tilknytning til kraftstasjonen lå under gården Bråflåt. Selve kraftstasjonen lå imidlertid på gården Rødbergs grunn, og navnet Bråflåt måtte etter hvert
gi tapt for navnet Rødberg. På Rødberg utviklet det seg dessuten en særegen dialekt
preget av anleggstiden. Anleggsarbeiderne kom fra mange kanter av landet, her var
også svensker og finner. På Rødberg ble den lokale dialekten varig fortrengt. I en artikkel fra 1989 heter det: «Denne språklige forvirringen kan vi fortsatt registrere ved
at innfødte rødberginger snakker helt annerledes enn bygdefolket, bare 3–4 kilometer utenfor sentrum. Det påstås at Rødberg-dialekten er svært lik språket på steder
som Rjukan og ligger nærmere Vika-dialekten i Oslo enn Numedals-dialekten!»109
Byggingen av kraftverk satte altså noen varige spor i Nore. Men etter at den første
anleggstiden var over i 1928, ga kraftverket bare arbeid til noen titalls mennesker, og
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Kong Haakon VII var med på åpningstoget på
Numedalsbanen 19. november 1927. Her blir
følget tatt imot på Rødberg stasjon.

stedet utviklet seg ikke særlig annerledes enn andre norske bygder. I Nore og Uvdal
kommuner gikk folketallet ned fra 2937 ved århundreskiftet til 2833 i 1910. Ved neste
folketelling i 1920, etter at anleggsdriften var kommet godt i gang, var folketallet
økt med over 600 til 3444. I det samme tiåret gikk folketallet ned i Bygde-Norge for
øvrig. Men etter 1920 utviklet folketallet seg i Nore-Uvdal omtrent på samme måte
som i landets grissgrendte strøk, det var en svak vekst: I 1930 bodde det 3502 mennesker i Nore-Uvdal og i 1946 fortsatt bare 3571.110 Heller ikke utvidelsen av Nore I
og byggingen av Nore II under annen verdenskrig skapte store endringer i bygdesamfunnet. Det utviklet seg ingen tettsteder av betydning i kommunen, og i 1950
var fortsatt 44 prosent av de yrkesaktive i Nore kommune sysselsatt i jordbruk og
skogbruk.
I en avisreportasje om Nore fra 1922 het det: «Nore er bygden hvor den gamle og
det nye tid møtes. Mosegrodde Numedalsstabur, kraftledninger og turbiner side om
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side med funksjonærvillaene, gamle slektsgårder og jernbanesviller.»111 Kraftledningene, turbinene, funksjonærvillaene og de andre fysiske resultatene av anleggstiden
fortsatte å dominere store deler av kulturlandskapet i Nore. Samfunnet omkring ble
ikke like varig preget av de mange årene med statlig kraftverksbygging.

ANLEGGSSAMFUNNET
Ved Nore-anlegget arbeidet på det meste vel 500 mann. Anleggssamfunnet måtte
bygges opp fra grunnen av. Anleggets ledelse og anleggets arbeidere bidro på hver
sin måte til det endelige resultat. Ledelsen hadde ansvaret for utformingen og oppbyggingen av anleggssamfunnets fysiske infrastrukturer som veier, boliger og brakker, sykestue, fengsel, forsamlingshus og skolebygninger. Innenfor disse rammene
utviklet anleggsarbeiderne et sosialt og kulturelt fellesskap. Riktignok prøvde anleggets ledelse å påvirke dette miljøet. De engasjerte som vi skal se, en sekretær fra
Norges Kristelige Ungdomsforbund til indre oppbyggelse og to politikonstabler til
ytre tukt.
Ved siden av lønns- og arbeidsforholdene var boligforholdene det viktigste både
for anleggsarbeidernes trivsel og sosiale fellesskap. Da anleggsdriften ved Tunnhovdfjorden startet i 1913–14, var det mange arbeidere som måtte finne seg losji på setre, i
fløtningsstuer, i uthus og, som vi har sett, hos småbrukerne i Øygardsgrend.
Blant de første arbeiderne som ble ansatt ved anlegget, var det mange tømmermenn og snekkere. Det var viktig å komme raskt i gang med bygging av brakker,
materialhus, smie o.l. Ved Tunnhovd ble det bygd fire storbrakker for 40 anleggsarbeidere og en mindre brakke for 20 mann. Storbrakkene besto egentlig av to brakkeenheter som var helt atskilt. Brakkene hadde firemannsrom med tørkerom mellom
beboelsesrommene. Dette var en modifikasjon av den brakketypen som var vanlig
ved jernbanen, hvor det i hver brakke gjerne var et felles tørkerom for alle. Ved å
legge tørkerommene mellom soverommene, ble det bedre isolasjon mot støy.
I en brakkeenhet for 20 mann var det i første etasje kjøkken, spisesal, skrive- og
leserom og to rom for brakkesjef og kokke. Hver brakkeenhet utgjorde også et kokkelag, det var «forbudt å holde sig selv med mat og koke på værelserne, hvilket
næsten altid fører til søl og urenslighet».112 Hvert kokkelag ansatte ei kokke og ei
hjelpekokke som begge ble betalt av arbeiderne. Kokkene kjøpte inn og laget maten,
vasket rommene og arbeidernes tøy. Arbeiderne valgte selv brakkesjef og ofte var
brakkesjefens kone kokke. Anleggsarbeiderne synes å ha vært fornøyde med forholdene ved «øvre anlegg»: «Det var seks mann av oss som en junikveld i 1917 reiste fra
Hønefoss til Nesbyen i Hallingdal. Vi kom dit ved 23-tida og så gikk vi de tre mila
til Tunhovd. Det var en fin bilvei, som anlegget hadde bygd for transport av sement
m.v. Fra Tunhovd reiste vi med anleggets dampbåt langs Tunhovdfjorden til Nore-
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dammen. Jeg kom med i støpen av dammen der. Det var ganske hårdt arbeid, men
jeg likte det og trivdes bra der. Det var brakker med fire mann på hvert rom, og stor
spisesal til hvert kokkelag, som besto av 20 mann og to kokker. Kosten var god, men
i vårt kokkelag ble den lovlig dyr, og det var kokkens skyld.»113
Etter at arbeidet ved Tunnhovddammen var ferdig, ble boligforholdene bedret.
De fleste anleggsarbeiderne ble nå innlosjert i storbrakker med tomannsrom. Det
var i alt 12 storbrakker, og i hver var det plass til 32 mann fordelt på to kokkelag. Det
var også et par 16-mannsbrakker og egne familiebrakker. I noen brakker var det
dusjrom, for de øvrige arbeiderne innredet anlegget tre dampbad som var åpne et
par ganger hver uke. Anleggsarbeiderne satte pris på forbedringene i boforholdene:
«Fra Solbergfossen reiste jeg i 1922 og kom til Nore-anlegget. Der blei jeg til 1927. Det
var et bra anlegg, gode brakker, kokkelag og spiseforretning. Vi hadde tomanns-rom
og hver vår seng. Det var ikke brakker som var satt opp, her blei dem kalt boliger.
Det var stor forskjell på disse og de brakkene som var på anlegga i den første tida
jeg var ute.»114
Mange anleggsarbeidere hadde opplevd brakker med åttemannsrom hvor to arbeidere delte en seng. Ikke minst for kokkene var standarden på brakkene viktig:
«Etter ei tid kom jeg til Brakke 113 ved Åsgarden. Det var flotte brakker der. Vi
hadde bryggerhus i kjellerne, spisesal, vaskerom, bad med dusj, gode komfyrer og
bra ved. Karane hadde to-manns rom. Jeg likte meg godt der, og jeg baka brød, julekaker og andre kaker. Der hadde jeg ei krone og fem og tjue øre av hver mann; ellers
så var det vanlig med ei krone på anlegga nå. Det var lettvint med maten: en Toppen
fra Numedal kom med slakt, og vi kunne kjøpe inn for dagen, og ikkje som på Dovre
der vi kjøpte hele skrotten og hengte dem opp på veggen. Og så hadde vi kokkene en
vann- og vedbærer, som regel en gammal anleggsbus.»115
I brakker og boliger som anlegget hadde ansvar for, var det plass til ca. 450 mann.
På gårder og i private hjem ellers kunne det i tillegg innlosjeres ca. 100 mann.
I Nore, som så mange andre steder, var det en klar sammenheng mellom utformingen av boligmiljøet og den sosiale lagdelingen. Ved Tunnhovd lå funksjonærboligene på solsiden av fjorden, arbeidernes brakker lå i skyggen på vestsiden. Funksjonærboligene på Rødberg lå i «Lia» ovenfor kraftstasjonen, atskilt fra arbeidernes
boliger og brakker på «Sletta» nedenfor: «Høyden over havet indikerte tittel og rang.
Det var helt metodisk.» Denne sammenhengen gjaldt også innen boligfeltet i Lia
– det var forskjell på funksjonærene. Øverst bodde byggeleder Karl Baalsrud med
familie. I sjiktet av funksjonærboliger nedenfor Baalsrud bodde ingeniørene og nederst bodde oppsynsmennene.
Ingeniørene, hovedkassereren og noen av de lokale «kondisjonerte» utgjorde
et slags samfunn for seg: «I selskapene var det ingeniørene som gikk i selskap til
hverandre. Oppsynsmennene var ikke med der. Hovedkasserer Pedersen var med
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og ingeniør Bendz og Indrebø etter at de kom til Nore. Ingeniørene
dannet en krets. Også doktor Kornfeldt var med i kretsen.» Det var
ikke lett å skape kontakt på tvers av de sosiale skillene, selv om viljen
kunne være god. Hustruen til en av ingeniørene hadde en del omgang
utenfor «sin krets», men måtte gi opp dette fordi det ble antydet at
hennes bekjente fikk fordeler ved anlegget. Stasjonsingeniør Ludvig
Indrebø kunne være med de ansatte på jakt og fiske, men mer regulær
sosial omgang ble begrenset til det «dannede» sjikt i Nore og Uvdal:
lensmannen, dyrlegen, doktoren og tannlegen.
Oppsynsmennene representerte et mellomsjikt i anleggssamfunnet.
De skrev ut lønninger, satte bort akkorder og passet på at arbeidet gikk
som det skulle. Oppsynsmennenes hverdag var preget av deres plassering mellom barken og veden, mellom arbeiderne på den ene siden og
ingeniørene og ledelsen på den andre. For arbeiderne representerte de
ledelsen, mens ingeniørene ga oppsynsmennene skylda når arbeidet
ikke gikk som det skulle. En oppsynsmann ved Nore fikk høre av en
ingeniør at ethvert stort anlegg må ha en hoggestabbe, og oppsynsmennene skulle være anleggets hoggestabber. I en slik presset stilling
var det ikke alltid lett å forholde seg vennlig når noe gikk galt: «Du
hadde lett for å bli hissig og stressa når du gikk der i tunnelen, i vann
og bløyte med dynamittos og leven. Det var et voldsomt stress-arbeid.
De fleste oppsynsmennene gikk for å være busemenn.» Blant oppsynsmennene var det mange underoffiserer, folk med befalsskole.
Det var forskjell på folk også arbeiderne imellom. Rangsforskjellene
mellom arbeiderne kom til uttrykk i lønna. En oversikt i Nore-anleggets årsrapport for 1923–24 viste at tunnelarbeiderne lå på topp, mens
transport- og sagbruksarbeiderne var dårligst betalt:
Arbeidsgruppe

Timefortjeneste i kr

Årsfortjeneste i kr

Tunnelarbeidere

2,28

4 990

Anleggsarbeidere

1,83

4 000

Håndverkere

1,80

3 940

Transport- og sagbruksarbeidere

1,44

3 150

Tunnelarbeiderne utgjorde eliten. «Etter dem i rang kom gråsteinsmurere, alminnelige fjellarbeidere og betongstøpere, for endelig å komme ned til den alminnelige
jordarbeider eller ‘kvakkgubben’ som utførte et arbeid som også en vanlig ‘bonddreng’ kunne utføre.»116 Arbeidslagene var ledet av en bas som fikk og opprettholdt
sin posisjon gjennom sin dyktighet.

Karl (senere: Carl) Baalsrud sammen med sin
kone Aasta og hunden Barry i 1917. Baalsrud var
utdannet ved Kristiania Tekniske Skole og den
tekniske høyskolen i Aachen. Han ble ansatt som
avdelingsingeniør i Vassdragsvesenet i 1912, ble
byggeleder for Tunnhovddammen i 1915 og var
byggeleder for Nore I fra 1918.
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I N D R E O P P B YG G E L SE
Arbeiderne ved Nore kraftverk ga uttrykk for sine interesser, behov og verdier på
måter som gjenspeilte ulike grader av tilpassing til ledelsens normer, krav og forventninger. Det ene ytterpunkt var de som utførte kriminelle handlinger og som
mer eller mindre alvorlig brøt norsk lov, en virksomhet som anleggsledelsen aktivt
motarbeidet. Et motsatt ytterpunkt var den kristelige virksomheten som anleggsledelsen støttet opp om. Et slags midtpunkt representerte den faglig-politiske aktiviteten som dels var akseptert av ledelsen, men som den også i flere tilfeller oppfattet
både som utilbørlig og uønsket. Vi skal se nærmere på disse uttrykkene for normbrudd, interesseartikulering og tilpassing – og på anleggsledelsens reaksjoner.
«Det var med litt underlige følelser min hustru og jeg, den 16. mars 1922, ankom
her til Noreanlegget. Den store 2 etages barak, der var stillet til vor rådighet som
arbeiderhjem, den var nok færdig, men ellers var alt der, tomt og øde.»117 Slik skildret
sekretær Johan B. Johnsen fra Norges Kristelige Ungdomsforbund sitt møte med
Nore. Johnsen var nylig blitt ansatt som bestyrer av det kristne arbeiderhjemmet
ved anlegget. Selve den offisielle åpningen av hjemmet skjedde 11. april 1922 hvor «en
masse mennesker var mødt frem, som med smil og håndtryk ønsket os velkommen
til Nore, samtidig som vi, det bedste vi kunne, søkte at fortælle dem om hensigten
med dette vort arbeiderhjem og vort store mål …».118
Initiativet til arbeiderhjemmet synes ikke å ha kommet fra anleggets ledelse, men
fra Norges Kristelige Ungdomsforbund. Forbundet hadde henvendt seg til Arbeidsdepartementet i oktober 1919 og bedt om at det ble satt av penger til kristelig virksomhet blant arbeiderne ved statens anlegg i Glomfjord og ved Nore. Forbundet
henviste til konsesjonslovens bestemmelser om slik virksomhet og foreslo at det ble
ansatt en sekretær fra Norges Kristelige Ungdomsforbund ved hvert anlegg. Forbundet ønsket å legge opp arbeidet på samme måte som ved sjømannsmisjonens
stasjoner og ved kristelige soldathjem.
Ungdomsforbundet henviste altså til konsesjonsloven da de skulle begrunne sitt
forslag. I ervervsloven av 1917 het det i paragraf 2 punkt 6 at: «Det bør også pålægges
koncessionæren at stille et passende beløp til rådighet til almendannende virksomhet blandt arbeiderne og til geistlig betjening etter Kirkedepartementets nærmere
bestemmelse.» Dette betydde ikke at staten var forpliktet til å gå med på forslaget
fra forbundet. For det første trengte ikke staten konsesjon etter ervervsloven, for
det andre sto det «bør» i dette punktet, og for det tredje kunne det tenkes andre og
billigere løsninger til forkynnelse enn det ungdomsforbundet foreslo. På den annen
side ville det lett kunne bli sett på som klanderverdig at staten ikke selv tok alvorlig
de prinsipper som den ville at de private utbyggerne skulle følge.
Ledelsen ved Nore-anlegget var usikker på hva en kristen sekretær kunne utrette
blant anleggsarbeiderne. Den alt overveiende del av arbeidsstokken var unge folk
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som ofte skiftet arbeid.119 NVE hadde avtalt med sognepresten i Nore at han skulle
holde «oppbyggelser» og foredrag ved anlegget. Disse sammenkomstene fikk imidlertid «liten tilslutning og omtrent utelukkende fra folk utenfor arbeidernes kreds».
Man mente at sognepresten var «sterkt sosialt interessert», og at det var lite sannsynlig at noen annen ville klare oppgaven bedre. Det var ikke regnet med egne lokaler
til kristelig virksomhet i de opprinnelige anleggsplanene. Det ble diskutert om forsamlingslokalet som anlegget bygde for arbeiderne, ville kunne brukes til kristelig
virksomhet, men man mente at en slik ordning «neppe kunne regne på tilslutning
fra arbeidernes side».
Etter en forholdsvis omfattende saksbehandling kom man med Kirkedepartementets medvirkning fram til en avtale med ungdomsforbundet. Sekretær Johnsen hadde vært ungdomsforbundets kretssekretær i Romsdal og hadde blant annet
bestyrt et soldathjem på Setermoen i Troms. NVE stilte det meste av første etasje i
en to etasjers «storbrakke» ved Bråflåt til disposisjon for et kristelig arbeiderhjem.
Rommene skulle brukes til forsamlings- og leseværelse og til bolig for sekretæren og
betjeningen for øvrig. Johnsens kone skulle være bestyrerinne. Sekretærens hovedoppgave var «at øve en gavnlig indflydelse under sin omgang med de enkelte». Han
skulle også kunne oppbevare penger for de ansatte, opprette sparekasse og hjelpe til
med brevskriving.
Utkastet til husregler for arbeiderhjemmet slo fast at virksomheten ved hjemmet
skulle drives i overensstemmelse med NKUs formål, nemlig slik «at det på Guds
ord og den lutherske kirkes bekjendelses grund søker at fremme levende gudsfrygt,
sund kristelig og folkelig oplysning samt god samfundsånd blandt de unge». «Rå
tale og slet opførsel må ikke tåles,» het det i paragraf 2. Selvsagt var det ikke tillatt
med «dans, kortspil og nydelse av sterke drikke».
I møtesalen ble det holdt gudstjenester, oppbyggelige møter og «oplysende og
almendannende foredrag». Men arbeidsplanen for arbeiderhjemmet åpnet også for
«underholdningsaftener med oplæsning, sang og musik». I hjemmet skulle det drives kafé. En plen fungerte som krokketplass, og det var oppsatt svingstang, ringer og
klatrestang for barn og ungdom.
I januar 1923 skrev Baalsrud et brev til generalsekretær Kr. Piene i ungdomsforbundet og fortalte om sitt inntrykk av arbeiderhjemmets drift.120 Overingeniøren
mente hjemmet ikke helt hadde kommet til sin rett. Det hadde få arbeidere i pensjon. Heller ikke til kafeen hadde det vært noen særlig søkning, «til tross for at både
lokalet og stellet burde ha de beste betingelser». Tilslutningen til sekretær Johnsens
virksomhet fra arbeidernes side var heller ikke så stor at virksomheten kunne tillegges noen større betydning.
Men det synes som om virksomheten tok seg opp etter hvert, dels som et resultat
av at selve aktiviteten ved anlegget ble større. Årsrapportene fra sekretær Johnsen
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var optimistiske. I 1923 var det for eksempel avholdt 90 møter med foredrag o.l. ved
arbeiderhjemmet, møtene «har gjennomgående vært bra besøkt». Det var avviklet
36 møter i søndagsskolen, 20 bønnemøter og 63 møter og fester ved Øygardsgrend
og andre steder i bygda. I slutten av november var det stiftet en lokal kristelig ungdomsforening med rundt 50 medlemmer.
Den 16. februar 1926 fikk Johnsen beskjed om at avtalen med Norges Kristelige
Ungdomsforbund var sagt opp. Numedalsbanen trengte nå en del av kraftanleggets
bygninger og boliger, og under oppføringen av kraftstasjonsbygningen ville det bli
behov for større boligplass enn tidligere. Det var derfor nødvendig å ta i bruk arbeiderhjemmet som vanlig brakke. Fordi støpningsarbeidene ved kraftstasjonen ville
bli ferdig utover vinteren 1926/27, kom dessuten arbeidsstyrken etter hvert til å bli
sterkt redusert, og behovet for arbeiderhjemmet ville falle bort.
Mot slutten av oppholdet oppsummerte Johnsen sitt virke ved Nore-anlegget slik:
«Medgang og motgang er her jo nok av, kanske særlig det sidste som forsåvidt er
naturlig under anlægsforhold hvor såmange forskjellige mennesker er samlet og skal
arbeides blandt. Stort set respekterer dog alle vor virksomhet.»121

« 8 T I M E R S A R B E I D SDAG . L EV E S O C IA L I SM E N »
Anleggsarbeiderne brakte med seg en radikal politisk kultur som var bygdemiljøet
fremmed. Allerede 1. mai 1915 ble det gått i tog for 8-timersdagen i Øygardsgrend.
Slikt kunne virke skremmende på sindige gårdbrukere, men for bygdeungene var
det stas: «Det var i 1915. Jeg kom fra fjellet og hadde vært og lauva, hogget av noe ris
til kyrene. Så stoppet jeg oppe i der og hørte en slags musikk. Jeg kunne ikke begripe
hva det var. Det var 1. mai. Det var en seks, sju mann med Enfors, svensken, i spissen som kom ut fra en av brakkene. Det var de første hornmusikktonene som hadde
vært hørt i Øygardsgrend. Det var det første 1. mai-toget.»
På fanen til arbeiderforeningen ved Tunnhovd står det på den ene siden «Tunhovds
Anlægsarbeider Forening stiftet 26.1.1915» og på den andre «8 timers arbeidsdag. Leve
socialismen». Foreningen må altså ha kommet i gang svært raskt etter at de første arbeiderne kom til Tunnhovd. Anleggsarbeiderne hørte med til pionerene i fagbevegelsen og tok med seg sin organisasjonserfaring fra anlegg til anlegg. En anleggsarbeider
og syndikalist som kom til Tunnhovd i 1917 forteller: «I fagforeningen var det liv med
diskusjon m.v., og en stadig gnissing med ingeniører og ‘syninger’. … Jeg var vant til
å ta aktivt del i foreningsarbeidet, og det var ikke lenge jeg greidde å gå der og høre på
arbeidskameratene diskutere dagens spørsmål uten med full rett å kunne være med.
Jeg meldte meg inn i Tunhovd anleggsarbeiderforening og ble straks dens sekretær. …
De syndikalistiske ideer sviktet jeg likevel ikke. Jeg var i mange år kommisjonær for
syndikalistenes organ ‘Alarm’ og ungsosialistenes organ ‘Revolt’.»
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Både arbeiderforeningen ved Tunnhovd og senere Nore Kraft Arbeiderforening, som dekket arbeiderne ved det øvrige kraftverket, sto tilsluttet Arbeidernes
faglige Landsorganisasjon, LO, gjennom
Norsk Arbeidsmandsforbund. Forholdene for arbeiderne ved Nore var for en
stor del bestemt av en felles lønns- og arbeidsordning som gjaldt ved alle statens
anlegg. Mye både av foreningenes og forbundets virksomhet tok derfor sikte på å
forbedre disse sentralt bestemte ordningene. Men det var også et visst rom for
lokale variasjoner, blant annet knyttet til
akkordfastsettelsene hvor satsene også
måtte ta hensyn til de aktuelle arbeidsoppgavenes innhold.
Arbeidskonfliktene ved Nore ble preget av denne dobbeltheten. Noen konflikter var klart lokale i sin karakter, andre
var knyttet til bredere aksjoner. De fagorganiserte ved Nore deltok for eksempel i
storstreiken fra 27. mai til 9. juni 1921 da 125 000 arbeidere deltok. Det var den største arbeidskonflikt fagbevegelsen i Norge til da hadde gjennomført. Fra 10. mai til
21. juni 1925 var det arbeidsstans ved Nore som et ledd i en landsomfattende streik
ved statens anlegg. Her var den kjente tillitsmannen i Norsk Arbeidsmandsforbund,
Chr. Henriksen fra Nore, sentral i forberedelsen til aksjonen.122 Men den konflikten
hvor Nore-arbeiderne virkelig kom til å spille en rolle, var den store anleggs- og
jernbanestreiken i 1920.123
Anleggsarbeiderne i Norsk Arbeidsmandsforbund var underlagt en egen «industrikomité». Industrikomiteen samordnet virksomheten for denne arbeidergruppen. Tidlig på våren 1920 hadde industrikomiteen avvist et forslag om aksjoner for
lønnsøkning. Komiteen mente at situasjonen ikke lå til rette for aksjoner ved statens
anlegg.
Medlemmene ved Nore var imidlertid innstilt på å kreve minstelønnen hevet fra
kroner 1,50 til 2,50. Foreningen hadde forelagt kravet for anleggsleder Baalsrud, og
saken var blitt sendt videre til Arbeidsdepartementet. Departementet hadde avslått
kravet og henvist til at lønnsspørsmålet måtte løses felles for alle statens anlegg.
Industrikomiteen understreket overfor Nore-arbeiderne at det ville være ytterst
vanskelig å foreta en revisjon ved ett enkelt anlegg. I slutten av mai fikk imidlertid
industrikomiteen en henstilling fra både Tunhovds Anlægsarbeider Forening og
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1. mai-tog ca. 1930. På fanen fra 1915 står
det «8 timers arbeidsdag. Leve sosialismen».
Det første kravet synes å ha blitt raskt
innfridd. Byggelederen Karl Baalsrud sier i sin
sluttrapport om Tunnhovd reguleringsanlegg at
åttetimersdagen ble innført ved anlegget allerede
fra 1. juli 1916.
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Her taler den legendariske arbeiderlederen
Martin Tranmæl i karakteristisk positur til
anleggsarbeidere ved Nore i 1924. Tranmæl
var redaktør av Arbeiderpartiets hovedorgan
Sosial-Demokraten fra 1921 til 1949, og hans
nærvær her viser både den betydningen partiet
tilla organiseringen av anleggsarbeiderne, og
ikke minst viktigheten av kampen mellom den
kommunistiske og den mer moderate fløyen i
arbeiderbevegelsen etter at partiet var meldt ut
av Komintern i 1923.

Nore Kraft Arbeiderforening om å henvende seg til myndighetene for å få bedret
forholdene ved NVEs anlegg. Ved et avslag ville foreningene at kravet ble utvidet til
å gjelde alle statens anlegg. Denne henvendelsen fikk støtte også fra anleggsarbeiderne ved Hakavik.
I midten av juni bekreftet Arbeidsdepartementet at arbeiderne ved kraftanleggene ikke kunne gis noe særbehandling. Industrikomiteen valgte da å følge oppfordringen fra arbeiderne ved Nore og Hakavik og reiste krav blant annet om en minstelønn ved alle statens anlegg på kroner 2,50. Samtidig besluttet forbundet å ta ut
arbeiderne ved anleggene på Dovrebanen i streik til støtte for kravet. Etter at staten
hadde avvist kravene, ble streikeaksjonene trappet opp til å gjelde flere jernbaneanlegg og Hakavik kraftanlegg. Forbundet tok ikke ut arbeiderne ved Nore i konflikten.
På denne tid var det planer om å trappe ned anleggsarbeidene ved Nore, og man
fryktet at en streik ville kunne påvirke avgjørelsen i dette spørsmålet på en uheldig
måte.

statlig kraft til «b orgerl ige behov»

Anleggsstreiken varte helt til 17. januar 1921 og ble i hovedsak et nederlag for arbeiderne. Staten avslo å øke minstelønnen. Aksjonen ble forsøkt knyttet til streiken
blant jernbanefunksjonærene i desember. Og det ble lovet at hvis jernbanefunksjonærenes aksjon førte fram, skulle ikke togene begynne å gå før det også var skaffet
en ordning for de 1300 statlige anleggsarbeiderne.124 Men heller ikke jernbanefunksjonærenes streik førte fram.
Samholdet blant landets anleggsarbeidere hadde vært godt gjennom hele denne
streiken – med ett unntak. Nore Kraft Arbeiderforening, som slapp å streike, valgte
ikke å følge forbundets anmodning om en ekstrakontingent for medlemmene på
fem kroner uka. Det skapte stor bitterhet i Norsk Arbeidsmandsforbund at den foreningen som hadde bidratt så sterkt til at det ble konflikt, ikke støttet sine streikende
kamerater. Nore Kraft Arbeiderforening ble ekskludert av forbundet.
Et eksempel på en mer lokal konflikt oppsto et par år senere. Den 7. februar 1923
ga Karl Baalsrud arbeiderne beskjed om at tunnelakkorden var satt ned fra 485 til
465 kroner pr. løpemeter og betalingen for ekstraarbeid fra kroner 1,50 til kroner 1,35
pr. time. Baalsrud henviste til den alminnelige lønnsreduksjon ved statens anlegg.
Arbeiderne, som nå hadde gjenopprettet kontakten med Norsk Arbeidsmandsforbund, gjennomførte en gå-sakte-aksjon som snart førte til full arbeidsstans. En sekretær fra Norsk Arbeidsmandsforbund ble trukket inn i forhandlingene med ledelsen, og det ble nå laget en lokal avtale der den gamle timelønnen på ekstraarbeid ble
opprettholdt, mens akkorden ble 470 kroner pr. løpemeter. Det skjedde imidlertid
endringer i den såkalte «ammunisjonstrekken» som var til vesentlig fordel for arbeiderne. Resultatet av denne lokale konflikten ble sett på som en seier for arbeiderne.
Norsk Arbeidsmandsforbunds årsrapport for 1923 oppsummerte at «man opnådde
å sette en stopper for anleggsbestyrerens diktatoriske optreden og heri ligger den vesentligste seier for arbeiderne». Konflikten varte i vel fem uker. I kraftanleggets egen
årsrapport skriver Baalsrud bare kort at det hadde vært en konflikt, og at «både før
og etter den nevnte konflikt har arbeidsintensiteten været upåklagelig».125
Også i fastsetting av lønn og arbeidsforhold måtte staten veie det forretningsmessige opp mot andre hensyn. Under høykonjunkturen fram mot 1920 konkurrerte
statens anlegg om anleggsarbeiderne på et meget stramt arbeidsmarked. Lønns- og
arbeidsforholdene måtte være konkurransedyktige.
Men de statlige arbeidsordningene reflekterte ikke bare markedskrefter og organisasjonsstyrke. At det var romslig med penger i statskassen, at regjeringen var en
sosial-liberal Venstre-regjering og at statens anlegg var i beit for arbeidere, synes alt
å trekke i retning av gode tider for arbeiderne ved statens anlegg. Men det kan være
vanskelig å holde de ulike faktorene fra hverandre. På flere felt gikk staten i spissen
for å bedre anleggsarbeidernes kår. I 1918 aksjonerte arbeiderne mange steder i landet for 8-timersdagen, dvs. arbeidsuker på 48 timer. Norsk Arbeidsmandsforbunds
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statistikk viser at man bare i begrenset utstrekning oppnådde avtaler om dette for
anleggsarbeiderne. For fagbevegelsen som helhet var 8-timersaksjonen mislykket.126
Men i alle avtaler inngått med staten var det oppnådd 8-timersdag, det gjaldt også
Vassdragsvesenets anlegg ved Hakavik, Nore og Glomfjord. Ved Hakavik og Nore
hadde det tidligere vært 54-timers uke, mens arbeidsuken ved det private anlegget
i Glomfjord hadde vært på 59 timer. Parallelt med aksjonene for 8-timersdagen ble
det arbeidet for å få lovfestet denne ordningen. Arbeiderpartiet gikk naturligvis i
spissen for dette arbeidet, men loven som ble vedtatt i 1919, ble fremmet av Gunnar
Knudsens regjering.
At lønnsforholdene og arbeidsordningen ved statens kraftanlegg også ble politisk
bestemt, at det her også ble tatt videre samfunnsmessige hensyn, var ikke nødvendigvis til fordel for arbeiderne. Fram til 1920 hadde kravene vært å bedre lønns- og
arbeidsforholdene, senere var målet å forsvare det man hadde oppnådd. Streiken
blant statens anleggsarbeidere og blant jernbanefunksjonærene i 1920–21 var den
siste større offensive streiken fagbevegelsen gjennomførte før nedgangstidene og
deflasjonspolitikken for alvor gjorde seg gjeldende etter 1920. Det fullstendige nederlaget i denne streiken skyldtes også en bevisst borgerlig offensiv mot arbeiderbevegelsen. Historikeren Per Maurseth trekker fram flere grunner til at staten avviste
kravene fra de streikende. I juni 1920 hadde Høyres Otto B. Halvorsen overtatt som
statsminister etter Gunnar Knudsen. Høyre-regjeringen la stor vekt på betydningen
av å stramme inn på de offentlige budsjetter. I tillegg ble kravene fra de streikende
satt inn i et videre økonomisk perspektiv «med hensyn til det alminnelige lønnsnivå
i hele samfunnet».127 Nedslag i lønnen til de statsansatte ble brukt som et middel til
generelt å bringe reallønningene ned. For de borgerlige politikerne var det dessuten
nødvendig å vise at makten ikke lå i Folkets Hus, men hos politikerne i Stortinget
og i regjeringen.

P O L I T I , P R O T E ST O G P Ø B E L ST R E K E R
NVE ba i mai 1921 Arbeidsdepartementet om et forbud mot salg og forsendelse av øl
i Numedal «av hensyn til den tiltagende drikketrafikk og hjemmebrenning i og ved
Nore kraftanlegg».128 Nore herredsstyre med tilslutning fra Baalsrud, politimesteren
på Kongsberg og fylkesmannen i Buskerud hadde dessuten bedt om et stedlig politioppsyn ved kraftanlegget. Politimesteren hadde i tillegg anbefalt at anlegget bygde
et eget arrestlokale på Rødberg. Det var både kostbart og tungvint å transportere
urostiftere til Kongsberg.129
I begynnelsen av 1920-årene var det mange brudd på den «sosiale orden» ved
Nore-anlegget. Noen var knyttet til motsetningen mellom anleggets arbeidere og
ledelse. I 1922 hadde for eksempel to av anleggsarbeiderne skutt med dynamitt for å
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markere 1. mai, og en del vinduer i anleggets boliger var blitt knust. I en egen protokoll fra Nore-anlegget hvor det er oppført «Anmerkninger ang. Arbeidere», er det i
alt 64 arbeidere innført. Blant anmerkningene finner vi:
«– Ikke etterkommet ordre tiltrods gjentagne forestillinger.
– Ustadig. Ubehagelig optræden.
– Sabotage, opagiterer arbeidere.
– Reist. Negtet arb. ved Knuseren.
– Opsætsighet.
– Kranglete.»
Her kan lett arbeidsledernes subjektive oppfatninger av sømmelighet og arbeidsmoral ha vært utslagsgivende for anmerkningene. I andre tilfeller hadde de en mer
alvorlig bakgrunn:
«– Herværk i brakken. Brendt op inventar.
– Rømt! Ran!
– Brutal optræden mot diakonen.
– Herværk på lokomobil. Sabotage.
– Uforsigtig skytning.»
En tredje type ordensbrudd var de som ikke truet liv, helse eller eiendom, men
som likevel brøt med samfunnets lover eller anleggets regler. Eksempler fra anmerkningsprotokollen kan være:
«– Arbeidssky, sluttet arb. trods god fortjeneste. (Tre arbeidere hadde denne anmerkning.)
– Skoft, dårlig utført arbeide.
– Rømt. Skyldig for forskud og billet.
– Drukkenskab og uorden samt brændevinsbrænding.»
En viktig bakgrunn for ordensproblemene ved Nore var brennevinsforbudet fra
1919 til 1926 som førte til en sterk oppblussing av hjemmebrenning og ulovlig salg av
sprit, såkalt gauking. Brennevinet hadde en sentral plass i anleggsarbeidernes kultur,
vel og merke i fritiden. Anleggsmiljøet var derfor et attraktivt marked for gaukere. I
tillegg kom det mange tvilsomme elementer til anlegget for å utnytte anleggsarbeidernes – og kokkenes gavmildhet.
Ei kokke som var stasjonert ved Numedalsbanens anlegg, bodde i en brakke like
ved veien «og forbi der måtte alle luffere og boms som skulle til Nore. Og ikkje å
forglømme alle spritgaukene».130 Bomsen kunne være plagsomme for kokkene ved
Nore-anlegget: «På denne tida var det nokså mye arbeidsledighet, og det kom stadig
luffere og boms. Dei satt utafor brakkeveggen og passe på når anleggsfolka hadde
gått ut, og sendte jentungen inn etter matpakker. ‘Du skal få penger når vi får arbeid,’
sa dei til ho. Men det var visst bare en som hugsa på det! Vi kunne ikkje gi all den
bomsen som kom der, mat. Det ville fordyre kosten for dei som var i arbeid. Mange
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Hjemmebrenning var et stort problem under
forbudstiden også ved Nore-anlegget. Dette bildet
er fra en politirazzia i midten av 1920-årene. Fra
1922 fikk anlegget eget politi. «Forholdene blev
høsten 1921 så utrygge – overfall, slagsmål og
drikkegilder hørte nærsagt til dagens orden – at
man til støtte for lensmannen så sig nødsaget til
å arrangere eget politihold for anleggets regning,»
forklarte byggelederen Karl Baalsrud senere.

var så frekke at dei gjekk inn og tok mat, og vi måtte låse skaper og dører så dei ikkje
kom inn. Også ved Åsgarden kom det luffere og boms. Før var det skikken å gi alle
som kom, mat og nattelosji, men det gjekk ikkje der. Bomsen ville eta karane ut av
huset, så mange var det av dei. Det var ikkje alle steder dei likte at jeg ga slike som
kom på besøk, mat …»131
Men kokkene kunne være tøffe: «Hit kom det mykje boms, og ei plage var nå
det. Ein gong kom det tri stykkje inn i ei brakke der ‘Svenske-Maja’ var kokke. Ho
var stor og kraftig og ikkje nådig å komme i kast med. Bomsen fekk mat, men så
begynna dei å klage på kosten og sa at det var dårleg med pålegg. ‘Svenske-Maja’
rugge seg bort til dei og sa: ‘Jaså, det er dårlegt med pålegg, vad?’ Og så tok ho dei
og lempa dei ut alle tri.»132
Verdens Gang påsto i en reportasje fra 1922 at det fantes et eget «loffehotell» i
Nore som sto til disposisjon «for omvankende kremmere, rallare, klokkebyttere og
snydenstruper av enhver art».133 Kanskje Verdens Gang tenkte på Nedre Omdalen.
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Der gikk det hardt for seg. Staten hadde kjøpt gården i 1906 og brukte bygningene til
boliger for anleggsarbeidere. Bygdebokforfatteren T. K. Loftsgard forteller at: «Omdalen fekk då huse mykje villt liv med drikk og slagsmål. I tida oml. 1922 var det ein
mann som drakk seg i hel der, og den 23. mars 1923, vart ein mann ihelslegen der i
eit slagsmål.»134
I mai 1921 fikk ti ingeniører og oppsynsmenn ved anlegget tildelt politimyndighet.
Hver av dem fikk et eget polititegn som skulle «bæres i almindelighet på venstre side
av brystet enten heftet på vesten eller på den indre siden av jakken … Hvis der skulde opstå spektakler bør man anbringe polititegnet utenpå jakken på venstre side av
brystet så tegnet blir let synlig».135 Dette var imidlertid ikke nok. I november beordret Justisdepartementet to mann fra ordenspolitiet i Kristiania til Nore. Betjentene
N. C. Pedersen og Gudbrand Nørsterud begynte ved anlegget ved årsskiftet 1921/22
og fikk losji i en av anleggets funksjonærboliger. Et gammelt, men solid, stabbur ble
innredet til arrestlokale.
Pedersen og Nørsterud fikk både større og mindre saker å hanskes med. Blant
de mindre var etterforskningen etter senger, lamper og annet inventar som var blitt
stjålet fra anleggets brakker. Enkelte slagsmål kunne være av alvorlig karakter: «Det
rapporteres herved, at politiet her, lørdag den 18 ds. kl. 3 nat blev budsendt med begjær om at komme tilstede i brakke 113 på Åsgarden grundet slagsmål, og hvor kniv
var blit benyttet som våben. Da vi korn tilstede var to mand blit skåret med kniv.»
En var stukket i brystet og en annen i armen, men diakonen hadde kommet til stede
«og gjensyede og forbandt de sårede».136 Verre var det da «Gjøvik-Lasse» i et slagsmål
drepte «Store-Rønning» med kniv. Ellers var hjemmebrenning det mest omfattende
problem. Apparater ble funnet svært mange steder, også i lokaler som tilhørte anlegget, blant annet i anleggets bakeri.
I 1926 fratrådte Nørsterud sin stilling ved anlegget, og Pedersen fikk godtatt sin
sønn Christian som assistent. Sommeren 1929 sluttet også Pedersen. Anlegget var
fornøyd med politibetjentenes innsats, for de hadde tjenestegjort i en periode da
«anleggsbefolkningen vekslet sterkt», og det hadde vært «en vanskelig og urolig tid
med smugling og efterkrigsmoral».137

FRA ANLEGG TIL DRIFT
Helt fra sommeren 1927 var kraftstasjonsområdet på Rødberg preget av representanter for en rekke større og mindre leverandører som fikk montert turbiner, generatorer, transformatorer, brytere, kraner osv. Selve stasjonsbygget var reist, nå var det
maskiner og utstyr som skulle på plass. Den 1. februar 1928 ble det for første gang
sluppet vann inn i tunnelen til Nore I. Rørledningene ble fylt med vann 9. februar,
og de to første aggregatene ble prøvekjørt henholdsvis 17. februar og 2. mars. Den
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Montering av peltonturbiner ved Nore I i
november 1927. De to første turbinene ble levert
av det tyske verkstedet J. M. Voith, mens alle de
fire første generatorene kom fra det tyske AEG.
Fordi det var skjedd en skade under utprøvingen
av generatoren i Tyskland, kom det en rekke
montører fra AEG for å ordne maskineriet. Det
viste seg at det var dårlige loddinger, og alle
spolehodene måtte tas av. Montasjelederen fra
AEG sa det var «die Juden» som hadde skylden.

statens kraft 1890–1947

1. juli var to aggregater ved Nore I satt i
ordinær drift og leverte kraft til Vestfold
kraftselskap og Buskerud fylke. De to
neste aggregatene kom i drift 1. oktober.
I desember 1928 var det ti anleggsarbeidere igjen ved Nore-anlegget, halvparten av funksjonærene var fratrådt
og resten var oppsagt fra 1. juli 1929. I
september 1927 hadde arbeidsstyrken
vært oppe i 400 mann. I løpet av kort
tid hadde det altså skjedd en dramatisk
reduksjon av bemanningen.
Tidligere hadde arbeiderne kunnet
gå fra det ene anlegget til det neste. Nå
var det dårlige tider og få anlegg å dra til.
Mange av arbeiderne dro til Rjukan hvor
Vemork kraftstasjon skulle omgjøres til
likestrømsanlegg, og det skulle bygges
et ammoniakkanlegg og en vannstofffabrikk. Men på Rjukan passet de på å
sende arbeiderne tilbake til Nore før det var gått to år, slik at de ikke skulle få hjemstavnsrett på Rjukan.
Mange steder var det i tilknytning til byggingen av kraftverk også reist en fabrikk
som kunne gi tilbud om arbeid. Slik var det ikke ved Nore. Bare 14 ansatte var knyttet til driften av kraftverket da de første aggregatene begynte å produsere strøm.138
Etter hvert hadde omkring 20 mann arbeid ved stasjonen, men dette monnet lite i
forhold til alle de tidligere anleggsarbeiderne som nå sto i kø for å få noe å gjøre.
Kommunen kom i en vanskelig stilling. Omtrent 60 prosent av skatteinntektene
var kommet fra anleggsarbeiderne. Nå var disse inntektene forsvunnet, og i stedet
var det kommet utbetaling av stønad til de arbeidsledige. Arbeidsdepartementet
«hadde konferert på flere hold om å ta endel av disse folk i arbeide». Blant annet
hadde Hydros fabrikker på Herøya tatt inn 30 arbeidere, og noen var engasjert i
reguleringen av Pålsbufjorden.
De ledige anleggsarbeiderne fikk bo gratis i brakkene på Sletta. De fleste av dem
var utenbygds fra. Ansvarlig for driften av Nore I ble Ludvig Indrebø som tidligere
hadde arbeidet som elektroingeniør ved planleggingskontoret for Nore i Oslo. Stasjonsingeniør Indrebø syntes det var en tøff jobb å fordele mellom de ledige det lille
arbeidet som av og til skulle utføres ved kraftverket: «Det var min jobb å dele arbeidet på disse folka og det er det verste jeg har gjort i mitt liv – å dele brød mellom
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disse folka. De hadde ikke noe annet. Jeg fikk bare lov å ta inn gifte folk. Guttene
fikk ingen jobb. Jeg beundrer de gutta der, at det ble folk av dem. Det var ikke noe
tull med dem. Først i 1934–35 ble det mulig å ta inn disse gutta. Da dro en del av de
eldre anleggsarbeiderne og fikk arbeid andre steder.»
Indrebø måtte altså prioritere de gifte arbeiderne: «En av karene gifta seg med en
gammel kjerring. Så kom han og sa: ‘Nå er jeg gift, så nå kan vel jeg få arbeid.’ ‘Klart
du kan’, sa jeg, ‘når du er gift.’ Han fikk jobb.»
I forhold til de arbeidsledige på Sletta var funksjonærene ved driften privilegert.
De aller fleste bodde i kraftverkets hus i Lia med rimelig husleie. Husleien var en
fast prosent av gasjen, og strøm og ved var inkludert i husleien. Kraftverket hadde
ansvaret for vedlikeholdet av eiendommene. Selv om dette bidro til å skape et eget
«kraftverksmiljø», ble likevel dette miljøet en del av bygda. Det var ikke snakk om
«to samfunn» som under anleggstiden.
Første etappe i Nore-utbyggingen var over i 1928. Men fra slutten av 1930-årene
begynte installasjonen av nye aggregater i Nore I, og under annen verdenskrig ble
Nore II påbegynt nede ved Norefjord med en egen inntaksdam ved Rødberg. Først
da dammen og Nore II var ferdig i 1947, var forholdene tilnærmet slik som en Osloavis hadde prøvd å skildre framtiden i 1928: «Når anlægget er færdig, så vil ‘Norebyen’ som under anlægstiden har hat sine 1000 indvånere, være en saga blot. Der
hvor den ligger idag, vil en ny sjø, vandreservoiret til Nore II, bre sig, og der vil bo
bare 20 funktionærer i boligene ovenfor kraftstationen. Der vil atter falde ro over
fjeldbygden.»139
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Kapittel 8
Glomfjord: Jakten på avtakere

I 1918 kjøpte staten et påbegynt kraftverk i Glomfjord i Nordland
for å tjene penger på salg av kraft til storindustri. I tillegg hadde
kjøpet et nasjonalt aspekt. Kraftverket var eid av svenske kapitalinteresser. Glomfjord var en kontinuerlig kilde til økonomisk bekymring for staten helt fram til 1947. Da sa Norsk Hydro seg villig
til å etablere en ammoniakkfabrikk som kunne bruke statskraften
fra Glomfjord.
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jøpet av Glomfjord brøt med den øvrige statkraftpolitikken som var
innrettet på å betjene alminnelig forsyning og å tilrettelegge for elektrifisering av jernbanene. At staten skulle engasjere seg i økonomisk virksomhet primært for å tjene penger, var også et markert brudd med det
tradisjonelle liberalistiske syn på statlig næringsvirksomhet. Men, som vi omtalte i
kapittel 2, la ingen mer vekt på denne mulighet for å bedre statens finanser enn mannen som gikk i spissen for at staten skulle kjøpe Glomfjord, statsminister Gunnar
Knudsen. Han hadde framhevet Glomfjord-prosjektet som en sikker investering: «…
er det nogen vandkraftsutbygning som har chance for at være god forretning og gi
bra overskud, saa er det Glomfjord.»
Men kraftverket i Glomfjord, som ble satt i drift i 1920, ble en økonomisk ulykke
for staten. Sinkverket Glomfjord Smelteverk A/S hadde forpliktet seg til å kjøpe kraft
fra staten. Men smelteverket sto ferdig omtrent samtidig som prisene på sink sank
dramatisk. Smelteverket gikk konkurs, og staten overtok bedriften etter tvangsauksjon i 1924. Dermed ble også ansvaret for det kriserammede lokalsamfunnet som
var bygd opp rundt smelteverket, lagt i statens hender – et lokalsamfunn som liknet
de andre ensidige industristedene som vokste fram rundt den kraftkrevende industrien i disse årene. Utover i 1920-årene brukte de konservative denne satsingen som
et eksempel på hva statlig forretningsdrift førte til, og Glomfjord bidro til å bringe
statkraftengasjementet i vanry.
Som så mange andre kraftverkseiere måtte staten søke målbevisst etter lønnsomme anvendelser for de kraftressursene den disponerte. Arbeidet med å finne nye
bruksmåter for elektrisk kraft ble en del av statkraftengasjementet. Et av vannkraftens viktigste bidrag til norsk økonomi har nettopp vært å utløse initiativ og oppfinnsomhet i utviklingen av nye forretningsideer, ny teknologi og nye produkter. Til
tross for jakten på nye satsningsområder var det likevel aluminiumsproduksjon av
tradisjonell art som til slutt kom i gang i Glomfjord i 1927.

G U N NA R K N U D SE N S OM F O S SE SP E K U L A N T
En viktig forutsetning for Glomfjord-kjøpet var naturligvis den generelle økningen
av statens økonomiske aktivitet og engasjement under første verdenskrig. Det ble
skapt nye normer for hva som kunne aksepteres av statlige inngrep. Den økonomiske høykonjunkturen i krigsårene ga statsinntekter med større rom for offentlig
initiativ. Glomfjord-kjøpet må også ses som et resultat av at «jobbe- og gründermentaliteten … spredte seg fra private til offentlige myndigheter».1
Kjøpet av Glomfjord er likevel vanskelig å forstå. Det brøt så klart med de rådende
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prinsipper for statens vannkraftpolitikk, og mange forutså at det hele ville ende galt.
Fagkyndige instanser som vassdragsdirektøren og Vassdragskommisjonen advarte
mot kjøpet. Også Finansdepartementet og Industriforsyningsdepartementet var reservert. For å forklare statens kjøp av Glomfjord kan vi altså ikke henvise til den etablerte praksis i vannfallspolitikken. Tvert imot må vi kunne peke på andre motiver
og grunner som kunne forsvare kjøpet, og at en brøt med tidligere retningslinjer.
Hadde utviklingen gjort det naturlig å revurdere den tidligere vannfallspolitikken
og etablere nye prinsipper? Eller gjorde situasjonsbestemte hensyn det forsvarlig
med et unntak fra regelen? Og hvilke menn maktet å kjempe ned motstanden mot
Glomfjord-prosjektet? Høyres Otto B. Halvorsen uttalte under stortingsdebatten at
han var forbauset over hvordan Arbeidsdepartementet overhodet hadde kunnet legge fram proposisjonen: «Man får indtrykket av, at dette departement, som så mange
andre departementer i denne tid, har handlet etter høiere ordre; det skal så være,
og derfor skal propositionen skrives, og har man ikke argumenterne, ja så stat pro
ratione voluntas (står viljen i steden for fornuften).»2

Dels på grunn av verdenskrigen, dels fordi i det
var uklart hva kraften skulle brukes til, og dels
på grunn av streiker, sto arbeidet med kraftverket
i Glomfjord i stampe i flere perioder. I 1916 kom
imidlertid arbeidet i gang for alvor. Etter at
staten overtok kraftverket i august 1918, tok det
halvannet år før maskinene ble startet for første
gang – 19. mai 1920.
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Halvorsen antydet at statsminister Gunnar Knudsen hadde påtvunget Arbeidsdepartementet sitt standpunkt i Glomfjord-saken.
Var det slik? Er det mannen mer enn tiden og situasjonen som forklarer kjøpet? Behandlingen av Glomfjord-saken kan kanskje fortelle oss noe allment om den politiske beslutningsprosessen i den
formative perioden av statens engasjement i kraftutbyggingen.

Overrettssakfører Rasmus Martinius
Blackstad Schjølberg (1860–1943) ble i
mange sammenhenger bare kalt R.M.B. – på
folkemunne i samtiden av noen utlagt som
Røver, Morder og Bedrager. Sammen med
broren Ragnar Schjølberg var han sentral i
bestrebelsene på å få utnyttet Fykanvassdraget til
kraftproduksjon.

K N U T T I L L B E R G O G HA N S M E N N
Hovedaktørene bak statens kjøp av Glomfjord er statlige beslutningstakere. Men vi må også presentere selgeren, svensken Knut
Tillberg, og hans norske samarbeidspartnere. Det er større grunn
til å forundres over hvordan Tillberg klarte å selge Glomfjord til
staten, enn til å spørre hvorfor han gjorde det. Tillberg hørte med
til en gruppe svenske investorer og gründere som var særlig aktive
i Norge fra omkring århundreskiftet og et par tiår framover. Blant
de mest sentrale var Knut og Marcus Wallenberg og Nils Persson.
Disse svenskene samarbeidet både seg imellom og med et utvalg
norske ingeniører og forretningsmenn, eller «fossespekulanter»,
som Sam Eyde, Fredrik Hiorth og Ragnvald Blakstad. Tillberg hadde både deltatt som interessent i Norsk Hydro og A/S Tyssefaldene.
I Glomfjord ivaretok Tillberg sine interesser gjennom selskapet
Glomfjords Aktieselskab som 9. august 1912 hadde fått konsesjon
på å erverve og regulere Fykanvassdraget i Glomfjord. Den overveiende del av aksjene i Glomfjords Aktieselskab var eid av det svenske
aksjeselskapet Ergon. I dette selskapet synes Tillberg å ha spilt den
dominerende rolle.3 Glomfjords Aktieselskab skulle både bygge kraftverk og fabrikk
i Glomfjord. Det var lenge usikkert hva fabrikken skulle produsere, men til slutt ble
det satset på sink.
Tillberg hadde en rekke norske hjelpere. Bodø-advokaten Rasmus M. B. Schjølberg samarbeidet nært med Tillberg ved overtakelsen av Glomfjord-eiendommene
og i forhandlingene med staten om konsesjonsspørsmålet. I forhandlingene om
salget av Glomfjord var det advokat Einar Rasch som representerte Tillberg. I en
hovedoppgave om Glomfjord hevder imidlertid Reidar Webjørnsen at det var en
annen av Tillbergs hjelpere, ingeniør Ragnvald Lie, som først hadde kontakt med
Gunnar Knudsen om Glomfjord. Ragnvald Lie var en personlig bekjent av statsminister Gunnar Knudsen. Webjørnsen skriver: «Gunnar Knudsen ble straks ivrig,
og da Lie kunne vifte med meget lønnsomme overslag, bestemte Statsministeren
seg for kjøpet. Det trakk litt lenger ut enn Gunnar Knudsen hadde ønsket, men det
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var sterke og vel funderte innvendinger mot kjøpet, og denne motstand måtte først
overvinnes.»4
At forholdet mellom Knudsen og Lie var godt, antydes også av Knudsens uttalelser under stortingsdebatten om kjøpet av Glomfjord. Knudsen grep fatt i innvendingen om at man bare bygde på opplysninger fra selgerens representant: «Sælgerens
repræsentant det er den høit anseede ingeniør Ragnvald Lie, han er en av de mest
anseede vandfaldsingeniører i Norge. Kan man tænke sig, at en sådan mand som
han vilde sætte sit navn under en beregning, som ikke er fuldt pålidelig – så pålidelig, som det menneskelig talt lar sig gjøre at skaffe den?»5
Opprinnelig var det ingeniør Ole W. Lund som hadde ansvaret for å planlegge
kraftverket i Glomfjord, mens sønnen Bernt Lund sto for den lokale anleggsledelsen.
I 1915 døde imidlertid Ole W. Lund. Den videre planlegging og ledelse av prosjektet
ble da overdratt til ingeniørene Ragnvald Lie og Eivind Hanssen i Forenede Ingeniørkontorer. De to ingeniørene sto sentralt i forhandlingene fram mot statens kjøp
ved å skaffe til veie det faglige og økonomiske underlagsmateriale som staten baserte
sine vurderinger på. Senere fikk de i oppgave både å ferdigstille statens kraftanlegg
og Tillbergs sinkverk i Glomfjord, en dobbeltrolle mange så på med skepsis.6
Forsøkte Tillberg og hans hjelpere å «lure» staten? Tillberg ga staten kort frist på å
akseptere tilbudet. Et eventuelt kjøp forutsatte at Stortinget bevilget 14–15 millioner
kroner. Den 12. april 1917 fikk staten likevel bare 17 dager på seg til å vurdere tilbudet
fra Tillberg. Hensikten var trolig å presse fram en positiv avgjørelse.
Staten avviste Glomfjords Aktieselskabs første tilbud. Men forhandlingene fortsatte. Fram til 19. februar 1918 la Glomfjords Aktieselskab fram tre nye tilbud. Utgangspunktet var at Tillberg-gruppen skulle bygge et smelteverk som skulle kjøpe
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Knut Tillberg, svensken som solgte Glomfjords
Aktieselskab til staten i 1918.

KNUT TILLBERG – VANNKRAFTEVENTYRETS TAPER
Den svenske gründeren Knut Henning Robert Tillberg (1860–1949) var hovedmannen
bak opprettelsen av Glomfjords Aktieselskab
og salget av dette selskapet til staten. Tillberg var utdannet jurist og arbeidet en tid
både som embetsmann og forretningsmann.
Tillberg er kommet i skyggen av Knut og
Marcus Wallenbergs deltakelse i utnyttelsen
av norsk vannkraft og naturressurser. Han
representerer en av «taperne» i vannkrafteventyret. Etter krisen i begynnelsen av 1920årene måtte han avvikle sine engasjementer
og trekke seg tilbake fra forretningslivet.

Det synes imidlertid som om Tillbergs
engasjement i Norge var vel så omfattende
som Wallenbergenes. I flere prosjekter samarbeidet også Tillberg med Wallenbergene,
som ved dannelsen av Norsk Hydro og i
A/S Tyssefaldene. Men Tillberg var dristigere, han kom som oftest tidligere med i
prosjektene og dro seg senere ut av dem.
Kanskje Tillbergs dristighet bidrar til å
forklare den svenske gründerens langvarige
engasjement i Glomfjord. Han var særlig
ivrig etter å utnytte svensken Gustaf Gröndahls oppfinnelser knyttet til malmanrik-

ning og brenselsteknikker. Tillberg var med
i ledelsen av Metallurgiska Aktiebolaget
som var bygd rundt Gröndahls virksomhet.
Tilknyttet Metallurgiska Aktiebolaget var
også A/S Sydvaranger. Tillberg synes å ha
hatt aksjemajoriteten i Trollhättans Elektrothermiska AB, som ved hjelp av ny teknikk
skulle framstille sink av malm fra et annet
Tillberg-selskap: AB Saxbergets gruvor.
Tillbergs engasjement i Glomfjord plasserte
seg altså naturlig inn i en rekke beslektede
virksomheter.
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Stein- og jordarbeidere i Glomfjord ca. 1925.
Mange var omreisende anleggsarbeidere – rallare
– som flyttet dit hvor det var arbeid å få. Det
var flere arbeidskonflikter under anleggstiden i
Glomfjord, og arbeiderne protesterte blant annet
mot streikebryteri fra funksjonærenes side.
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kraft fra det kraftverket som staten skulle overta.
Lønnsomheten for kraftverket ville derfor være
sterkt avhengig av prisen Tillberg var villig til
å gi for statskraften. Kraftprisen som Tillberg
aksepterte, økte stadig under forhandlingene.
Det gjorde også kraftmengden Tillbergs selskap ville forplikte seg til å avta. Man værer en
antydning til panikk i selskapets rekker for at
staten ikke skulle overta kraftverket.
Et viktig motiv for Tillbergs ønske om å selge
må ha vært behovet for å frigjøre kapital. De
senere vanskelighetene svensken fikk med å
finansiere Glomfjord Smelteverk, viste at han
hadde et stort kapitalbehov. Et annet motiv for
å selge kraftverket var et uavklart konsesjonsspørsmål. Glomfjords Aktieselskab forhandlet
lenge med staten om å få godtatt en ny plan
for regulering av Fykanvassdraget i Glomfjord.
Ervervs- og reguleringskonsesjonen av 1912 var
gitt under forutsetning av at vassdraget kunne yte ca. 29 MW. Nye målinger viste
imidlertid at langt større kraftmengder kunne hentes ut av vassdraget, og allerede
i 1914 søkte selskapet om å gjennomføre reguleringer som ville øke kraftmengden
til 78 MW. Staten mente at en slik omfattende endring i planene krevde en helt ny
reguleringskonsesjon. Deler av det området som ville bli berørt av en slik regulering,
var statens eiendom. Dette kunne få konsekvenser for betingelsene i en eventuell
ny konsesjon. Tillberg ønsket derfor ingen ny runde med konsesjonsforhandlinger.
Dette spørsmålet var derfor fortsatt uløst da selskapet satte fram sitt tilbud til staten.
Stortingsmann Olaf Amundsen, som var formann i Stortingets kombinerte skogog vassdrags- og budsjettkomité, sa i stortingsdebatten at nettopp disse vanskelighetene var avgjørende for at Tillberg ville selge. I stedet for å risikere langt strengere konsesjonsbetingelser enn dem han hadde fått i 1912, eller kanskje en rettssak,
kunne han få en pen gevinst ved salg av aksjene til staten til en kurs på 180 prosent
og samtidig være sikret meget billig strøm.7 Amundsen støttet forslaget om kjøp
og oppsummerte saken slik: «Jeg antar, at de allerfleste i Tillbergs sted … vilde ha
foretrukket at realisere en hurtig gevinst, dels i form av kontanter og dels i form av
en fordelagtig kraftleiekontrakt, fremfor at løpe risikoen ved en årelang proces, hvis
utfald som ved enhver proces i hvert fald må fremstille sig som tvilsom.»8
En annen forklaring kunne være at Tillberg ville selge kraftverket til staten for
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å kvitte seg med et prosjekt han regnet ikke ville bli økonomisk lønnsomt. Det var
neppe tilfelle. Gjennom Glomfjord Smelteverk inngikk Tillberg en avtale med staten
om kraftkjøp til smelteverkets sinkproduksjon. Tillberg og hans svenske medaksjonærer ville ikke ha investert millioner i et smelteverk i Glomfjord hvis de ikke
hadde trodd på prosjektet. Smelteverkets konkurs kunne ikke være planlagt eller
forventet.
Intet tyder på at Tillberg var en svindler. At Tillberg fikk solgt kraftverket i Glomfjord til staten, var bare ett av mange eksempler på Tillbergs forretningstalent.

K N U D SE N S P E R S O N L IG E L E D E R SKA P
Arbeidsdepartementet var den naturlige forhandlingspartner for Tillberg og hans
medspillere. Martin Olsen Nalum ledet dette departementet.9 Det må ha vært krevende å forhandle med en dreven forretningsmann som Tillberg, men i noen grad
var departementet rustet for oppgaven. Det kunne trekke på erfaringene fra en rekke
tidligere vannfallskjøp.
Administrasjonens håndtering av Glomfjord-kjøpet vitner om Gunnar Knudsens
personlige lederskap. I departementets arkiv er det vanskelig å finne spor etter arbeidsminister Olsen Nalums engasjement i behandlingen av Glomfjord-saken. Olsen Nalum var en typisk representant for «bondevenstre».10 Han hadde representert
Venstre på Stortinget siden 1906 og var arbeidsminister i Gunnar Knudsens regjering fra 1916 til 1920.
Han hadde i mange år vært formann i veikomiteen, og fra 1912 hadde han sittet i
NSBs hovedstyre. Historikeren Per Fuglum beskriver Olsen Nalum som «en lojal tilhenger av Gunnar Knudsens politikk».11 Og Olsen Nalum synes i denne saken først
og fremst å ha vært lojal overfor sin statsminister. I stortingsdebatten innrømmet
han at han til å begynne med hadde vært i tvil om kjøpet, men han var etter hvert
blitt overbevist om at Glomfjord var et godt kjøp for staten.
I departementet behandlet ekspedisjonssjef Henry Larssen og byråsjef Ole Miøen
saken – i direkte kontakt med statsminister Knudsen selv. Gunnar Knudsens eget
engasjement i Glomfjord-prosjektet antydes for så vidt av stortingsproposisjonen,
hvor brevet av 12. april 1917 med Tillbergs tilbud er sitert. Brevet refererer til «konferense med hr. statsministeren …». I Arbeidsdepartementets arkiv er det et håndskrevet referat fra et møte hos statsministeren nettopp 12. april, samme dag som
Tillbergs tilbud ble sendt departementet. Referatet er laget av ekspedisjonssjefen og
viser at det allerede på dette tidspunkt ble ført konkrete forhandlinger om innholdet
i en kjøpskontrakt – med Gunnar Knudsens aktive deltakelse. Dagen etter var det
et nytt møte uten statsministeren, og under diskusjonen ble det referert eksplisitt til
hva statsministeren tidligere hadde uttalt om vilkårene for en kjøpskontrakt.12
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Det er statsminister Knudsen som driver Glomfjord-saken framover med ekspedisjonssjef Larssen som sitt viktigste redskap – mot innvendinger og tvil fra omtrent
alle hold. En av skeptikerne var Larssens egen byråsjef Ole Miøen. I et notat fra
Miøen 24. april 1917 heter det blant annet: «I økonomisk henseende må foretagendet
vistnok betragtes som en betydelig opofrelse, ialfald for en ret lang tid. Den kapital
som kan avsees til vandkraftanlæg er såvidt begrænset at der er en række opgaver
som her bør komme foran. Et salg byder de nuværende eiere fritagelse for risikoen
for forsinkelse og overskridelser, billigere kraft for fabrikerne, minskede kapitalindskud og realisation av en større kontant fortjeneste. Sammenlignet med de nationale
fordele ved et kjøp synes opofrelserne betydelige.»13
Ekspedisjonssjef Larssen påtegner notatet: «Jeg er i det væsentlige enig i foranstående …» Et par måneder senere, etter at Tillberg har gjort visse innrømmelser,
presenterte Miøen i et tilsvarende notat en rekke tungtveiende og til dels prinsipielle innvendinger mot kjøp av Glomfjord.14 Fra et forretningsmessig synspunkt var

GLOMFJORD: «VORHERRE HAR IKKE ØDSLET MEGET PÅ DET STED …»
Grønøy heter en av de vakreste øyene
i Nordland, skogkledt, med Svartisen i
ryggen mot øst og Norskehavet i vest. Rett
nord for Grønøy ligger Meløy som har gitt
navn til kommunen her. Grønøy og Meløy
ligger på hver sin side av innløpet til den ca.
tre mil lange Glomfjorden. Innerst i Glomfjorden stupte elva Fykanåga en gang ut i
sjøen – til den ble lagt i tunneler og rør.
Grønøy var det anløpsstedet for hurtigruta som lå nærmest Glomfjord. Her gikk fossespekulanter, ingeniører, forretningsmenn
og arbeidsfolk fra sør og nord fra borde når
de ville inn i fjorden for å undersøke hvilke
muligheter til berikelse eller arbeid som befant seg der. Fra Grønøy tok de lokal skyss,
eller, etter hvert som anleggsvirksomheten
kom i gang, kunne de bli med en av båtene
til Glomfjords Aktieselskab. Ferden innover
fjorden ga kontrast til åpenheten og lyset
lenger ute, fjellene rager høyt med nakne
og bratte skråninger på begge sider – i beste
fall kledt med bjerkekratt.
Da anleggsarbeidet ved kraftverket tok til

i 1912–13, så man bare noen få småbruk hist
og her i løpet av den to timer lange turen
inn mot fjordbunnen. På noen flater inne
på nordsiden av fjordarmen lå gårdene Setvik og Haugvik. Enda lenger inn og skilt fra
Haugvik med en liten fjellrygg, lå Glomen.
Til sammen fantes det en fire–fem småbruk
i Haugvik og Glomen.
Det var elva Fykanåga som skulle bygges
ut. Elva kom fra Storglomvatnet som lå 512
meter over havet og falt ut i Glomfjorden
etter et løp på ca. 10 km. Svartisen sendte
flere brearmer ut i Storglomvatnet. Fykanåga fikk også tilløp fra Øvre og Nedre
Navervatn, og ved Nedre Navervatn skulle
kraftverket ha sitt inntak. Nedbørfeltet var
ca. 252 km2, og den midlere vannføringen
ved inntaket var 26 m3/sek.
Planene for Glomfjord pekte ut tre–fire
sentrale lokaliteter. Kraftverket skulle
plasseres på Fykan, innerst i fjordarmen,
på tvers av det gamle elveløpet. Byggeleder
Bernt Lund hadde opprinnelig tenkt seg
fabrikken bygd i fjell. Men etter at Forenede

Ingeniørkontorer overtok planleggingen i
1915, ble Lunds planer endret.
Fabrikkene skulle legges til Haugvik.
Stedet lå ca. 100 meter over havet, så her
måtte det bygges en heisebane fra kaia. For
å være sikret tilstrekkelig areal for næringsvirksomhet ble også gården Setvik kjøpt. På
grunn av røyk fra fabrikkene skulle boligområdet legges i Glomen – hvor arbeiderne
skulle fraktes til og fra fabrikkene med
elektrisk sporvei.
Under anleggstiden besøkte mange journalister Glomfjord. I mai 1918 bragte Norges
Handels- og Sjøfartstidende en reportasje.
Journalisten var tydelig lite begeistret for
valget av Glomen som lokalitet for den nye
byen:
«Mot syd er dens utsigt foruten den
smale fjordstripe det nøkne fjeld, som hæver sig høit op på fjordens sydside, og som
om vinteren holder solen borte fra Glomen
4 måneder. Vorherre har ikke ødslet meget
på det sted som om ikke lang tid vil være en
by på flere tusen indbyggere. Mitt i denne
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«affæren risikabel». En forsvarlig drift var avhengig av salg av kraft utover det som
smelteverket trengte. Men staten var ikke skikket til å skaffe kunder til et anlegg
som lå så langt nord i konkurranse med privatanlegg som var langt bedre lokalisert.
Vannfallsbudsjettet kunne komme til å «slæpe på driftsunderskud fra denne forretning» i lang tid. Dette ville gjøre det vanskelig å få til statsinitiativ på felter hvor det
hørte hjemme. Miøen mente det dreide seg om en «industrispekulation». Det var
lite positivt som kunne trekkes fram til fordel for kjøp, «væsentlig må der påberopes
nationale hensyn og en mulig fremtidig god forretning».15
Det ble nettopp de nasjonale hensyn og mulighetene for framtidig lønnsomhet
den endelige proposisjonen la hovedvekt på. Miøens argumentasjon mot Glomfjordkjøpet var sterk og forutseende og viser at departementet i denne saken hadde tilgang
til kvalifiserte motforestillinger. Det var ingen vesentlige forhold som var oversett.
Men det var først og fremst ekspedisjonssjef Larssen som pleiet kontakten med
Tillbergs representanter. Kommentaren til Miøens notat viste at han på et tidlig

Storglomvatnet er hovedmagasinet for Glomfjord
kraftverk og Nedre Navervatn tjener som
inntaksmagasin. Til å begynne med klarte
man seg med fire meters reguleringshøyde i
Storglomvatnet og et magasin på ca. 100 millioner
kubikkmeter. Ved utløpet var det anlagt to løp, et
som var avstengt med en steinfyllingsdam og et
annet hvor det var bygd en dam dels av tre og
dels av jern. Senere ble det foretatt en senkning
på 14 meter av Storglomvatnet, og under krigen
ble det bygd en 100 meter lang armert platedam
av betong ved utløpet og en 65 meter lang dam
ved tappetunnelen. Kartet er hentet fra skriftet
«Glomfjord kraftverk» utgitt av NVE i 1930.

goldhet er det, at de store anlæg er under
bygning, kraftstationen på østsiden av
Glomen og fabrikanlæggene på vestsiden.
Her er det selskapets anlægsfunktionærer,
ingeniører og kontorfolkene, og en stor del
av arbeidsstokken bor. Få av dem, som ikke
er opvokset deroppe, vil kunne bo der i
længere tid, uten at den golde tunge natur
sætter sine mærker.»
Avisen mente at staten, hvis den kjøpte
Glomfjords Aktieselskab, burde overveie å
flytte hele boligområdet: «Spørsmålet om
anlæg av en by er så viktig at det fortjener
den grundigste overveielse fra statens side.»
Glomfjord ble beskrevet som «det nye
Rjukan». Reguleringsplanen for byanlegget var utarbeidet av de kjente arkitektene
Chr. Morgenstierne og Arne Eide. Under
stortingsdebatten om Glomfjord i august
1918 hadde Arbeiderpartiets representant
Redvald Knudtson fra Nordland sagt: «Det
er 4 ting i Glomfjorden. Det er vand, gråsten, sne og is.» Det så nå ut til at Glomfjord skulle bli noe mer, mye mer.
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Glomfjord Arbeiderforening går i
demonstrasjonstog under sin egen fane, som
forkynner kravet om 8-timersdagen. Kampropet
«Leve sosialismen» er brodert på fanen.

tidspunkt delte noe av Miøens skepsis mot kjøp. Senere finner vi færre spor av uttrykt tvil. Larssen sto i direkte kontakt med statsministeren. Under forhandlingenes
gang oversendte Larssen dokumenter om sakens utvikling til Knudsen. Larssens
forsendelse kom så i retur med Knudsens kommentarer, for eksempel: «Seet. Der
bør kanskje nu være et spørsmål om at la adv. Rasch se dokumenterne forat høre
hans mening. G.K. 14.6.»
Men det var grenser for hvor langt ekspedisjonssjefen fant det forsvarlig å gå for
å få en avtale i havn. Under de avgjørende forhandlingene i midten av april 1918 var
det blant annet uenighet mellom svenskene og departementet om prisen på kraft
ved en eventuell fornyelse av smelteverkets kraftkontrakt. Larssen mente at staten
ikke kunne garantere en pris på 45 kroner pr. hk også etter utløpet av kontrakten.
Etter møtet med Larssen skrev Tillberg til statsminister Knudsen og pekte på alle
de innrømmelser han og hans partnere hadde gjort. Blant annet hadde svenskene
akseptert en avgift på 50 øre pr. hk til kommunen «en skyldighet som främst anseas
hvila på vattenkraftsegaren, altså en nyhet». Men å miste garantien for en høyeste
kraftpris på 45 kroner kunne Tillberg «icke vilja acceptera». «Vi bedja Herr statsministeren at bringa kontraktet i denna punkt i öferensstämmelse med hvad vi vid
föregående forhandlingar ansett vara klart,» skrev Tillberg. Og Tillberg fikk gjennomslag i sin appell til statsministeren. I den endelige stortingsproposisjonen ble

glomfjord: jakten på av takere

det fastslått en maksimalpris på 45 kroner pr. hk ved fornyelse av kontrakten!
De øvrige etater som uttalte seg om Glomfjord-kjøpet, var i første høringsrunde
klart skeptiske og til dels avvisende til forslaget om kjøp. Under andre høringsrunde,
etter at Tillberg hadde gjort sine innrømmelser og statsministeren hadde arbeidet
for sin mening, var uttalelsene mer forsiktige, men fortsatt klart forbeholdne. Industriforsyningsdepartementet var i utgangspunktet klarest i sin dom. Storindustrien
som det her ville bli snakk om, ville praktisk talt utelukkende måtte produsere for
det utenlandske marked. Skulle staten ta et større løft for å bygge ut norske vannfall,
var det bedre å bygge ut slike i distrikter hvor kraften gikk til alminnelig forsyning.
Departementet fant «for tiden ikke at kunne anbefale indkjøpet». I det store og hele
var departementenes skepsis for øvrig knyttet til at prosjektets lønnsomhet var usikker, og at det var en rekke andre viktige samfunnsoppgaver som trengte statens omsorg. Men innvendingene fikk ingen konsekvenser for Arbeidsdepartementets egen
oppsummering som var slik: «Når departementet har optat arbeidet for at erhverve
dette vasdrag er det for en væsentlig del begrundet i ønsket om at bringe anlægget
over på norske hænder. Men man har samtidig hat for øie at kjøpet set fra et forretningsmæssig synspunkt antages at være fordelagtig.»16
Departementet lokket med at inntektene fra Glomfjord kunne brukes på nye
kraftanlegg til alminnelig forsyning. Bruddet med de etablerte retningslinjene
i vannfallspolitikken bekreftet tilsynelatende målene for den samme politikken.
Kraftforsyning til storindustrien skulle fremme kraftforsyningen til gårdsbruk og
småindustri.

D E N P O L I T I SK E ST R I D E N OM G L OM F J O R D
At det ville bli politisk strid om Glomfjord-kjøpet, kunne anes allerede av de mange
kritiske høringsuttalelsene. I Stortinget var det en kombinert skog-, vassdrags- og
budsjettkomité som først behandlet saken. Komiteen besøkte Glomfjord i mai og ga
sin innstilling 18. juli 1918. Komiteen var delt i to fraksjoner. Flertallet på 11 representanter, vesentlig fra Venstre og Arbeiderpartiet, anbefalte kjøp. Mindretallet på
fire representanter fra Høyre gikk mot. Debatten om Glomfjord-kjøpet i Stortingets
ettermiddagsmøte 2. august 1918 ble lang og hard. Først etter midnatt var resultatene
av avstemningen klar: 77 for kjøp og 39 mot. Dette var et unormalt stort mindretall
i en sak som gjaldt statkraftpolitikken.
I Stortinget var det naturligvis uenighetene som først og fremst preget debatten.
Denne uenigheten gjaldt ikke de grunnleggende mål for vannfalls- og elektrisitetspolitikken. Høyres Otto B. Halvorsen, som var mindretallets ordfører, understreket
at mindretallet i stortingskomiteen tidligere hadde stemt «for hvert eneste forslag
om indkjøp av vandfald for statens regning». Både tilhengere og motstandere av
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å kjøpe Glomfjord understreket at statens hovedoppgave var å sørge for kraft til
alminnelig forsyning.
Det var derfor vurderingen av prosjektets lønnsomhet som syntes å være avgjørende for stemmegivningen på begge sider i debatten – ikke konflikt om de grunnleggende vannkraftspolitiske mål. Alle syntes også å være enige om at det ikke var
en statlig oppgave å skaffe kraft til storindustrien. Det var bare indirekte, gjennom
prosjektets økonomiske resultater, det var mulig å knytte kjøpet av Glomfjord til
den etablerte vannfallspolitikken. Tilhengerne av kjøp pekte på at Glomfjord ville
gi staten inntekter til å løse flere oppgaver innen alminnelig forsyning. Tilsvarende
mente motstanderne at kjøpet ville binde kapital slik at det ville bli vanskeligere å
bygge ut ny kraft til «borgerlige behov».
Slik ble problemet også presentert av Otto B. Halvorsen. Han mente dessuten at
de nasjonale hensyn, som Arbeidsdepartementet hadde vektlagt, hadde spilt en underordnet rolle for komiteen. Det avgjørende hadde vært om kjøp av Glomfjord ville
være god forretning for staten: «For os allesammen har det været avgjørende dette:
Er dette en så god forretning for staten, at forretning bør gjøres, eller er det ikke en
så god forretning. Vi har set spørsmålet rent forretningsmæssig, og anderledes kan
det ikke sees.»17
Høyres representanter konsentrerte seg nettopp om å påvise at dette var et usikkert kjøp. Komiteens mindretall mente at staten ikke skulle befatte seg med spekulasjonsforretninger: «Mindretallet vil ikke benegte, at der er chancer for, at kjøpet
i det lange løp kan bli en god forretning, men det er avhængig av så mange uvisse
faktorer, at det ihvertfald med fuld sikkerhet kan siges, at ingen vet, når det vil bli
det. Men derved forrykkes grundlaget for enhver nogenlunde sikker beregning, det

GLOMFJORDS «KOMMENDE GULLALDER»
Reguleringsplanen for Glomfjord var utarbeidet av arkitektene Chr. Morgenstierne og
Arne Eide. Blant de mange kjente bygninger
Morgenstierne og Eide er ansvarlige for, er
Torggata bad (1932) og Folketeateret (1935) i
Oslo. I reguleringsplanen for Glomfjord var
det forutsatt en by på 6000 mennesker og
det var planlagt kirke, skoler, forretningsstrøk og villakvarterer. Etter statens kjøp i
1918 gikk ryktene om mange interessenter
til stedets kraft. Det vokste fram en sterk
optimisme rundt Glomfjord-prosjektet.

Enkelte aviser gikk langt i beskrivelsen av
Glomfjords kommende gullalder: «Nu er
denne tunnel ferdig og snart blir vannet
sluppet inn i veldige rør. Det skapes da kraft
som spredes utover bygdene og setter i gang
gullmøllene i fabrikkene langs den før så
øde strandlinje. Det skapes en hel by med
tusener av innbyggere. Hvor der før var 3
gamle hus, skyter det opp forretningsgårder
og pene menneskeboliger som slipper å
gjemme seg bort for sneskred.
Der hvor det før bare førte en gangsti

frem over marken, blir nu en brolagt gate,
og der blir sporvei fra kaien og oppover
hele byen, slyngende seg frem mellom
husene. Denne skal føre arbeiderne fra
byen til fabrikkene, som blir litt lengere ute
ved stranden, og de reisende som kommer
med lokalskibene eller hurtigrutene til
stedet, spredes med sporvognen utover hele
byen til Grand Hotell, Hotell Ekselsior eller
Fønix. Avisguttene skriker ut stedets avis.
Alt er travelhet hvor det før var øde og dødt.
Omkring torvet skal de offentlige bygnin-
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hele blir en spekulation, som staten allermindst i tider som de nuværende skulde ha
nogen opfordring til at befatte sig med.»18
Komiteens flertall mente for sin del at kraften ville få avsetning «i en nær fremtid».
Kraftstasjonen lå heldig til, like ved isfri havn og i sentrum av en landsdel i sterk
utvikling. Komiteens ordfører Gunnuf Eiesland mente at Glomfjord ville bli «ei verkeleg god forretning». Eiesland medga at man var inne på nye veier: «Det er forsovidt eit nyt princip, som staten bør gå inn på, ei lina av vatsfallsutbyggjingi, som me
ikkje fyrr hev vore inne på … Men eg ser i dette anlegget ei god forretning for staten.
Staten kan tena pengar på det og bruka dei til utbyggjing til det ålmenne tarv.»19
Distriktsinteressene trakk i litt forskjellige retninger i saken. Glomfjord lå i Meløy,
og at herredsstyret her gikk inn for en utbygging, var ikke overraskende. Helgelands
Blad i Sandnessjøen mente landsdelen var tjent med statlig overtakelse «ikke fordi
vi tror det vil bli noen forretning for staten, men fordi statsstyrelsen derved nødvendigvis må flytte sitt interessepunkt et par streker nordover».20 Men Den norske
ingeniørforenings avdeling i Nordland stilte seg svært kritisk til kjøpet, staten burde
bygge ut vannkraft i Rana-området hvor både industri og befolkning hadde behov
for kraft. Selv om staten ikke kjøpte Glomfjord, ville jo kraftverket likevel bli bygd
ferdig. Forretningsfolk i Bodø mente det var viktigere å føre Nordlandsbanen fram
til Bodø enn å bruke penger på kraftverket i Glomfjord.21 Arbeiderpartiets representant fra Nordland, Redvald Knudtson fra Mo i Rana, gikk mot sitt eget parti i denne
saken og argumenterte for utbygging av Røssåga som han mente var en mer nærliggende statsoppgave, selv om han støttet sitt partis grunnholdning om at «Norge
for nordmændene skal ikke være bare ord». En annen nordlandsrepresentant, Olaf
Amundsen fra Bodø, støttet kjøpet.

ger være anbragt. Der skal være et vakkert
Folkets Hus – bare arbeiderne hadde det allerede nu. Oppe i fjellene vil det bli station
for luftskibe. Med heisebane sendes post
og passasjerer til og fra luftskibstationen.
Lenger inne i landet damper lokomotivene
forbi langs den blanke stållinje – Nordlandsbanen – som fører varer til og fra
landsdelen, drevet av vannmassene fra fjellet. Det er det nye Nord-Norge som holder
på å skapes in miniatyr, men det vil bli stort
og mægtig.»
Det var ikke bare luftskipstasjonen som
aldri ble virkeliggjort i Glomfjord.
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Slik tenkte arkitektene Chr. Morgenstierne og
Arne Eide seg brannstasjonen og Folkets Hus i
Glomfjord. Sporvei hørte selvsagt også med.
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Mastebygging i Glomfjord. Kraftledningen fra
kraftverket til smelteverket var 4340 meter lang.
Overføringen skjedde med en generatorspenning
på 15 000 volt. Ledningen gikk først gjennom en
1,5 km lang tunnel og så på betongmaster frem til
smelteverket. Man anså at betongmaster krevde
mindre vedlikehold enn stålmaster.
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Statsminister Gunnar Knudsen hevdet at lønnsomheten ved prosjektet var avgjørende. Knudsen så på Glomfjord-kjøpet som et finanspolitisk virkemiddel. Statskraften skulle gi staten inntekter som kunne supplere, eller kanskje til og med erstatte ordinære skatteinntekter: «Det er en stor svakhet ved vore finanser, vore statsindtægter
i det hele, at de er så godt som bare basert på skatter.» Og: «Hvis man derfor kan
skaffe sig indtægter ved vandfaldsutbygning, så er det en vei at gå, som jeg mener
ikke alene er god, men den er også overmåte berettiget og god …» For ingeniøren
Gunnar Knudsen spilte det også en rolle at «anlægget er teknisk og økonomisk et av
de smukkeste anlæg i Norge og dermed i hele verden».22
Gunnar Knudsen brukte sin posisjon som statsminister til å kjøre denne saken
langt på vei på tvers av oppfatninger innen egen administrasjon. Overfor egne partifeller i regjeringen og på Stortinget hadde han naturligvis en autoritet som ga tyngde
til forslaget etter at det først var framsatt. At statsministeren brukte sin autoritet for å
få saken gjennom, er knapt oppsiktsvekkende, men det økte naturligvis statsministerens ansvar for den beslutning som ble tatt.
Mange sterke opponenter mot kjøpet bidro til at hele saken ble godt belyst. Stortingets bevilgning til kjøp av kraftverket i Glomfjord var derfor en demokratisk
– men ingen forretningsmessig heldig avgjørelse.
Stortinget bevilget 15 125 000 kroner til kjøpet av Glomfjord. Selve overdragelsen
foregikk 23. august 1918. Hva kjøpte egentlig staten av Tillberg? For det første overtok den aksjene i Glomfjords Aktieselskab for 5,4 millioner kroner, en overkurs på

GLOMFJORD KRAFTVERK. STATUS FOR ARBEIDET SOMMEREN 1918
Arbeidet med Glomfjord kraftverk var kommet langt sommeren 1918 – da Stortinget
vedtok å kjøpe kraftverket. Storglomvann
var kraftverkets hovedreguleringsbasseng
og skulle ved full regulering demmes opp
åtte meter og etter planen senkes 16 meter,
det ble 24 meter. Til det første byggetrinnet var en provisorisk oppdemming av
Storglomvann på ca. fire meter ferdig,
tilstrekkelig til å skaffe regulert vannføring
til de to første aggregatene. I tillegg skulle
Øvre og Nedre Navervann reguleres. Dambyggingen var påbegynt.
I elveløpet et stykke nedenfor dammen i
Storglomvann skulle vannet ledes inn i en
2150 meter lang tunnel med tverrsnitt 12 m2

med utløp i Nedre Navervann. Fra et inntak
i Nedre Navervann måtte vannet ledes
videre i en 2740 meter lang tunnel med
tverrsnitt 18,2 m2 til fordelingsbassenget
ovenfor kraftverket. Begge de to tunnelene
var ferdige, og fordelingsbassenget var
utsprengt.
Fra fordelingsbassenget ville en 990
meter lang rørgate føre ned til stasjonen.
Fallhøyden var 442 meter. Selve rørgaten
var planert og ryddet, og det var bygd
en heisebane for transport av rør. Til det
første byggetrinnet var det bestilt rør til en
rørledning fra det tyske selskapet Ferrum
Kattowitz. Full utbygging ville kreve tre rørledninger. Like bak kraftstasjonen ville hver
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80 prosent av aksjekapitalen på 3 millioner. Med selskapet fulgte imidlertid en lånegjeld på 7 millioner, fordelt likelig på norske og svenske banker. I alt var det i februar
1918 nedlagt 13,4 millioner i anlegget, og en rekke leverandører hadde derfor penger
til gode av selskapet. Første byggetrinn med to aggregater var beregnet å koste 16
millioner kroner fullt ferdig.
Realverdiene bak disse tallene var først og fremst eiendommer, tunneler, rørledninger, generatorer, kraftledninger, bygninger osv. Avgjørende var også verdien av
kontrakten med Tillberg-gruppen om salg av 45 000 hk til det framtidige smelteverket. Denne avtalen var ment å sikre en rimelig forrentning av statens investering.

S TAT E N , K R A F TA N L E G G E T O G SM E LT EV E R K E T
Tillbergs tanke var først å bygge en fabrikk for nitrogengjødsel, eller ammoniumsulfat i Glomfjord.23 Disse planene ble lagt til side da den tyske kjemikeren Fritz Habers
metode for utvinning av nitrogen ble kjent i 1913. Deretter var det lenge usikkert hva
kraften skulle brukes til. Tidvis stoppet anleggsarbeidet i Glomfjord nærmest helt
opp.
De økende metallprisene under første verdenskrig skapte ny optimisme hos
eierne, og fra 1915–16 kom anleggsvirksomheten i gang for fullt igjen. Å bygge et
sinksmelteverk syntes mest aktuelt, men også produksjon av karbid og ammoniumsulfat ble drøftet.

ledning dele seg i to grener og lede vannet
til hver sin turbin. Det var knyttet noe
bekymring både til leveringstidspunktet for
rørene og til rørenes kvalitet. Det var vanlig
at kjøperen var representert ved kontrollen
av slike rør. Men på grunn av krigssituasjonen hadde det ikke vært mulig å få i stand
en slik kontroll hos den tyske fabrikanten.
En god del av rørene til den første rørledningen var allerede ankommet Glomfjord,
men noe av leveransen gjensto.
Kraftstasjonen var bygd i betong, og
den delen av stasjonen som skulle huse det
innendørs apparatanlegget og de fire første
aggregatene, var ferdig. En provisorisk
bordvegg utgjorde stasjonens ene vegg slik
at bygningen lett kunne støpes videre for
to aggregater til. To peltonturbiner à 27 500

hk var bestilt hos det store tyske verkstedet
J. M. Voith i Heidenheim, og to generatorer
hver på 20 MVA var under bygging hos
ASEA i Västerås. På dette tidspunkt var
dette de største turbinene og generatorene
i landet. Generatorene ble laget for 25
perioder/sek., trefaset 15 kV vekselstrøm.
Valget av 25 perioders strøm i stedet for
den mer vanlige 50 perioder skyldtes dels
det spesielle bruksformålet kraften skulle
nyttes til, nemlig smelting. 25 perioder var
dessuten brukt ved Trollhättans Elektrothermiska AB som Knut Tillberg var
fortrolig med.
En bratt fjellvegg skilte mellom Fykan,
der kraftstasjonen var plassert, og bebyggelsen i Glomfjord. For overføringsledningen var det derfor sprengt en tunnel

Da det skulle feires at elforsyningen i Norge fylte
hundre år i 1983, ble det utgitt to frimerker. Dette
viser monteringen av rørledningen i Glomfjord,
basert på et fotografi av Bernt Lund fra 1921.
Merket er gravert av Sverre Morken.

på 1440 meter til et uttakshus i Glomen.
Derfra var det ført opp master i jernbetong
for den 2664 meter lange overføringen til
fabrikktomten ved Haugvik. Mastene var
allerede reist, og det var bestilt kobberledninger i USA. Skulle det på grunn av
krigen bli vanskelig å få frigjort kobberet
i USA, var det mulig å bruke aluminiumsledning i stedet.
Allerede fra sommeren 1914 hadde
en provisorisk kraftstasjon vært i drift i
Glomfjord, et anlegg som forsynte anleggsmaskiner, brakker og boliger med strøm.
Stasjonens to francisturbiner utnyttet
vannføringen fra det lille Fykanvannet ned
til sjøen og hadde en kapasitet på 1,5 MW.
Kraftverket ga «normal» 50 perioders vekselstrøm og var i drift helt fram til 1963.
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I august 1918 overtok altså staten Glomfjords Aktieselskab og valgte å opprettholde både navnet og aksjeselskapsformen. Arbeidsdepartementet sto som eier av
alle aksjene, og en midlertidig direksjon fungerte fram til direktørene i hovedstyret
for NVE overtok 1. januar 1921. På generalforsamlingen 28. november 1925 ble imidlertid aksjeselskapet avviklet, og driftsledelsen ble lagt inn under fossedirektørens
driftskontor.
Utviklingen etter overtakelsen ga motstanderne mot Glomfjord-kjøpet rett på
flere viktige punkter:
1
2
Den provisoriske «Lillestasjonen» i Fykan
ble bygd i 1914. Stasjonen leverte «vanlig» 50
perioders vekselstrøm til bruk under anleggstiden,
til kraner, motorer o.l. i kraftstasjonen og til
bebyggelsen i Glomen og var i drift helt til
1963. Fra høsten 1914 til 1915 var Magnus Flink
maskinist ved stasjonen. Maskinene skulle slås på
klokka seks om morgenen og av klokka elleve om
kvelden, og Flink stoppet maskinene ved å sette
en planke i svinghjulsgropa.

3

Kraftverket ble langt dyrere enn forutsatt.
Ferdigstillelsen av kraftverket ble forsinket. Maskinene var først driftsklare i
mai 1920.
Inntektene sviktet: Glomfjord Smelteverk som skulle avta statens kraft, fikk
alvorlige økonomiske problemer og ble slått konkurs.

Overskridelsen på første byggetrinn ble over 5 millioner kroner. I 1919 var man dessuten gått i gang med andre byggetrinn, dvs. med de to neste aggregatene. Kontrakten med smelteverket forpliktet nemlig Glomfjords Aktieselskab til etter 1 1/2 år å ha
ferdig et tredje aggregat som skulle tjene som reserve for de to andre. I 1922 var utgiftene til denne delen av anlegget beregnet til 5,6
millioner, mot anslått 4,3 millioner i 1919.
Staten fikk ansvaret for Glomfjord på en tid
da Vassdragsvesenet var engasjert både med
byggingen av Tunnhovddammen og Hakavik. I Glomfjord valgte staten ikke å ta hånd
om ferdigstillelsen selv, men overlot den til
Forenede Ingeniørkontorer som altså hadde
begynt byggingen under Tillberg. Også den
lokale byggelederen Bernt Lund fikk fortsette.
At Forenede Ingeniørkontorer fikk lede
byggingen, ble i 1919 kritisert i Stortinget av
Høyres Wilhelm Blakstad.24 Han mente departementet verken hadde tid eller krefter til
å kontrollere firmaets håndtering av anlegget.
Ble ikke smelteverket ferdig til rett tid, var
Blakstad redd for at Forenede Ingeniørkontorer ikke ville stå tilstrekkelig på for å få ferdig
kraftverket til fastsatt tid. Smelteverket skulle
nemlig betale for kraften allerede fra 1. juli 1919
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så sant kraftverket sto ferdig. Men mens Ragnvald Lie i Forenede Ingeniørkontorer
var ansvarlig for å følge opp statens kraftanlegg, hadde kompanjongen Eivind Hanssen allerede fra 1915 vært ansatt som administrerende direktør i Glomfjord Smelteverk A/S. Det ville naturligvis være lite hyggelig for Lie å sette sin kompanjong i
knipe ved å la kraftverket stå ferdig før smelteverket.
Men ingeniørkontorene ble ikke kritisert for at arbeidet gikk for sakte. Mye av
forsinkelsene skyldtes leverandørene.25 Både turbinene fra J. M. Voith og generatorene fra ASEA ble levert for sent. Selve byggearbeidene som var nødvendige for at
kraftanlegget skulle kunne settes i gang, var ferdige sommeren 1919. Rørledningene
ble montert i august, og turbinene kom på plass utover høsten. Den ene generatoren
var driftsklar i slutten av november. Men den andre ble svært forsinket og var først
på plass i begynnelsen av mai 1920. Det ble ytterligere forsinkelser fordi kontrollavdelingen i Vassdragsvesenet var i tvil om kvaliteten ved enkelte rørdeler. Nye rør
kom på plass i april 1920, men støpingen av de nødvendige klosser for rørene gjorde
det nødvendig å vente til 19. mai 1920 med å ta rørledningene i bruk.
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Montering av rørledningen til Glomfjord
kraftverk i 1921. 4. februar oppsto det et brudd
på en av rørledningene i Glomfjord. Selv
om automatiske stengeinnretninger raskt
stoppet tilførsel av ytterligere vann, forårsaket
vannmassene et ca. 6000 kubikkmeter stort
jord- og steinskred som hopet seg opp over en
av rørforgreningene ved kraftstasjonen. Vann
og jord trengte også inn i kraftstasjonen og fylte
generatorgropene.
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Samme dag ble aggregatene prøvekjørt. De virket tilfredsstillende bortsett fra «en
knoppende lyd» fra en av generatorene.26 Aggregatene ble imidlertid fortsatt kjørt
på leverandørens ansvar, og feilen ble snart utbedret. Men så sprang en rørledning,
og det tok tid å få denne sveiset. Omsider ble den ene generatoren stilt til disposisjon
for smelteverket 8. juli, og fra 17. juli kunne også det andre aggregatet levere kraft.
Statens kraftverk i Glomfjord var driftsklart – vel ett år senere enn planlagt.
Heller ikke ved Glomfjord Smelteverk var framdriften gått etter planen. Selve
selskapet var ikke blitt konstituert før 15. januar 1919. Hovedkontoret lå i Oslo, og
Eivind Hanssen i Forenede Ingeniørkontorer ble ansatt som direktør. De avgjørende
beslutninger ble imidlertid tatt i Stockholm.27 En viktig årsak til forsinkelsene ved
smelteverket var mangelen på ferdig utarbeidede planer. Planleggingen og byggingen gikk nærmest hånd i hånd. I tillegg var det på denne tiden vanskelig å skaffe
nødvendig anleggsmateriell. Ved årsskiftet 1919/20 sto likevel 80 meter av smelteverksbygningen ferdig i Haugvik. Heisebane og kaianlegg var omtrent ferdige, men
både smelteovnene og det øvrige elektriske utstyret manglet.
Utover våren og sommeren kom imidlertid raffineringsovnene på plass. Fire ovner sto klare i juli da kraftverket kunne begynne sin levering, og ytterligere tre kom
på plass i august. En rekke vanskeligheter hindret likevel produksjonen fra å komme
i gang. I juni var lønnsforhandlingene mellom kraftverkets ledelse og arbeiderne
blitt brutt. For å få ferdigstilt aggregatene hadde kraftverkets funksjonærer utført
streikebryterarbeid, og arbeiderorganisasjonene svarte med å blokkere den provisoriske kraftstasjonen. Dermed mistet smelteverket anleggskraften, og de videre forberedelsene der ble forsinket. Ledelsen ved smelteverket ville heller ikke godta le-

STORE AGGREGATER TIL GLOMFJORD
Peltonturbinene i Glomfjord kom fra det
tyske firmaet J. M. Voith i Heidenheim.
Firmaet var en av verdens ledende produsenter av turbiner og hadde levert turbiner
til en rekke andre norske kraftverk, blant
annet A/S Glommen Træsliberi, Svelgfoss,
Rjukan I og II, og senere leverte firmaet de
to første turbinene til Nore I. Glomfjords
Aktieselskab skrev til Arbeidsdepartementet
i 1916 og fortalte at Voiths tilbud på de to
første turbinene hadde vært på ca. 200 000
kroner. Det laveste norske tilbud var på
460 000 kroner. «Det bemerkes, at vi gav
de norske firmaene enhver chance idet vi

meget gjerne vilde ha overdradd leverancen
til et indenlandsk verksted,» skrev selskapet. Peltonturbinene i Glomfjord hadde to
løpehjul hver og var beregnet å gi 27 500 hk
ved 442 meter netto fallhøyde og med 300
omdreininger pr. minutt. Prøver viste at
turbinenes virkningsgrad var 88,2 prosent
ved full belastning.
De to første generatorene i Glomfjord
var på 20 MVA og ble levert av ASEA. Da
ASEA tok fatt på konstruksjonen av generatorene i 1917, var disse blant de største i
Europa. Valget av den svenske leverandøren
kan ha vært gjort ut fra en ren teknisk-øko-

nomisk vurdering, men det kan også ha
spilt en rolle at det sto svenske eierinteresser
bak Glomfjords Aktieselskab. Generatorene
i Glomfjord var konstruert for 25 perioders
vekselstrøm, slik som i både Odda og Sauda.
Dette var et hensiktsmessig periodetall for
smelteovnene til A/S Glomfjord Smelteverk.
Men det skapte vanskeligheter når strømmen skulle brukes til andre formål. Hvis
Glomfjords Aktieselskab skulle selge kraft
til alminnelig forsyning i distriktet, trengtes
det omformere. Forhandlinger om kraftsalg
til alminnelig forsyning i distriktet førte
imidlertid ikke fram.
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veranse fra kraftverket så lenge den ikke
følte seg overbevist om at begge aggregatene var driftssikre. Både den «knoppende lyden» og streikesituasjonen ved
kraftverket bidro til å gjøre leveransene
usikre. Det var ikke forsvarlig å sette ovner i drift.
Situasjonen var fastlåst, men tidlig i
september kom nestformannen i Landsorganisasjonen, Elias Volan, til Glomfjord. Han bidro til å få blokaden ved
den provisoriske kraftstasjonen opphevet slik at anleggsarbeidet ved smelteverket kunne fortsette. På den annen
side gjorde Volan det klart at arbeiderne
ikke ville akseptere at kraftverket ble satt
i gang før arbeidskonflikten var avblåst.
Streiken var først over 12. oktober, og 18.
oktober begynte leveringen av kraft til
de første raffineringsovnene ved Glomfjord Smelteverk.
Omtrent samtidig som anleggene i Glomfjord sto ferdige, falt prisen på sink dramatisk. I januar 1920 lå prisen litt i underkant av 60 pund pr. tonn. Bare i løpet av
mars og april sank prisen til 48 pund. I oktober da den første sinktappingen begynte,
var prisen nede i 40 og i desember var den 25 pund. Omtrent i dette leie holdt prisen
seg utover nyåret 1921. Samtidig ble det klart at også Glomfjord Smelteverk var blitt
svært mye dyrere enn planlagt. Ved stiftelsen hadde aksjekapitalen vært 5 millioner
kroner. I løpet av 1920 var aksjekapitalen kommet opp i 12 millioner og gjelden var
over 15 millioner. På nyåret 1921 var det helt klart at selskapet hadde alvorlige økonomiske problemer.
I tiden som fulgte, forhandlet staten og smelteverket nærmest kontinuerlig om
ordninger som kunne lette smelteverkets byrder. Smelteverket skyldte etter hvert
store beløp for kraftlevering. Våren 1921 innvilget staten og de øvrige kreditorene
et moratorium, en utsettelse av betalingen av gjelden til 1. juli 1922. Smelteverket
og staten forhandlet også om konsesjonsendringer, slik at smelteverket eventuelt
kunne skaffe kapital fra andre enn norske og svenske aksjonærer. Smelteverket og
bankene arbeidet på sin side med å rekonstruere selskapet, men lyktes ikke. Heller
ikke etter moratorietidens utløp fikk staten noe av den kraftleie som smelteverket
skyldte. I mars 1923 truet direksjonen i Glomfjords Aktieselskab smelteverket med
å begjære tvangsauksjon hvis ikke et forslag til løsning ble lagt fram innen måne-
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Transportarbeidere under kraftutbyggingen i
Glomfjord, 1918.
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dens utgang. Etter gjentatte anmodninger om utsettelse ble tvangsauksjonen endelig gjennomført 3. april 1924. Smelteverkets gjeld til Glomfjords Aktieselskab var
blitt mer enn 6,3 millioner kroner, hvorav ca. 3/4 for skyldig kraftleie.28 Staten var
ved tvangsauksjonen den eneste som la inn tilbud og fikk overta smelteverket for 2
millioner kroner.
Staten overtok et anlegg hvor det var investert omkring 20 millioner kroner, en
stor fabrikk, men også omkring 60 bolighus, to større betongkaier osv. Hva skulle
staten gjøre med alt dette – og med all sin kraft?

Bildet viser rørgatene som fører vannet gjennom
en fallhøyde på 442 meter frem til de to
peltonturbinene, hver på 25 000 hk, som ble satt
i drift da kraftverket åpnet i 1920. Fullt utbygget
ble kraftstasjonen 100 meter lang. Stasjonen er i
betong og ble tegnet av professor Olaf Brochmann
Nordhagen ved NTH.

JA K T E N PÅ AV TA K E R E
Statens jakt på avtakere av kraften fra Glomfjords Aktieselskab begynte tidlig etter
kjøpet av kraftverket. Kraftverkets kapasitet ville jo kunne utvides til mer enn det
dobbelte av den kraftmengden smelteverket hadde forpliktet seg til å avta. Først gjennom salget av slik ekstra kraft kunne staten virkelig begynne å tjene penger på sin
investering. Arbeidet for å finne kjøpere ble naturligvis ytterligere intensivert etter at
det våren 1921 ble stadig klarere at Glomfjord Smelteverk hadde alvorlige problemer.
Jakten på avtakere førte staten inn i det innovative og til dels spekulative industrielle miljøet som fantes i gravitasjonsfeltet rundt landets vannkraft. Spennvidden
var stor. Staten forhandlet på den ene side med betydelige selskaper som Hydro, Badische Anilin & Soda Fabrik (BASF) og det tyske Stinnes-konsernet. På den annen
side ble det forhandlet om mindre prosjekter som gjaldt slikt som elektrisk tørking
av fisk, utvinning av salt fra sjøvann, av olje fra kull osv.
Arbeidsdepartementets og NVEs aktivitet og kontakt med ulike «prosjektmakere»
i Glomfjord-saken må også ses i sammenheng med statens engasjement i forskning
og utvikling. Forsyningskrisen under første verdenskrig trakk staten for første gang
inn i et mer omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. I 1917 ble Statens Råstoffkomité opprettet. Den skulle skaffe opplysninger om landets naturlige ressurser av
malm og bergarter og antyde hvordan ressursene kunne nyttiggjøres. «Centralkomitéen for videnskabelig samarbeide til fremme av næringslivet» ble dannet etter
initiativ fra «Norges Opplysningskontor for næringsveiene», som lå under Handelsdepartementet. Opplysningskontoret støttet en rekke bestrebelser for å utvikle
grunnlaget for den kraftkrevende industrien, et arbeid som også var relevant for
virksomheten i Glomfjord.
Arbeidet med å finne avsetning for Glomfjord-kraften må også ses som en del av
et industripolitisk skifte i statens forhold til storindustrien og utenlandsk kapital.
Før og under verdenskrigen ble en restriktiv konsesjonslovgivning kombinert med
en rimelig liberal konsesjonspraksis. Materialet fra Glomfjord viser at staten nå var
langt mer villig til aktivt å legge forholdene til rette for utenlandsk kapital. De pro-
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blemer den kraftkrevende industrien møtte særlig i 1920-årene, førte også til at utenlandske eierinteresser i betydelig grad økte sin kontroll over landets storindustri.
Skjebnen til Glomfjord Smelteverk og mange av de øvrige prosjektene som staten
kom i kontakt med, demonstrerer også tydelig hvordan vannkraften både kunne
fremme og hemme den økonomiske veksten. Kraften stimulerte til mange dristige
initiativ og til økonomisk kreativitet, men også til spekulasjon etterfulgt av økonomiske tap og store sosiale problemer i de lokalsamfunn som ble rammet. Store
mengder vannkraft som var billig å bygge ut, oppfordret til nyskapende virksomhet,
men det ble også lagt store summer og mye arbeid i tekniske løsninger som ikke
holdt mål.
Tradisjonelle framstillinger av innovasjonsprosessen begynner gjerne med å vise
hvordan et problem eller en flaskehals i produksjonssystemet presser fram utvikling
av ny teknikk for å løse problemet. Ved det vi kan kalle ressursdrevet innovasjon er
det forekomsten av ressurser som presser fram jakt på anvendelsesmuligheter og
teknikk som kan realisere ressursenes potensielle økonomiske verdi. Det er løsningen, i dette tilfelle den billige vannkraften, som søker «problemer».29
Utviklingen av et mer positivt forhold fra statens side overfor storindustri og
storkapital reflekteres i de ulike planene for salpeterframstilling i Glomfjord. Allerede under stortingsdebatten om Glomfjord-kjøpet ble mulighetene for en statlig
gjødningsfabrikk luftet. «Ville det ikke været heldig, fordelagtig, om staten sat med
vandkraft, som kunde nyttiggjøres til gjødningsindustri? Kan det ikke tænkes, at staten selv bygger gjødningsfabriker,» spurte for eksempel Johan Ludwig Mowinckel.
Også Gunnar Knudsen og arbeidsminister Olsen Nalum nevnte mulighetene for en
salpeterfabrikk i Glomfjord.
Det første mer konkrete innspillet om salpeterproduksjon kom etter et initiativ
fra den tidligere Hydro-ingeniøren Thomas Chr. Hagemann.30 På nyåret 1922 henvendte han seg til landbruksminister Håkon Five og viste til at det bare var Hydro
som produserte gjødningsmidler i Norge, et firma «hvis interesse som privatkapitalistisk foretagende ifølge sakens natur utelukkende er å skaffe sine aktionærer et
så høit utbytte som mulig». På verdensmarkedet var prisene for ammoniumsulfat
bestemt av gruppen British Sulphat of Ammonia Federation og for chilesalpeter av
Nitrate Producers Association. Disse to gruppene arbeidet hånd i hånd med det tyske Stickstoff Syndikat som kontrollerte produksjonen av nitrogenholdig gjødning
i Tyskland. En statlig nitrogenindustri kunne etter Hagemanns mening produsere
langt billigere enn det som var tidens priser. For å skaffe kapital til en slik fabrikk
foreslo han at staten og landbrukssamvirket gikk sammen.
Landbruksminister Five skrev til Arbeidsdepartementet at hans departement
overveide spørsmålet «om oprettelse av kunstgjødningsfabriker for statens regning».31 Five ville vite om staten hadde kraft til disposisjon for et slikt prosjekt. Ar-
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beidsdepartementet bekreftet at kraft fantes, og Hagemann fikk i oppdrag å utrede
mulighetene for en nitrogenfabrikk i Glomfjord. Utredningen var klar i mars 1922
og anbefalte et anlegg basert på lysbuemetoden.
Perspektivene virket lokkende. Hagemann mente at en nitrogenfabrikk ville
kunne betale 50 kroner pr. hk og likevel levere nitrogen til to tredjedeler av tidens
markedspris. Men direksjonen i Glomfjords Aktieselskab (NVEs direktører) var nok
skeptisk til Hagemanns beregninger. Direksjonen kontaktet kjemikeren Egil Lie som
hadde arbeidet i Odda, for å få Hagemanns forslag vurdert. Lie mente at Glomfjord
var godt egnet til nitrogenproduksjon, men at man burde nytte ammoniakksyntesen
i stedet for lysbuemetoden. Denne konklusjonen ble bekreftet ytterligere i en utredning som direksjonen fikk kjemiingeniøren Olaf Jensen til å lage.32
Utover høsten 1923 og de påfølgende to årene skrev Hagemann jevnlig til Arbeidsdepartementet og direksjonen i Glomfjords Aktieselskab for å stille sine tjenester til disposisjon og for å høre hvordan nitrogensaken utviklet seg. Han skrev også i
avisene under titler som «Salpetertrusten contra Glomfjord Salpeterverk».33
Men høsten 1923 kom Glomfjords Aktieselskab i forhandlinger med Hydro om
utnyttelse av Glomfjord-kraften, og Hagemanns planer ble skjøvet til side. (I kapittel 10 kommer vi tilbake til Hagemann og hans engasjement i Teknisk forening av
DNA.) I november 1923 var formannen i direksjonen for Glomfjords Aktieselskab,
generaldirektør Birger Stuevold-Hansen, i kontakt med generaldirektør Harald
Bjerke i Norsk Hydro.34 Bjerke var interessert i å samarbeide om et nitrogenselskap
der staten og Hydro hver skulle eie halvparten av kapitalen. Bjerke mente at et slikt
selskap ville kunne betale 30–40 kroner pr. hk for kraften. Selskapet kunne eventuelt ta over hele kraftverket, men denne løsningen fant Bjerke mindre heldig. Hydro
skulle på sin side stille sine produksjonsmetoder til disposisjon og stå for fabrikasjon og omsetning.
De videre forhandlingene med Hydro ble noe hemmet fordi situasjonen for
Glomfjord Smelteverk fortsatt var uavklart. Det var usikkert om en nitrogenfabrikk
ville kunne disponere smelteverkets kraft og eiendommer. NVEs direktører ble satt i
et dilemma. De interesserte banker arbeidet på spreng for å få til en rekonstruksjon
av smelteverket. Representanter for Hydro fremholdt imidlertid «at en ordning med
smelteverket, hvoretter dette blir rekonstruert og setter igang virksomhet, vesentlig
vil vanskeliggjøre en ordning overfor Hydro. Muligens vilde det stille sig absolutt
hindrende».35 Smelteverkets rekonstruksjon ble på denne måten satt opp mot mulighetene for et attraktivt samarbeid med Hydro. Direksjonen mente «at man burde
legge hovedvekten på å få istand et arrangement med Hydro». Noen få dager etter
ble tvangsauksjonen over smelteverket gjennomført, og direksjonen hadde frie hender i de videre forhandlinger med Hydro. Staten ofret smelteverket til fordel for et
sikrere samarbeid med Hydro.
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Sinksmelteverket i Haugvik fotografert rett
før staten måtte overta hele anlegget på
tvangsauksjon i 1924.

På denne tiden produserte Hydro fortsatt etter lysbuemetoden, men bedriften var
samtidig sterkt engasjert i utforskningen av nye metoder for framstilling av nitrogen.
I Glomfjord var planen å ta i bruk lysbuemetoden til å begynne med, men senere gå
over til en ny metode som Hydro mente å ha utviklet langt.36
Drøftingene synes å ha gått uten friksjoner. I begynnelsen av juni 1924 var arbeidsminister Cornelius Middelthon, generaldirektør Stuevold-Hansen, generaldirektør Bjerke og andre prominente representanter for staten og Hydro på besøk i
Glomfjord. Hurtigruteskipet «Richard With» gjorde stas på gjestene og lot Glomfjord for en gangs skyld være anløpssted på ferden sørover. Herredsstyret i Meløy
anbefalte 8. juli konsesjon for fabrikkdrift og kjøp av grunn. Stortinget holdt en
rekke hemmelige møter om Glomfjord, og «det ble gjort klart for generaldirektør
Bjerke, at man etter uttalelsene i Stortinget kunne gå ut fra at myndighetene ville
strekke seg langt i retning av innrømmelser, hvis det bare kunne bli truffet en ordning for Glomfjord».37
Forventningene var store både i lokalsamfunnet, blant NVEs direktører og blant
politikerne. Igjen skrev journalister om de store mulighetene for Glomfjord, at ste-

glomfjord: jakten på av takere

det ville bli en by på 4–5000 mennesker, osv. Det kom derfor som en kjedelig overraskelse på de fleste at Hydros direksjon og representantskap i Paris 9. juli 1924 sa
nei til samarbeidet med staten og et Glomfjord-prosjekt basert på lysbuemetoden.
De franske representantene i styret holdt på ammoniakksyntesen som den beste
metoden og var skeptiske til et samarbeid med staten.38
Riktignok mente den norske ledelsen i Hydro at avgjørelsen ikke var endelig, og
kontakten mellom partene ble opprettholdt. Muligheten for et alternativt anlegg i
Glomfjord med bruk av Haber-Bosch-metoden ble luftet. Dette ville gi omtrent tre
ganger så stor produksjon og forutsatte langt større investeringer. Staten måtte være
forberedt på å skyte inn opp til 60 millioner kroner. Partene var imidlertid enige om
at den usikkerhet som Paris-beslutningen hadde skapt, medførte at staten nå måtte
stå fritt til å søke andre løsninger for å få utnyttet kraften.
Samme høst tok representanter for Badische Anilin & Soda Fabrik kontakt med
NVE og var på besøk i Glomfjord. Badische tenkte først og fremst på produksjon
av nitrogengjødning etter ammoniakksyntesen. Tyskerne sa seg dessuten villige til
et nærmere samarbeid både med staten og med Hydro. Oppunder jul 1924 fikk direksjonen i Glomfjords Aktieselskab besøk av representanter fra Badische som erklærte at selskapet nå hadde planene klare for å ta i bruk Glomfjord-kraften. Det ble
antydet at Hydro kunne trekkes med i et samarbeid, men forutsetningen var at den
tyske metoden for å framstille nitrogen ble brukt. Forhandlinger mellom Badische
og Hydro kom i gang våren 1925. Nok en gang syntes det å lysne i Glomfjord.
Det var tydelig at Badische hadde store og offensive planer på nitrogenmarkedet.
I referatet fra direksjonens møte med representanter for Badische 23. februar 1925
heter det blant annet: «Det var en forutsetning fra Badisches side at de i en eller
annen form kunde gjøre sig håp om å få disponere betydelige større kraftmengder
enn de Glomfjord representerer. De aktet i tilfelle å legge beslag på minst 500 000
HK og det var tanken å søke disse utbygget gjennem et tidsrum av 10 år. De vilde da
begynde med Glomfjord og ta sikte på straks å utnytte alle de 125 000 HK som dette
kraftverk er antatt å kunne yde.»39
Blant andre vannfall Badische sa seg interessert i, var Lyse, Osa, Matre og Aura.
Selskapet overveide også kjøp av Bjølvo. Men sommeren 1925 ble det klart at det
ikke ble noe samarbeid mellom Badische og Hydro. Nok en mulighet var gått tapt.
Parallelt med de forhandlingene direksjonen førte med Badische ble det etablert
kontakt med et tysk storkonsern, det såkalte Stinnes-konsernet, eller «SiemensRhein-Elbe-Union» som det ble kalt på tysk.40 Stinnes-konsernet var en av verdens
største vertikale sammenslutninger. Selskapet hadde kull fra egne gruver, også en
del jernmalm, det laget sin egen koks, smeltet rujern, foredlet dette i valseverker og
på annen måte og leverte ferdige jernprodukter som maskiner o.l. Det var en eller
annen form for elektrisk jernsmelting som ville være aktuell i Glomfjord.

333

334

statens kraft 1890–1947

I forhandlingene med de utenlandske selskapene opptrådte direksjonen i samråd
både med Arbeidsdepartementet, regjeringen og til dels Stortinget. I referatet fra
direksjonsmøtet 21. november 1924 heter det for eksempel: «Formannen meddelte
at den i forrige møte omtalte henvendelse fra dr. ing. Falkenberg og dr. Caspari
(Stinnes-konsernets representanter) var behandlet av regjeringen, senest i formiddag, hvorunder den bemyndiget hovedstyret til å tilskrive de nevnte herrer overensstemmende med et fremlagt og godkjendt utkast. Det er altså nu på det rene at
vi kommer til å drøfte en ordning om bortleie av kraft til de interessenter som de
nevnte herrer representerer.»41
Konsernets representanter antydet at man ville trenge alle de så langt utbygde
72 000 hk og gjerne ville ha opsjon på resten. Konsernet ville trenge hele fabrikkområdet i Haugvik og en rekke av boligene i Glomen. I begynnelsen av februar 1925
signaliserte konsernets representanter at man var svært nær et forslag til avtale. Allerede i slutten av måneden kom det imidlertid beskjed om at man likevel ikke var
interessert i å etablere seg i Glomfjord.
Henvendelsene til Glomfjords Aktieselskab og Arbeidsdepartementet om kraft
viser flere eksempler på samarbeid mellom statlige og private institusjoner i industrielt forsknings- og utviklingsarbeid. Et av prosjektene, som tok sikte på å avhjelpe
forsyningsvanskene under krigen, var etableringen av A/S De Norske Saltverker.
Problemer med salttilførselen hadde gjort at saltet økte sterkt i pris. Dette rammet
mange, men i særlig grad fiskeriene. Det ble derfor arbeidet for å finne metoder til å
utvinne salt av sjøvann ved hjelp av elektrisitet. Som en del av de dyrtidsbevilgninger Stortinget hadde vedtatt i juli 1917, ble det avsatt 50 000 kroner til forsøk med
innenlandsk saltproduksjon. Det ble satset på en metode for «mekanisk inndampning» utviklet av kjemikeren Henrik Bull og havforskeren Bjørn Helland-Hansen.
Fabrikasjonen av salt skulle gi magnesium, kalisalter, brom osv. som viktige biprodukter. I juli 1918 la Forsyningsdepartementet fram en proposisjon om støtte til et
initiativ fra skipsreder Olaf Ørvig om å industrialisere elektrisk saltproduksjon ved
hjelp av Bull og Helland-Hansens metoder.42 Chr. Michelsen var en av innbyderne
til aksjetegningen i De Norske Saltverker.
Allerede 15. august 1918, bare et par uker etter at Stortinget hadde vedtatt kjøpet
av Glomfjord, henvendte De Norske Saltverker seg til Arbeidsdepartementet for
å få «fuld plan over Glomfjord-utbygningen».43 Ørvig ba om å få besøke Glomfjord-anleggene. Arbeidsdepartementet ga Ørvig informasjon om forholdene i
Glomfjord og understreket at departementet selv gjerne ville være representert når
skipsrederen besøkte stedet. Planene om et besøk ble imidlertid utsatt flere ganger,
og i november 1918 skrev Ørvig til Arbeidsdepartementet at «vi for nærværende er
avskåret fra at ta noget standpunkt om når Saltverkernes utbygning av de påtænkte
verker i Glomfjord kan påbegyndes».44 Saken trakk ytterligere i langdrag, og i 1921
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gjorde selskapet det klart at kraft fra Glomfjord foreløpig ikke var aktuelt. Det synes ikke å ha vært noen ytterligere kontakt mellom Glomfjords Aktieselskab og De
Norske Saltverker.

J E R N V E R K M E D G L OM F J O R D - K R A F T ?
Av større interesse enn planene om saltproduksjon er Glomfjords tilknytning til
«jernsaken». Fra århundreskiftet og fram til vedtaket om å opprette Norsk Jernverk i
1946, var «jernsaken» et viktig diskusjonstema for norske ingeniører og politikere. Å
bruke norsk vannkraft for å gjøre landet selvforsynt med jern var et næringspolitisk
og nasjonalt mål med bred oppslutning. På et møte i Den Polytekniske Forening i
februar 1924 formulerte industridirektør Hjalmar Batt seg slik: «Den varme inter-
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esse for jernsaken bunder vistnok i den omstændighet at her møtes fortid og fremtid
i nutidens krav om gjenreisning av Norges århundrer gamle jernverksdrift og nøkkelen som skal lukke op den vranglås som stænger for landets store jernmalmleier,
er vort lands vandkraft.»45
Batt hadde regnet ut at det siden stiftelsen av Den Polytekniske Forening var
holdt over 30 foredrag om jernsaken. Ikke minst var jernsaken blitt aktualisert i
forbindelse med forsyningssituasjonen under første verdenskrig. Vassdragskommisjonen hadde i proposisjonen om Glomfjord-kjøpet i 1918 drøftet spørsmålet om
jernproduksjon i området, men mente at et eventuelt jernverk burde få kraft fra
Røssåga.
Som leder av industrikontoret i Handelsdepartementet hadde Hjalmar Batt i 1921
engasjert den unge ingeniøren Georg Tysland som konsulent for å føre jernsaken
videre. Sammen med ingeniører som Carl Wilhelm Søderberg og Ivar Hoie var Tysland sentral i utviklingen av ovner og elektrodetyper til elektriske smelteprosesser,
innovasjoner som hører til de mest vellykkede i norsk industrihistorie. Ved siden
av Handelsdepartementets industrikontor var Elektrokemisk og Christiania Spigerverk sentrale aktører i dette utviklingsarbeidet.
De fleste prosjektene som direksjonen i Glomfjords Aktieselskab arbeidet med
var et resultat av henvendelser utenfra. Men det var selskapets direksjon som i august 1921 ba industridirektør Batt om å få en oversikt over de pågående forsøk med
elektrisk jernsmelting. Direksjonen understreket at Glomfjords Aktieselskab ville
strekke seg langt for å skaffe nødvendig og rimelig kraft til slike forsøk. Batt henviste
til at forsøkene foreløpig bare foregikk i liten målestokk, men at Glomfjord senere
ville være aktuell lokalisering for forsøk i industriell målestokk. Direksjonen fortsatte imidlertid å undersøke mulighetene for anlegg av et forsøksverk for jernsmelting. Den viktigste kontakten ble A/S Norsk Staal, et selskap med store ambisjoner
og interessante tekniske løsninger, men uten økonomisk suksess. Glomfjords Aktieselskab kom til å bruke mye krefter både på denne og andre tapere på forsknings- og
utviklingsfronten.
A/S Norsk Staal ble stiftet i 1916, og formålet med selskapet var å utvikle en ny
prosess for direkte reduksjon av fattig jernmalm ved gass, framstilt i elektriske flammeovner. Selskapets kapital var 450 000 kroner, og forsøkene med den nye metoden
foregikk i Trondhjem. Hvis utviklingen av denne metoden lyktes, ville den kunne
bidra til at den fattige norske jernmalmen kunne utnyttes økonomisk. Først og
fremst var det malmen i Dunderlandsdalen man hadde i tankene.
De to sentrale personene bak Norsk Staal var ingeniørene E. Edwin og Hjalmar
Johansen. Edwin var oppfinneren av reduksjonsmetoden, mens Johansen var den
som først og fremst tok seg av kontakten med omverdenen. Så tidlig som i august
1921 kom Glomfjords Aktieselskab i kontakt med selskapet. Johansen hadde hen-
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vendt seg til elektrisitetsdirektør Norberg Schulz i NVE og sagt det kunne bli aktuelt
med jernsmelting i Dunderlandsdalen. Johansen ville vite om det var mulig å overføre kraft fra Glomfjord til Rana.46 Allerede i 1919 hadde Bernt Lund undersøkt de to
alternative overføringslinjene Blakkådals-linjen og Glomdals-linjen fra Glomfjord
til Rana. Han undersøkte nå også et tredje alternativ, den såkalte Sjølinjen.
Forhandlinger om pris på Glomfjord-kraft levert til Norsk Staal i Rana kom i
gang. Norsk Staal hadde forhandlet med Dunderland Iron Ore Company Ltd. om å
få malm til forsøksdrift i litt større målestokk, men de to selskapene hadde ikke klart
å bli enige. Norsk Staal hadde derfor sikret seg egne gruvefelter i samme område.
«Som nævnt er det vort selskabs hensigt at utvikle de i Trondhjem vundne resultater
til etablering av et jernverk ved Mo i Ranen,» skrev Johansen i februar 1922.
En statlig kontrollkommisjon som var opprettet for Norsk Staal, advarte NVE
i mars 1922 mot å bygge kraftoverføring fra Glomfjord til Rana. Foreløpig ga ikke
forsøksresultatene til Norsk Staal tilstrekkelig grunnlag for produksjon i større målestokk. Norsk Staal fortsatte sine forsøk i Trondhjem, og saken gled for en stund ut
av Glomfjords Aktieselskabs oppmerksomhet.
Norsk Staal hadde fått noe statlig støtte.47 I 1919 hadde selskapet på visse vilkår fått
låne 180 000 kroner, i 1921 ble det gitt ytterligere et lån på 70 000 kroner, og det ble
nedsatt en egen sakkyndig kontrollkomité for å følge forsøkene. I 1922 hadde imidlertid selskapet både brukt de vel 1,1 million kronene selskapet selv hadde satt av til
forsøk og pengene fra staten. Norsk Staal lyktes nå å få tyske Badische og Krupp til
å overta aksjer i selskapet for til sammen 300 000 kroner.
Forsøksdriften tok lengre tid enn beregnet, og i 1923 kom Norsk Staal igjen i pengevansker. Staten frafalt nå førsteprioritet for deler av sine lån og gikk med på å
utsette betalingen av disse. I 1924 ønsket selskapet at staten gjorde om sine tilgodehavender til aksjer. Men forhandlingene om dette førte ikke fram. Norsk Staal
hadde motsatt seg innsyn fra den statlige kontrollkomiteen og heller ikke informert
industridirektøren om utviklingen av forsøkene.
Før NVE i 1925 fikk sin neste offisielle henvendelse fra Norsk Staal, gikk Bernt
Lund i gang med å undersøke de lokale mulighetene for anlegg av et jernverk i
Glomfjord.48 Mye tyder på at dette arbeidet ble gjort med Norsk Staal i tankene.
Blant annet var det den samme ovnsstørrelsen som ble foreslått i Lunds «Foreløbig
utkast til jernverk i Glomfjord», som det Norsk Staal hadde framsatt ønske om.
I september 1925 kom det i gang nye forhandlinger mellom NVE og Norsk Staal. I
første omgang var det snakk om å øke dimensjonene på forsøksdriften. Ved forsøksverket i Trondhjem hadde man disponert en ovn på 300 kW, mens man i Glomfjord
gjerne ville leie vel 4400 kW. I Trondhjem hadde man tapt flere hundre kroner for
hvert tonn stål som ble produsert. Men med den planlagte utvidelsen og tilførsel av
Glomfjord-kraft regnet man med at resultatet ville bli økonomisk gunstig.
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I et brev til NVE i september 1925 redegjorde Hjalmar Johansen både for Norsk
Staal og for hva selskapet ønsket seg av kraft og andre fasiliteter i Glomfjord. Johansen slo fast at utlandets fremste sakkyndige på området hadde uttalt «at spørsmålets
tekniske løsning her er påvist på en ubestridelig måte». Videre skrev Johansen: «Ved
overføring av de gjennem Trondhjemsanleggets drift opnådde resultater til anlegg
av kommerciell størrelse er det påvist av oss og godkjent av de sakkyndige, at man i
og omkring Ranendistriktet med fordel kan fremstille jern i stor skala i konkurranse
med Europas masovne.» Reduksjonsprosessens resultat var jernsvamp, et produkt
som var vesentlig renere enn rujernet fra de tradisjonelle masovnene. Flere tyske
jernfirmaer var ute etter å få handelen «med dette interessante nye produkt i sin
hånd». For å få til en virkelig rasjonell produksjon ville det være nødvendig med et
storanlegg og produksjon av minst 50 000 tonn årlig. Man ønsket imidlertid å gå
skrittvis fram og satset nå på et mellomstort anlegg. Selskapet foreslo at staten stilte
kraft, tomter, boliger etc. gratis til disposisjon for Norsk Staal. Blant de mange fordeler man framhevet for staten, var at man nå ville kunne få foredlet jernmalm «som
hidtil har trodset ethvert forsøk på nyttiggjørelse». Røssåga ville kunne komme til
nytte, en større byggevirksomhet ville vokse fram og handelsbalansen ville bedres.
Retorikken i presentasjonen fra selskapet var knapt egnet til umiddelbart å overbevise NVE. Etaten anmodet gjentatte ganger om skriftlige rapporter fra de sakkyndige som Norsk Staal stadig henviste til, men dette var vanskelig å ordne. Til
slutt fikk likevel NVE tre rapporter. To av dem var imidlertid utarbeidet av eksperter
innen Badische og Krupp, selskaper som hadde aksjer i Norsk Staal. Den eneste
uavhengige uttalelsen var fra en professor Wüst som slo fast at anlegget i Trondhjem
laget et svært salgbart produkt, og at forsøkene viste at reduksjonsprosessen var teknisk gjennomførbar. Men Norsk Staal var ikke i stand til å bevise at produksjonen
ville bli lønnsom.
Handelsdepartementet frarådet Arbeidsdepartementet å imøtekomme Norsk
Staals forslag om fri kraftleveranse. Hovedstyret utarbeidet likevel et forslag som
gikk svært langt i å imøtekomme Norsk Staals ønsker. Likevel klarte ikke de to partene å bli enige om kraftprisen. En artikkel i Norges Handels- og Sjøfartstidende i
mars 1926 som tydelig var basert på opplysninger fra Norsk Staal, ga inntrykk av at
staten hadde vært lite imøtekommende overfor selskapet: «Man skulde tro at staten
vilde stille sig imøtekommende overfor en norsk opfindelse og et norsk selskap, der
arbeidet med en metode, der kunde bli av den største betydning for vort land. Imidlertid synes det som om staten foretrækker at la Glomfjords tusener av hestekræfter
fortsat gå ubrukt i havet.»49
Norsk Staal arbeidet på dette tidspunkt med å legge en forsøksdrift til Sverige. I
1931 kom bedriften i gang med et mindre anlegg i Bochum i Tyskland. I 1935 fikk
bedriften igjen avslag på en søknad om statsstøtte.
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Flere henvendelser til Arbeidsdepartementet og Glomfjords Aktieselskab kom fra
ingeniører eller advokater som opptrådte som mellommenn for utenlandske selskaper. Ingeniør Gregus Gregussen Vogter henvendte seg til Arbeidsdepartementet i
september 1919 og ville høre om mulighetene for leie av kraft og fabrikktomter for
elektrotermisk industri: «Denne henvendelse er foranlediget ved at en ven av mig
som har opholdt sig i Amerika i de sidste år i fremtrædende teknisk videnskabelig
stilling derborte … har skrevet til mig og bedt mig skaffe ham en kraftmængde som
omhandlet.»50 Gregussen Vogter fikk tilbud fra Arbeidsdepartementet om 15 000
hk trefaset vekselstrøm, 25 perioder levert ved fabrikktomt med spenning 14 500
volt for kroner 48,00 pr. år. Men videre forhandlinger med ingeniørens «interessent»
kom ikke i stand.
Høyesterettsadvokat Harald Hauge tok kontakt med Glomfjords Aktieselskab i
juli 1922 og ville ha pristilbud for kraft til en fabrikk som trengte ca. 40 000 hk.
«Mine mandanter mener, at en pris for tiden av kr. 35 pr. HK har utsikt til å bli acceptert,» skrev Hauge.51 Direksjonen i Glomfjords Aktieselskab var villig til å stille
den nødvendige kraft til disposisjon, men mente at den antydede prisen var i laveste laget, «man måtte ialfall noget op».52 Heller ikke dette prosjektet kom det noe
ut av.
Et annet resultatløst, men likevel interessant, utspill kom fra ingeniør Erling E.
Angell Thiis.53 I august 1923 henvendte han seg til ekspedisjonssjef Sigurd Møllerud
i Arbeidsdepartementet og fortalte at han hadde i oppdrag fra Aluminium Industri
A/G i Neuhausen, Sveits, om å søke tilgang til ca. 70 000 hk. Selskapet i Neuhausen «ansees som kontinentets største anlæg, og er det ældste af denne slags anlæg i
Europa. Da jeg personlig kjender selskabet, kan jeg garantere at det er meget solid».
Det viste seg imidlertid at det sveitsiske selskapet likevel ikke fant tiden inne til å
investere i Norge. Selskapet henviste blant annet til de strenge norske konsesjonslovene: «Vorerst sind die gesetzlichen und Koncessions-Bedingungen in Norwegen
sehr ungünstig zu nennen und dann kann bei den jetzigen unruhigen Zeitläufen
unmöglich viel dem Zufall überlassen verden.»54
Ved siden av arbeidet med å skaffe industri til Glomfjord arbeidet NVE og Arbeidsdepartementet med mulighetene for å få avsatt Glomfjord-kraft til alminnelig
forsyning i Salten-regionen. Staten forhandlet med kommunene i området, blant
annet med Bodø og Bodin i begynnelsen av 1920-årene. Men kostnadene for overføring og omforming fra 25 til 50 perioder vekselstrøm gjorde det billigere for disse
kommunene å basere seg på lokale utbygginger.
Våren 1926, nesten seks år etter at det første aggregatet ved Glomfjord kraftverk
ble satt i drift, syntes utsiktene for lønnsom drift mindre enn på lenge.
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E N D E L IG :
A LUM I N I UM SP R O D U K SJ O N
I G L OM F J O R D !
Det ble aluminium som til slutt kom til å gi grunnlag for ny virksomhet i Glomfjord. Metallet var blitt
produsert i Norge siden 1906 da prøvedriften tok
til ved A/S Vigelands Brug utenfor Kristiansand.
Fra 1908 kom det i gang ordinær drift både her og
ved A/S Stangfjorden Elektrokemiske Fabriker ved
Stangfjorden i Sunnfjord. Stangfjorden var opprettet av The British Aluminium Company Limited
(Baco) som i hvert fall fra 1912 også kontrollerte
Vigelands Brug. To aluminiumsbedrifter ble satt
i drift av Det Norske Nitridaktieselskap (DNN) i
henholdsvis Eydehavn utenfor Arendal i 1914 og i
Tyssedal i 1916.55 Så kom turen til Glomfjord.
I slutten av april 1926 sendte Rogstad og Kristensen et brev til Arbeidsdepartementet der de
redegjorde for den siste utviklingen i jakten på
avtakere.56 De fortalte at en tidligere interessert
gruppe som eksperimenterte med å framstille
jern og aluminium samtidig, ikke hadde latt høre
mer fra seg. Elektroteknisk konsulent Chr. Aug.
Thorne fra Oslo hadde henvendt seg på vegne av
noen amerikanske interessenter – uten at det var
kommet klart fram hva amerikanerne hadde for
planer. En svensk-amerikansk gruppe med blant
annet Tillberg i spissen hadde også vært i kontakt
med hovedstyret. Men de to herrene Hans Jenssen og Robert Paterson Tod var kommet med de
mest interessante utspillene. Jenssen og Tod var representanter for det britiske selskapet Aluminium
Corporation Ltd.
Selskapets første kontakter med NVE var forsiktige og hemmelige. I slutten av februar 1926
hadde ingeniør Hans Jenssen kontaktet hovedstyret, og en snau måned senere var han på besøk i
Glomfjord.57 Jenssen ville på dette tidspunkt ikke
fortelle hvem han representerte eller hva kraften
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var tenkt brukt til. I begynnelsen av april kom Jenssen tilbake med Robert Paterson
Tod. Hovedstyret fikk vite at tanken var å bruke Glomfjord-kraften til aluminiumsproduksjon, og at Tod hadde vært knyttet til Baco. Men det ble ikke informert om
hvilket selskap de to herrene representerte nå.
Etter hvert som forhandlingene utviklet seg, kom naturligvis flere kort på bordet.
Redegjørelsene fra Tod og undersøkelser som Utenriksdepartementet foretok, ga et
gunstig inntrykk av de nye interessentene. Aluminium Corporation Ltd. var et datterselskap av North Wales Power Company Ltd. Det ble sagt at to selskaper ville bli
direkte interessert i det nye A/S Haugvik Smelteverk i Glomfjord:
–
–
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Bernt Lund utarbeidet de første mer generelle
planene for utflyttingen av Fykanåga og var
stedlig byggeleder for kraftverksbyggingen
helt fra 1912. Men det var faren, den kjente
anleggslederen og ingeniøren, oberstløytnant
Ole W. Lund, som var hovedansvarlig for
planleggingen av anleggene til Glomfjords
Aktieselskab, et arbeid som i hovedsak foregikk i
Kristiania. Da Ole W. Lund døde i 1913, overtok
Forenede Ingeniørkontorer selve planleggingen.
Etter at kraftverket kom i drift i 1920, fortsatte
Bernt Lund som driftsbestyrer ved kraftverket.

Aluminium Corporation Ltd.
The Bauxite Refining Company Ltd.

Indirekte ville følgende selskaper bli interessert:
–
–
–
–

North Wales Power Company Ltd.
Electricity Distribution of North Wales and District Ltd.
Aluminium Foil Company Ltd.
Société Anonyme des Bauxite du Var.

Selskapene dannet en gruppe med Mr. Kenneth M. Clarck som formann i styret,
samtidig som de enkelte selskapers styrer med ett unntak besto av de samme personer. Til sammen disponerte gruppen, eksklusive bauxitt-firmaet, en kapital på over
5 millioner pund sterling. Aluminium Corporation Ltd. ble sammensluttet med de
øvrige selskapene i 1909 og hadde egne vannkraftanlegg ved Dolgarr og i Conway
Valley, North Wales.
Den 28. april 1926 ble et forslag til avtale lagt fram for Arbeidsdepartementet om
leie av kraft, anlegg og bygninger i Glomfjord. Det britiske selskapet bekreftet 13.

DRIFTSBESTYRER BERNT LUNDS PLAN OM JERNVERK I GLOMFJORD
I forbindelse med sine forsøk på å skaffe
industri til Glomfjord, sto driftsbestyrer
Bernt Lund i kontakt med ingeniør Georg
Tysland, som var forsøksleder for statens
forsøksdrift med elektrisk jernsmelting
ved Fiskaa verk ved Kristiansand. Lund
besøkte Tysland i november 1923 og gjorde
seg kjent med forsøkene. Lund utarbeidet

selv et planutkast til jernverk i Glomfjord.
Utkastet er datert 20. januar 1924. Planene
var utarbeidet på grunnlag av samtalene
med Tysland. Jernverket var tenkt plassert
i Tømmerviken med en smelteovn på 6000
kW. Ovnens kapasitet skulle være 20 000
tonn rujern i året. Til dette ville det gå
med 35 000 tonn malm, 8000 tonn koks og

kanskje 7000 tonn kalkstein: «Det dreier
seg altså om en ganske betydelig bedrift, og
man vil praktisk talt bestandig ha et skib
liggende at losse eller laste.» Det synes som
om Lund ønsket en videreføring av Tyslands forsøk lagt til Glomfjord, og Tysland
selv reagerte seriøst på Lunds henvendelser.
Men prosjektet ble aldri realisert.
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juni at de godtok avtalen, og Stortinget vedtok kraftleiekontrakten med A/S Haugvik
Smelteverk 9. juli 1926.
Etter kraftleiekontrakten skulle smelteverket betale 87 000 kroner årlig for leie av
grunn, bygninger og kaier og ha rett til å ta ut og betale kraft etter følgende plan:
–
–
–

Fra 1. oktober 1927 minst 9 MW à kr 60,00.
Fra 1. oktober 1930 minst 18 MW à kr 57,00.
Fra 1. oktober 1932 minst 36 MW à kr 54,50.

Endelig hadde det lyktes å få ny virksomhet til Glomfjord. Det gikk til og med bedre enn ventet. Den første ovnserien på 60 ovner var i drift fra 30. september 1927.
Ovnene kunne produsere 4000 tonn aluminium i året med et kraftforbruk på 12
MW. Avsetningen gikk så greit at Haugvik Smelteverk snart ba om mer kraft enn
det pliktet å avta. Neste ovnserie ble montert, og i september 1929 beskjeftiget smelteverket 300 mann og kraftuttaket var 24 MW. Til og med kraftverket måtte nå øke
bemanningen.
For de første fem årene var det i kontrakten stipulert en samlet minsteavgift på
4 732 000 kroner. Fram til juni 1930 hadde bedriften faktisk betalt nesten det dobbelte av det som var stipulert, nemlig ca. 2,7 i stedet for ca. 1,4 millioner. Men i 1929
hadde etterspørselen etter aluminium vært synkende, og i løpet av 1930 sank prisen
på aluminium fra 95 til 85 pund pr. tonn. Smelteverket begynte i stadig større omfang å produsere for lager. Med verdenskrisen i 1929–30 brast forutsetningene for
smelteverkets planer om å øke produksjonen.
I tiden som fulgte, skjedde det mye både på det internasjonale markedet for aluminium, med Haugvik Smelteverk og med forholdet mellom smelteverket og staten.
Innenfor den internasjonale aluminiumsindustrien utviklet det seg samarbeid og
trustdannelser som særlig tok sikte på å holde prisnivået oppe. Dette ble oppnådd
ved avtaler om å begrense produksjonen. Trusten Alliance Aluminium Compagnie kjøpte i 1932 aksjemajoriteten i Haugvik Smelteverk for 200 000 pund. Trustens
representant i Norge var Norsk Aluminium Company (NACO), som var ledet av
direktør Sigurd Kloumann. NACO, som drev egen aluminiumsproduksjon i Høyanger, overtok fra 1932 ansvaret for driften av Haugvik. Nå fikk Haugvik tildelt en
produksjonskvote på 4000 tonn aluminium i året, som altså tilsvarte et kraftuttak
på 12 MW.
Allerede før NACO overtok, hadde smelteverket forhandlet med NVE. Smelteverkets avtale med staten ble reforhandlet fire ganger, i 1930, 1931, 1932 og 1938. Kontraktene reduserte smelteverkets forpliktelser til å ta ut kraft, og prisen for den ekstra
kraft som ble tatt ut, ble senket. Gjennom avtalen i 1938 ble den endelige kvoten som
smelteverket var forpliktet til å ta ut, fastsatt til bare 12 MW.

glomfjord: jakten på av takere

343

Gjennom det meste av 30-årene lå produksjonen ved Haugvik på omkring 4000
tonn aluminium, og kraftuttaket var 12 MW. Hvert år tapte staten betydelige beløp
på virksomheten. Fra midten av tiåret økte etterspørselen etter aluminium, blant
annet som en følge av begynnende militær opprustning. Men først i 1938 ga aluminiumtrusten smelteverket anledning til å øke produksjonen. I 1939 var imidlertid
begge smelteverkets ovnserier i bruk, 300 mann var i arbeid og kraftuttaket var 24
MW.

N V E : F O R R E T N I N G SD R I V E N D E E L L E R
L O KA L S A M F U N N E T S G A R A N T I S T ?
Glomfjord var et av de 10–15 større ensidige industristedene som vokste fram i de
to første tiårene av århundret og som hadde sitt eksistensgrunnlag knyttet til en
eller et par kraftkrevende industribedrifter. Steder som Notodden, Rjukan, Eydehavn, Sauda, Odda og Høyanger er også slike lokale industrisamfunn som i sterk
grad har preget landets økonomiske og sosiale historie. På mange måter atskilte
disse samfunnenes sosiale og økonomiske struktur seg med de langt mer varierte,
smådriftspregede industriregionene i landet for øvrig. Både industriens innretning
på eksport og stedenes ensidige næringsgrunnlag gjorde disse lokalsamfunnene sår-

VANSKELIGE TIDER FOR ALUMINIUMSINDUSTRIEN
Generaldirektør Sigurd Kloumann i NACO
forklarte i et brev til Arbeidsdepartementet i
januar 1938 bakgrunnen for den norske aluminiumsindustriens vanskeligheter på denne
måten: «… avsetningen av aluminium fra
Norge er blitt i høi grad hemmet og vanskeliggjort ved at aluminiumsindustrien i alle
land er blitt opfattet som en nøkkelindustri,
som hvert land må ha selv. Utviklingen i
denne retning var allerede igang i 1932….
Forholdene har siden den tid forverret
sig i ennu høiere grad i den nevnte retning.
Omtrent hver eneste av de større land i
Europa har skaffet sig sin egen aluminiumsproduksjon, Russland, som var en
stor kunde, er blitt helt selvhjulpen. Også
i Sverige er man blitt nødt til å anlegge
en mindre fabrikk. Jugoslavia har anlagt

fabrikk. Østerrike og Ungarn det samme.
Italia har en rekke fabrikker. Frankrike har
alltid vært selvhjulpen. Spania har også
en aluminiumsfabrikk, og der er nu under
oprettelse fabrikk også i Rumenia. Tyskland
har utvidet sin aluminiumsproduksjon
voldsomt og er også nu i alt vesentlig selvhjulpen. Likeledes England og Japan. Nye
verker anlegges videre i Australia og India.
Canada er Norges verste konkurrent på
grunn av billig vannkraft, lave arbeidslønninger og lave skatter. De forente Stater er
selvsagt også selvhjulpen.
Dette har i enn høiere grad vanskeliggjort avsetningen, og de fleste fabrikker har
gått med sterkt innskrenket drift like til for
kort tid siden, da der av forskjellige grunner
plutselig inntrådte en knapphet på alumi-

niumsmarkedet, som imidlertid forventes å
være over i annet halvår i år.»
Dessuten påpekte Kloumann at alle
de land hvor de forskjellige deleiere av
Haugvik Smelteverk hørte hjemme hadde
meget høye tollsatser på aluminium. Dette
forhindret dem fra å ta aluminium tilbake
for salg i sitt eget land: «Produktet fra
Haugvik smelteverk så vel som fra de andre
utenlandske selskapers fabrikker i Norge
må søkes avsatt på forskjellige oversjøiske
markeder, men disse markeder er meget
små og helt oversvømmet, og deres antall
innskrenkes ustanselig ved anlegg av nye fabrikker. Dette er en for Norges aluminiumsindustri overmåte sørgerlig utvikling, men
den lar sig neppe stoppe. De forskjellige
land vil ha sin egen aluminiumsindustri.»

344

statens kraft 1890–1947

Arbeiderboliger på Jæra. Bebyggelsen her besto
av 28 boliger i Øvregate, Nedregate og Jæraveien.
På Hylla var det seks boliger for funksjonærer,
mens smelteverkets direktør bodde ved Lille
Glomvatn. På Jæra var det både familieboliger
og såkalte «lauskarbrakker», eller sovebrakker.
De to etasjers familieboligene hadde en boflate
på 210 kvadratmeter, med felles bad i kjelleren. I
den «stille tiden» i 1920-årene ble dampkjøkkenet
i Øvregate 7 også brukt som forsamlingshus
og kirke. Også festingen foregikk her – det var
dans hver lørdag. Dessuten bygde kraftverket en
danseplatting på Jæra. Den dag i dag heter det
Plattinghaugen der danseplattingen en gang sto.

bare overfor skiftninger i internasjonal økonomi. At hjørnesteinsbedriften ofte eide
boliger, grunn og de tekniske og sosiale innretninger som var nødvendige i disse
samfunnene, skapte også en særlig avhengighet for lokalbefolkningen. Bedriftene
ble viktigere for å skaffe til veie sosiale tjenester og kollektive goder enn de kommunale organer. På den annen side sparte både familier og kommunestyrer penger
på at bedriftene tok ansvaret for investeringer og vedlikehold av infrastruktur og
boligområder.
Utviklingen av forholdet mellom Glomfjord og omverdenen viser enkelte allmenne trekk ved de ensidige industristedene. Fra å være små, isolerte lokalsamfunn med
basis i jordbruk og fiske ble de trinnvis trukket inn i et internasjonalt nettverk av
industrielle selskapsdannelser og markeder. Samfunnet innerst i Glomfjorden med
noen få gårder uten veiforbindelse, ble koplet til storsamfunnets sentra. De første
utenbygds eiere av vannkraften i Fykanåga, Ragnar og Rasmus M. B. Schjølberg,
hadde sine kontorer og tok sine avgjørelser i Bodø. Svensken Knut Tillberg som
kjøpte vannfallet av Schjølbergene, hadde Stockholm som base. Da staten overtok
kraftverket og smelteverket, ble hovedstaden beslutningssenter. Bak Haugvik Smel-
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teverk sto britiske interesser med hovedkontor i London. Etter britene overtok tyskerne aluminiumsverket gjennom selskapet Nordag som ble styrt fra Görings luftfartsministerium i Berlin.
At eierne bodde utenfor bygda, ble sett på som et problem i samtiden. Økonomen
Einar Einarsen beskrev problemet med en slik «absentisme» på denne måten: «De
udenbygdsboende eiere af indenbygds eiendomme vil i almindelighed ikke have
den samme interesse for det lokale samfunds trivsel som de indenbygdsboende eiere, og de vil ikke i samme grad som de indenbygdsboende påvirkes af den offentlige
opinion i vedkommende lokale samfund, og de vil have lettere for at trodse denne …
Det bliver gjerne et samfund af mere eller mindre afhængige småkårsfolk og nogle
høiere lønnede ligeså afhængige funktionærer, og sådanne kommuner får derfor
gjerne et eget ‘forrykt’ præg.»58
Avstanden til styrerom og eierinteresser hadde imidlertid også sine fordeler for
folk i periferisamfunnet. Bånd mellom eiernes stedlige representanter og lokalsamfunnet kunne knyttes. Den lokale bedriftsledelsen kunne virke som lokalsamfunnets talerør overfor de fjerne beslutningssentra, noen av selskapenes store ressurser
kunne også mobiliseres til fordel for lokalsamfunnet. Dessuten kunne ikke eiere og
direksjoner kontrollere alt som skjedde langt vekk – for eksempel mellom de høye
fjellene i Glomfjord.
Selv om Glomfjord i mangt liknet de andre ensidige industristedene, var det også
en forskjell: Glomfjord var det eneste stedet hvor staten eide kraftverket og i en lang
periode også den kraftforbrukende industrien. Gjorde dette noe forskjell for folk
som bodde her?
Dokumentene fra forhandlingene mellom
staten og eierne av aluminiumsverket i 1930årene antyder noe om statens spesielle rolle i
forhold til lokalsamfunnet. Under omtrent alle
forhandlingsrunder med Haugvik Smelteverk
om kraftprisene fikk staten vite at smelteverket ville bli lagt ned hvis ikke staten gikk med
på smelteverkets krav. Under forhandlingene i
februar 1931 henviste smelteverkets representant Gerh. Holm fra Arbeidsdepartementet
til et telegram fra Mr. Tod på vegne av eierne
hvor det sto at: «Reduction (i prisene) must be
for 2 years, otherwise we must shut down.»59
Hva kunne departementet gjøre? Det gikk
med på Mr. Tods krav. Det spennende spørsmålet er naturligvis hva trusten hadde gjort
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Stortingets komitéreiser har ikke alltid vært
like komfortable. Her er Vassdragskomiteen
på befaring i Glomfjord i 1918. Statens
kjøp av Glomfjord markerte en omlegging
av statkraftpolitikken i retning av å drive
kommersiell virksomhet, heller enn kun å
engasjere seg i alminnelig strømforsyning og
elektrifisering av jernbanene.
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hvis staten hadde opptrådt som en hardere motpart. Dilemmaet for Arbeidsdepartementet og NVE var at motparten visste at staten måtte ta hensyn utover det
forretningsmessige. Sigurd Kloumann i NACO sendte et konfidensielt brev til Arbeidsdepartementet 28. mars 1931, før selskapsgruppen som Kloumann representerte, hadde overtatt bedriften i Haugvik. Både NACO og DNN hadde reagert på de
fordeler Haugvik fikk av staten fordi denne understøttelsen rammet sysselsettingen
og produksjonen i de øvrige norske aluminiumsfabrikkene. Kloumann presenterte
en kritisk analyse av Haugvik Smelteverk og ga en interessant framstilling av hvordan han mente smelteverket hadde utnyttet statens mer omfattende forpliktelser i
forhold til lokalsamfunnet: «Enhver som kjender norske forhold og de vanskeligheter der opstår i de isolerte kommuner, når en bedrift først er kommet igang og en
betydelig arbeidsstok er trukket til stedet og selv såvelsom de omliggende distrikter
er avhængig av bedriftens opretholdelse, kunde visselig fra første stund se at om
man her gik ivei med en bedrift og fik istand et samfund som var avhængig av denne,
så vilde staten om alt gik galt, ha et sterkt press på sig til at gi bedriften kraft til stadig
synkende priser, ja tilslut for intet, for at ikke det oppbyggede samfund atter skulde
måtte nedlægges og det offentlige få forsorgsbyrden.»60
Og om smelteverket ikke hadde forstått dette, må disse tankene ha vært sentrale i
de forhandlingene som Kloumann innledet med staten på trustens vegne kort etter.
I stortingsproposisjonene som foreslo nye avtaler med bedriften, henvises det da
også stadig til ansvaret for distriktet. I Arbeidsdepartementets begrunnelse for en
ny avtale i 1938 heter det for eksempel at «såvel av hensyn til kraftverkets inntekter
som til den store befolkning som er direkte knyttet til bedriften og enn videre til de
omliggende distrikter som er økonomisk interessert i bedriftens oprettholdelse, finner departementet at man ikke kan risikere en eventualitet som nevnt».61
Staten tok altså et ansvar som garantist for lokalsamfunnet som gikk langt utover
hensynet til egne ansatte. De ansatte ved kraftverket var bare en liten del av den befolkning som var blitt avhengige av statens engasjement. Mens det altså etter hvert
ble 300 ansatte ved smelteverket, var det gjennomgående bare ca. 20 ansatte ved
kraftverket. I juli 1929 var det 21 ansatte.62 Men i tillegg var det stadig engasjert 25–35
mann til forskjellige vedlikeholdsarbeider. Denne bemanningen holdt seg i hovedsak utover i 1930-årene. I oktober 1931 ble riktignok kraftverkets to telefonistinner
overført til Telegrafverket. Poståpner Kvalnes som også virket som dampskipsekspeditør, ble også fjernet fra kraftverkets lønningsliste.63 Det var imidlertid noen som
mente staten urettmessig ga fordeler til sine egne ansatte. I 1926 fikk Arbeidsdepartementet oversendt et brev som var adressert til en av stortingsrepresentantene fra
Nordland. Brevet var fra en mann i Glomfjord. Her het det blant annet: «Her går
materialforvalteren, en oppsynsmann, en bokholder med stor gage, ingen ved hva
disse lønnes for, da der f.t. er og har i mange år vært stille, alt ligger nede … Det kan
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og nevnes at her opretholdes en stab unødige arbeidere, det heter at disse må være
her for å vedlikeholde statens eiendom. Dette er fata morgana. Den årlige bevilgning
til Glomfjord strekker til lønninger til de folk som går her til ingen nytte, hvad kan
så det bli til reparasjon, det sier sig selv at det er og blir bluff.»64
Bernt Lund i Glomfjord mottok en kopi av brevet og svarte tilbake at mannen i ca.
seks år hadde gått arbeidsledig. Han hadde dessuten overfor Lund trukket tilbake
en del av påstandene.
For øvrig er det ikke så lett å finne eksempler på at statens øverste lokale representant i Glomfjord, Bernt Lund, prøvde å presse på for å skaffe midler til stedet. Når
det gjaldt fattigstøtte, for eksempel, var det de sentrale statlige myndigheter som
engasjerte seg sterkest i kampen for at staten skulle ta ansvar for tidligere anleggsarbeidere ved kraftverket.
I en sammenheng er det imidlertid klart at Lund spilte en aktiv rolle for å avhjelpe
arbeidsledigheten i Glomfjord, selv om han like gjerne kan ha gjort det fordi det
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Islense i Storglomvatnet. Nedbørfeltet til
magasinet var på 252 km2. Til det første
byggetrinnet ble det gjennomført en provisorisk
oppdemming av Storglomvatnet.
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tjente kraftverket. Arbeidsledigheten ble et betydelig problem i Glomfjord da arbeidet med kraftanlegget var avsluttet i begynnelsen av 1920-årene, og smelteverkets
vanskeligheter bidro til å forsterke problemet. Glomfjord var uten veiforbindelse, og
allerede i 1918 støttet kraftverket et initiativ blant annet fra arbeiderforeningen på
stedet for å få vei fra grensen til Gildeskål og til Glomen. Bernt Lund, formannskapet
i Meløy, stedets arbeiderforeninger og fylkets stortingsrepresentant Anton Djupvik
samarbeidet om saken, og flere år på rad bevilget Stortinget penger til nødsarbeid
på den aktuelle veistrekningen. Bevilgningene ble gjentatt flere ganger til tross for
betydelige budsjettoverskridelser. Både Lund og NVEs ledelse understreket veiens
betydning for kraftverket, mens formannskapet og herredsstyret påpekte hvor viktig
den var for stedets arbeidsledige.65
Staten hadde ikke lykkes i sin «spekulasjon» i Glomfjord. Men hva hadde kraftverket alt i alt kostet staten? Fram til 1927 hadde staten bare utgifter på kraftverket.
I regnskapet for 1925–26 var verdien av anleggene i Glomfjord satt opp med 32,68
millioner kroner på eiendomskonto, dette var inklusive smelteverket. Disse 32,68
millionene var det staten hadde betalt for kraftverk, smelteverk, faste eiendommer
osv. Gjelden til statskassen var imidlertid ført opp med 44,16 millioner. Her var statens utgifter, samt renter både i anleggstiden og senere, lagt opp på de 32,68 millionene. Underskuddet dette ene året var oppført med vel 2,5 millioner, hvorav det
aller meste var renteutgifter regnet på gjelden til staten med ca. 5,7 prosent. Andre
driftsutgifter utgjorde bare ca. 139 000 kroner. Denne regnemåten gir en rimelig
forretningsmessig forståelse av størrelsen og den negative avkastningen på statens
investering. Regner vi grovt og sier at kostnadene for Glomfjord kraftverk i perioden 1920–40 var 2,5 millioner pr. år i 20 år, får vi en samlet kostnad på 50 millioner
kroner. Hva tjente kraftverket i den samme tiden? Inntektene begrenset seg hovedsakelig til inntektene fra Haugvik Smelteverk fra 1927. Totalt beløp disse inntektene
seg til 11–12 millioner kroner fram til sommeren 1940. Uansett hvordan man snur og
vender på beregningene, var kraftverket en svært dårlig forretning for staten.
Hadde Glomfjord kraftverk klart seg bedre hvis det ikke hadde vært underlagt
et statlig direktorat? En sak var statens hensyn til for eksempel lokalsamfunnet.
Noe annet var selve organiseringen av de statlige interessene. Hvilken betydning
for driftsresultatet hadde det at NVE hadde form av et direktorat når det ble stilt
overfor store internasjonale truster og konserner? Fram til 1926 hadde kraftverket
opprettholdt aksjeselskapsformen. Var dette en mer effektiv organisasjonsform? I
Glomfjords Aktieselskabs styremøte 14. oktober 1925, etter at Arbeidsdepartementet hadde gjort det klart at det ønsket likvidasjon av selskapet, ble dette spørsmålet
drøftet av NVEs direktører. Referatet fra møtet gir et klart inntrykk av at direksjonen syntes erfaringene fra aksjeselskapsformen var positiv. De ville gjerne ha opprettholdt denne ordningen: «… opretholdelsen av aksjeselskapsformen kunde tillate
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en forretningsmessig drift i noget friere former enn når staten direkte stod som eier.
Der har derfor også i utlandet vist sig en tilbøielighet til å opnå en ledigere og mere
forretningsmessig administration av statsbedrifter ved på forskjellig måte å overføre
disse til aksjeselskaper med staten som hovedinteressent. Man antok at de grunne
som har ført til en sådan bevægelse er tilstede også hos os, og at dette moment tilkommer væsentlig opmerksomhet. Imidlertid antok direktionen at det allerede er
overveiet, og da departementet besidder alle aksjer, er dets mening selvfølgelig helt
avgjørende, hvorfor direktionen vilde ta de nødvendige skritt for lovmessig ophevelse av selskapet.»66
Hadde aksjeselskapsformen vært opprettholdt, kunne staten trolig ha vært mer
effektiv og kjørt en hardere linje i forhandlingene med eierne av Haugvik Smelteverk. Hensynet til stedets befolkning ville kanskje ikke veid så tungt for et statlig
aksjeselskap som for et direktorat. Hadde staten tapt en forretning, men vunnet et
lokalsamfunn?
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Kapittel 9
1940–45: Kampen om vannkraften

Den 9. april 1940 sank belastningen ved Østlandets kraftverk dramatisk. Denne dagen, da tyskerne okkuperte Norge og Vidkun
Quisling forsøkte å ta regjeringsmakten, falt forbruket av fastkraft
i landsdelen med 30 prosent.1 Den ekstraordinære situasjonen påvirket aktiviteten på de fleste områder og lot seg altså tydelig avlese
på elverkenes målere.
Til tross for de store politiske endringene i aprildagene 1940 var
folk flest likevel raske til å følge oppfordringene om «å holde hjulene i gang». Etter nedgangen rundt 9. april steg elforbruket jevnt
fram mot sommeren. Høsten 1940 var forbruket nær normalt, og
det holdt seg høyt gjennom hele krigen.
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å overflaten synes elforsyningen å ha blitt lite
berørt av krig og okkupasjon. Både landets
ledningsnett og produksjonskapasitet ble
utvidet mer i løpet av de fem okkupasjonsårene enn under de økonomisk vanskelige tidene i første
halvdel av 1930-årene. Også NVE gjennomførte store
byggearbeider. De fleste elverk styrket sin økonomi.
De fem okkupasjonsårene stilte likevel elforsyningen overfor store utfordringer og endringskrav. Både
norsk elforsyning og de norske vannkraftressursene
ble vist stor interesse fra tysk side. Utnyttingen av norsk
vannkraft var et hovedelement i okkupasjonsmaktens
økonomiske politikk. Først og fremst skulle de norske
kraftressursene brukes til produksjon av lettmetall til
tysk rustningsindustri. Omfattende planer om utbygging av en tysk aluminiumsindustri i Norge ble utarbeidet. Dessuten arbeidet Reichskommissar Josef Terboven for at billig norsk kraft skulle overføres direkte
til de tyske industriområdene. Mellomkrigstidens planer om krafteksport ble derfor tatt opp igjen.
Terboven ønsket også å øke effektiviteten i norsk
elforsyning ved å organisere den etter tysk mønster.
Tyskerne var forundret over at så mye av den norske
vannkraften ikke var bygd ut: «Det er ikke lett å forstå
at landet med Europas beste vannkraftressurser ikke
har bygd ut mer av sine rimelige energikilder,» skrev
lederen av Reichskommissariatets energiavdeling i
desember 1940.2 I det nye økonomiske rom i Europa
skulle det ikke lenger være mulig å la vannet «ungenutzt zum Meere abfliessen».

Den 9. april 1940 gikk tyske tropper til angrep
på Norge. Den tyske okkupasjonen fikk enkelte
negative konsekvenser også for norsk elforsyning,
men i hovedsak forsøkte tyskerne å påskynde
utbyggingen av den norske vannkraften.

E N F R AG M E N T E RT STAT
Både NS-myndighetene og den tyske okkupasjonsmakten ivaretok viktige statsfunksjoner under krigen. Landets lovlige regjering satt i London og hadde liten direkte innflytelse over norsk elforsyning. Det er derfor
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rimelig at en framstilling av statkraftengasjementet under
krigen både ser på Quisling-regimets og på de tyske okku÷ 15
pantenes energipolitiske rolle.
Til tross for både de tyske og norske nazistenes tilslutning
1.
÷ 10
til det såkalte «førerprinsippet», som la stor vekt på en sentralistisk og enhetlig ledelse, var statsmakten sterkt fragmentert
÷5
under okkupasjonen. For å nå sine energipolitiske mål bygde
tyskerne opp egne institusjoner. I Terbovens administrasjon,
0
Reichskommissariatet, ble det allerede 15. juni 1940 opprettet en egen energiavdeling.3 I august 1940 ble det på Terbo+5
vens initiativ opprettet et tysk-norsk «samarbeidsorgan»
Arbeitsgemeinschaft für den Elektrizitätsausbau Norwegens
(Arbeitsgemeinschaft), som Reichskommissaren håpet skulle
danne basis for et framtidig landsomfattende energiselskap.
Parallelt med Reichskommissariatet arbeidet de norske
sentrale myndigheter og embetsverk. I Administrasjonsrådet
som i forståelse med tyskerne overtok regjeringsfunksjonene
15. april 1940, var det direktør Gunnar Jahn som bestyrte Arbeidsdepartementet og som dermed hadde øverste ansvar for
vassdrags- og elektrisitetssakene. Av de kommissariske statsråder som Terboven oppnevnte 25. september 1940, og som
etterfulgte Administrasjonsrådet, hadde arkitekt Tormod
Hustad ansvaret for Arbeidsdepartementet. Han var også arbeidsminister i Quislings «nasjonale regjering» som avløste
de kommissariske statsrådene 1. februar 1942. Blant annet på
grunn av sin nasjonale linje i forhold til tyskernes planer om
kraftutbygging ble Hustad kastet i februar 1944 og erstattet av
tidligere professor ved NTH, Hans Skarphagen. Samtidig fikk Arbeidsdepartementet navnet Trafikkdepartementet.
Maktfordelingen mellom de tyske og norske myndighetene, mellom Terbovens
og Quislings innflytelsessfære, var uklar. Det gjaldt blant annet fordelingen av myndighet mellom Energiavdelingen i Reichskommissariatet og Arbeidsdepartementet.
Mye av Energiavdelingens arbeid ble utført i Arbeitsgemeinschafts navn. Men etter
at de norske medlemmene fra sommeren 1941 ikke lenger deltok i Arbeitsgemeinschafts arbeid, var organisasjonen i virkeligheten bare et kontor i Reichskommissariatet.4 Som representant for okkupasjonsmakten fikk Terboven og hans administrasjon ofte siste ord i viktige vannkraftpolitiske saker. Likevel var det hele tiden et
forhandlingsspill mellom Reichskommissariatet og de norske myndigheter, et forhandlingsspill som også ga de norske ministre en viss innflytelse.
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Det var selvsagt strid mellom de sentrale myndigheter i Norge og den norske
regjeringen i London. (I kapittel 10 skal vi se hvordan det i London ble arbeidet med
å forberede etterkrigstidens industri- og vannkraftpolitikk.) Det fantes heller ingen enhetlig tysk utøvelse av myndighet. I spørsmål som gjaldt norsk vannkraft, var
Terboven og hans Reichskommissariat ofte uenige med de tyske ministre i Berlin. I
Berlin var det igjen motsetninger mellom de ulike regjeringskontorer.5 Det var store
meningsforskjeller også blant Quislings ministre. Hans regjering var for eksempel
splittet i synet på hvordan konsesjonslovgivningen skulle praktiseres overfor tyskerne.
Kampen om kontrollen med den norske vannkraften hadde altså ingen klare
frontlinjer med «gode nordmenn» på den ene side og NS-folk og tyske nazister på
den annen. Arbeidsminister Hustad hadde et viktig støtteapparat for en mer nasjonal linje både blant enkelte av sine partifeller og blant de ansatte i departementet
og i NVE. I et forsøk på å skape et korrektiv til det tyske aluminiumsengasjementet,
oppnevnte Hustad og de tre kommissariske statsrådene som ikke var med i NS, det
såkalte Aluminiumsutvalget i april 1941.6 Utvalget besto av fagfolk uten NS-tilknytning og var ledet av regjeringsadvokat Kristen Johanssen. Kraftverksjef Johan Col-

Administrasjonsrådet var i funksjon fra 13. april
til 23. september 1940. Dette bildet er fra rådets
konstituerende møte. I forgrunnen rådets
formann, Ingolf E. Christensen (i grå dress) i
samtale med den tyske minister i Oslo, Curt
Bräuer. Det var direktør Gunnar Jahn, lengst til
venstre, som bestyrte Arbeidsdepartementet, og
som hadde hovedansvaret f or kraftutbyggingen.
Blant statskraftsaker som Administrasjonsrådet
fremmet, var den provisoriske reguleringen av
Halnefjorden og den provisoriske Pålsbudammen
i Numedalslågen.
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lett Holst og vassdragsdirektør Arthur Hugo-Sørensen fra NVE var med i utvalget.7
Aluminiumsutvalget skulle bistå departementene ved gjennomgangen og vurderingen av tyskernes aluminiumsplaner.
Også «Det departementale utvalg for kraftforsyning», ofte kalt «Partiutvalget
for kraftutbygging», engasjerte seg sterkt for å hindre at tyskerne fortrengte norske
interesser i utnyttingen av vannkraften.8 Partiutvalget som besto av tre NS-medlemmer, var oppnevnt av Quisling i september 1941 og forsøkte aktivt å påvirke de
sentrale vannkraftpolitiske aktørene innenfor NS. Men dets rolle i den politisk-administrative beslutningsprosessen var uklar – også for utvalget selv.
Vannkraft- og elektrisitetssektoren var preget av en rekke skiftende allianser mellom norske og tyske, private og offentlige, nazistiske og ikke-nazistiske institusjoner
og grupper. Den oppsplittede og lite enhetlige utøvelsen av stadig myndighet bidro
til å svekke okkupasjonsmaktens arbeid for å utnytte den norske vannkraften til
egne formål.

N O R SK VA N N K R A F T T I L T YSK RU ST N I N G SI N DU ST R I
Tyskernes mest omfattende økonomiske engasjement i Norge var satsingen på kraftkrevende industri.9 Luftwaffes behov for aluminium til flyproduksjon styrte de tyske
planene om å sjudoble den norske produksjonen av aluminium og å utvide kapasiteten for produksjon av elkraft til dette formålet med vel 700 MW. En slik økning

«NORGE SOM MELLOMEUROPAS KRAFTVERK»
Foruten danskene var det i mellomkrigstiden særlig tyskerne som viste interesse for
import av norsk kraft. Tyskland opplevde
en betydelig høykonjunktur i annen halvdel
av 1920-årene med et sterkt økende behov
for elektrisk kraft. Enkelte tyske industriselskaper, blant annet BASF, hadde planer
om betydelige fosseoppkjøp i Norge, mens
andre selskaper var opptatt av mulighetene
for å overføre norsk kraft til kontinentet.
Samtidig var aktiviteten i norsk økonomi
lav, blant annet på grunn av en hardhendt
revaluering av den norske kronen, «paripolitikken». Derfor var det i brede kretser
et ønske om å få til en krafteksport til
Tyskland.

På Verdenskraftkonferansen i 1930 i Berlin la en gruppe framtredende representanter for det norske vannkraftmiljøet fram en
omfattende plan for en kraftoverføring på
750 megawatt fra Norge til Tyskland. «Norge
som Mellomeuropas kraftverk» var en av
overskriftene i avisenes reportasjer fra konferansen. Omtrent samtidig ble Studieselskapet for norsk krafteksport dannet. Selskapet skulle utrede og tilrettelegge for norsk
krafteksport. Foruten enkeltpersoner fra det
norske vannkraftmiljøet var alle de viktigste
norske leverandørene av vannkraftmaskiner og elektroteknisk materiell medlem av
studieselskapet. Også det svenske statseide
kraftselskapet Vattenfall og den danske stat

var medlemmer. For øvrig var tysk leverandørindustri godt representert. Det statskontrollerte tyske kraftselskapet Elektrowerke
Aktiengesellschaft var den bedriften som
hadde skaffet seg flest medlemsbevis og
dermed størst innflytelse i selskapet.
På grunn av det økonomiske tilbakeslaget
som rammet Tyskland tidlig i 1930-årene,
måtte eksportplanene legges til side. Studieselskapet fortsatte imidlertid med noe
utredningsarbeid helt fram til 1939. Etter
den tyske okkupasjonen av Norge i 1940 ble
imidlertid saken igjen aktualisert. Utnyttelsen av norsk vannkraft til fordel for tyske
interesser spilte en sentral rolle i okkupasjonsmaktens økonomiske politikk.
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tilsvarte omtrent en fjerdedel av den eksisterende generatorkapasiteten i landet.
Tyskernes planer for aluminiumsproduksjonen i Norge var en videreføring av
den tyske aluminiumsindustriens hjemlige
ekspansjon. I Tyskland hadde aluminiumsproduksjonen økt fra 37 000 tonn i 1934 til
199 000 tonn i 1939, tilsvarende omtrent 30
prosent av verdensproduksjonen. Og ekspansjonen fortsatte etter krigsutbruddet: I
1942 var den tyske aluminiumsproduksjonen 260 000 tonn. Men Luftwaffes planer
krevde mer aluminium enn tyskerne selv
kunne produsere, blant annet på grunn
av begrensninger i energiforsyningen. Til
tross for sin betydelige egenproduksjon
måtte landet importere ca. 20 prosent av
sitt totale forbruk. I 1941 regnet man med at det i 1943 ville være nødvendig med
840 000 tonn aluminium for å kunne dekke den tyske etterspørselen. Den planlagte
tyske årsproduksjon på 350 000 tonn i 1943 ville derfor ikke være tilstrekkelig selv
om den ble supplert med 80 000 tonn fra Frankrike og Sveits. Det var dette hullet i
tilførselen en utvidet norsk aluminiumsproduksjon skulle bidra til å fylle.
Den norske aluminiumsindustrien var i utgangspunktet ikke stor. I 1938 produserte norske bedrifter til sammen 27 000 tonn, i underkant av fem prosent av verdensproduksjonen. Ved utbruddet av krigen var årskapasiteten ved norske aluminiumsverk ca. 36 000 tonn fordelt på seks smelteverk: Det norske Nitridaktieselskaps
bedrifter i Tyssedal og Eydehavn, Norsk Aluminium Company (NACO) i Høyanger, Haugvik Smelteverk, Vigelands Brug og Stangfjorden Elektrokemiske Fabriker.
I NACO var halvparten av kapitalen norsk, de øvrige bedriftene var dominert av
utenlandsk, først og fremst av engelsk og kanadisk, kapital.
Den tyske lettmetalloffensiven i Norge utfoldet seg på tre felter. For det første
skulle den ferdige aluminiumen som lå lagret i Norge, overføres til Tyskland. For det
andre skulle produksjonen i de eksisterende bedrifter komme under tysk kontroll.
For det tredje skulle altså den norske kapasiteten for aluminiumsproduksjon sterkt
utvides.
Tyske myndigheter skaffet seg raskt rede på at det fantes 4000 tonn aluminium
på lager i Norge. Dette var av særlig interesse for riksmarskalk Hermann Göring,
lederen for det tyske luftfartsministerium og for den tyske fireårsplanen. Allerede 14.
april 1940 hadde han sendt generaldirektør dr. Heinrich Koppenberg i de tyske Jun-
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kers fly- og motorverker til Norge for å forhandle med representanter for norsk aluminiumsindustri og norske myndigheter. Ved en personlig befaling fra Der Führer,
Adolf Hitler, av 8. mai 1940 ble det bestemt at de norske aluminiumsbedriftenes lagre og framtidige produksjon skulle stilles til disposisjon for Luftwaffe. Koppenberg
fikk ansvaret for å sikre de tyske interessene i forhold til norsk aluminiumsindustri.
Koppenbergs fullmakter ble senere ytterligere utvidet og gjaldt også utbyggingen av
en tysk aluminiumsindustri i Norge.10
Allerede i begynnelsen av oktober 1940 kunne Koppenberg presentere en omfattende lettmetallplan for Göring. Planen var delt i to faser. Et «hasteprogram» skulle
gjennomføres i løpet av ett års tid og forutsatte at produksjonskapasiteten for aluminium skulle øke med ca. 80 000 tonn til 119 900 tonn, at produksjonskapasiteten for
aluminiumoksid skulle økes fra 185 000 til 203 000 tonn og at det skulle bygges ut
308,2 MW ny kraft.11 I hasteprogrammet inngikk også anlegg av en magnesiumfabrikk på Herøya hvor I. G. Farbens metode for utvinning av magnesium fra sjøvann
skulle nyttes. Produksjonskapasiteten her skulle være 10 000 tonn. I tillegg forutsatte planene utvinning av tusenvis av tonn kalkstein, samt produksjon av flusspat
og silumin (en aluminiumlegering).
Ifølge programmets andre del skulle aluminiumsproduksjonen øke ytterligere
med 124 000 tonn til 243 000 tonn og produksjonskapasiteten for kraft øke med 417
MW, til 725,2 MW for prosjektet som helhet. Kraftutbyggingen skulle skje ved åtte
anlegg: Glomfjord, Tyin, Sauda, Mår, Tysse II, Aura, Osa og Veig. Gjennomføringen
av programmets andre del forutsatte en betydelig økning i importen av aluminiumoksid fra Frankrike og Sørøst-Europa. Programmets mål for aluminiumsproduksjonen skulle være nådd sommeren 1944.
Det tyske lettmetallprosjektet i Norge ble i sin første fase langt på vei båret fram
av en allianse mellom tre parter: Göring som leder av Reichswirtschaftministerium
og den tyske fireårsplanen, Koppenberg i spissen for Junkers fly- og motorverker og
det store tyske konsernet I. G Farben som gjennom flere år hadde samarbeidet med
Hydro blant annet om produksjon av nitrogen.
Det tyske luftfartsministeriet ønsket å få mer direkte kontroll over aluminiumstilførselen. Det var grunnen til at det store tyske konsernet Vereinigte Aluminium
Werke (VAW) ble holdt utenfor denne alliansen. Det var motsetninger mellom
Luftfartsministeriet og VAW. VAW hadde nærmest monopol på produksjonen av
råaluminium og halvfabrikata i Tyskland og ble ledet av Vereinigte Industrieunternehmen AG som lå under Reichswirtschaftministerium.
Allerede 16. november 1940 ble det tyske selskapet Nordische Aluminium Gesellschaft (Nordag) stiftet i Berlin for å eie og drive aluminiumsindustri i Norge.12
Koppenberg ble styreformann i selskapet, som for øvrig var dominert av tyske luftfartsinteresser.13
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Koppenberg og luftfartsministeriet ønsket betydelige norske kreditter til finansieringen av aluminiumsprogrammet, men samtidig ville de opprettholde Nordag
som et rent tysk selskap. Dette førte til alvorlige konfrontasjoner med Terboven og
Reichskommissariatet. Terboven var også opptatt av å få trukket norsk kapital inn i
prosjektet, men på frivillig basis. Han hadde fått klare advarsler fra sine medarbeidere i Reichskommissariatet om at betydelig bruk av statlige penger til å finansiere
aluminiumsprogrammet ville skape store problemer for statens finanser.14
Nordag besluttet 10. desember 1940 at det skulle opprettes et datterselskap i Norge.15 Koppenberg begrunnet avgjørelsen blant annet med at «Reichskommissaren
ønsker det slik» og at «allmenne psykologiske grunner, som ligger i den norske mentalitet, taler for det, grunner som ut fra interessen for å lette utbyggingene, fortjener
oppmerksomhet». Ellers ble skattemessige og praktiske grunner framhevet. Men
Koppenberg understreket at tysk kontroll over det nye selskapet måtte sikres.
Den 2. og 3. mai 1941 ble så de to norske selskapene A/S Nordisk Lettmetall og
A/S Nordag stiftet.16 I det norske Nordag eide Nordische Aluminium AG hele aksjekapitalen på 70 millioner kroner.17 Aksjene i Lettmetall på til sammen 45 millioner kroner ble fordelt med en tredjedel på henholdsvis IG Farben, Norsk Hydro
og Nordag, Oslo.18
Men disse norske selskapsdannelsene var ikke nok til å gjøre Terboven og Reichskommissariatet fornøyde, og diskusjonen med de tyske industriinteressene fortsatte.
Terboven skulle ivareta tyske interesser i Norge også på lang sikt. En langsiktig integrering av norsk økonomi i den europeiske storromsøkonomien forutsatte samarbeid med norske økonomiske interesser og politisk legitimitet for det tyske nærværet. Slik det var utformet, kunne aluminiumsprogrammet spolere dette. Terboven
pekte på at heller ikke det norske Nordag tilfredsstilte konsesjonslovens bestemmelser og knapt var egnet til å mobilisere norsk kapital.
Både Nordag og Nordisk Lettmetall satte i gang arbeidet i marken før det var gitt
de nødvendige konsesjoner på erverv av vannfallsrettigheter, vassdragsreguleringer, kraftleie og bygging av kraftledninger. I august 1941 fikk for eksempel NVE en
meddelelse fra Nordag om reguleringen av Tysso hvor det samtidig ble sagt fra at
utbyggingen var i gang: «Ekstraordinære forhold har bevirket at vi er gått igang med
utbygningen før alle formaliteter er blitt bragt i orden. Anmeldelse vil bli foretatt når
alle formaliteter med hensyn til overtagelsen av konsesjoner er bragt i orden.»19 Arbeidsdepartementet ble presset til å godkjenne liknende ordninger for alle de tyske
prosjektene.20
Fra våren 1941 økte antallet arbeidere ved Nordags og Nordisk Lettmetalls anlegg kraftig, og i slutten av november dette året arbeidet 14 500 mennesker ved anleggene. Til tross for denne enorme satsingen ble det fort klart at timeplanen ikke
ville holde. Først kom de små utsettelsene. Koppenberg opplyste i august 1941 at
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Den 24. juli 1943 bombet allierte fly fabrikken på
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produksjonen fra de nye fabrikkene ville bli to-tre måneder
forsinket. Alvorligere signaler kom ved utgangen av året. I
desember kom det beskjed fra Berlin om at andre fase av
aluminiumsprogrammet ikke skulle gjennomføres. Beslutningen ble begrunnet med den militære utviklingen og
mangelen på transportkapasitet, særlig til sjøs.21 Så ble det
satt spørsmålstegn ved hele aluminiumsplanens første fase,
hasteprogrammet. Da Albert Speer overtok som tysk riksminister for våpen- og ammunisjonsproblemer etter Fritz Todt
i februar 1942, iverksatte han en stram prioritering av den
økonomiske virksomheten. I midten av mai ble det besluttet
at aluminiumsprogrammet skulle reduseres i omfang til et
mindre «Schwerpunkt-Programm» med topp-prioritet.
I de nye planene fikk den allerede eksisterende aluminiumsindustri første prioritet når det gjaldt tildeling av ressurser som elektrisk kraft og skipskapasitet. Andre prioritet ble
gitt til Nordisk Lettmetalls anlegg på Herøya. Tredje prioritet
fikk byggingen av en aluminiumoksid-fabrikk i Eydehavn.
En aluminiumoksidfabrikk i Sauda skulle bygges hvis forholdene bedret seg. Resten av Koppenbergs hasteprogram
synes utsatt på ubestemt tid. Fra høsten 1942 ble Koppenberg fratatt ansvaret for aluminiumsprogrammet. Arbeidet
ble videreført av dr. Ludger Westrick som var administrerende direktør i Vereinigte Aluminium Werke (VAW), den
store aluminiumsprodusenten som opprinnelig var holdt
utenfor den tyske aluminiumssatsingen.
Haugvik Smelteverk i Glomfjord var blant de eksisterende
aluminiumsfabrikker som var prioritert i Schwerpunkt-programmet. Her skulle også
kapasiteten utvides. Den 20./21. september 1942 ble imidlertid kraftverket i Glomfjord ødelagt av en kommandogruppe under britisk ledelse. I løpet av noen måneder
ble kraftverket satt delvis i stand igjen. Men lenge kunne ikke smelteverket drives
på grunn av mangel på aluminiumoksid. Først i april 1943 fikk verket tildelt nok
aluminiumoksid til at bedriften kunne produsere med 35 prosents kapasitet. I august
1943 var det klart at mangelen på aluminiumoksid måtte redusere de årlige produksjonsmålene for hele den norske aluminiumsindustrien til 30 000 tonn aluminium.
Samtidig ble leveringen av aluminiumoksid til Glomfjord igjen stoppet. I september
var fabrikkens lagre brukt opp og fabrikken stanset igjen, denne gang for godt.
Et alvorlig slag mot tyskernes planer var et alliert luftangrep på Herøya-anleggene
24. juli 1943. Her var arbeidet med industrianlegget kommet langt. Ødeleggelsene
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var imidlertid så store at det ville ta et år å bygge det hele opp igjen. Under protest
fra Hydro og IG Farben besluttet de tyske myndighetene å stoppe arbeidet både ved
fabrikkanlegget og ved Mår kraftverk som skulle ha levert elektrisitet til industrien
på Herøya.
Den faktiske utvikling av aluminiumsproduksjonen i Norge sto etter hvert i meget sterk kontrast til tallene i det opprinnelige aluminiumsprogrammet:
Aluminiumsproduksjonen i Norge og
eksporten til Tyskland (i tonn)
År

Produksjon

Eksport til Tyskland

1938

29 035

3 386

1939

31 130

1 360

1940

27 780

18 185

1941

17 528

14 267

1942

20 498

15 911

1943

23 514

17 212

1944

20 035

15 154

T E R B OV E N S E N E R G I P O L I T I K K
Okkupantenes vannkraft- og elektrisitetspolitikk bar på mange måter preg av den
samme institusjonelle delingen mellom kraftkrevende industri og alminnelig forsyning som også fantes i det etablerte norske elsystemet. Tyskernes interesser i kraftkrevende industri ble ivaretatt gjennom Nordag og Nordisk Lettmetall. Disse selskapenes virksomhet var skilt fra Reichskommissariatet og Arbeitsgemeinschaft som
først og fremst kom til å ta seg av alminnelig forsyning og planene for overføring av
kraft til Tyskland.
Terboven var personlig sterkt engasjert i utnyttingen og utviklingen av norsk
vannkraft. Arbeitsgemeinschaft skulle brukes til å virkeliggjøre Terbovens energipolitiske mål. Han oppnevnte seg selv til organisasjonens formann. Arbeitsgemeinschaft skulle være begynnelsen til et «overordnet energiproduserende foretak», eller
«Landesversorgungsgesellschaft», som skulle ha ansvar for den totale planleggingen,
utbyggingen og driften av landets kraftressurser. Etter tysk mønster skulle det overordnede foretaket organiseres som aksjeselskap og i hovedsak drives etter privatøkonomiske prinsipper – til tross for betydelige offentlige eierinteresser.22
Terboven så planleggingen av en kraftoverføring til Tyskland som en av de første
hovedoppgavene for Arbeitsgemeinschaft. Det var nettopp denne oppgaven direktør
Kurt Schwarz i Reichskommissariatets energiavdeling hadde framhevet da han sommeren 1940 kontaktet Jens Bache-Wiig i Administrasjonsrådet for å få opprettet Ar-
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beitsgemeinschaft.23 I begynnelsen av august tok så
Bache-Wiig kontakt med kraftverksjef Johan Collett
Holst, direktør Conrad Wilhelm Eger fra Elektrokemisk og ingeniør Jakob Nissen og fikk overtalt dem
til å være med og utrede spørsmålet om krafteksport
til Tyskland.
Holst, Eger og Nissen sa ja til å være Arbeitsgemeinschafts norske representanter og ble senere offisielt utpekt av Administrasjonsrådet. Det tyske innslaget i organisasjonen veide imidlertid klart tyngst.
På organisasjonens konstituerende møte 28. august
1940 var sju av de ni tilstedeværende tyskere. Som
forretningsfører for Arbeitsgemeinschaft hadde Terboven valgt direktør Schwarz. Tre medlemmer representerte de sentrale tyske myndigheter. I tillegg
var det store elektrisitetsselskapet Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG representert. Holst og
Eger var møtt fram, mens Nissen var fraværende på
grunn av sykdom.
Krafteksport var hovedemnet for Arbeitsgemeinschafts neste møte, 22. oktober 1940.24 Det var tydelig at det ville ta tid å realisere en kraftoverføring til
Tyskland. Et slikt prosjekt ville bare være interessant
hvis det dreide seg om overføring av svært store
kraftmengder. Dette forutsatte igjen høye overføringsspenninger. En vekselstrømoverføring på 800
MW krevde en overføringsspenning på 400 kV. En
slik ledning var teknisk mulig å bygge, men tysk industri hadde på det daværende tidspunkt ikke kapasitet til å fabrikkere det materiell som trengtes.
Det beste for en slik lang overføring ville være å
bruke høyspent likestrøm. Tyske fagfolk mente at
man først i løpet av 5–10 år ville ha kommet så langt
i arbeidet med likestrømsoverføringer at det ville
være mulig på en sikker og økonomisk fordelaktig
måte å overføre store kraftmengder til det «mellomeuropeiske rom».
På dette møtet i Arbeitsgemeinschaft ble for første
gang også de ulike posisjonene overfor Koppenbergs
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aluminiumsplaner eksponert. Først presenterte direktør Schwarz det som var Terbovens og Reichskommissariatets synspunkter på aluminiumsutbyggingen. Schwarz’
presentasjon var basert på diskusjoner som var gjort av en arbeidsgruppe innen
Arbeitsgemeinschaft hvor også de norske medlemmene hadde deltatt. Arbeidsgruppen hadde undersøkt fem mulige aluminiumsprosjekter. Særlig interessant var A/
S Auras anlegg på Sunndalsøra, blant annet på grunn av stedets beliggenhet ved
fjorden og nærheten til Kristiansund hvor man kunne hente arbeidskraft. Schwarz
understreket at kraftverket ikke burde bygges av bedriften, men av et «overordnet
energiproduserende foretak» fordi det ikke var sikkert at bedriften selv kunne nytte
hele den produksjonskapasitet som skulle bygges ut. Terbovens tanke var at Arbeitsgemeinschaft etter hvert også skulle overta hele ansvaret for kraftproduksjonen til
Nordags og Nordisk Lettmetalls fabrikker. Betydningen av å trekke den kraftkrevende industrien inn i de generelle planene for elforsyningen ble i flere sammenhenger
spesielt understreket.25
Dr. Koppenberg var til stede på møtet som gjest. Han hadde nettopp fått sitt omfattende aluminiumsprogram godkjent av Göring, og han fant de planer som Schwarz
presenterte helt utilstrekkelige. Han mente alle de fem prosjekter som arbeidsgruppen hadde vurdert, burde realiseres, både Aura, Glomfjord, Tyin, Osa og Sauda.
Koppenberg så ingen problemer med å skaffe kapital og materialer: «Jeg støtter meg
her på generalfeltmarskalkens (Göring) hjelp.»26 Koppenberg mente dessuten at aluminiumsbedriftene ville trenge all den elektrisitet som ble produsert, og derfor var
det ikke ønskelig at noe overordnet kraftforetak blandet seg inn i utbyggingene.
Det var altså tydelige meningsforskjeller mellom Koppenberg og Reichskommissariatet i synet både på omfanget og organiseringen av aluminiumsutbyggingen.
Terboven understreket imidlertid lojalt at Koppenberg var ansvarlig for aluminiumsindustrien og skulle «utbygge den vannkraften han trenger». Men utbyggingene
måtte passe inn i «den generelle planen», og den utbygde vannkraften skulle senere
«overtas av det store energiforsyningsselskapet som skal opprettes for å samle all
energi på en hånd».
For Holst og Eger kom nok Koppenbergs redegjørelse som en ubehagelig overraskelse. De argumenterte også mot Koppenberg. Holst mente en «støtvis» utbygging
av kraftverkene var uheldig for den norske maskinindustrien. Den var bedre tjent
med en jevn utbygging. Dessuten mente han at ny kraftutbygging ikke bare burde
komme aluminiumsindustrien til gode. I mange år hadde man planlagt et jernverk i
Nord-Norge som også ville kreve store kraftmengder. Eger støttet Holst.27 Han argumenterte dessuten for at nye storbedrifter skulle legges der hvor det kunne utvikles
et bredere næringsmiljø. Det var uheldig når et strøk ble helt avhengig av en industrigren. Det var også sosiale betenkeligheter mot en altfor rask og ensidig utvikling.
Terboven aksepterte ikke nordmennenes innvendinger. De små forholdene

Josef Terboven (1898–1945) ble den 24. april 1940
utnevnt av Hitler til Reichskommissar for de
besatte norske områdene. Det betydde at han var
den øverste sivile myndighet i Norge. Terboven
var personlig sterkt engasjert i spørsmålet om
hvordan den norske vannkraften burde utnyttes.
Særlig vekt la han på mulighetene for eksport av
norsk kraft til Tyskland.
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gjorde det vanskelig å oppnå en allsidig industriutvikling. Dessuten ville Norge i
den europeiske storromsøkonomien ikke lenger være vergeløst utlevert til enhver
konjunktursvingning. Terboven ville heller ikke ha noen norsk jernindustri: «Den
norske økonomiens store styrke ligger ikke i å konkurrere med Tysklands jern- og
kullindustri. Den må ligge på en annen side, nemlig på energiens, aluminiumets og
malmutvinningens område.»
Terboven avsluttet sitt innlegg med å anmode Koppenberg om å forelegge aluminiumsplanene for Arbeitsgemeinschaft. Det synes aldri å ha blitt gjort. Det ble
forholdsvis raskt klart at Arbeitsgemeinschaft heller ikke fikk kraftforsyningen til
aluminiumsindustrien som ansvarsområde.
Organisasjonen fikk altså heller ingen større arbeidsoppgaver med kraftoverføring til Tyskland. I de offisielle rapportene fra Arbeitsgemeinschaft het det riktignok
lenge at samarbeidet om de tekniske og økonomiske problemene knyttet til krafteksport fortsatte. Men ingen ting tyder på at Arbeitsgemeinschafts innsats her hadde
noe omfang.
Det aller meste av det som ble sagt og gjort i Arbeitsgemeinschafts navn, var det
egentlig Reichskommissariatets energiavdeling som sto bak. Det eneste større prosjekt som engasjerte de norske deltakerne, var arbeidet med en generalplan for utbygging av Norges vannkraft, eller «Generalplan für den Ausbau der Wasserkräfte
Norwegens». Den endelige planen ble utgitt i to bind i april 1941.28 For tyskerne
var en slik generalplan et ledd i å sikre oversikt, orden og en planmessig utvikling
av norsk elforsyning. Reichskommissariatet ønsket en hurtigere utbygging av norsk
vannkraft til alle formål, og de ønsket større grad av samordning og samkjøring
innen elforsyningen.

TYSKERNE OG AURA-UTBYGGINGEN
Fra de lokale Nordag-anlegg vandret det
historier om sterke utskeielser av mange
slag. Lokalhistorikeren Odd Meringdal har
beskrevet forholdene ved Nordags anlegg
på Sunndalsøra:
«Det ble satt full fart i arbeidet under
ledelse av det tyske selskap A/S Nordag.
Anlegget skulle være ferdig innen tre år
– eller kortere tid, men fagfolk som hadde
stelt med disse ting i den ville norske natur,
skjønte jo straks at det umulig lot seg gjennomføre innen så kort tid, og særlig når
man så hvorledes arbeidet ble drevet. Man

kan vel trygt si at det arbeid som foregikk,
ble drevet på slump uten den ringeste koordinering mellom de forskjellige greiner.
Jo meir man skreik og holdt spetakkel, jo
bedre syntes man det gikk. … Ingeniør
Selmer A/S hadde dyktige ingeniører og
arbeidere som virkelig kunne arbeide
under norske forhold. Et annet firma, A/S
Nordisk Cyklop, skulle forestå de fleste
øvrige arbeider. Dette firmaet hadde dårlige funksjonærer og arbeidere og hadde
ingen peiling på norske forhold i det heile
tatt. I Sunndalen ble da også dette firmaet

til daglig kalt Cirkus Nordag, og det var et
nokså treffende navn. … Ingen spurte meir
hvor det var blitt av det ene eller det andre,
det fantes nemlig intet system i det virvar
som hersket ved anlegget. Den som kunne
foregi at han var ‘bas’ og stadig kunne blåse
‘verdamte’» ‘verfluchte’, ‘los, los’ osv. kunne
gi de merkeligste ordrer og ingen spurte
etterpå hvem som hadde gitt ordrene, eller
hvordan, de ble utført. … At man bygde
på en brakke i den ene enden mens man
reiv i den andre, var noe som hørte med til
forestillingen.»
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I juni 1941 tok Eger på vegne av den norske gruppen et initiativ overfor myndighetene for å få følge opp arbeidet med generalplanen. Gruppen ville lage en utredning om samkjøring. Arbeidsdepartementet støttet prosjektet. Men det synes som
om de norske deltakerne trakk seg fra arbeidet i Arbeitsgemeinschaft denne sommeren, slik at utredningen ikke kom i gang.

S A M A R B E I D E T S F O RU T SE T N I N G E R O G G R E N SE R
Det tysk-norske samarbeidet i Arbeitsgemeinschaft var ett eksempel på at de tyske
okkupantenes energipolitiske framstøt ikke bare ble møtt med motstand. Grunnlaget for samarbeid og aksept kunne være forskjellig. For mange ansatte i offentlig forvaltning var et samarbeid ikke til å unngå om samfunnsmaskineriet skulle
fungere. Særlig den første tiden av okkupasjonen manglet dessuten nordmennene
en samlende motstandslinje, og for mange var det uklart hva tyskerne egentlig ville.
Noen fant deler av tyskernes politikk og planer attraktive sammenlignet med den
manglende samordning og langsomme utbyggingstakten før krigen.
Den tyske energipolitikken var på kollisjonskurs med grunnleggende elementer i
mellomkrigstidens vannkraft- og elektrisitetspolitikk. Men denne politikken hadde alltid hatt en opposisjon. Særlig fra industrikretser var de strenge konsesjonslovene blitt
utsatt for kritikk; de hemmet investeringer som kunne realisere verdiene i de norske
vannkraftressursene. Fra industrihold var det dessuten tidlig lansert forslag om større
enheter og mer samvirke mellom private og offentlige interesser i elforsyningen.
Noen av de skarpeste kritikerne av den etablerte politikken var knyttet til landets
kraftkrevende industri, som generaldirektøren i NACO, Sigurd Kloumann. Flere sider ved den tyske vassdrags- og elektrisitetspolitikken samsvarte med standpunkter
Kloumann ved ulike anledninger hadde hevdet: behovet for en rask utbygging av
vannkraften, satsing på eksport og kraftkrevende industri, store enheter, samordning mellom kraftkrevende industri og alminnelig forsyning og samarbeid mellom
private og offentlige interesser. Helt siden 1920-årene hadde Kloumann ivret sterkest
for at Norge burde eksportere kraft til Tyskland. I 1923 sa han blant annet: «Som
Amerikas vandkraft var koncentrert i vest og øst, med et rikt sletteland imellem,
hadde man i Europa Norge i nord, Sveits i syd, og Tysklands umåtelige kraftbehov i
midten. Eksport til Europa måtte være løsenet! La oss ikke se på Europas elektrifisering som en drøm! … Det som må til er at Tyskland kommer på benene og at denne
store sak overtaes av et internasjonalt koncern som tar risikoen og leverer først billig
kraft, så kommer det store konsum av seg selv.»29
Senest i et intervju i Aftenposten i juli 1939 påpekte Kloumann at det var naturlig
at Norge eksporterte metall til Tyskland med utgangspunkt i landets billige og evig
fornybare vannkraft.30
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Sigurd Kloumann (1879–1953) skaffet tyskerne
mye av den kunnskapen om norsk vannkraft
som de trengte for å utarbeide sine planer om
en omfattende aluminiumsindustri i Norge. I
likhet med Sam Eyde var Kloumann både en
dyktig ingeniør og en dyktig forretningsmann.
Fram til 1911 sto han sentralt i planleggingen
og byggeledelsen ved anlegget av Hydros
kraftverk og fabrikker på Notodden og Rjukan.
Senere var han engasjert i en rekke andre
vannkraftprosjekter.
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Kloumann ble en sentral støttespiller for tyskerne når det gjaldt å utvikle og konkretisere de
tyske aluminiumsplanene. Uten ham hadde ikke
Koppenberg klart å få fram sine planer i løpet av
4–5 måneder.31 Få kjente norsk vannkraft og norsk
aluminiumsindustri som Kloumann. Fra sin egen
virksomhet var han særlig fortrolig med Hydro,
Saudefaldene, Glomfjord og NACOs egne bedrifter i Høyanger og Holmestrand.32 Kloumann
representerte en delkultur innenfor den norske
elforsyningen som lå tett opp til den tyske forståelsen av hvordan vannkraften skulle utnyttes og
elforsyningen skulle organiseres. Som så mange
andre bedriftsledere ønsket dessuten Kloumann
å oppnå flest mulige økonomiske fordeler av
okkupasjonsmakten. I januar 1941 undertegnet
NACO og Nordag en avtale som forpliktet det
norske firmaet til å gi Nordag faglig støtte på en
rekke felt. På den annen side ble NACO blant annet for en tiårsperiode innrømmet monopol på
levering av aluminium i Skandinavia.33
Blant dem som i mellomkrigstiden hadde arbeidet sammen med Kloumann for en tilrettelegging av norsk krafteksport til Tyskland, var kraftverksjef Holst og ingeniør Jakob Nissen. Begge to
var før krigen engasjert i Studieselskapet for norsk krafteksport hvor også Sigurd
Kloumann og Sam Eyde hadde vært medlemmer. Her deltok dessuten en rekke betydelige tyske bedrifter og kraftselskaper. Det tredje medlemmet i Arbeitsgemeinschaft, Conrad Wilhelm Eger, var direktør i Elektrokemisk og hadde det meste av sitt
yrkesaktive liv vært knyttet til utviklingen av den kraftkrevende storindustrien. Eger
hadde blant annet arbeidet sammen med Kloumann i Industriforbundets elektrisitetskomité som i 1922 hadde gått inn for at det ble dannet ett eller noen få kraftproduserende selskaper hvor både kommuner, private og staten skulle delta. Komiteen
hadde eksplisitt henvist til elforsyningen i Tyskland som et mønster for en slik organisering.34 Elektrisitetskomiteens ideer samsvarte ganske bra med Terbovens forslag
om et landsforsyningsselskap. Terboven skrev i sin årsrapport om Reichskommissariatets virksomhet fra 1941 at norske fagfolk hadde tatt opp ideen bak Arbeitsgemeinschaft «mit grossen Interesse», og organisasjonens forslag var av nordmennene
«als richtig anerkannt und begrüsst wird».35
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Fram til sommeren 1941 hadde de norske medlemmene av Arbeitsgemeinschaft
deltatt aktivt i organisasjonen.36 Senest i juni 1941 tok altså Eger et initiativ på vegne
av gruppen for å få i gang en utredning om samkjøringsforholdene. Men ved flere
anledninger uttrykte også de tre nordmennene uenighet med organisasjonens tyske
medlemmer. Allerede på det konstituerende møtet hadde nordmennene reagert på
det de oppfattet skulle være organisasjonens mandat. Det gikk langt utover den utredning om krafteksport som Bache-Wiig hadde skissert for de tre. Nordmennene
protesterte dessuten mot utkastet til protokoll fra det konstituerende møtet.37 Her
var det lagt opp til at Arbeitsgemeinschaft skulle ta alle vannkraftpolitiske avgjørelser av betydning, både når det gjaldt undersøkelser og utbygging.38 Dette ville naturligvis bryte med den etablerte politisk-administrative ordning som gjorde NVE og
Arbeidsdepartementet til de sentrale vannkraftpolitiske institusjoner. Nordmennenes protest resulterte i et langt mer moderat protokollutkast som nærmest forutsatte
at Arbeitsgemeinschaft i første omgang skulle være et slags rådgivende organ.39
De norske medlemmenes arbeid med Arbeitsgemeinschafts generalplan for vannkraftutbyggingen illustrerer på en god måte samarbeidets grenser. Generalplanen
redegjorde først og fremst for hvilke vannkraftressurser som fantes og hvordan disse
var egnet for utbygging for alminnelig forsyning, kraftkrevende industri og andre
formål.40 Dessuten var det et vedlegg om den historiske utvikling av elforsyningens
organisasjon.
Det finnes imidlertid også en norsk uoffisiell utgave av generalplanen som har tittelen «Oversikt over Norges vannkraft og dens utnyttelse 1941–1990».41 Dette synes å
være den norske gruppens grunnlagsarbeid for Arbeitsgemeinschafts plan. Mellom
det offisielle tyske og det uoffisielle norske dokumentet er det interessante forskjeller
som sannsynligvis reflekterer motsetningene mellom Reichskommissariatet på den

MEDLEMMENE I ARBEITSGEMEINSCHAFT
På det konstituerende møtet i Arbeitsgemeinschaft den 28. august 1940 deltok følgende representanter:
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5
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Reichskommissar Terboven, formann for Arbeitsgemeinschaft.
Kurt Schwarz, forretningsfører for Arbeitsgemeinschaft.
Leder for Hovedavdeling for økonomi i Reichskommissariatet, Carlo Otte.
Generalbefullmektigede for energisektoren, Oberbürgermeister Dillgardt.
Direktør Dr. Richard Fischer fra Riksøkonomiministeriet.
Dr. Albert Vögler, representantskapsformann i RWE.
Direktør, Ministralrat Dr. Olscher for Befullmektigede for den tyske fireårsplanen.
Direktør Conrad Wilhelm Eger.
Kraftverksjef Johan Collett Holst, NVE.
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ene side og den norske gruppen på den andre. I den uoffisielle utgaven inngår kapitlet om elforsyningens organisasjon som en ordinær del av planen, mens dette altså
står som vedlegg i den tyske utgaven. Organisasjonskapitlet i den norske utgaven
framstår som en uforbeholden støtte til og begrunnelse for den tradisjonelle norske
organisasjonsmodellen: «Det synes derfor etter dette å være det eneste rasjonelle at
elektrisitetsforsyningen fortsatt legges i kommunenes egne hender såvel hvad initiativ som økonomi angår. At kommunene delvis slår sig sammen om større kraftenheter og eventuelt at fylket tar over ledelsen, står ikke i strid hermed når dette skjer
ad frivillighetens vei. Hermed er dog ikke sagt at staten skal holde sig helt utenfor
virksomheten. Tvert i mot.»
Statens direkte engasjement i elforsyningen ville fortsatt være særlig aktuelt på
Østlandet hvor det var nødvendig å bygge ut store enheter. Men det var ikke denne
tradisjonelle og etablerte løsningen Reichskommissariatet ønsket seg. I den tyske
utgaven av planen var bare den historiske oversikt over organisasjonsutviklingen
med, og den endte uten klare anbefalinger om ny organisasjonsform. Framtidens
organisasjonsforhold måtte utredes nærmere. Formuleringene her kan ha vært et
kompromiss mellom Reichskommissariatet og den norske gruppen.
I Reichskommissariatet ble man tidlig klar over at det var vesentlige meningsforskjeller mellom de norske og tyske medlemmene i Arbeitsgemeinschaft. I november
1940 beklaget Schwarz at de norske medlemmene «ikke vil samarbeide fullt ut på en
måte som vi finner formålstjenlig. Likevel vil vi også i tiden som kommer forsøke ut
fra en felles plattform å fortsette den energiøkonomiske planleggingen».42
Da de norske medlemmene utover vinteren 1940/41 så at Nordag gikk i gang med
å realisere sine aluminiumsplaner uten at dette var diskutert nærmere i Arbeitsgemeinschaft, utarbeidet de et memorandum hvor de tok avstand fra disse planene.43
Denne betenkningen sendte de så til Schwarz i midten av februar 1941, og Schwarz
sa han skulle ta saken opp med Terboven. Men de tre norske medlemmene hørte
ikke noe mer om spørsmålet.
I Deutsche Zeitung for 21. juli 1941 redegjorde Schwarz for de tiltak som Nordag
hadde satt i gang. Av artikkelen kunne det synes som om Arbeitsgemeinschaft var
med på å gjennomføre aluminiumsplanene. De tre norske medlemmene «protesterte mot at A. G. s navn ble misbrukt i denne forbindelse, da saken var de norske deltakere fremmed, og de var ikke medansvarlige for de igangsatte arbeider».44 I et notat
fra 1945 sier Holst at kommisjonens arbeid ikke hadde fremmet norske interesser, og
at de norske medlemmenes kontakt med kontoret opphørte sommeren 1941.45
Mindre enn et år etter stiftelsen var det altså kommet til et brudd mellom nordmenn og tyskere i Arbeitsgemeinschaft. I løpet av dette året var det blitt stadig klarere for Holst, Eger og Nissen at den tyske vannkraftpolitikken gikk på tvers av norske
interesser. Samtidig ble motsetningene mellom okkupantene og det norske samfun-
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net i sin helhet skjerpet. Frontene ble klarere. For «gode nordmenn» ble det mindre
rom for samarbeid med tyskerne.
Da oppslutningen fra norsk side om Arbeitsgemeinschaft falt vekk, var den opprinnelige hensikten med organisasjonen, et samarbeid mellom norske og tyske interesser, ikke lenger til stede. Formelt fortsatte imidlertid organisasjonen å fungere.
Over de norske statsbudsjettene ble det bevilget penger til «Den norsk-tyske kommisjon angående elektrisitetsutbygging, krafteksport m.v.» siste gang for budsjettåret 1943–44. I 1944 hadde imidlertid de norske myndighetene hevdet at det ikke var
noen hensikt å bevilge penger til Arbeitsgemeinschaft fordi forutsetningene for organisasjonen ikke lenger var til stede. Av denne grunn ble det også innenfor Reichskommissariatet stemning for at Arbeitsgemeinschaft skulle legges ned.46
Forslaget falt Heuser i Arbeitsgemeinschaft tungt for brystet, og i et skriv til
Hovedavdeling for forvaltning 14. desember 1944 prøvde han å begrunne hvorfor
Arbeitsgemeinschaft fortsatt burde opprettholdes. Heuser beskrev først Arbeitsgemeinschafts tre hovedoppgaver:
a Bearbeiding av konsesjonsrettslige og organisatoriske spørsmål.
b Sentral planlegging og koordinering av vannkraftutbyggingen ut fra overordnede siktemål.
c Utprøving av de tekniske og økonomiske problemer knyttet til en framtidig
krafteksport i nært samarbeid med myndighetene i Tyskland.47
Heuser mente at krigsutviklingen, ikke minst vanskelighetene med byggevirksomheten, hadde gjort det vanskelig å realisere Arbeitsgemeinschafts opprinnelige program. Likevel hadde Arbeitsgemeinschaft fortsatt sin betydning som den sentrale
instans for behandling av alle energiproblemer i Norge. Ifølge Heuser var det Terbovens hensikt at Arbeitsgemeinschafts virksomhet etter krigen skulle videreføres
av en særskilt norsk-tysk organisasjon. Å oppløse Arbeitsgemeinschaft ville ikke bli
forstått i norske «gutgesinnten Fachkreise». Det ville kunne bli tolket som om tyskerne nå ønsket å trekke seg ut av samarbeidet, eller som et bevis på at forsøket på
et slikt samarbeid ikke hadde lykkes. Heuser kunne dessuten fortelle at den norske
fagminister Skarphagen hadde uttalt seg meget positivt for samarbeidet i Arbeitsgemeinschaft og hadde uttrykt ønske om å bli medlem.
I slutten av januar 1945 fikk imidlertid Heuser beskjed om at Terboven hadde
bestemt at Arbeitsgemeinschaft i framtiden ikke ville få nye bevilgninger. Organisasjonens oppgaver skulle overtas av Energiavdelingen i Reichskommissariatet – en
ordning som i realiteten allerede var gjennomført.48
Med denne avgjørelsen må Terboven ha forstått at slaget var tapt – også for Reichskommissarens energipolitikk.
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Det tyske kampflyet Ju 88 A, fotografert fra
skvadronen over Østfronten.
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A LUM I N I UM SP L A N E N E O G KO N SE SJ O N SL OV E N E
Noe av det mest bemerkelsesverdige ved okkupasjonstidens energihistorie er hvor
sterkt normer, lovregler og holdninger fra det «gamle» elektrisitetsregimet lot seg
aktivisere i motstanden mot tyskernes krav om nyordning. Satt på spissen: I kampen
om vannkraften i de fem okkupasjonsårene var konsesjonslovene viktigere enn kanoner. Dette kom særlig fram i striden om de tyske aluminiumsplanene.
Mot sommeren 1941 spredte uroen seg i norske kretser overfor disse planene.
Høsten samme år begynte altså den eksplosjonsartede opptrappingen av arbeidsinnsatsen ved Nordags anlegg. Fra samme tid startet et komplisert forhandlingsspill om
norsk vannkraft. I dette spillet var det mange aktører, og det var stor avstand mellom ytterpunktenes interesser og virkelighetsoppfatning. Det var vanskelig å trekke
grensene mellom tyske direktiver og reelle forhandlinger.
Prøvesteinen for konsesjonslovenes status og anvendelse var behandlingen av
Nordisk Lettmetalls søknad om å få bygge fabrikker på Herøya og å få bygge ut og
regulere Mår. Prosessen som varte i nesten to og et halvt år, kom for alvor i gang 11.
februar 1941. Da søkte Norsk Hydro på vegne av det som skulle bli Nordisk Lettmetall, om å få erverve 195 mål grunn på Herøya. Senere kom forhandlingene også til å
dreie seg om tillatelse til anlegg av kraftledninger, konsesjon for vassdragsreguleringer og om Nordisk Lettmetalls leie av statens fallrettigheter i Mår. Mår var opprinnelig planlagt som en statkraftutbygging for alminnelig forsyning, og staten eide ca.
60 prosent av fallrettighetene i vassdraget. Resultatene av forhandlingene mellom
staten og Nordisk Lettmetall var av stor betydning fordi det var forutsatt at ordningene man kom fram til her, skulle danne mønster for avtalene om Nordags anlegg.
På det ene ytterpunkt i forhandlingene om Mår-konsesjonen stod Göring og hans
luftfartsministerium. Görings virkelighet var flyvåpenets krav om økt tilførsel av
aluminium. Kolbjørn Brækken, som ledet gjennomgangen av Nordags regnskaper
etter krigen, skriver i forbindelse med «Nordags skjebneår» i 1942 om bakgrunnen
for tyskernes aluminiumsbehov: «Hitlers tropper sto langt inne i Russland og foran
Egypt. Det trengtes store mengder fly til å dekke de enorme kommunikasjonsproblemer over de vidstrakte besatte områder fra Svalbard til El Alamain og fra Calais
til Stalingrad. Det ble regnet ut at for å underholde den etterhvert omringede VI
armé i Stalingrad trengtes innflyvning av 500 tonn materiell hver dag, noe som ville
beskjeftige 3–400 transportfly bare til denne jobben. Fly – og dermed aluminium
– var etterspurt.»49
Göring og hans administrasjon blandet seg ved flere anledninger inn i konsesjonsforhandlingene og krevde at nordmennene måtte endre eller gjøre unntak fra
bestemmelsene i konsesjonslovene.
Det var også en rekke konfrontasjoner mellom Görings administrasjon, inklusive
Koppenberg, på den ene side og Terboven og Reichskommissariatet på den annen.
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Terboven tok gjentatte ganger til orde for at de norske konsesjonsbestemmelsene
måtte respekteres. Reichskommissaren satt fjernere fra krigens krav enn Göring og
hans stab. Han kunne lettere holde fast ved et langsiktig mål om å integrere Norge i
et storgermansk rike. For å virkeliggjøre dette målet var det nødvendig med et minimum av oppslutning fra det norske samfunnet. Han var også avhengig av en viss
politisk legitimitet for seg og sine norske medspillere for å sikre seg manøvreringsmuligheter på kort sikt. Terboven visste at den politiske prisen for å gå på tvers av
konsesjonslovene ville være høy. Det ville også gjøre det umulig å få private norske
interesser til å være med på å finansiere gjennomføringen av aluminiumsplanen.
Tjenestemennene i Reichskommissariatet var påvirket av kontakten med nordmenn, de lærte etter hvert landet bedre å kjenne gjennom sitt forvaltningsansvar.50 I
Reichskommissariatets oppsummering av konsesjonsforhandlingene går det fram at
de har forstått motpartens synspunkter og virkelighetsoppfatning. Oberregierungsrat Berghold som forhandlet på vegne av Reichskommissaren, rapporterte til Terboven at han forsøkte å komme fram til en «frivillig overenskomst» som tok tilstrekkelig hensyn til tyske interesser, men som også kunne bidra til «et forståelsesfullt
samarbeid mellom Tyskland og Norge». Dette var viktigere enn å bringe kortsiktige
fordeler til Nordag og Nordisk Lettmetall.51
På norsk side var det også flere aktører med i forhandlingsspillet. Den første instans som uttalte seg, var Det Norske Aluminiumsutvalg. Her var både kraftverksjef
Holst og vassdragsdirektør Hugo-Sørensen i NVE representert. Utvalget stilte seg
sterkt kritisk til at Mår eller Tokke skulle bygges ut til storindustri. Vassdragsdirektør Hugo-Sørensen kunne ikke under noen omstendighet akseptere dette. Utvalgets
flertall kunne gå med på at staten bygde ut Mår eller Tokke og at konsesjonssøkeren
fikk en tidsbegrenset leietid på kraft, men da måtte Nordisk Lettmetall så hurtig
som mulig skaffe kraft fra andre kilder, slik at Mår kunne frigjøres for alminnelig
forsyning.52
NVE ville «prinsipielt bestemt fraråde at Mår bindes til storindustrien». Det var
nok så at landet trengte industri og at også denne trengte billig kraft, men «storindustrien har sin rette plass på Vestlandet». Selv om anleggene på Herøya hadde behov for hurtig tilførsel av kraft, kunne ikke hovedstyret anbefale at dette skulle skje
«på bekostning av så vitale interesser som den alminnelige elektrisitetsforsyning».53
Hovedstyret kunne henvise til at dette synspunktet var helt i tråd med generalplanen
til Arbeitsgemeinschaft. Var det av tvingende grunner nødvendig å ta i bruk Mår til
storindustri, måtte anlegget frigis når hensynet til alminnelig forsyning krevde det.
Et uromoment under forhandlingene om Mår-konsesjonen var det nazistiske
Partiutvalget for kraftutbygging. Utvalgets medlemmer Jens Rolfsen, Tryggve Årmann og Ole E. Rømcke var NS-folk som arbeidet iherdig for at vannkraften ikke
skulle falle i tyskernes hender. Etter at staten hadde kjøpt A/S Osa Fossekompani av
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Norges Bank i mars 1941, var de tre blitt knyttet til styret av fossekompaniet. Deres
engasjement mot de tyske interessene var nok styrket av frykten for at staten skulle
selge Osa til Nordag. Rolfsen hadde latt Quisling få del i sine bekymringer, og Quisling opprettet partiutvalget i september 1941.
Partiutvalget syntes arbeidsminister Tormod Hustad var for ettergiven overfor
tyskerne. Utover høsten drev utvalget en hektisk lobbyvirksomhet for en ordning
hvor staten skulle eie kraftverkene som leverte kraft til Nordags fabrikker – og der
disse kraftverkene skulle ha rimelig betalt for kraften. Etter hvert ble Partiutvalget
stadig mer kritisk til tyskernes framgangsmåte. I en rapport til Quisling 8. desember 1941 gjorde Partiutvalget oppmerksom på at de tyske planene ville representere
en utbygging av ca. en million hk vannkraft, og at det ville gå med to milliarder
kroner i anleggskapital for fabrikker og kraftstasjoner. Utvalget beklaget at verken
selskapene eller Reichskommissaren hadde svart på Arbeidsdepartementets mange
henvendelser om å få se de konkrete planene for anleggene. Dette var i seg selv
et brudd på konsesjonslovene. Utvalget henviste til at den tyske fabrikklovgivning
var strengere enn den norske, og at det hadde en «forstemmende og foruroligende
oppfatning av at selskapenes holdning ikke dikteres av annet enn rent kapitalistiske
hensyn under planmessig tilsidesettelse av omsyn til norsk lov, norske interesser og
norsk statsmessig verdighet».54
Quisling oppnevnte i februar 1942 Skarphagen og Whist til å forhandle med tyskerne. Personvalgene var et uttrykk for at Quisling ønsket å komme fram til en forståelse med tyskerne. Skarphagen og Whist var villige til å strekke seg forholdsvis
langt for å imøtekomme tyskernes krav. Høyesterettsadvokat Christian Apenes (NS),
som var ansatt hos Whist, bisto de to.55 Men heller ikke Skarphagen og Whist overså
helt de nasjonale interesser. Forhandlerne fra Reichskommissariatet betraktet Skarphagen og Whist som harde forhandlere: «Forhandlingene var meget tidkrevende og
sto gjentatte ganger over muligheten for brudd. De norske forhandlingsdeltagere,
professor Skarphagen og høyesterettsadvokat Apenes, som begge hadde et faglig
høyt nivå, kjempet iherdig for de norske interessene.»
Konsesjonsforhandlingene avslørte store motsetninger innad i NS. Partiet hadde
en betydelig fraksjon som gikk langt for å sikre nasjonal kontroll med vannkraften.56
Hustad syntes at Skarphagen og Whist var for imøtekommende overfor tyskernes
krav. I slutten av oktober hadde de to forhandlerne utarbeidet et forslag til kontrakt
mellom staten og Nordisk Lettmetall om leie av vannfallsrettighetene og om reguleringskonsesjon for Øst-Telemarkens Brukseierforening. Reguleringen skulle gjennomføres av Nordisk Lettmetall ved Hydro, men for brukseierforeningens regning.
Arbeidsdepartementet hadde imidlertid vesentlige innvendinger mot utkastene. Det
gjaldt blant annet et punkt om at selskapet ved kontraktens utløp etter 60 år skulle
ha rett til å få leie kraften ytterligere inntil 30 år.
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Hans Skarphagen overtok som generaldirektør
i NVE i februar 1942 etter Olaf Rogstad. Skiftet
kom etter press fra Reichskommissariat.
Skarphagen var professor i maskinteknisk
fabrikkdrift på NTH fra 1937–41, da han ble
engasjert av AS Nordag, datterselskap av det
tyske Nordische Aluminium AG, som konsulent.
Etter krigen uttalte Skarphagen at han hadde
vært i god tro da han begynte i Nordag.
Skarphagen ble i 1944 trafikkminister i Quislings
regjering.
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Skarphagen og Whist gikk deretter tilbake til de tyske forhandlerne og fikk aksept for enkelte av Arbeidsdepartementets krav. Nye kontraktforslag forelå i februar
1943, omtrent på toårsdagen for prosessens begynnelse. Nå sendte Hustad kontraktforslaget til Finansdepartementet. Her hadde man innvendinger mot den dekning
Nordisk Lettmetall skulle få for de såkalte «krigsoverprisutgifter» gjennom refusjon
av toll og omsetningsavgift på utenlandske varer som innførtes til bedriften.57
Arbeidsdepartementet støttet Finansdepartementets syn, og i slutten av juni 1943
ba Hustad om at Skarphagen og Whist måtte forhandle videre om refusjonene. Det
var også andre bestemmelser i kontraktsforslaget Arbeidsdepartementet ikke ville
godta fordi det ville kreve endringer i konsesjonsloven. Nå grep imidlertid Quisling
inn, og på et møte med ministrene 1. juli 1943 ble kontrakter og reguleringstillatelse
vedtatt i overensstemmelse med Skarphagen og Whists forslag. I tiden som var gått
siden forhandlingene begynte, var både utbyggingen på Herøya og av Mår kommet
et godt stykke på vei. Men, noen dager etter konsesjonen var gitt, ble altså anleggene
på Herøya bombet.
Blant dem som støttet Hustad, var Eivind Blehr i Næringsdepartementet. På et
møte om konsesjonssaken på Slottet 25. mai 1943 brøt det ut åpen krangel mellom
Hustad og Blehr på den ene siden og Whist og Skarphagen på den annen. Hustad
beskyldte Whist og Skarphagen for å være «motpartens advokater».58 Senere uttalte
Hustad at de norske forhandlere var «betalt av motparten».59 Etter at Hustad på oppfordring fra Quisling ikke ville be om unnskyldning for dette, ble han permittert fra
sin stilling og til slutt avsatt. Senere måtte også Blehr gå, antakelig på grunn av sine
nasjonale holdninger og sin kritikk av de tyske interessene.

NASJONALSOSIALISTER SOM ØNSKET NASJONAL KONTROLL MED VANNKRAFTEN
Partiutvalget for kraftutbygging kjempet
imot at den norske vannkraften skulle
overtas av tyske interesser. Utvalget gikk
inn for at Quisling skulle ta direkte kontakt
med sine tyske partifeller om dette. I april
1942 utarbeidet utvalgets medlem Ole E.
Rømcke et forslag til brev fra Quisling til
Terboven hvor det blant annet het:
«Bevisstheten om besiddelsen av den
enorme vannkraft som uuttømmelig kraftkilde med dens fantastiske anvendelsesmuligheter er trengt dypt inn i det norske folk,
og det pionerarbeide som nordmenn har
nedlagt ved utbygging og utnyttelsen av

vannkraften hittil, er det med berettigelse
stolt av. Vilde nu de utbyggingsplaner som
er under realisasjon av det nevnte tyske
selskap søkes fremmet under tilsidesettelsen av den bestående vannkraftlovgivning,
vilde det norske folk oppfatte dette som en
konfiskasjon fra tysk hold. Et sådant skritt
vilde bidra til å gjøre det tyske og det norske folk fremmed for hinannen. … Dette
skritt vilde av alle nordmenn oppfattes slik
som at NS forråder landet. Ingen bebreidelser som man hittil har gjort overfor NS,
vilde tilnærmelsesvis ha samme skadevirkning for det norsktyske vennskap og

for NS’ hele posisjon som det at en sådan
handling ble kjent. ... I alle forgangne
år har de ledende menn i NS i skrift og
tale ført kampen mot den internasjonale
kapitalisme og fremholdt at landets naturrikdommer må komme landets egne innvånere til gode. … Tyskland ville således
ved en kapitalistisk handlemåte også skyve
oppriktige venner av det nye Tyskland fra
seg og hermed virkelig true det forventede
samarbeide i nasjonalsosialistisk ånd mellom de to land.»
Brevet ble aldri sendt.
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Men også NS-folk som Whist og Skarphagen satte altså grenser når det gjaldt å
imøtekomme okkupasjonsmakten. Den endelige avtalen med Nordisk Lettmetall
og staten ble tolket forskjellig av Reichskommissariatet og Arbeidsdepartementet.
Reichskommissariatet mente Nordisk Lettmetall også skulle ha refundert toll og
omsetningsavgift for selskapenes labradoritt- og flusspatanlegg i Sandsvær og Kinsedal. Dette ble avvist av Arbeidsdepartementet, og her fikk departementet støtte av
Whist og Skarphagen. Reichskommissariatet purret gjentatte ganger på refusjon «i
en kommanderende tone, men departementet ga seg ikke».60

T YSK S T Ø T T E T I L A L M I N N E L IG F O R SY N I N G
Tyskernes energipolitiske ambisjoner var høye, ikke bare for kraftutbygging til produksjon av aluminium, men også for alminnelig forsyning. I Terbovens ettårs beretning for Reichskommissarens virksomhet i Norge finner vi også et slags generelt
program for vannkraftpolitikken. Her gis ikke alminnelig forsyning noen lavere prioritet enn den storindustrien som skal realisere tyskernes aluminiumsplaner. Etter å
ha referert de høye utbyggingsmålene for aluminiumsprogrammet, skriver han at «i
samme omfang vil og må også utbyggingen av kraftanlegg til alminnelig forsyning
følges opp».61 Terboven var opptatt av å fremme både elektrisk boligoppvarming,
eloppvarmede drivhus og jernbaneelektrifisering. I en gjennomgang av kraftsituasjonen i november 1940 skriver Schwarz i Reichskommissariatet at Mår ikke burde
bli brukt til industrielle formål, «fordi denne vannkraften er overordentlig gunstig
for alminnelig forsyning og for en eventuelt krafteksport».62 Storindustrielle anlegg
burde i framtiden bare legges på Vestlandet. Dette
synet på alminnelig forsynings prioritet var helt i
overensstemmelse med holdningene for eksempel
i NVE.
Terbovens vektlegging på alminnelig forsyning
ble av Reichskommissariatet fulgt opp i praksis.
Det viser blant annet tidligere administrerende direktør i Oslo Lysverker Lars Ljøgodts beskrivelse
av okkupasjonstiden. Materialer til byggingen av
Hol kraftverk ble levert fra tyskernes egne lagre
når de sivile kvoter var brukt opp. Det ble også
tatt initiativ for å sikre arbeidskraft og drivstoff til
Hol-utbyggingen. «Arbeitsgemeinschaft forsøkte i
det hele tatt i det lengste å legge tingene til rette
for anleggsarbeidet,» konkluderer Ljøgodt.63 Samkjøringssjef C. B. Blydt oppsummerte etter krigen

Nordag satte i gang anleggsarbeid i tilknytning
til Aura-utbyggingen i 1941. Bildet viser arbeid
ved Osbuvann i oktober det året. Arbeidet
med Aura startet opprinnelig i 1913, med
omfattende forberedelser, blant annet flere
anleggsbaner. Arbeidet ble stoppet i 1919 og ble
forsøkt gjenopptatt flere ganger i 1930-årene.
Også tyskerne måtte gi opp, og først i 1947
besluttet Stortinget å fullføre arbeidet med Aura
kraftstasjon, som ble satt i drift i årene 1953–56.
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Paul Bakke Henriksen. En blid rørmontør som
under krigen var leder for heimefrontgruppa
ved Noreverkene. Gå-sakte-aksjoner bidro til å
forsinke arbeidet med Nore II.
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tyskernes politikk slik når det gjaldt elforsyningen på Østlandet: «Det ble naturligvis
forlangt at de tyske interesser først og fremst
skulle tilgodeses, men det er mitt inntrykk
at tyskerne på dette område gjorde betydelig
mindre skade og viste større forståelse av de
norske interesser enn på andre felter.»64
Men ett motiv for tyskernes støtte til alminnelig forsyning var naturligvis at Wehrmachts
anlegg i Norge hørte inn under denne kategorien. Det samme gjaldt svært mye industri som
var av betydning for leveranser til Wehrmacht.
Selv om Reichskommissariatet også kunne
anmode tyske forlegninger om å være sparsomme med elektrisk oppvarming, ble såkalte
krigsviktige formål prioritert.65 I forbindelse
med rasjoneringen på elektrisitet høsten 1941
arbeidet Reichskommissariatets energiavdeling for at Wehrmachts behov skulle imøtekommes: «I forhandlinger med NVE er energiforsyningen for den kommende vinter sikret
for de smelteverk og treforedlingsbedrifter
som er av særlig interesse for Wehrmacht.»66
«Bortsett fra litt sene leveringer har vi som
regel fått oss tildelt det vi har bedt om.»67 Slik
oppsummerte kraftverksjef Holst sin gjennomgang av ledningsbyggingen under krigen. NVE hadde fordoblet sin overføringsevne ved å bygge om nesten alle fjernledninger til dobbeltledninger, i alt ca.
200 kilometer. Det forutsatte en omfattende utvidelse og ombygging også av NVEs
understasjoner. Dessuten var det bygd en ny 132 kV stamlinje fra Hønefoss til Minnesund, en strekning på ca. 70 kilometer.
Statens kraftutbygging og vassdragsreguleringer ble støttet av okkupasjonsmakten. Fra midten av 1930-årene hadde statkraftengasjementet kommet i bevegelse etter en lang stagnasjonsperiode. I statsbudsjettet for 1938–39 var det avsatt penger til
et femte aggregat ved Nore I, og et sjette aggregat ble vedtatt i 1939 sammen med en
ytterligere regulering av Pålsbufjorden. Planene for Nore II var klare, og penger var
satt av i det forslag til statsbudsjett som forelå før 9. april 1940. Gjennomføringen av
disse tiltakene og installeringen av et sjuende aggregat i Nore ble imidlertid gitt høy
prioritet både av de norske og av de tyske myndighetene.
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Tar vi Nore II med i beregningen, der det meste av arbeidet var ferdig ved krigsavslutningen, økte NVEs produksjonskapasitet under okkupasjonen fra 239 til 327
MW, dvs. 37 prosent. Økningen fra Nores første byggetrinn sto ferdig i 1928 fram til
1940 hadde bare vært 19,5 prosent.
Det sjette aggregatet ved Nore I ble satt i drift i januar 1942 og det sjuende i desember 1943. Ved Nore II var alt klart til montering av det første aggregatet da krigen
sluttet.
NVEs produksjonskapasitet i MW:
1939:

239,0.

1941/42:

268,0 (6. aggregat Nore I).

1943:

297,1 (7. aggregat Nore I).

1946:

327,0 (1. aggregat Nore II).68

NVEs praktiske arbeid med vassdragsreguleringer var begrenset til Numedalslågen.
Før krigen var Pålsbufjorden blitt regulert ved en senkning på 8 1/2 meter. Under krigen pågikk arbeidet med en platedam i Pålsbufjorden. Den ville gi en oppdemming
på 12 1/2 meter, og det var planlagt at reguleringen skulle være ferdig i 1944. I forbindelse med Pålsbu-reguleringen ble det utført en provisorisk regulering av Halnefjorden og gravd en lang kanal for overføring av vannet fra Bjoreia til Numedalslågen.69
Den provisoriske reguleringen av Halnefjorden og den provisoriske Pålsbudammen
ble besluttet i juli 1940 og var en av de avgjørelser om statkraftengasjementet som
Administrasjonsrådet hadde ansvaret for.70 Den provisoriske Pålsbudammen var
bare en midlertidig fangdam for arbeidene ved den egentlige platedammen. Reguleringen av Halnefjorden ble etter krigen en permanent statsregulering. I alt ga disse
reguleringsarbeidene 200 mill. m3 økt magasin.
NVEs kraftverksavdeling gjennomførte altså en rekke betydelige anleggsarbeider
i de fem okkupasjonsårene, men uten at den faste staben ved avdelingen i Oslo økte.
Da avdelingen fikk sin bemanning bestemt etter organisasjonsplanen av 1933, var det
blitt forutsatt at den ikke skulle engasjere seg i nyanlegg. Nå måtte arbeidstoppene
avhjelpes ved midlertidige ansettelser. En av dem som kom inn på en midlertidig
kontrakt, var den unge ingeniøren Sigurd Aalefjær som fikk spesielt ansvar for Nore
II (og som i 1960 ble leder av Statkraftverkene).
Tyskerne var slett ikke imponert over NVEs innsats og virket kritiske overfor
norsk kraftutbygging i det hele. I et møte i oktober 1941 mellom Partiutvalget for
kraftutbygging og Schwarz i Reichskommissariatets energiavdeling kritiserte Schwarz nordmennenes manglende evne til å møte de vansker vannmangelen på denne
tiden hadde ført til. I et brev til NVEs generaldirektør Olaf Rogstad refererte Tormod Hustad kritikken fra Schwarz slik: «Tross gjentatte henvendelser fra Schwarz
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Maskinsalen på Nore II – påbegynt under
krigen, men først i full drift fra 1947. Anlegget
støtte på store tekniske vanskeligheter. Det var
problemer med leveransene, og tyskerne mente at
framdriften ble hemmet av gå-sakte-aksjoner.
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skal de ansvarlige norske instanser ikke
ha truffet passende reguleringsforanstaltninger for å møte den mulige svikt
i vanntilførselen som man alltid må regne med. Herr Schwarz antydet at han på
dette punkt også hadde vært motarbeidet av NS-folk. Arbeidskraft og materialer har det ikke skortet på idet Schwarz
uttrykkelig har tilsagt sin bistand i disse
henseender.»71
Schwarz mente de norske institusjonene hadde samlet mye tall og foretatt mange beregninger, men de hadde
«unnlatt å trekke den praktiske konsekvens herav». Samtidig informerte Schwarz Partiutvalget om at professor Hans
Skarphagen fra NTH hadde fått i oppdrag «å omorganisere Hovedstyret for
Vassdragsvesenet». Denne beslutningen
om å bytte ut Rogstad med Skarphagen
synes ikke bare å ha vært begrunnet
politisk, men også ut fra et ønske om å
styrke forvaltningens effektivitet. I slutten av oktober 1941 skrev Schwarz til avdelingsleder Hermann Koch i Reichskommissariatet og påpekte at NVEs saksbehandling verken når det gjaldt kvalitet eller
hurtighet var tilfredsstillende for «der norwegischen Energiewirtschaft».72 Schwarz
hadde konferert med arbeidsminister Hustad og Carlo Otte fra Reichskommissariatet om dette, og man var enige om at Skarphagen, som var «alte NS-Mitglied und ein
tüchtiger Energiefachmann», skulle settes på jobben. Sannsynligvis etter tilskyndelse av Reichskommissariatet skrev kommissarisk statsråd Hustad til generaldirektør
Rogstad i januar 1942 og ba ham om å «overveie å søke tjenestefrihet en tid fremover».73 Hustad mente NVE ikke arbeidet så effektivt «som de nåværende forhold
krever». Dette skyldtes etter Hustads mening dels NVEs uheldige administrative
oppbygging, og dels «at en del av personalet savner forståelse for den stilling vi nå
står i her i landet». Samtidig synes Hustad å ville frita Rogstad for å arbeide mot sin
overbevisning. Hustad antok «at De helst ser De slipper å være med på de skritt som
jeg nå anser det uomgjengelig nødvendig å ta». Fra 1. februar 1942 overtok Hans
Skarphagen etter generaldirektør Rogstad. Den vesentlige del av Vassdragsvesenets
daglige ledelse ble imidlertid ivaretatt av vassdragsdirektør A. Hugo-Sørensen.74
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N O R DM E N N « G I K K S A K T E » V E D STAT E N S A N L E G G
Energiavdelingen i Reichskommissariatet og Arbeitsgemeinschaft-sekretariatet ved
Schwarz og Heuser gjorde hele tiden sitt beste for å sikre framdriften ved de nye
statkraftanleggene. I et skriv fra Heuser i mars 1942 om utviklingen av energibalansen, het det blant annet at alle reguleringsprosjekter som kunne bidra til å bedre
forsyningssituasjonen, måtte påskyndes «uten hensyn til formelle betenkeligheter».
Og utbyggingen av Nore II «måtte forseres med alle midler», slik at minst ett aggregat kunne være klart vinteren 1943/44. I begynnelsen av februar 1943 skrev Heuser
til Wehrwirtschaftsstab Norwegen om hvor viktig det var å få materialer til Noreutbyggingen. Heuser understreket at det var «av aller største betydning at Nore blir
gjort ferdig», og at dette fra hans side ble «fulgt opp med alle midler». Heuser ba
om at det ble foretatt de nødvendige disposisjoner, «slik at det ikke skal oppstå noen
forsinkelse i framdriften ved kraftanlegget».75
Feuchtinger i det såkalte G.B. Bau i Reichskommissariatet inspiserte sommeren
1943 anleggsarbeidene ved Nore. I et brev til Energiavdelingen skrev Feuchtinger at
en av grunnene til forsinkelsene ved Pålsbudammen var at NVE her bygde i egen
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Tinnhøldammen i Eidfjord kommune i 1944.
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Kraftverket Nore II ble bygd under krigen. Det
ble valgt vertikale francisturbiner fra Kværner
Brug og generatorer fra NEBB. Det første
aggregatet sto ferdig i 1946, det andre i 1947.

regi uten medvirkning av eksterne entreprenører.76
Ved Nore II var framdriften både med bygging og
maskinleveranser nær ett år forsinket. Kraftverksjef Holst utarbeidet i november 1943 en rapport
til Reichskommissariatet om anleggsarbeidene
ved Nore og Pålsbudammen.77 Holst rapporterte
at det sjuende aggregatet ved Nore I ville være i
normal drift før jul 1943. Inntaksdammen til Nore
II var ventet ferdig i september 1944, og arbeidet
her hadde gått etter programmet. Heller ikke ved
tunnelen til Nore II var det problemer, slik at også
denne kunne være ferdig i september 1944. Ved
kraftstasjonen var det imidlertid vanskeligheter
fordi vanskelige grunnforhold hadde gjort det
nødvendig å flytte stasjonen, og dette hadde medført nye sprengningsarbeider. Stasjonen var ikke
ventet ferdig før i november 1945. Forsinkelser i
leveringen av turbiner og generatorer ville kunne
bety enda senere ferdigstillelse. Leverandørene av
disse maskinene hadde fått problemer på grunn av
manglende jern- og stålleveringer fra Tyskland.
Holsts rapport ble ikke tatt nådig opp fra tysk
side. Heuser fikk tak i den og skrev til Holst at
henvisningen til forsinkede maskinleveringer ikke
kunne godtas som unnskyldning for at fristen for
ferdigstillelsen av Nore II ikke ble overholdt. Holst
ble personlig stilt ansvarlig for at kraftverket var
ferdig til rett tid, dvs. 1. januar 1945.78
Tyskerne var altså misfornøyde med framdriften ved Nore II. Forsøkte nordmennene å sabotere
arbeidet? I november 1943 klaget NS’ lokale propagandaleder, maskinmesterassistent Chr. Langseth
ved Nore kraftanlegg over anleggets leder Paul
Broch-Due. Broch-Due hadde ikke gjort noe for
å hindre skoft blant arbeiderne ved Nore II i forbindelse med bededagen i begynnelsen av november.79 Bededagen hadde lenge vært fridag, men
myndighetene hadde bestemt at bededagen nå
skulle være arbeidsdag. Ifølge propagandalederen
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Det allierte angrepet mot Vemork og Rjukan
16. november 1943 gjorde stor skade. 140
amerikanske flygende festninger kom i seks bølger
og slapp mer enn 700 bomber over Vemork. I alt
krevde angrepet 21 liv.

hadde anleggsfolkene spurt Broch-Due om det skulle arbeides eller ikke arbeides på
bededagen. Broch-Due hadde henvist arbeiderne til å lese hva som sto om dette i avisene, «også fik dem gjøre som dem selv vilde enten dem vilde arbeide eller ikke – en
fin måte å sabotere bort myndighetenes forordning og samtidig vri seg ifra ansvaret,»
kommenterte propagandalederen. Byggelederen var «en fremragende motstander av
NS og den nuverende samfundsordning, det kunde skrives meget om hans bedrifter
i så måte, samtidig som han er en glimrende gasje-ellefant i Statens tjeneste. Heil og
Sæl».
Propagandalederens klage gikk gjennom en rekke instanser før det falt i kraftverksjef Holsts lodd å kommentere saken. Holst bekreftet at det var mye skoft ved
anleggene, men at dette ikke skjedde med anleggsledelsens billigelse. Holst mente
den naturlige forklaringen var at ernæringen «ikke står i forhold til den arbeidsytelse som kreves av våre tungarbeidere». En rekke av arbeiderne hadde tilknytning
til jordbruket og trengte av og til et par dager på å reise hjem og proviantere. Selvsagt
kunne anleggsledelsen skille seg av med arbeiderne som skoftet, men det ville føre
til vanskeligheter for framdriften ved anlegget: «Vi bremser det vi kan, men finner som sagt av omsyn til ernæringsforholdene at det er bedre politikk å vise noen
forståelse og beholde folkene som stor sett arbeider det kreftene rekker.» Til slutt
understreket Holst at han aldri hadde merket at byggelederens «private politiske syn
hadde influert på hans arbeidsledelse i noen som helst henseende».80 Med generaldirektør Skarphagens tilslutning til kraftverksjefens uttalelse ble saken sendt tilbake
til departementet som tok det hele til etterretning.
At ernæringsforholdene var dårlige under anlegget av Nore II, bekrefter folk som
arbeidet der under krigen. Særlig tunnelarbeidet var hardt, med håndlasting av
steinmassene. Men det var, i hvert fall etter hvert, noe mer enn ernæringsforholdene som virket inn på framdriften ved Nore II. Paul Broch-Due var byggeleder
både for Nore II og for utvidelsene ved Nore I. Broch-Due hadde fått ordre fra motstandsbevegelsen om å forsinke arbeidene ved Nore II, slik at kraftstasjonen ikke
sto ferdig før etter frigjøringen.81 Vi vet ikke når denne ordren kom, men særlig ved
inntaksdammen til Nore II, Rødbergdammen, ble det «gått sakte».82 Tilleggskraften
fra Nore II var utelukkende tenkt brukt til krigsviktig industri, og det var rimelig at
man forsøkte å forhindre at tyskerne fikk nytte av denne.83
Ved siden av denne passive motstanden ble det ved Nore dannet en egen hjemmefrontgruppe som blant annet hadde til oppgave å forhindre at tyskerne ødela
stasjonen ved en eventuell tilbaketrekning. «Vi hadde våpen overalt,» forteller Håkon Madsen, «det var et under at det gikk bra.» Skyteøvelsene foregikk i tunnelen
til Nore II. Det var ikke bare de tre NS-medlemmene ved kraftstasjonen som ble
overrasket da 15–20 våpenføre menn kunne stille opp foran kraftstasjonen etter tyskernes kapitulasjon.
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Den 20. september 1942 festet en sabotasjegruppe
sprenglegemer på rørgaten til Glomfjord kraftverk
og klokken 00.30 den 21. smalt det. Bildet viser
hvordan det så ut etter sprengningen.

K R IG E N S V I R K N I N G E R
Når vi skal vurdere krigens og okkupasjonens virkninger på norsk elforsyning, må
vi også ta med de aksjoner som sabotører gjennomførte og de ødeleggelser som
ble utført av tyskerne mot slutten av krigen. Ødeleggelser av kraftanlegg, omformere, elektriske lokomotiver o.l. ved Ofotbanen i 1945 hørte med til de alvorligste
skadeverk tyskerne påførte landets elforsyning. Gjenoppbyggingen av dette utstyret
regnet man med ville koste 6 mill. kroner.84 En av de allierte aksjoner som førte til
store ødeleggelser, var flyangrepet på Vemork kraftstasjon i november 1943. Også
noen av NVEs anlegg ble påført skader. Kraftverket i Glomfjord ble sterkt skadet ved
en sabotasjeaksjon 20./21. september 1942. Aksjonen førte til tre måneders stans, reparasjonsutgifter på mer enn 80 000 kroner og 200 000 kroner i tapt strømleie. En
sabotasjeaksjon mot statens nye transformatorstasjon ved Minnesund i september
1944 ødela en transformator og fem master på linjen mot Gjøvik. Hensikten med
aksjonen var å få stoppet leveransene av kraft til Raufoss Ammunisjonsfabrikk, men
dette var lite vellykket da Raufoss ble koplet over på Mesna kraftverk i Lillehammer.
Det ble også gjort sprengningsforsøk mot ledningene fra Hakavik til Asker og fra
Nore til Oslo uten at dette førte til nevneverdig skade.
I tillegg til de materielle ødeleggelser krigen påførte NVEs anlegg, kom flere typer
ekstraordinære utgifter. Okkupasjonsmakten rekvirerte elektrisk energi ved flere
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kraftverk, og utgiftene til luftvern og vakthold ved kraftanleggene var allerede i 1943
kommet opp i over 300 000 kroner.
Tyskernes lettmetallplaner fikk konsekvenser for utviklingen av statkraftengasjementet både på kort og lang sikt. NVE mistet Mår til Nordisk Lettmetall. Dette skulle vise seg også å ha konsekvenser på lang sikt. Nordisk Lettmetall lot Hydro foreta
byggingen av kraftanlegg, reguleringen og ledningsbygging. Som vi skal se i kapittel
10, bidro dette til å knytte Mår-kraften til Hydro også etter krigen. I samme kapittel
skal vi vise hvordan Nordag-prosjektet i Aura og Sunndalsøra bidro til at Aura-utbyggingen ble en av de første store statkraftutbyggingene etter frigjøringen. På kort
sikt var det særlig anlegget i Glomfjord som fikk merke tyskernes nærvær gjennom
Nordags engasjement for å utvide både aluminiumsfabrikken og kraftstasjonen.
Virksomheten som Nordag satte i gang i Glomfjord, bygde på en avtale med staten.
Tyskerne ønsket ikke bare å utvide kapasiteten ved kraftverket fra 70 til 95 MW. De
ville også utvide produksjonen av aluminium med tre elektrolysehaller à 8000 tonn.
Før sabotasjeaksjonen mot Glomfjord 20./21. september 1942 var to elektrolysehaller

SLUTT PÅ STATKRAFTVERKENES AVSETNINGSPROBLEMER
Fra midten av 1930-årene tok salget av statskraft seg godt opp. Allerede i 1941 ble all kraft fra
Nore og Mørkfoss–Solbergfoss avsatt som fastkraft. Salg av fastkraft fra Østlands-verkene i
1941–42 var, etter tilkoplingen av 6. aggregat fra Nore I, fastsatt slik:
Avtaker
Oslo Lysverker
Aker elektrisitetsverk
Buskerud elektrisitetsforsyning
Drammen elektrisitetsverk
Vestfold kraftselskap
Toten kommunale elektrisitetsverk
Gjøvik kommunale elektrisitetsverk
Raufoss Ammunisjonsfabrikk
Norges Statsbaner
Til sammen

MW
57
2
10,5
5
12
2
3,5
2
13
130

I tillegg ble det solgt spillkraft og mindre kraftmengder etter en KWh-pris av 0,3 øre. De
største avtakerne var:
Samkjøringen
Skienfjordens kommunale kraftselskap
Nore kommunale elektrisitetsverk

Follum Træsliberi
Christiania Spigerverk
Norsk Folkemuseum
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nesten produksjonsklare, og transformator- og likeretteranlegget var på plass. Med
endringer i planene i 1943 ble utstyret tatt ned og sendt til Tyskland. Etter dette avviklet Nordag sitt engasjement i Glomfjord. Tilsynet med Nordags verdier ble overlatt Haugvik Smelteverk. I 1945 var likevel arbeidet med utvidelsen av kraftverket
kommet temmelig langt. Reguleringsarbeidene i fjellet var på det nærmeste ferdige,
det samme var rørgaten til de to nye turbinene. Begge turbinene og en generator var
allerede på plass i Glomfjord, mens en generator var betalt og sto ferdig i Sveits.
I krigsårene økte den norske elproduksjonen fra 10,2 til 11 TWh, dvs. med åtte
prosent. Økningen i installert generatorkapasitet var noe større. Ser vi på den faktisk
installerte generatorkapasiteten, økte denne fra 1940 til 1945 med 12 prosent. Tar
vi også hensyn til en rekke av de større anlegg som bare nesten ble ferdiggjort under krigen, var økningen omkring 30 prosent.85 Det høyspente ledningsnettet økte
med 11 prosent i krigsårene, og det lavspente noe mer. Av stor betydning for forsyningsforholdene var vassdragsreguleringene som ble gjennomført i de fem årene. Av
energiinnholdet i magasinene på Østlandet i 1945 var 20 prosent kommet til under
krigen.86
Men forbruksutviklingen var svært ulik for storindustri og alminnelig forsyning.
I en forstand trakk alminnelig forsyning fordel av krigen. Storindustrien fikk nemlig
redusert sitt kraftbehov fordi den hadde vanskelig for å skaffe råstoff, og fordi den
var utsatt for alvorlige sabotasjeaksjoner. Det betydde at alminnelig forsyning kunne
overta noe av den kraften som var beregnet til storindustrien. Men her var også behovet for kraften sterk på grunn av kullmangelen.
Hovedtyngden av statkraftengasjementet var konsentrert på Østlandet, og her steg
det alminnelige vinterforbruket med hele 55 prosent fra 1938/39 til 1944/45, mens
sommerforbruket steg med 41 prosent. Økningen hadde vært jevn i hele perioden,
med noen markerte unntak: Våren og sommeren etter 9. april 1940 gikk som vi har
sett, forbruket markert ned. Vinteren 1940/41 var svært kald, og forbruket var tilsvarende høyt. Vinteren etter var det rasjonering og lavt forbruk på grunn av vannmangel.87 Tre gode vannår var forutsetningen for en sterk forbruksvekst i alminnelig
forsyning totalt de tre siste krigsårene. Også utenfor Østlandet steg forbruket innen
alminnelig forsyning med temmelig nær 50 prosent i de fem krigsårene.88
Det var ingen stor andel av elproduksjonen som ble forbrukt av de flere hundre tusen tyskerne som var stasjonert i Norge under okkupasjonen. Overingeniør
Trygve Sorteberg i NVE mente i 1945 at tyskernes elforbruk til oppvarming av brakker o.l. neppe utgjorde mer enn fem prosent av landets totale kraftproduksjon.89 I
en annen sammenheng anslo han tyskernes elforbruk utenfor Østlands-området til
ni prosent av totalforbruket. Noen steder var imidlertid okkupasjonsmaktens andel
av forbruket svært høyt, i Tromsø og Narvik var den ca. 30 prosent av forbruket.
Sorteberg påpekte dessuten at tyskerne tvang elektrisitetsverkene til å levere kraft
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til bedrifter som de hadde spesiell interesse av skulle holdes i gang og som normalt
skulle ha brukt kull. Dette kunne gå sterkt ut over elverkenes mulighet til å levere
kraft til andre formål. Strømrasjonering var en del av hverdagen for mange.

SYS T E M KA M P O G K U LT U R KO L L I SJ O N
Det eksisterte en påfallende motstandskraft i det «gamle» vannkraft- og elektrisitetsregimet, ikke minst i de juridiske, normative og politiske elementer som var knyttet
til konsesjonslovene. Mens sterke krefter i mellomkrigstiden hadde arbeidet for å
endre konsesjonslovene og legge til rette for utenlandske investeringer og ny storindustri, førte okkupasjonsmaktens økonomiske politikk til en revitalisering både av
konsesjonslovene og av de verdier som hadde motivert dem.
Tyskerne klarte i liten utstrekning å realisere sine planer. Ingen ny kraftkrevende
industri ble ferdigstilt – selv om prosjektene flere steder kom et godt stykke på vei.
Planene om krafteksport kom ikke lenger enn til noen tyske forsøk med overføring
av høyspent likestrøm. Det ble dannet et norsk-tysk fellesorgan for å planlegge og
samordne landets kraftutbygging: Arbeitsgemeinschaft. Men ønsket om å få til en
sentral koordinering og rasjonalisering av elforsyningen førte ikke til noe annet enn
papirplaner og krav om mindre justeringer av enkelte kraftselskapers utbygginger.
Det var mange grunner til at de tyske planene ikke ble virkeliggjort. Mangel på
råstoff, materialer og kvalifisert arbeidskraft betydde kanskje mest. Sabotasje og allierte aksjoner spilte en rolle – og var for eksempel avgjørende for at det store prosjektet til Nordisk Lettmetall på Herøya med utbyggingen av Mår kraftanlegg stoppet i 1943. Men som et viktig tillegg til disse forklaringene må vi trekke fram selve
det «momentum», den treghet, som var knyttet til det norske elforsyningssystemets
oppbygging og historie. Den tyske politikken kom i konflikt med viktige føringer og
institusjonelle ordninger i det norske elsystemet – og gikk på tvers av interesser og
normer som hadde bidratt til å forme dette systemet.
Det norske systemet hadde tidligere åpnet for temmelig betydelige utenlandske
investeringer i norsk vannkraft. Men denne åpenheten var blitt korrigert og formidlet gjennom en konsesjonslovgivning som var blitt brukt aktivt for å sette grenser og
vilkår for den utenlandske kapitalens utnytting av de nasjonale vannkraftressursene.
Normene om nasjonal kontroll med vannkraften hadde ikke bare nedfelt seg i et
system av rettsregler, men var også blitt del av en politisk kultur som hadde betydelig feste i alle politiske partier – også i NS. Tyskernes ønsker om eierstruktur og produksjonsinnretning for den kraftkrevende industrien utfordret de nasjonale normer
og interesser som var knyttet til vannkraften og elforsyningen. Det samme gjorde
planene om krafteksport. I tillegg ble krafteksporten også sett på som en trussel mot
framtidige kraftleveranser til den allerede etablerte kraftkrevende industrien.
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Konsesjonslovgivningen hadde imidlertid også et sosialt og et videre næringspolitisk aspekt. Den forutsatte et skille mellom den private utnyttingen av vannkraften til storindustrielle formål og den offentlige forsyningen av kraft til småindustri,
jordbruk, håndverk og hushold. Innenfor denne todelingen var det den siste sektoren, den såkalte alminnelige forsyning, som var blitt prioritert. Ved den sterke tyske
vektlegging på storindustriell utbygging ble derfor også disse verdier og interesser
utfordret. Det ble blant annet reagert negativt på at det i løpet av kort tid skulle
bygges opp forholdsvis betydelige, ensidige industristeder. Et motiv for konsesjonslovgivningen 1906–17 hadde nettopp vært å sikre en moderat, eller balansert, industrialisering. Nå måtte dette målet forsvares på nytt.
Norsk elforsyning var et desentralisert system hvor koordineringen innenfor
systemet i hovedsak skjedde gjennom frivillig samarbeid. Systemets lokale aktører
ønsket å opprettholde sin råderett og lot seg vanskelig innordne under tyskernes
ambisjoner om en sentralisert energiplanlegging.
Men deler av det norske elsystemet samspilte også med de tyske okkupantene. Det
fantes allerede før okkupasjonen aktører som hadde prøvd å bryte de institusjonelle
beskrankningene i norsk elforsyning, for hvem ord som krafteksport, storindustri,
sentralisering og rasjonell planlegging hadde en særlig god klang. Noen av representantene for disse interessene utgjorde i kortere eller lengre tid okkupantenes mer
aktive vannkraftpolitiske samarbeidspartnere.90
Et minimum av samarbeid med tyskerne og NS var dessuten en forutsetning for
en rimelig normal drift av landets kraftverk – til befolkningens beste.
Statkraftengasjementet utviklet seg under okkupasjonen langt på vei i en retning
som var trukket opp allerede før krigen. Tidligere planer og beslutninger knyttet til
Numedalslågens regulering og en videre utbygging av Nore-fallene med overføringsanlegg ble realisert. Tempoet ved enkelte byggeprosjekter var riktignok preget av
mangel på materiell og arbeidskraft. Men NVE bygde likevel langt mer i de fem okkupasjonsårene enn i de tolv årene fra Nore var ferdig i 1928 og fram til krigsutbruddet i 1940. Økningen var kommet som et resultat av de endrede økonomiske forhold
i annen halvdel av 1930-årene, men ble politisk fulgt opp av okkupasjonsmakten.
Samtidig ble NVE på flere måter trukket inn i arbeidet med tyskernes lettmetallplaner. De ble engasjert gjennom sin saksbehandling av konsesjonsspørsmålene. De
ble også berørt – som i tilfellet Mår, Osa og Glomfjord – som vannfalls- eller kraftverkseier. Det tyske engasjementet fikk dessuten konsekvenser for statkraftengasjementet etter krigen, særlig som en følge av tyskernes prosjekter i Mår og Aura.
Statens rolle i kraftforsyningen var under diskusjon i de fem okkupasjonsårene.
Sterke krefter, blant annet innenfor NS, mente at staten burde stå som eier av de
kraftverk som skulle levere elektrisitet til den tyske aluminiumsindustrien – ja, av
alle samfunnsviktige kraftverk.
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Det bidro til å styrke den norske motstanden mot den tyske vannkraft- og elektrisitetspolitikken at tyskerne manglet innsikt i det norske systemets egenart. Tyskerne
hadde liten forståelse for betydningen av «tverrkulturell kommunikasjon». De projiserte sin tyske økonomiske og kulturelle forståelsesform over på norske forhold.
Dette kom blant annet til uttrykk i tyskernes planer om samarbeid mellom stat og
private, om å kople private og offentlige interesser i ett elforsyningsselskap med privat eierform. Men det var forskjell på tyskernes forståelse for norsk egenart. I forhold til det norske vannkraftsystemet syntes for eksempel Reichskommissar Josef
Terboven å ha hatt langt mer innsikt i særegne norske forhold enn for eksempel
lederen av det tyske aluminiumsprogrammet dr. Heinrich Koppenberg.
I hovedsak opprettholdt NVE den samme rolle som kraftverksforvalter under
krigen, som den hadde hatt i årene før krigsutbruddet. Først etter krigen fikk føringene fra tyskernes energipolitikk under okkupasjonen konsekvenser for statkraftengasjementet. Staten fikk en ny rolle i forhold til storindustrien.
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Kapittel 10
1945–47: En industrivennlig
kraftpolitikk

De to første etterkrigsårene innleder en ny formativ periode i utviklingen av norsk elforsyning. Det nye var først og fremst at staten aktivt tok i bruk sine vannkraftressurser for å fremme det som
samtiden kalte kraftslukende storindustri.
Det var Arbeiderpartiet som gikk i spissen for denne politikken.
Partiets syn ble godt oppsummert av handelsminister Lars Evensen
i juli 1947: «Vi ser det slik, at en videre økonomisk framgang for
land og folk er nøye forbundet med vår egen evne til i større grad
enn før å utnytte landets kraftkilder og råstoffer. Vi må søke å finne
fram til industrier som faller naturlige for Norge, enten i tilknytning til kraftkildene eller til råstoffene … Jeg ser derfor kraftverkutbyggingen som nøkkelen til en videre industrialisering i Norge.»
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L
Lars Evensen (1896–1969), til venstre, sto
sentralt i utformingen og gjennomføringen av
Arbeiderpartiets industripolitikk etter krigen og
samarbeidet nært med NVEs generaldirektør
Fredrik Vogt. Evensen var handelsminister
til 1947 og industriminister til 1953. Han
hadde en lang karriere fra fagbevegelsen bak
seg. Her sammen med Erik Brofoss som var
finansminister fra november 1945 frem til han ble
handelsminister i desember 1947.

ars Evensen, som hadde NVE under sitt departement fra 1946, la spesiell
vekt på at landet trengte industri som ga høy produksjonsverdi pr. ansatt.
Utvikling av slik kapitalintensiv industri var «linjen i den industripolitikk
som jeg mener vi er nødt til å prøve å følge, om vi skal kunne klare ikke
bare å beholde den levestandard vi har, men også skape grunnlag for å nå videre».
Statkraftengasjementet var fra begynnelsen ment å sikre billig og tilstrekkelig
kraft til forbrukerne innen alminnelig forsyning. Selv kjøpet av Glomfjord i 1918 ble
begrunnet slik. Her skulle staten tjene penger på å selge kraft til storindustrien, men
overskuddet skulle i neste omgang kunne brukes til å skaffe billig elektrisk kraft til
håndverk, småindustri og gårdsbruk og til trivsel og velferd i hjemmene.
Med en rekke stortingsvedtak fra sommeren 1945 til høsten 1947 endret statkraftengasjementet karakter. Det synes nesten snudd på hodet. Nå var det storindustrien
som skulle nyte godt av mye og billig statskraft. Kraften fra Tyin skulle gå til aluminiumsproduksjon i Årdal. Norsk Hydro fikk tildelt kraft fra Mår og fra Glomfjord.
Jernverket skulle ha kraft fra statens anlegg i Røssåga, og kraftkrevende industri var
forutsatt som en betydelig framtidig avtaker av statskraft fra Aura. De som forvaltet
statens kraftverk i NVE, måtte tilpasse seg denne nye politikken. Men de gjorde det
ikke uten motstand.

H I ST O R I SK E L I N J E R
I A R B E I D E R PA RT I E T S
VA N N K R A F T P O L I T I K K
Arbeiderpartiets nye statkraftpolitikk
var ikke klar som «konsept» allerede
ved fredsslutningen. I Arbeiderpartiet
fantes det også dem som var motstandere av å prioritere storindustrien i den
økonomiske politikken. Og i den første
etterkrigstiden var det ulike syn på om
det skulle satses mest på hjemmemarkedsindustrien eller på eksportindustrien.1 At nettopp staten skulle bli en viktig
leverandør av kraft til storindustrien,
var heller ingen selvfølge. Den nye politikken ble formet steg for steg.
Partiets arv fra fortiden var tvetydig.
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Etter at Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten i 1935, hadde ikke partiet ført en
elektrisitetspolitikk som representerte noe prinsipielt nytt. Regjeringen Johan Nygaardsvold videreførte stort sett den linje som Venstre under Gunnar Knudsens ledelse hadde trukket opp. På grunn av de bedrede konjunkturene fra omkring 1933
kunne regjeringen satse mer penger på elektrifisering, men satsingen gikk i gamle
spor. Et eksempel på dette var ordningen med statsstøtte til elforsyningen som ble
vedtatt i 1938.2 Regjeringen understreket i sin proposisjon at de anlegg som skulle
komme i betraktning, i første rekke måtte «ta sikte på det rent borgerlige behov».
Mer oppsiktsvekkende var det kanskje at regjeringen ikke engang foreslo at staten
skulle utarbeide en plan for elektrifiseringen. Distriktene skulle stå fritt til å ordne
seg slik de selv fant det best.
For partiets kommunal- og agrarsosialister var nok dette en tilfredsstillende linje.
Men det fantes folk i partiet med større vyer. I 1933 hadde journalisten Ole Colbjørnsen i Arbeiderbladet og geografen Axel Sømme lagt fram «En norsk 3-årsplan».
Planen fikk stor betydning for den politiske debatten i partiet. Planen var først og
fremst en kriseplan, men anviste også en vei for økonomisk videreutvikling av landet med vekt på statlige initiativ, store enheter og ny teknologi.3 I 1934 ble Teknisk
Forening av DNA stiftet, og foreningen kom til å videreføre arbeidet med tankene
fra 3-årsplanen.
Foreningen arbeidet også med elektrisitetsspørsmålet. Det var enighet om at
vannkraften måtte utnyttes for å sikre økonomisk vekst. Men å finne lønnsomme
bruksområder for store mengder elektrisitet var ikke lett. Det hadde lenge vært et
problem både for fossekompanier og vanlige elverk, og det var tydelig også et problem for Arbeiderpartiets tekniske forening.
I foreningen var det en gruppe som la mest vekt på mulighetene for storindustri,
mens en annen gruppe understreket mulighetene for økt forbruk innenfor alminnelig forsyning. En studiegruppe i foreningen som skulle utrede bruken av «Norges
naturlige ressurser» var ledet av den tidligere Hydro-ingeniøren Thomas Chr. Hagemann. I foredraget «Norges vannkraft, dens nuværende og fremtidige utnyttelse»
fra 1935 pekte Hagemann på at de aller fleste norske hjem var elektrifisert, og at det
derfor ikke ville finne sted noen større kraftutbygging for lys og varme i hjemmene i
den nærmeste framtid.4 På grunn av overgangen fra produksjon av mekanisk til kjemisk tremasse, cellulose, i treforedlingsindustrien ville heller ikke kraftbehovet øke
der. Det samme gjaldt den alminnelige kjemiske og mekaniske industri. Til jernbanenes elektrifisering trengtes det bare små kraftmengder som kunne tas fra de eksisterende fordelingsnett. «Helt annerledes stiller forholdene sig når man betrakter de
elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrier,» mente Hagemann. Den økonomiske fordel Norge hadde i sin billige vannkraft kunne «kun utnyttes i forbindelse
med elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrier». Selv om Norge utvidet
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Erik Brofoss (1908–79) arbeidet i London under
krigen sammen med blant annet Fredrik Vogt
med å planlegge gjenoppbyggingen av norsk
industri. Brofoss var finansminister fra november
1945, handelsminister fra desember 1947 til
1954, formann i Norges Banks direksjon til 1970
og senere direktør i IMF, det internasjonale
valutafondet.

produksjonen av de tradisjonelle produktene på
dette området med 50 prosent, ville det utgjøre
en så liten del av verdens samlede produksjon at
verdenshandelen ikke ville bli synderlig forstyrret. Hagemann la også vekt på at det måtte bygges et jern- og stålverk.
I 1936 kom skriftet «Plan i elektrisitetsforsyningen», utarbeidet av foreningens elektrisitetskomité, som lanserte et program for å øke
produksjonskapasiteten for elektrisk kraft med
vel 50 prosent i løpet av ti år. Foreningens elektrisitetskomité var ledet av driftsbestyreren ved
elverket i Horten, ingeniør E. Frogner, men også
Colbjørnsen var med. I komiteens plan ble mulighetene for ekspansjon i den kraftkrevende
storindustrien sett på som svært begrenset fordi
«de utenlandske selskaper som eier vår elektrokjemiske og elektrometallurgiske industri har
sluttet sig sammen i pris- og produksjonskarteller». Eller som det het i et tillegg til planen: «De
store kraftslukende eksportindustrier kan vi
dessverre ikke gjøre regning på å kunne utvide
noe synderlig i den kommende tid. Markedet
svikter, og de nuværende bedrifter er så svinebundet til internasjonale interesser og karteller
at ekspansjonen også av denne grunn er meget
vanskelig.» Derfor var det først og fremst hjemmemarkedsindustrien som kom i betraktning,
«enn skjønt vi bør kunne regne med en viss økning i utførselen av visse av storindustriens produkter». Men primært var det store muligheter
for en økning av elforbruket i alminnelig forsyning, særlig til koking og oppvarming.5
Under krigen ble både landets industriutvikling og elforsyning diskutert i mange
fora, men kanskje særlig i miljøet knyttet til den industrikomiteen som ble nedsatt
av Forsyningsdepartementet i London sommeren 1943. Komiteens leder var professor Fredrik Vogt. Vogt hadde vært rektor ved NTH fram til høsten 1942 da han
hadde gått av i protest mot et utspill fra de nasjonalsosialistiske myndighetene. Han
var en fremragende fagmann og en internasjonal kapasitet på spørsmål som gjaldt
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kraftutbygging. Blant industrikomiteens medlemmer var også juristen og økonomen Erik Brofoss som var byråsjef i Forsyningsdepartementet, og Konrad Nordahl
fra LO. I komiteens arbeidsutvalg satt Vogt, Brofoss og overingeniør, senere forskningsdirektør, Nicolai Stephansen fra Norsk Hydro.6
Det ble nedsatt en underkomité som skulle skaffe oversikt over de kraftverksutbygginger som tyskerne hadde satt i gang under krigen, og foreslå hvordan disse
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anleggene skulle brukes etter krigen. I denne vannkraftkomiteen satt blant annet
Vogt, Stephansen og Nordahl.
Også her ble spørsmålet om anvendelsesområder for vannkraften reist. I løpet
av høsten 1943 hadde Vogt utarbeidet en rekke notater som redegjorde for de store
tyske kraftutbyggingene under krigen, og som drøftet bruksområder for den nye
produksjonskapasitet disse representerte. Det er slående hvordan notatene foregrep
de faktiske prioriteringene i de første etterkrigsårene.
Vogt mente at de tyske elforsyningsanleggene fortrinnsvis måtte søkes industrielt
utnyttet til lettmetall eller annen storindustri etter krigen.7 Også Mår, som før krigen
var planlagt å skulle levere til alminnelig forsyning på Østlandet, burde helst brukes
til storindustri.8 Glomfjords isolerte beliggenhet gjorde dette kraftverket uegnet til
annet enn levering til storindustri. Hvis man ikke fikk avsatt kraften til produksjon
av lettmetall, var det naturlige alternativ levering til det påtenkte jernverket. Spesielt
interessant er Vogts vurdering av Aura. Etter at Vogt i 1947 overtok som generaldirektør i NVE, kom han, som vi skal se, i konflikt med synspunktene til sin forgjenger
Rogstad og til kraftverksjef Holst om dette prosjektet. Vogt hevdet i sitt notat fra
1943 at vassdraget var «meget gunstig for en meget stor kraftavtager, hvilket praktisk
talt vil si storindustri, som f. eks. lettmetallfabrikasjon».9 I det hele tatt var det ikke
naturlig å videreføre de tyske byggearbeidene «uten at man kan peke på utnyttelse
til storindustri … dette særlig da avstanden til de store avtagere til ‘alminnelig bruk’
er meget stor».10
Andre utredninger fra folk i London-miljøet vektla også storindustrien. Hydros
Nicolai Stephansen utarbeidet en rapport om nitrogenindustrien der han konkluderte med at «den norske kvelstoffindustrien vil stå seg godt etter krigen, og vil
kunne fortsette å bli en betydningsfull eksportindustri til gavn for landet».11 Avsetningsmarkedene var riktignok en klar usikkerhet. Stephansen tok forbehold om at
det kom i stand «internasjonale (eller interallierte) avtaler mellom produsentene
og konsumentene så en for alle parter ødeleggende kamp kan unngås».12 Også Vogt
var bekymret for avsetningsmulighetene. Den kanskje viktigste forberedelse man
kunne gjøre fra norsk side under krigen var å «tilrettelegge for eksport fra vår elektrokjemiske og metallurgiske industri i den utstrekning det nå kan gjøres ved avtaler
ute».13
I New York satt finansråd Ole Colbjørnsen og hadde et langt mer pessimistisk syn
på storindustriens muligheter – i tråd med de synspunkter som tidligere var kommet fram i Teknisk Forenings elektrisitetsplan. Når det gjaldt karbid og aluminium,
var det særlig i USA og Canada skjedd en «kolossal utvidelse» av produksjonen
under krigen, og det ville etter krigen antakelig vise seg vanskelig selv å nå opp
til det gamle produksjonsnivået i Norge.14 Som i elektrisitetsplanen, la Colbjørnsen
vekt på mulighetene for å få avsetning for enkelte kraftkrevende produkter på hjem-
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memarkedet – som jern og kunstgjødsel. Men fortsatt var det alminnelig forsyning
som skulle sikre at de økonomiske verdier i vannkraften ble realisert: «Det synes
imidlertid klart det er det alminnelige behov man må se hen til for utbygging og
avsetning av virkelig svære kraftmengder i Norge.» Colbjørnsen understreker særlig
den betydning koking i hjemmene kunne få for økt elforbruk.
Historikeren Tore Jørgen Hanisch mener at regjeringen i 1945 og 1946 hadde en
litt famlende holdning og en «blandet strategi» når det gjaldt prioriteringen mellom
eksportindustri og hjemmemarkedsindustri.15 Den samme dobbelte, eller «famlende», holdningen gjorde seg gjeldende i elektrisitets- og statkraftpolitikken. En fløy
i partiet prioriterte borgerlige behov og hjemmemarkedsindustri, en annen vektla
den storindustrielle eksportindustrien. Vi skal i dette kapitlet se hvordan statkraftengasjementet gradvis utviklet seg til fordel for storindustrien.

N V E – E N « G A M M E L » E TAT
NVE var ingen pådriver for prioritering av storindustrien, tvert imot. Her var det
paralleller til den første formative perioden fra 1906 til 1920. Det var politikerne,
ikke fagfolkene i administrasjonen, som også den gang gikk i spissen for omstruktureringen av det statlige engasjementet innenfor elektrisitet og vannkraft. Kanaldirektør Gunnar Sætrens avgang i 1907 var et symbolsk uttrykk for at politikerne
hadde initiativet, ikke byråkratene.
I 1945 var NVE preget av det gamle vannkraftregimet og ytte en tydelig motstand
mot den omlegging som politikerne krevde. I tillegg manglet etaten de menneskelige ressurser som trengtes for å gjennomføre de nye og store oppgaver etaten fikk
ansvaret for.
Med røtter tilbake til «Canal-Directionen» av 1804 kunne NVE kalles en «gammel» etat. Etter frigjøringen framsto imidlertid NVE som gammel også på en annen
måte. Ved utgangen av 1946 var 73 prosent eller 38 av NVEs 52 ingeniører over 50 år.16
NVEs generaldirektør Olaf Rogstad var 68 år i 1945. Han ble ansatt i Kanalvesenet i

NVEs AVDELINGSSJEFER I 1946
Fra 1935 var NVE organisert i avdelinger. I 1946 var avdelingene ledet av følgende personer:
Johan Collett Holst, født 1878, kraftverksjef, konstituert 1935, sjef for Kraftverksavdelingen.
Olaf Elverum, født 1885, overingeniør, konstituert 1922, sjef for Vassdragsavdelingen.
Johan Aastad, født 1878, overingeniør, konstituert 1921, sjef for Den hydrografiske avdeling.
Tolle Hagbart Aspestrand, født 1881, overingeniør, konstituert 1922, sjef for Tilsynsavdelingen.
Trygve Sorteberg, født 1893, overingeniør, konstituert 1935, sjef for Elektrisitetsavdelingen.
Olaf Tronsgaard, født 1895, overingeniør, konstituert 1946, sjef for Forbygningsavdelingen.
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Olaf Rogstad (1877–1969) var generaldirektør
i NVE fra 1925 til 1947, bortsett fra årene
1942–45, da Hans Skarphagen var innsatt som
etatens leder. Rogstad var utdannet ingeniør
ved Trondhjems tekniske Læreanstalt i 1898
og begynte umiddelbart i Kanalvesenet. I 1907
ble han sjef for Den hydrologiske avdeling i
Vassdragsvesenet.
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1898. Fra omorganiseringen i 1907 hadde Rogstad ledet Vassdragsvesenets
hydrologiske avdeling, og da NVE ble dannet i 1920, fikk han jobben som
vassdragsdirektør. I 1925 overtok han etter Birger Stuevold-Hansen som
generaldirektør og fungerte i denne stillingen til 1947, bortsett fra årene
1942–45 da Hans Skarphagen ledet etaten. Rogstad var nok først og fremst
en dyktig hydrolog. I motsetning både til sin forgjenger Stuevold-Hansen
og sin etterfølger Fredrik Vogt sto han sjelden fram offentlig for å målbære
etatens eller egne synspunkter på elforsyning eller vassdragspolitikk.
Lederen av Statkraftverkene, kraftverksjef Johan Collett Holst, var lenge
mer utadvendt og offensiv enn Rogstad. I faglige fora formulerte han ofte
klare synspunkter på etatens rolle og hva som etter hans mening var en
fornuftig vannkraftpolitikk. Her liknet han på mange måter sin forgjenger
Ingvar Kristensen. Men Holst var 67 år i 1945 og må også ha vært preget av
de mange årene med stagnasjon og motbør for statkraftengasjementet.
NVE hadde helt fra dannelsen i 1920 fått redusert sin bemanning, og
mulighetene for avansement hadde derfor hele tiden vært minimale. De
mange nye arbeidsoppgavene i annen halvdel av 1930-årene og under krigen ble drevet av det gamle faste personalet og ved midlertidig ansatte
ingeniører som ble lønnet over anleggenes budsjetter. Etter frigjøringen
forverret situasjonen seg. NVE mistet en rekke midlertidige og faste ansatte ingeniører. Høsten 1946 manglet Hovedstyret folk til i alt 28 av de 78
budsjetterte ingeniørstillingene. Først og fremst var bygningsingeniører
en mangelvare. Tallet på budsjetterte stillinger var altså ikke hovedproblemet, men å få kvalifiserte folk til å fylle dem. Hovedstyret så i denne
situasjonen liten hensikt i å be om ytterligere forsterkning av personalet
ved Kraftverksavdelingen, «så ønskelig det enn er for arbeidet med statens
vassfall».17 Problemet lot seg bare løse ved en vesentlig bedring av lønnsvilkårene.
Særlig var det viktig å kunne tilby de yngre ingeniørene bedre avansementsmuligheter.
Den som kanskje følte presset aller hardest, var kraftverksjef Holst selv. Med sin
hydrologiske bakgrunn kunne ikke Rogstad bidra stort med kvalifiserte innspill til
de mange sakene etaten ble forelagt om landets elforsyning. Holst måtte stadig bære
byrdene på dette området. Fra 1935, da NVE hadde fått sin nye organisasjonsstruktur, var kraftsalget fra Nore blitt firedoblet. Produksjons- og overføringskapasiteten
var økt tilsvarende. Avdelingen hadde ansvaret for vedlikehold av 600 kilometer
ledningstrasé. Kraftverksjefen mente at avdelingens arbeidsmengde var blitt tredoblet siden 1935 uten at mannskapsstyrken hadde økt.18 Kraftverksavdelingen hadde
26 stillingshjemler i 1945, hvorav tre stillinger var ubesatt. Avdelingens ledelse besto
ved siden av Holst av tre overingeniører:
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– Karl Baalsrud, vannbyggingstekniske spørsmål,
– Hans Sørbye, maskintekniske spørsmål,
– Jens Hjort, elektrotekniske/driftstekniske spørsmål.
Jens Hjort som skulle ta seg av driftstekniske oppgaver, ble fra 1939 trukket inn ved
planleggingen og utvidelsene ved Nore I og nybyggingen ved Nore II. Holst måtte
derfor selv ta ansvaret for driften – ved siden av sitt arbeid som avdelingsleder. Holsts
budsjettinnstilling for 1945–46 levnet ingen tvil om at det hastet å få avlastning gjennom ansettelse av en ny elektroteknisk overingeniør. Skulle Kraftverksavdelingen
klare å løse oppgavene som den var pålagt, var det «uomgjengelig nødvendig at økt
habil hjelp skaffes» hvis man ville unngå at «viktige samfundsinteresser skal unødig
skades».19 Holst fikk innvilget sitt ønske.
Ingeniørene i NVE var altså ikke bare gamle, de hadde også i stor grad vært forhindret fra det som under normale forhold ville ha vært en rimelig karriere. Begge
deler satte sitt preg på bedriftskulturen. Etaten kunne vanskelig fungere som det
dynamiske og initiativskapende redskap som politikerne trengte. I tillegg var altså
etaten, som skulle gå i spissen for landets elektrifisering, alvorlig underbemannet. I
ledelsen for statkraftengasjementet sto en mann som mot slutten av sin karriere var
blitt pålagt arbeidsbyrder som det var urimelig å forvente at han skulle klare å løse
på en tilfredsstillende måte.
Skiftet fra generaldirektør Olaf Rogstad til generaldirektør Fredrik Vogt i april
1947 symboliserte på mange måter at etaten ble trukket inn i en ny tid. Året etter
gikk også kraftverksjef Holst av. En egen bygningsavdeling ble nå opprettet for å
lede de store nyanleggene Aura og Røssåga.

M Å R : G J E N N OM B RU D D E T F O R E N
I N D U ST R I V E N N L IG STAT K R A F T P O L I T I K K
Den første kontrakten etter krigen om levering av statskraft til storindustri gjaldt
levering fra Mår kraftverk i Telemark til Norsk Hydro. Historien om denne kontrakten viser at den ikke ble arbeidet fram av et målbevisst Arbeiderparti. Den var
et resultat av føringer skapt under krigen og av Hydros planer og initiativ – og av
landets behov for valuta. Men Hydros initiativ passet også inn i det som etter hvert
ble Arbeiderpartiets politiske og økonomiske prioriteringer.
Med tanke på hvor sterkt det under okkupasjonen fra norsk hold var blitt understreket at Mår burde forbeholdes alminnelig forsyning, kan det synes underlig
at tanken om å nytte deler av Mår-kraften til storindustri ble aktualisert. Hensynet
til alminnelig forsyning hadde også stått sentralt for departementet og Stortinget da
staten hadde kjøpt fallrettigheter i vassdraget i 1920. I 1938 hadde kraftverksjef Holst
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Røssvatnet i Nordland før utbyggingen av
Røssåga.

lagt fram en plan for å bygge ut Mår til alminnelig forsyning. Planen var tenkt realisert etter at Nore II og Oslo Lysverkers anlegg i Hol var fullt belastet. Krigen hadde
forhindret at planene var blitt lagt fram for Stortinget.
Etter frigjøringen beslagla Direktoratet for fiendtlig eiendom de tyske interessene
i Nordisk Lettmetall, og selskapet ble satt under offentlig forvaltning. En kongelig
resolusjon av 7. desember 1945 bestemte at statens kontrakter med Nordisk Lettmetall ikke skulle godkjennes fordi de var blitt påtvunget av okkupasjonsmakten. Heller ikke konsesjonen på kraftledningen fra Vestfjorddalen til Herøya ble godkjent.
Kraftledningen var ferdig bygd og tilfalt nå staten.
Det var bred enighet om at anleggsarbeidene ved Mår måtte gjenopptas i fullt omfang, og at anlegget skulle tilfalle staten. Man regnet med at det ved full anleggsdrift
skulle kunne fullføres i løpet av høsten 1948. I første omgang fikk Hydro fullmakt til
å fortsette en del av de reguleringsarbeider som var påbegynt under okkupasjonen.
Hydro hadde på vegne av Nordisk Lettmetall både ledet anleggsarbeidene ved Mår
og byggingen av kraftledningen til Herøya. Nå fikk Hydro garanti for at utgiftene til
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disse nye arbeidene ville bli refundert, men NVE fikk ansvaret for å føre tilsyn med
Hydros arbeid.
Snart ble det klart at det ville være hensiktsmessig å la Hydro overta ansvaret for
byggingen av hele kraftverket. Med sin sparsomme bemanning og sine mange oppgaver ville ikke Kraftverksavdelingen i NVE kunne ha påtatt seg å bygge ut Mår slik
at anlegget sto ferdig i 1948. Det var forutsatt at NVE skulle ha ansvaret for planleggings- og anleggsarbeidet, og at etaten skulle gjennomgå planene blant annet for å
sikre at anlegget ble tilpasset hensynet til alminnelig forsyning. Det som allerede var
gjort ved anlegget, syntes imidlertid å ha bundet utformingen av anlegget til Hydros
tidligere planer.20
Samtidig som NVE og Hydro startet forhandlinger om en kontrakt for Hydros utbygging, innledet Hydro også direkte forhandlinger med regjeringen om kraftkjøp.
Den 28. oktober 1945 var representanter for Hydro i konferanse med statsminister
Einar Gerhardsen. De forsøkte å sikre bedriften en tredjedel av kraften fra Mår. Hydro hadde planer som det ville kreve store kraftmengder å gjennomføre. Bedriften
ønsket å utvide produksjonen av nitrogen, fordoble produksjonen av fullgjødsel,
bygge en fabrikk for produksjon av veisalt, anlegge en fabrikk for produksjon av
maursyre og ferdigbygge et anlegg for kloralkali-elektrolyse på Herøya.
Flere av disse prosjektene ville kunne gi betydelige, hardt tiltrengte valutainntekter. Andre deler av planen var av stor betydning for norsk landbruk. Hydro la størst
vekt på mulighetene for en rask ekspansjon i produksjonen av nitrogen. Internasjonalt var det et stort udekket behov for dette stoffet. Mange tyske fabrikker lå nede,
mens de fabrikkene som var intakte, manglet kull. Hydro regnet riktignok med at
man etter en tid kunne oppleve førkrigstidens overkapasitet på markedet «kanskje
i forsterket grad, idet det særlig i Amerika og England er bygget nye store kvelstoffabrikker under krigen».21 Det var «således ikke liten økonomisk risiko forbundet
med nu å gå til en utvidelse av kvelstoffproduksjonen».22
En forutsetning for at Hydro skulle kunne utvide nitrogenproduksjonen, var derfor at en tredjedel av Mår-kraften ble stilt «til vår disposisjon på samme basis som
om vi selv hadde utbygget den tilsvarende kraftmengde».
På den måten kunne Hydros del av anlegget nedskrives i de nærmeste gode årene,
slik at bedriften sto godt rustet til å møte de etterfølgende årene som sannsynligvis
ble vanskeligere.
De planene Hydro la fram, ble mottatt med stor interesse av regjeringen. Men
hvordan reagerte NVE og Stortinget på forslaget fra Hydro? Det viste seg at det
tradisjonelle synet om alminnelig forsynings prioritet foran storindustri, fortsatt var
utbredt. Men samtidig anes det en glidning i holdningene som gikk i Hydros favør.
NVEs hovedstyre innledet sin merknad av 13. desember 1945 med å understreke
at Mår opprinnelig var tiltenkt alminnelig forsyning, og Hovedstyret hadde derfor
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under krigen nedlagt «den bestemtest mulige protest mot at disse fordeler skulle berøves den borgerlige forsyning for å tillegges storindustrien». Storindustrien burde
legges til et passende sted på Vestlandet hvor det var muligheter for minst like god
og billig kraft. Nå var riktignok situasjonen «noe annerledes» enn da Hovedstyret
i 1941 så sterkt hadde tatt avstand fra å bruke Mår til Nordisk Lettmetalls industri
på Herøya. Det dreide seg ikke om hele, men bare om en tredjedel av kraften. Det
var allerede bygd et stort og kostbart overføringsanlegg som delvis ville bli verdiløst hvis ikke Hydro fikk noe av Mår-kraften, og utvidelsene av nitrogenproduksjonen kunne ikke slik som Nordisk Lettmetalls produksjon, like gjerne lokaliseres på
Vestlandet.
Til sammen betydde dette at «man neppe i dag bør stille seg helt avvisende overfor
Hydros ønske om å bli tildelt en mindre del av den ved kraftanlegget i Mår innvunne
kraftmengde». Hovedstyret avviste imidlertid Hydros ønske om å få eie en del av anlegget. Et slikt felleseie ville kunne skape komplikasjoner og motsetningsforhold.23
Det var bedre å basere seg på langsiktige kraftleiekontrakter med en høyere kraftpris
i begynnelsen og en lavere pris mot slutten av kraftleien.
Hovedstyret mente at kraftprisen måtte fastlegges i overensstemmelse med de
anleggs- og driftsutgifter som ville påløpe. Selvkost måtte være utgangspunktet for
prisberegningene. I tillegg til selvkost måtte dessuten Hydro betale en ekstra avgift
som skulle brukes til fordel for alminnelig forsyning: «Endelig må det i kraftprisen
innkalkuleres en godtgjørelse for at Hydro berøver den borgerlige forsyning en viss
del av det gunstigere anlegg, så at ikke denne forsyning indirekte skal betale for storindustriens kraftforsyning.» Hovedstyret mente tydeligvis at alminnelig forsyning
fortsatt hadde forrang når det gjaldt statens gunstige vannkraft, og at dette måtte reflekteres i prisen. I tillegg ville Hovedstyret at Hydros forslag om en disposisjonstid
på 60 år måtte reduseres til det halve.
I mars 1946 hadde regjeringen ferdig Stortingsproposisjon nr. 30 «Om fullføringen av utbyggingen av Mår kraftanlegg m.m.». Den foreslo at Mår kraftanlegg skulle
fullføres av Hydro, men for statens regning. Proposisjonen redegjorde for drøftelsene om en eventuell kraftleie fra Hydros side, men det ble understreket at ingen ting
var avgjort om dette, og at Stortinget nå bare skulle ta stilling til selve utbyggingen.
Skog- og vassdragskomiteen som hadde sin innstilling ferdig i mai, sluttet seg til
departementets forslag om at Hydro skulle bygge ut Mår, men understreket at den
helst hadde sett at kraften «utelukkende kunne komme den borgerlige forsyning til
gode». Komiteen ville imidlertid ikke innvende noe mot eventuell bortleie til Hydro.
Komiteen la særlig vekt på at selskapets økte eksportproduksjon ville styrke landets
valutasituasjon. Det var imidlertid viktig at «kontraktstiden for leie i tilfelle ikke
settes for lang».
Stortinget debatterte Mår 7. juni 1946, og selv om representantene ikke var invi-
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tert til å vedta noe om Mår-kraftens anvendelse, kom spørsmålet opp. Komiteens
ordfører Martin Smeby fra Arbeiderpartiet var helt enig i «at utnyttingen av dette
gunstige vannfall helt ut burde komme den borgerlige forsyning til gode». I alle
fall måtte leietiden settes så kort som mulig. Smeby framhevet at begrunnelsen for
statkraftengasjementet var å tilfredsstille de borgerlige behov. Formannen i Skogog vassdragskomiteen Lars Romundstad fra Bondepartiet, ante at det lå et skifte av
politikk i Mår-saken: «Eg har skjøna det slik at føresetnaden for at staten tok del i
kraftutbygginga her i landet, var mynta på å fylla ut og hjelpa på den borgarlege forsyninga … Men her er vi i alle fall komne over på eit nytt prinsipp: staten byggjer ut
kraftverka sine og overlet ein del av krafta til storindustrien … Det er verdt å stogga
litt opp her, og tenkja på korleis det vil verka når staten no vil byggja ut og selja kraft
til storindustrien av sine anlegg. Det vil truleg i neste omgang dra etter seg nye krav
om statstiltak for industriforsyning.»
I proposisjonen sørget regjeringen for å sikre seg fullmakt til å inngå en kontrakt
om kraftleie med Hydro: «Regjeringen kan gi tilsagn om kraftleie til industrielle
formål til Hydro og eventuelt Lettmetall, hvis den finner at dette kan skje uten fortrengsel for mer berettigede behov, og det kan skje på vilkår som anses tilfredsstillende for staten.»
Kontrakt mellom staten ved NVE og Hydros datterselskap Aktieselskapet Rjukanfoss ble undertegnet 15. oktober 1946. Det var A/S Rjukanfoss som skulle bygge
og drive de nye fabrikkanleggene. Kontrakten ble ikke behandlet i Stortinget, men
ble referert i en tilleggsproposisjon om NVEs budsjett for 1946–47.24
Leietidens lengde var 50 år. 10 år mindre enn hva Hydro først hadde foreslått, men
20 år lenger enn hva Hovedstyret hadde anbefalt. Hydro hadde trukket det lengste
strå med hensyn til leietidens lengde. Hva med kraftprisen? De samme hensyn som
begrunnet den gunstige leietiden, «store samfunnsmessige interesser» og valutainntekter, bestemte departementets vurdering av prisen. Dessuten hadde «det trufne
arrangement, hvorved selskapet har påtatt seg å gjennomføre utbyggingen» vært
medbestemmende for at staten hadde gått med på å levere kraften til «selvkostende
pris».
Å levere Mår-kraft til selvkost betydde å levere kraft langt billigere enn hva som
ville ha vært markedspris for kraften. Mår- og Gøystvassdragene var svært gunstige
å bygge ut. Dessuten var det ikke lagt inn noen bestemmelse om indeksregulering
i kontrakten. Men i selvkost lå også de virkelige driftsutgiftene for kraftverket. I
den grad disse økte, ville prisen øke. I praksis kunne man se Hydro som medeier
i Mår, med hjemfall i 1998. Departementet hadde likevel fått forhandlet fram en
kompensasjon til alminnelig forsyning på to prosent av kraftleien: «Departementet
har under de avsluttende forhandlinger hatt for øye at storindustrien her legger delvis beslag på en for den borgerlige elektrisitetsforsyning særlig verdifull kraftkilde.
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Departementet har under hensyn hertil betinget staten en avgift av 2 pst. pr. år som
tillegg til det totale kraftleiebeløp.»
Inntektene fra denne avgiften skulle gå til forskning for å fremme bruken av elektrisk strøm og for å skaffe hensiktsmessige apparater ved bruk av strømmen. Her lå
det altså et lite kompromiss mellom den gamle og den nye statkraftpolitikken.
Mår-saken viste at NVE og kraftverksavdelingen var på kollisjonskurs med Arbeiderpartiets industripolitikk. Men den endelige Mår-kontrakten var ikke bare et
resultat av en politisk prioritering. Her som i Årdal og andre steder lå det føringer
i den materielle struktur som var bygd opp under krigen. Engasjementet i Nordisk
Lettmetall hadde gjort Hydro til ansvarlig for byggingen av Mår. At Hydro var i gang
med utbyggingen da krigen sluttet, var et argument for å la bedriften fortsette med
dette. At Hydro bygde Mår, ble så i sin tur et argument for at Hydro fikk billig kraft.
Ledningen fra Rjukan til Herøya var et annet viktig argument for å tildele Hydro
kraft. Krigen ga dessuten staten en betydelig aksjepost i Hydro, og det gjorde det
lettere å selge billig kraft til bedriften.

G L OM F J O R D - K R A F T E N S A N V E N D E L SE :
A LT E R NAT I V N O R SK J E R N V E R K
Mens Mår-kraften opprinnelig var tenkt til alminnelig forsyning, hadde det alltid
vært forutsatt at elektrisiteten fra statens kraftverk i Glomfjord i hovedsak måtte
selges til kraftkrevende industri. Problemet hadde vært å finne kunder til kraften.
Allerede før krigen var imidlertid Glomfjord-kraften blitt diskutert i sammenheng
med den store jernverksaken. Og spørsmålet om byggingen av jernverket ble den
viktigste industripolitiske sak i de første etterkrigsårene.
Jernverksaken berørte statens kraftverk i Glomfjord på flere måter. For det første
gjaldt den mulighetene for å få avsatt kraften. Men den gjaldt også framtiden for
selve lokalsamfunnet i Glomfjord. Diskusjonen om jernverket og Glomfjord viste
at hensynet til dette utkantsamfunnet hadde en egenverdi. Behandlingen av saken
viste at Arbeiderpartiets økonomiske politikk også hadde en klar distriktspolitisk
komponent.
Under en stortingsdebatt høsten 1946 refererte formannen i Skog- og vassdragskomiteen, Lars Romundstad, fra komiteens tur til Nordland i august samme år: «Vi
har mange gilde minne frå den ferda. På Helgeland og Mo-distriktet serleg var det
flagg-i-topp-stemning og store framtidsdraumar. Men det var også mørkare innslag
i biletet. Folk slo ned åkrane til grønfôr, då det ikkje var mannskap nok til retteleg
skurdonn. Og i skogbruket var det same låten. Mitt tristaste minne var likevel frå
møtet med Haugvik-folket og førande menn i Meløy kommune.»
Forholdene i Glomfjord og i Meløy kommune etter frigjøringen var vanskelige.
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A/S Haugvik Smelteverk hadde stått stille siden oktober 1943. Omkring 130 av Haugvik-arbeiderne var en stund engasjert i opprydding og demontering av Nordags anlegg, men de var blitt oppsagt fra 1. desember 1945. Vinteren 1945–46 foregikk noen
opprydningsarbeider ved kraftverket, men det sysselsatte bare 50–60 av de tidligere Haugvik-arbeiderne. I tillegg trakk det i retning av at den vesentligste delen av
Glomfjord-kraften skulle overføres til et jernverk i Mo i Rana.
Den raskeste måten å skaffe folk arbeid på, var å gjøre ferdig de utvidelsene av
Glomfjord kraftverk som Nordag hadde påbegynt. Nesten alt maskineri som trengtes til en slik utvidelse av kraftverket, var bestilt av tyskerne og var stablet inn i
kraftstasjonens maskinsal. Den lokale driftsleder ved kraftverket, Bernt Lund, henvendte seg til Hovedstyret om forholdene og anbefalte arbeidene ved kraftverket
gjenopptatt. Meløy kommune, de arbeidsledige Haugvik-arbeiderne og arbeidsløshetsnemnda i Meløy engasjerte seg sterkt i saken. En egen delegasjon dro fra Meløy
til Oslo i november 1945 for å ha møte både med Arbeidsdepartementet og NVE.
Hovedstyret støttet tanken om å utvide kraftverket. Før eller senere måtte arbeidet
gjøres, og Hovedstyret anbefalte at det ble bevilget de nødvendige 250 000 kroner til
å bygge ut kraftstasjonen i full størrelse. Av disse pengene ville 100 000 kroner gå til
lønninger. Stortinget vedtok bevilgningen i mars 1946.
Men Glomfjord-samfunnets framtid var først og fremst avhengig av hvordan stedets kraftressurser kom til å bli brukt. Skulle Glomfjord-kraften brukes av kraftkrevende industri på stedet, eller var det andre lokalsamfunn som skulle få glede
av den? Glomfjords og kraftverkets framtidige skjebne var derfor nær knyttet til
planene for byggingen av et norsk jernverk. I kapittel 8 så vi at det allerede rett etter første verdenskrig hadde vært planer om å overføre kraft fra Glomfjord til Rana.
Norsk Staals prosjekt om elektrisk jernsmelting utløste fra 1919 en rekke undersøkelser om mulige overføringstraseer fra Glomfjord til Rana. Det var også diskusjoner
om anlegg av jernverk eller annen kraftkrevende virksomhet i Glomfjord.
Arbeidet med jernverksaken kom inn i en ny fase i midten av 1930-årene. Et utvalg innen Teknisk Forening av DNA foreslo i april 1936 at kis fra statens gruver i
Grong skulle fraktes til et jernverk i Spildra ved Glomfjord, og at stålet derfra skulle
transporteres til et valseverk på Sjursøya i Oslo. Forslaget ble sendt til Handelsdepartementet, og en offentlig jernkomité ble oppnevnt i 1936. I mars 1939 forelå denne
komiteens innstilling. Et klart flertall i komiteen gikk inn for at jernverket ble lagt
til Mo i Rana med kraftoverføring fra Glomfjord. Mindretallet gikk inn for lokalisering i Spildra. Hele komiteen foreslo at valseverket skulle lokaliseres sammen med
resten av jernverket. Komiteen gikk også enstemmig inn for at de ledige 24 MW ved
Glomfjord kraftverk skulle stilles gratis til disposisjon for jernverket.
Jernkomiteens planer ble videre bearbeidet av det såkalte Jernstudieselskapet som
kom med sin innstilling i april 1940. Studieselskapet foreslo nå verket lagt til Spildra.
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Fredrik Vogt (1892–1970) var NVEs
generaldirektør fra 1947 til 1960. Vogt tok
eksamen ved bygningslinjen ved NTH i 1914 i det
første kullet som ble uteksaminert ved høyskolen.
I 1924 tok Vogt den første doktorgraden ved
NTH. Fra 1914 til 1922 arbeidet han ved Kincks
Vandbygningskontor, A/S Saudefaldene og ved
Tromsø Elektrisitetsverk. Fra 1922 var han knyttet
til NTH, hvor han arbeidet som vitenskapelig
assistent og dosent og fra 1929 som professor. I
1936 ble han skolens rektor. I 1941 ba han om
å bli fritatt fra rektorvervet fordi han ikke
kunne akseptere nye regler om å gi søkere med
tysk krigstjeneste fortrinnsrett til opptak ved
høyskolen. Fra 1945 var han imidlertid tilbake
som rektor.
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At oppfatningene hadde endret seg siden 1939, skyldtes blant annet ønsket om å få
jernverket hurtigst mulig i drift. Ved å legge jernverket til Glomfjord, unngikk man
å bygge den lange overføringslinjen til Mo og sparte derved ett års byggetid. Viktigere var det at verket uten overføringen ville bli billigere. I samme retning trakk
tomteforholdene, som var gunstigere ved Spildra. Finvalseverket foreslo imidlertid
komiteen lagt til Oslo. I studieselskapets alternativ var det forutsatt at jernverket
skulle betale for kraften fra Glomfjord, men at kraftprisen kunne brukes som reguleringsfaktor i vanskelige tider.
Under okkupasjonen ble saken ført videre av en «Nevnd for industri og omsetning» som ble oppnevnt av Administrasjonsrådet. Planene fra Jernkomiteen og
Jernstudieselskapet skulle gjennomføres raskest mulig etter at en egen befaringskommisjon hadde undersøkt lokaliseringsspørsmålene nærmere. Før konklusjonen
forelå, proklamerte imidlertid Terboven 25. september 1940 Administrasjonsrådets
avgang. Kommisjonen gjorde likevel ferdig sin rapport som nå tok til etterretning
Nordags planer om å utvide aluminiumsproduksjonen i Glomfjord. Når Glomfjordkraften på denne måten forsvant som kraftkilde for jernverket, mente kommisjonen
at det var riktig å legge jernverket i Mo i Rana og bygge ut Røssåga. Men planene ble
nå lagt vekk. Tyskerne var ikke interessert i noe norsk jernverk.
I 1944 gjenopptok imidlertid Jernstudieselskapet drøftelsene, og i London ble
spørsmålet utredet av den industrikomité som var oppnevnt av regjeringen og ledet av professor Fredrik Vogt. I partienes fellesprogram fra 1945 var programposten «Jernsaken må løses» tatt med, og i juli samme år oppnevnte regjeringen en ny
jernverkskommisjon for å bringe saken videre. Da kommisjonens innstilling forelå
i april 1946, var det ikke lenger på tale å lokalisere jernverket til Glomfjord. Kommisjonens flertall på åtte medlemmer anbefalte Mo, mens ett medlem gikk inn for
Orkanger. Når Spildra denne gangen ikke var aktuell, skyldtes det blant annet at
dimensjonene ved jernverket slik det nå var tenkt, krevde større energimengder enn
kraftverket i Glomfjord kunne yte. Dessuten var malmen i Dunderlandsdalen blitt
aktuell som råvarekilde.
Mo i Rana-alternativet forutsatte imidlertid kraftoverføring fra Glomfjord til
jernverkets første byggetrinn. Ved annet byggetrinn skulle Røssåga dekke kraftbehovet. Når kommisjonens flertall gikk inn for Mo framfor Orkanger, veide det tungt
at Glomfjord kraftverk allerede sto ferdig, slik at et jernverk i Mo ville kunne komme
i gang to år tidligere enn et i Orkanger. Forutsetningen for et jernverk i Orkanger var
at det skulle få kraft fra Aura, som det ville ta flere år å bygge ut.
Da Orkanger og Glomfjord ble vurdert opp mot hverandre, var naturligvis kostnadsspørsmålet sentralt. Jernverkets kostnader ville for en del avhenge av kraftprisen.
Beregningene viste at kraft fra Glomfjord ville bli billigere enn kraft fra Aura. I disse
beregningene lå det imidlertid en forholdsvis stor grad av usikkerhet. Kraftverksjef
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Holst hadde utarbeidet grunnlagsmaterialet for beregningene av kraftkostnadene.
I oktober 1945 skrev Holst til Statens Jernverkskommisjon at det ikke var mulig å
beregne noen eksakt selvkost for Glomfjord-kraften: «Det usikre prisnivå er mer
enn noensinne en uberegnelig faktor, dernest kommer takseringen av den del av
anlegget som staten allerede tidligere har utført, hvor meget forskjellige synsmåter
kan gjøre seg gjeldende, og endelig kommer fastsettelsen av verdien av de anleggsdeler som tyskerne har anskaffet, hvor også meget divergerende betraktninger lar
seg anvende.»25
Som utgangspunkt for beregningen av kraftverkets kapitalutgifter brukte Holst
det beløp som kraftverket var oppført med i statsregnskapet: 19,08 millioner kroner.
Men i en annen sammenheng hadde Holst påpekt at kraftverket i Glomfjord hadde
kostet staten 75 millioner «med rente og rentes rente fratrukket driftsinntektene».26
For verdifastsettelsen av de tyske anleggene brukte han anleggsprisene etter prisnivået i 1939. Her var det atskillig rom for skjønn og for oppfinnsomme kombinasjoner
av politikk og regnskapslære.
Regjeringen valgte i sitt forslag å støtte Jernverkskommisjonens flertall og gikk i
sin proposisjon inn for at jernverket ble lagt i Mo i Rana.27 Proposisjonen la vekt på
at kraften i Glomfjord rant unyttet i sjøen, og at det ikke syntes å være alternative
bruksmåter for denne kraften. Jernverket skulle ikke bare få leie kraft fra Glomfjord,
men skulle få overta hele kraftverket. Det så altså ut til å gå mot slutten for NVEs
engasjement i Glomfjord.
Holst var imidlertid ikke tilhenger av at jernverket skulle få kraft fra Glomfjord.
Kraftverksjefen foreslo en løsning som kunne virkeliggjøre to av de målsettingene
som NVE hadde arbeidet kontinuerlig for å fremme siden 1920: tilstrekkelig krafttilførsel til alminnelig forsyning på Østlandet og lokalisering av industri i Glomfjord.
Hovedstyret hadde fått innstillingen fra Jernverkskommisjonen 2. mai 1946 og fikk
to dagers frist for å avgi en uttalelse. Holst utarbeidet et forslag til svar med tre
hovedmomenter. For det første burde kraften fra Tyin overføres til alminnelig forsyning på Østlandet i stedet for å gå til et aluminiumsverk i Årdal. For det andre burde
aluminiumsproduksjonen legges til Glomfjord i stedet for til Årdal. For det tredje
burde jernverket få kraft fra Aura eller Røssåga. Før eller senere måtte det i alle fall
overføres kraft fra det vannkraftrike Vestlandet til det befolkningsrike Østlandet.
Mange av Vestlandets kraftkilder egnet seg imidlertid dårlig for en slik overføring.
Nettopp Tyin var et særlig unntak «både fordi avstanden er den kortest mulige og
spesielt fordi høyfjellsstrekningen blir kortere enn ved noe annet anlegg og dessuten kan følge en hovedvei som hele vinteren holdes åpen».28 Det planlagte aluminiumsverket i Årdal kunne da i stedet bygges i Glomfjord hvor det allerede fantes en
aluminiumsfabrikk med en kapasitet på 8000 tonn: «Den er ikke moderne, men må
kunne antas å la seg modernisere med en vesentlig lavere omkostning enn nybygget
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Hydros ammoniakkfabrikk i Glomfjord.
Stortinget vedtok i juli 1946 å anvende
Glomfjordkraften på det vedtatte jernverket i Mo
i Rana. Det viste seg at selve overføringen bød på
tekniske problemer, og dessuten var det vanskelig
å finne alternativ sysselsetting til folk i Glomfjord.
I juli 1947, et år senere, inngikk staten en avtale
med Hydro om kraft til en ammoniakkfabrikk.
Denne opprinnelige avtalen skulle gjelde frem
til 2007. I 1949 kunne de første tankbåtene med
ammoniakk sette kursen mot Porsgrunn og
Herøya.

i Årdal (Tyin) er prosjektert til. Tyskerne hadde dessuten planlagt store utvidelser
av fabrikken i Glomfjord og allerede utført atskillig av de bygningstekniske arbeider.
Arbeidsstyrken er fra tidligere av på stedet og må nå beskjeftiges med nødsarbeid.»
Med Tyin-kraften til Østlandet og et aluminiumsverk i Glomfjord kunne jernverket legges enten i Mo i Rana eller i Orkanger: «Selv med den særlige billige Glomfjord-kraften synes etter kommisjonens utregninger Aura og Orkanger å være fullt
konkurransedyktig med Mo i Rana.» Hovedstyret realitetsbehandlet ikke Holsts
forslag til uttalelse, men henviste til at medlemmene ikke hadde fått anledning til å
studere Jernverkskommisjonens innstilling.
En rekke motstandere av Mo-alternativet påpekte under stortingsdebatten om
Jernverksaken 10. juli 1946 at kraften fra Glomfjord burde brukes for å skape industri langs kysten. Blant annet ble det gamle prosjektet om å framstille salt av sjøvann
trukket fram igjen. Men Stortinget vedtok med 102 mot 40 stemmer å legge jernverket i Mo i Rana og la Glomfjord kraftverk inngå som en del av bedriften.
Men Glomfjord-kraftens skjebne var ikke beseglet med dette. To nye alternativer
kom snart opp: levering av Glomfjord-kraft til Haugvik Smelteverk eller til Norsk
Hydro. Og nært forbundet til alternativene for Glomfjord-kraftens anvendelse var
spørsmålet om driftssikkerheten for overføringsledningen fra Glomfjord til Mo.

G L OM F J O R D - K R A F T E N S A N V E N D E L SE :
A LT E R NAT I V HAU G V I K SM E LT EV E R K
Diskusjonen om å føre kraft fra Glomfjord til et jernverk i Mo hadde foregått uten at
det var avklart hva Haugvik Smelteverk ønsket å gjøre med de 12 MW bedriften hadde kontraktfestet rett på. Smelteverket var eid av International Aluminium Company som igjen var eid av The British Aluminium Company Ltd. (BACO), London, og
Aluminium Ltd. of Canada. Den 13. juli 1946, bare tre dager etter at Stortinget hadde
besluttet å legge jernverket til Mo i Rana og la bedriften overta Glomfjord kraftverk,
skrev BACO til ledelsen ved Haugvik Smelteverk. BACO ba om forhandlinger med
staten om leie av all ledig kraft ved Glomfjord kraftverk. BACO ønsket å gjennomføre en betydelig utvidelse av aluminiumsframstillingen på stedet.
Det nye smelteverket skulle kunne avta det meste av de 90 MW som kraftverket
kunne yte og gi varig sysselsetting til vel 1000 mann. Tidligere hadde Haugvik Smelteverk på det meste sysselsatt omkring 300 arbeidere og funksjonærer. De britiske
eierne understreket at det ikke var mulig å gjenoppta driften bare med de 12 MW
som selskapet hadde kontraktsmessig rett til.
Selv om Glomfjord-kraften ved Stortingets beslutning 10. juli allerede syntes
disponert, var det særlig to forhold som gjorde det fristende for departementet å
følge opp henvendelsen som nå var kommet fra Haugvik. Det ene gjaldt hensynet til
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TEKNIKK, USIKKERHET OG POLITIKK: KRAFTOVERFØRINGEN FRA GLOMFJORD TIL MO
Spørsmålet om hvordan Glomfjord-kraften
kunne anvendes mest fornuftig, var komplisert. Uansett hvor klare de politiske mål
og ambisjoner var, forutsatte politikernes
beslutninger økonomiske og tekniske beregninger, beregninger som det ikke fantes
entydige prinsipper for hvordan skulle utføres. I tillegg var ofte selve forutsetningene
for de teknisk-økonomiske vurderingene
usikre. Dette gjaldt ikke minst i spørsmålet
om kraftoverføringen fra Glomfjord til Mo.
Som underlagsmateriale for vurderinger av overføringen Glomfjord–Mo fantes
lenge bare driftsbestyrer Bernt Lunds

befaringsrapporter fra 1919 og 1921. Lund
hadde undersøkt tre alternativer: Sjølinjen,
Glomdals-linjen og Blakkådals-linjen. Alle
traseene var vanskelige, med lange spenn,
bratt terreng, rasfare og isproblemer. Glomdals-linjen og Blakkådals-linjen lå tett opp
til Svartisen, og det var usikkerhet knyttet
til breens bevegelser. De første betenkningene etter krigen så derfor helt bort fra
Blakkådals-linjen.
Fra slutten av august til begynnelsen av
oktober 1945 ble alternative traseer undersøkt på nytt. Vanskelighetene under selve
befaringene understreket at det dreide seg

om et værhardt strøk: «Befaringen av linjen
over til Bjærangfjorden og fra Fykan til
indre ende av Storglomvatn gikk etter programmet, men på grunn av for meget snø
i fjellet måtte turen gjennom Glomdalen
oppgis. Befaringen av Sjølinjen fra Bjerangfjorden til Melfjordbotn ble bare foretatt
med båt, idet snø, tåke i fjellet, ustanselig
voldsomt regn og delvis storm gjorde all
befaring i land umulig og direkte farlig.»
Fra befaringen av Sjølinjen het det: «Vi
mener at det her kan la seg gjøre å bygge en
driftssikker linje, men vi har endel vanskelige spenn, mastene må bygges på frem-
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Glomfjord-samfunnet og Meløy kommune. Det andre gjaldt den økende tvil med
hensyn til hvor driftssikker en overføringsledning mellom Glomfjord og Mo i Rana
ville være.
Det syntes helt klart at det ville bli et stort problem å finne alternativ sysselsetting
for folk i Glomfjord. For regjeringen hadde støtten til den økonomiske og sosiale
utviklingen i Nord-Norge vært et viktig premiss for å velge Mo framfor Orkanger
ved lokaliseringen av jernverket. Men det ville være bakvendt å la oppbyggingen av
Mo gå hånd i hånd med en nedbygging av Glomfjord. Formannskapet i Meløy kommune hadde i juni 1946 henvendt seg til departementet og beskrevet hvilke «kritiske
forhold som vil oppstå dersom all disponibel Glomfjord-kraft blir overført til jernverket i Mo». Formannskapet pekte på at det i Glomfjord var bygd et samfunn som
var klar til bruk med boliger til en arbeidsstokk på ca. 800 mann, forretningsbygg
for det dobbelte antall arbeidere med familier, dessuten et moderne skolevesen og
de nødvendige forsamlingslokaler. Vann og kloakk var fullt utbygd. Formannskapet
mente det var uforsvarlig å la slike verdier forringes «slik at et såvidt utbygd industristed som Glomfjord skal bli lagt øde».
Det andre hensynet gjaldt altså overføringsledningen mellom Glomfjord og Mo.
De vanskelige terreng- og klimaforholdene for en slik overføring ble trukket fram
som et argument mot å føre kraften vekk fra Glomfjord til Mo. Dessuten gjorde
ulike forsinkende faktorer ved byggingen av jernverket Glomfjord-kraften mindre
viktig for Mo. Glomfjord-alternativet var også blitt valgt fordi det kunne skaffe kraft
raskest.
Det ble forhandlet med Haugvik Smelteverk i flere måneder, men resultatet var

springende fjellpartier og der er fare for
stensprang, men visstnok ikke for ras.»
Muligheten for å anvende Glomdals-linjen syntes nå bedre enn under Bernt Lunds
tidligere befaringer fordi Svartisen var gått
mye tilbake. Selve Glomdalen var blitt isfri,
og faren for snøskred og isras var mindre.
Konklusjonen etter befaringene høsten 1945
var at det var mulig å bygge en driftssikker
linje etter begge alternativer, men ledningen
måtte på viktige punkter bygges meget solid.
Store deler av linjene var til enkelte tider av
året ikke farbare, «men ved hjelp av veier,
trapper, rekkverk, kjettinger o.s.v. og mange
hus langs ledningen, lar det seg gjøre å
komme fram».

I januar 1946 ble kraftverksjef Holst spurt
av Jernverkskommisjonen om hvor lang
driftsstans man kunne vente ved uhell på
overføringen fra Glomfjord til Mo. Holst
mente det var umulig å svare sikkert: «Noe
positivt svar på dette spørsmål kan neppe
gis av noen. Det er hevet over tvil at det er
risiko forbundet med en sådan overføring
og en større risiko enn ved en overføring
fra de to andre nevnte kraftkilder. Hvor
meget vekt det bør legges på den ting er dog
meget vanskelig å bedømme. … Skulle jeg
nevne noen tall vil jeg anføre en sammenhengende total driftsstans på 8 dager en
gang i løpet av 10 år som ytterste maksimum.»

Usikkerheten med overføringen ble
naturligvis brukt av dem som ville ha
jernverket til Orkanger. De kunne også
støtte seg på en rapport av professor Fredrik
Vogt som understreket vanskelighetene
ved Glomfjord-overføringen. En av dem
som arbeidet for Orkanger-alternativet, var
direktøren i Siemens i Norge, T. Dehli Jemtland. Dehli Jemtland hadde etter en samtale
med Holst i midten av desember 1945 bedt
om å få bekreftet at kraftverksjefen hadde
sagt at «innlandstracéen over Svartisen i
visse tilfeller kunde medføre driftsstans på
flere dage og at kystlinjen i og for sig heller
ikke var mere driftssikker, men at man her
hadde flere angrepspunkter, slik at drifts-

1945–47: en industrivennlig kraftp olitikk

411

negativt. Departementet var ikke fornøyd med den pris Haugviks eiere var villige
til å gi for kraften, heller ikke med den kraftmengde bedriften var villig til å avta. I
stedet tok Handelsdepartementet nå kontakt med Norsk Hydro for å få bedriften til
å etablere seg i Glomfjord. Hydro sa ja til å bygge en ammoniakkfabrikk i Glomfjord
etter å ha satt klare krav for en etablering, både med hensyn til pris og andre vilkår.
Spesielt krevde Hydro rett til å ta ut ytterligere 10 MW fra Mår på de samme vilkår
som for den øvrige Mår-kraften. Denne kraften var nødvendig for å foredle ammoniakken fra Glomfjord.
I et brev til statsråd Evensen understreket Hydros generaldirektør Bjarne Eriksen
at Hydro etablerte seg i Glomfjord ut fra hensynet til brede samfunnsinteresser og
fordi myndighetene hadde anmodet om dette, ikke ut fra forretningsmessige hensyn.29
I sin innstilling til Hovedstyrets møte om kontraktsforslaget med Hydro sa kraftverksjef Holst klart fra at det var i strid med tidligere forutsetninger å ta ytterligere
mengder av Mår-kraften fra den alminnelige forsyning på Østlandet. Også her var
kraftverksjefen på kollisjonskurs med Arbeiderpartiets nye kurs. Hydros ammoniakkfabrikk sto ferdig 1. juli 1949.

AU R A : SK I L L E T M E L L OM D E N G A M L E O G N Y E T I D
I spørsmålet om hvordan kraften fra Mår skulle disponeres, hadde NVE og kraftverksjef Holst måttet gi etter for politikernes vilje. Storindustrien hadde fått sin billige kraft. Holst hadde ønsket overføring av Tyin-kraften til alminnelig forsyning

stansen kunde reduseres». Kraftverksjefen
bekreftet senere denne uttalelsen.
Mo-tilhengerne forsøkte å bagatellisere
vanskelighetene med overføringen. I brosjyren «Jernverket til Mo i Rana» fra 1940,
trykt opp igjen med et tillegg i 1946, het det
blant annet: «Forøvrig vil vi på det sterkeste
fremholde, at begge linjer for kraftoverføringen til Mo er fullt ut gjennomførlige og
ikke byr på tekniske eller terrengmessige
vanskeligheter av noen art.» Kraftverksjef
Holst reagerte kraftig på denne brosjyren.
Han skrev til jernverkskommisjonen i juni
1946 og understreket at: «Denne uttalelse
må jeg meget positivt ta avstand fra. De
tekniske og terrengmessige vanskeligheter

er nemlig meget store og som det vil være
kommisjonen bekjent, har jeg ikke strukket meg lenger enn til å uttale at jeg anser
begge traseer teknisk gjennomførbare. Men
vanskelighetene er der i fullt mon og vil
kreve ekstraordinære foranstaltninger, som
vil fordyre ledningsbygningen og driften.»
En befaring vinteren 1945/46 hadde vist
at det var gått et snøskred tvers over Glomdalen, slik at Svartisen fortsatt utgjorde en
risiko for denne linjen. Vanskene med å gi
en sikker vurdering ble understreket av en
rapport fra en større befaring sommeren
1946 som konkluderte med at Blakkådalslinjen skulle legges til grunn for kraftoverføringen. Denne linjen var som sagt holdt

helt utenfor i de tidligere vurderingene, nå
var Blakkådals-linjen «det eneste brukbare
linjevalg».
Usikkerheten om Glomfjord-overføringen bidro til at man søkte løsninger som
gjorde at kraften fra Glomfjord kraftverk
kunne brukes i Glomfjord. Tvilen om
driftssikkerheten ved overføringen spilte
blant annet en rolle da Jernverkets styre
ikke avviste at Glomfjord-kraften ble solgt
til Haugvik Smelteverk/Hydro i stedet for å
overføres til jernverket i Mo.
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Aluminium klar til transport fra Øvre Årdal.
Det var en omfattende debatt før beslutningen
om at kraften fra Tya skulle anvendes til
aluminiumsindustri i Årdal heller enn til
alminnelig strømforsyning på Østlandet, slik
NVE ville. Den debatten rommet i seg en rekke av
de viktigste politiske konfliktlinjene i diskusjonen
om statens rolle i samfunnsutviklingen generelt
og i energi- og næringspolitikken spesielt, både i
før- og etterkrigstiden.

på Østlandet. Også her vant det storindustrielle alternativet fram, det ble satt i gang
statlig aluminiumsindustri i Årdal.
Under krigen hadde Holst kjempet mot at tyskerne skulle ta kraftkilder som Mår
og Tyin til storindustrielt bruk. Nå måtte han bøye seg for norske politikere. Et annet sted hvor frontlinjene mellom den gamle etaten og den nye politikken kom klart
til syne, var i forbindelse med planene om å bygge ut Aura-vassdraget i Møre og
Romsdal.
Her gjaldt det i første omgang andre spørsmål enn prioriteringen mellom storindustri og alminnelig forsyning. Konflikten grep tilbake til viktige diskusjonstemaer
før krigen. I kapittel 7 viste vi hvordan noen politikere la vekt på at staten burde ha
kontrakter som sikret avsetning før man bygde nye kraftverk. Andre mente at det
viktigste var at staten kom i gang med byggingen, så ville sikkert etterspørselen etter
kraft følge tilbudet. Det var denne siste, optimistiske linjen som vant fram, og som
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skapte store avsetningsproblemer i mellomkrigstiden.
For Holst som hadde ansvaret for å få solgt statens kraft,
var dette avsetningsproblemet særlig påtrengende.
I mellomkrigstiden hadde det vært arbeidet målbevisst for å få forretningsmessige og ryddige budsjetter og
regnskaper for statsbedriftene. Statens kraftverk skulle
i hovedsak være en forretning som «sto seg». Selv om
man på grunn av mellomkrigstidens økonomiske krise
var blitt nødt til å nedskrive verkene betraktelig, var det
forutsatt at prisen på kraft skulle beregnes etter kraftens
selvkost. Og selvkost skulle utregnes på mest mulig korrekt regnskapsmessig grunnlag. Normene fra mellomkrigstiden ble videreført og hevdet som prinsipper både
av kraftverksjef Holst og generaldirektør Rogstad.
Gjenreisningstidens økonomiske politikk la hovedvekt på realøkonomi. Kravet om budsjettmessig balanse
ble utfordret av hensynet til å utnytte produksjonsutstyr
og arbeidskraft mest mulig rasjonelt. Aura-saken viste
at NVE heller ikke her klarte, eller ville, tilpasse seg en
endret virkelighet. Det ble en stille kamp mellom etaten
og departementet hvor Holsts utredninger om strømbehov og utbyggingskostnader
ble brukt som våpen mot Lars Evensens politiske proklamasjoner om rask utbygging. Ved ansettelsen av Fredrik Vogt som ny generaldirektør i NVE fra 1947 ble
frontlinjene mellom politikken og etaten etter hvert flyttet inn i selve forvaltningsorganet.
Staten hadde overtatt Aura-anlegget 1. juli 1946 etter forhandlinger mellom hovedstyret, A/S Nordag og Direktoratet for fiendtlig eiendom. Aura-anlegget besto av
vannrettigheter i Aura, Mardøla og Litledalsvassdraget med en rekke eiendommer,
blant annet i Sunndalsøra. Staten betalte fem millioner kroner for anlegget, et beløp
som ble trukket fra statens tilgodehavender i Nordag.
Gjennom en årrekke hadde det såkalte Aura-utvalget arbeidet for å få i gang en
utbygging av Aura til fordel for alminnelig forsyning i Møre og Romsdal. Etter hvert
var også Sør-Trøndelag aktuelt som avsetningsområde for Aura-kraft. Store deler av
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag hørte med til de minst elektrifiserte distrikter
i landet. I spissen for Aura-utvalget sto arbeiderpartimannen Olav Oksvik som var
stortingsmann for Møre og Romsdal. Oksvik hadde i Stortinget gått inn for å legge
jernverket i Orkanger fordi dette alternativet forutsatte utbygging av Aura. Jernverksaken bidro til at Aura ble satt på den politiske dagsorden.
I oktober 1946, etter at stedsvalget for jernverket var avgjort til fordel for Mo, var
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Olav Oksvik (1887–1958), som opprinnelig var
anleggs- og bygningsarbeider, kom tidlig med
i fagbevegelsen, og fra 1928 til 1953 var han
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Fra
1952 var han fylkesmann i Møre og Romsdal.
Oksvik engasjerte seg sterkt i Aura-saken og var
formann i Aura-utvalget, som ble dannet i 1937.
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Et oppslag i avisen VG i februar 1946. Artikkelen
berører avveiningene mellom strøm til alminnelig
forsyning og kraft til storindustrien, en sentral
konfliktlinje i statens kraftpolitikk. Mårutbyggingen illustrerer også den gjensidige
avhengigheten og tautrekkingen mellom staten og
Norsk Hydro.
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statsråd Lars Evensen på befaring til Aura.
Under oppholdet i Sunndalsøra ble Evensen
intervjuet av Adresseavisen om planene for
Aura-utbyggingen: «… utbyggingen av Aura
er et viktig ledd i gjenreisingen. Etterat planene nu blir utarbeidet av Aura-utvalget og
de faglige medarbeidere vil han foreslå for
Regjeringen at det blir fremmet proposisjon
om utbygging av Aura utenom det ordinære
budsjett, og etter samme fremgangsmåte
som ved Mår-anlegget i Telemark. Denne
proposisjonen venter han vil bli endelig behandlet og vedtatt av Stortinget straks over
nyttår.»30
Politikeren og statsråden Lars Evensen
hadde tydeligvis tatt standpunkt for Aurautbyggingen allerede – før han hadde fått
sin fagetats syn på saken. Straks etter denne
befaringen mottok NVE et skriv fra departementet hvor etaten ble anmodet «om å ta
opp forhandlinger med Aura-utvalget om
det nødvendige grunnlag for utbygging av
et første byggetrinn av Aura kraftanlegg
med sikte på å få saken fremmet for Stortinget så snart som mulig etter nyttår».31
I de diskusjonene som fulgte, utfoldet det
seg et komplisert samspill mellom teknikk,
økonomi og politikk. Motsetningene kom til
uttrykk som uenighet mellom kraftverksjef
Holst og det «gamle» NVE på den ene siden
og statsråden, Aura-utvalget og den nye generaldirektør Fredrik Vogt på den andre.
Kraftverksjef Holst ledet arbeidet med å
utrede Aura-prosjektet. Hans beregninger og prosjekteringer som først ble lagt fram
på et hovedstyremøte 11. mars 1947, ga imidlertid resultater som var lite hyggelige for
utbyggingstilhengerne. Vanskeligheten ved prosjektet lå i misforholdet mellom de
store dimensjonene som en rasjonell utbygging krevde, og det aktuelle elektrisitetsbehovet i Auras forsyningsdistrikt.
Fullt utbygd ville et kraftverk kunne yte 220 MW, og det var naturligvis ved full
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utbygging Aura ville gi billigst kraft, forutsatt at kapasiteten ble godt utnyttet. Men
220 MW var langt mer enn distriktet kunne avta. Aura-utvalget anslo det øyeblikkelige behovet for kraft i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag til å være 22 MW. Etter
tre–fire år ville behovet ha økt til 45 MW, og etter 25–30 år ville området trenge 100
MW. Alle prognosene lå altså svært langt under den maksimale yteevnen til et fullt
utbygd kraftverk. Et viktig spørsmål var derfor om en delvis utbygging kunne bli
tilstrekkelig rimelig.
To vassdrag var aktuelle for Aura-utbyggingen: Aura og Litledalselva. Aura kom
fra Aursjøen og rant ned Eikesdalen til Eikesdalsvatnet. Litledalselva rant gjennom
Litledalen og ut i Sunndalsfjorden. Med assistanse fra Kincks Vannbygningskontor
utarbeidet Holst forslag til et prosjekt med tre byggetrinn som alle baserte seg på
utnytting bare av Litledalselva. De tre byggetrinnene kunne gi henholdsvis 37, 45 og
60 MW. Skulle kapasiteten økes ytterligere, var det nødvendig å overføre vannet fra
Aura. Men da ville kraftprisen øke: «Utover disse 60 000 kW vil det være vanskelig
å komme utenom en vesentlig forhøyelse av kraftprisen, idet denne ytelsen motsvarer hele vannkraften i Lilledalen, mens man ved ytterligere økning må gå til den
forutsatte overføring av Aursjøfeltet som har sitt naturlige avløp gjennom Eikisdalen. Riktignok innvinnes herved 160 000 kW så at kraftprisen til en storindustriell
bedrift kan bli meget rimelig, men er lite egnet for det borgerlige behov med dets
langsomme stigning.»
I tillegg til selve kraftanlegget måtte det bygges overføringsanlegg og anlegges transformatorstasjoner. Holsts regnestykke viste følgende kapasitet (ved 6000
brukstimer) og pris levert ved ett sted i hvert fylke ved de ulike alternativene:
–
–
–

1. byggetrinn med 37 MW: kr 153 pr. kW/år
2. byggetrinn med 45 MW: kr 140 pr. kW/år
3. byggetrinn med 60 MW: kr 120 pr. kW/år

De endelige prisene til avtakerne ville ifølge Holst bli enda noe høyere. Prisene i
overslaget var beregnet ved «full utnyttelse av vedkommende utbygningstrinn». Ved
levering til borgerlige behov måtte man være noe i forskudd med utbyggingen for
å kunne ha reserve i vannfattige år og for å kunne møte uforutsette økninger i belastningen.
Hovedstyret vedtok ingen endelig anbefaling på møtet 11. mars. Det mente at den
kraftpris som burde kunne tilbys på basis av selvkost, var kr 140 pr. kW og år. På
Østlandet betalte statskraftavtakerne på denne tiden kr 60 pr. kW, altså godt under
halvparten. Litt spisst het det i Hovedstyrets uttalelse til departementet: «Hvis departementet er av den mening at en slik pris vil ha interesse for de to fylker tør Hovedstyret anmode om fullmakt til å oppta forhandlinger med disse om de nærmere
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Finnset i Eikesdalen der Aura renner ut i
Litledalsvatnet.

leveringsvilkår på denne basis.» Hovedstyret mente fylkene måtte forplikte seg til et
tilstrekkelig avtak før utbygging kunne begynne.
Den 28. mars 1947 møttes Hovedstyret for ny behandling av Aura-saken. Dette
var Olaf Rogstads siste hovedstyremøte, en uke senere skulle han gå av med pensjon.
Til møtet forelå kraftverksjefens innstilling og en lang innstilling fra Aura-utvalget
som imøtegikk en rekke av de tekniske og økonomiske premissene for kraftverksjefens vurderinger.
Hovedstyret sendte sin anbefaling til Handelsdepartementet 2. april 1947. Flertallet i Hovedstyret mente at kraften fra en utbygging av Aura ville bli så dyr «at det kan
være tvilsomt om distriktene vil være tjent med å kjøpe den dersom den skal leveres
etter selvkostende pris». Å forlate selvkostprinsippet ville på den annen side være
«et brudd med de prinsipper som hittil er lagt til grunn for statens kraftverksutbygging». Et slikt brudd ville få «de alvorligste konsekvenser» for framtiden.
Hovedstyret mente man måtte skille statens forretningsmessige drift fra statsstøt-
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ten til elektrifiseringen. All støtte fra statens
side til elektrifiseringen burde «føres på samme konto». Hvis staten både skulle yte støtte
til de distrikter som ikke klarte elektrifiseringen selv og samtidig selge kraft til under selvkost, «vil en lett miste oversikten over Statens
støtte til elektrisitetsforsyningen og det hele
vil kunne gli ut».
Ikke bare var Aura-prosjektet tvilsomt. Det
fantes etter Hovedstyrets mening gode alternativer: «Det er ikke tvil om at Møre og Trøndelag kan skaffes all den kraft som distriktet
har behov for fra andre kilder enn Aura. Det
er også grunn til å tro at kraften kan skaffes
langt billigere og sandsynligvis også hurtigere
ved at det bygges ut mindre kraftkilder.»
Av Hovedstyrets medlemmer gikk Støstad,
Syltebø og Holten, alle fra Auras framtidige
forsyningsdistrikt, mot flertallet og laget en protokolltilførsel om at det var riktig å
gå i gang med utbyggingen.
Fredrik Vogt tiltrådte som generaldirektør 5. april 1947. Den 22. april skrev han til
Handelsdepartementet.32 Han understreket at han ikke hadde deltatt i Hovedstyrets
behandling av Aura-utbyggingen, men at han likevel fant det riktig å redegjøre for
sitt syn på saken. Vogts mening var at en utbygging av Aura var det beste alternativet for distriktet.33 Særlig på tre punkter brøt Vogts syn med Hovedstyrets tidligere
innstilling. Det gjaldt for det første forholdet mellom staten og distriktenes rolle i
elektrifiseringen, for det andre utbyggingsplanene og for det tredje beregningsmåten for anleggets kostnader.
I sin innstilling til Hovedstyret hadde Holst lagt ansvaret for å utrede alternativer til Aura på distriktets skuldre. Dette var vel naturlig for en kraftverksjef som til
gangs hadde lært å kjenne styrken i de lokale kraftselskaper og elverk – og deres ønske om selvråderett. Vogt reagerte på dette og mente at «Vassdragsvesenet her må ha
ledelsen». Den andre kraftkilden som var mest aktuell, Mardøla, var også på statens
hånd. Dessuten gjaldt det å oppnå koordinering på tvers av fylkesgrensene.
Vogt gikk kritisk gjennom de planene Holst hadde basert sine beregninger på, og
mente at Holst og Kincks Vannbygningskontor i for stor grad hadde basert seg på
Nordags planer.34 Tyskerne hadde villet «presse frem en utbygging til full ytelse på
en gang», så planene var ikke tilpasset et ønske om trinnvis utbygging. Også på en
rekke andre punkter var de tyske planene «helt uøkonomiske i sitt opplegg». Vogt
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Statsminister Einar Gerhardsen (i lys jakke midt
på bildet) sammen med stortingsrepresentanter
på befaring i Lilledalen i forbindelse med planene
om Aura-utbyggingen. Bildet er tatt i november
1945, men utbygging av Aura ble ikke vedtatt før
i oktober 1947.
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mente forarbeidene var for dårlige, og han forklarte dette med at Vassdragsvesenet
ikke hadde rukket «å gjennomføre en virkelig planlegging etter våre behov». Dette
måtte Holst oppleve som en kritikk av sitt arbeid, for det var han som hadde vært
ansvarlig for forarbeidene.
Vogt la så fram sin egen plan. Allerede før han tiltrådte, hadde han presentert
denne i hovedtrekk for Aura-utvalget. Fordi Aura hadde billigere magasin enn Litledalselva, mente Vogt det var mer hensiktsmessig å nytte Aura som kraftkilde allerede ved første utbygging. Dermed kunne reguleringen av Litledalselva utsettes,
samtidig som tunnelen fra Aursjøen ble tatt tidlig. Stein som sprengtes ut fra tunnelen kunne brukes som en provisorisk dam for å få overført vannet fra Aura. Vogt
som bygningsingeniør så her et alternativ som kraftverksjefen og elektroingeniøren
Holst kanskje ikke kunne forutsettes å ha fått øye på.
Vogt tok så for seg måten kraftverksjef Holst hadde beregnet verdien av de investeringer som var gjort i Aura-anlegget før og under krigen. Holst hadde belastet sitt
Aura-prosjekt fullt ut med investeringene som tidligere var gjort. Kraftverksjefen
hadde også beregnet nyanskaffelsesverdi på maskiner og utstyr som tyskerne hadde
bestilt til andre kraftanlegg og som for en stor del befant seg i landet. Dette påvirket
naturligvis Holsts beregning av selvkost, og Vogt mente framgangsmåten var uheldig. Investeringene i anlegget ville «legges døde» hvis Aura ikke ble bygd ut samtidig
som de ville fortsette å trekke utgifter til vedlikehold, renter og eventuelt avskrivninger. Det samme gjaldt investeringene i det maskinelle utstyret. I landsdelen kunne
maskinene knapt brukes for noen andre utbygginger enn Aura, og knapt nok ved
noe annet prioritert kraftprosjekt i landet. «Bokholderimessig» var det vel riktig å
føre disse maskinene opp som utgift: «Men for staten og landets samlede interesse
må en betrakte dette som et rent bokholderispørsmål. Vår reale utgift til dette maskineri begrenses idag til hvad det koster å kompletere og montere det på det sted
det kan brukes. Ved valg av alternativ bør disse forhold spille en meget vesentlig rolle. Forsåvidt maskinene angår, er det heller ikke bare et spørsmål om pengeverdier.
Som kjent, er maskinleveransene ett av de aller ømmeste punkter for vår kraftutbygging. Det vilde være en urimelig ekstra belastning av det hjemlige maskinmarked
eller av valutamarkedet å bestille nye maskiner til andre konkurrerende alternativer
og så la de forhåndenværende maskiner ligge ubrukte.»
Det var realverdier og ikke regnskapsverdier som betydde noe for Vogt. En første
stortingsproposisjon om utbygging av Aura ble vedtatt 1. oktober 1947 på grunnlag
av Vogts utredning. Under stortingsdebatten 1. oktober 1947 rettet Olav Oksvik en
takk til «departementssjefen og alle dem i departementet som har arbeidet med
denne sak, for deres velvilje og for den fart som det i den senere tid er kommet med
saken (Oksviks understrekning). Farten har vært litt forskjellig før, men det har jo
også vært skiftende folk som har stelt med dette, og byråkratiet er mangesidig, så
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det må være en viss tyngdekraft som settes på sakene for å få det til å gå». Representanten Skarholt fra Sør-Trøndelag takket også myndighetene «da i første rekke
Regjeringen, spesielt statsråd Evensen, og den nye vassdragsdirektør, hr. Vogt, for at
vi nå endelig får Aura utbygd».
Utviklingen av Aura-prosjektet viste at fagetaten med lederskiftet i 1947 var i ferd
med å tilpasses den nye politikkens krav.

E N T I L BA K E HO L D E N S TAT – T R O S S A LT ?
Vannkraftpolitikken syntes nå underordnet industripolitikken. Men vi kan også snu
litt på dette perspektivet. Det overordnede målet var økonomisk vekst. Skulle den
materielle velstandsøkningen sikres, måtte vannkraftressursene tas i bruk. Storindustrien var ikke noe mål i seg selv, bare et nødvendig redskap til å få realisert det
økonomiske potensialet i landets vannkraft.35
Det kan også være grunn til å peke på at den nye politikken hadde sine forløpere.
Fra begynnelsen av århundret hadde statens holdning til den kraftkrevende storindustrien vært tvetydig. Denne industrien ble hele tiden sett på som en viktig kilde
til økonomisk vekst. Men den bar med seg sosiale og kulturelle former som ble møtt
med skepsis. Storindustrien var derfor regulert. Fordi den også truet det som ble
oppfattet som en balansert samfunnsutvikling, ble den forsøkt begrenset gjennom
konsesjonslovgivningen. Det gjaldt som vi har sett særlig i årene fra 1906 til 1920,
men også under annen verdenskrig. I de økonomisk vanskelige mellomkrigsårene
ble storindustrien imidlertid stimulert. Da ble norsk vannkraft blant annet markedsført internasjonalt for å stimulere til utenlandske investeringer i Norge. Staten
forsøkte, som vi har sett, også å lokke utenlandsk storindustri til Glomfjord.
At staten la forholdene til rette for at storindustrien skulle ta i bruk den norske
vannkraften, var derfor ikke noe nytt. Men tilretteleggingen ble nå gjennomført
med en langt større styrke enn tidligere, og det var nytt at statlige kraftverk nå ble
bygd med det uttrykte hovedformål å forsyne storindustrien med rimelig kraft. Krav
om en hurtig gjenreisning og høye ambisjoner om økonomisk vekst bidro nå til
at oppmerksomheten nok en gang ble rettet mot vannkraftressursenes industrielle
muligheter.
De to første etterkrigsårene gir ikke inntrykk av at det allerede ved inngangen til
gjenreisningsperioden forelå en ny og sammenhengende politikk for statkraftengasjementet. Men som vi har sett, fantes det både i Arbeiderpartiet før krigen og i
eksilmiljøet i London tro på den eksportorienterte storindustriens framtid. De ytre
omstendighetene og de historiske føringene ga denne fløyen i partiet flest kort på
hånden. Jernverksplanene var det blitt arbeidet med gjennom flere tiår, og allerede
før krigen var bruken av statskraft fra Glomfjord sett på som aktuell for denne stor-
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industrien. Når jernverksplanene nå ble satt ut i livet, kan det ses på som avslutningen av en prosess som var startet langt tidligere. Kraft- og industrianleggene som var
påbegynt av Nordag og Nordisk Lettmetall og overtatt av staten, gjorde naturligvis
sitt til at kraftkrevende industri ble valgt som katalysator for velstandsutvikling. Slik
sett var det et paradoks at den nasjonale linje under krigen hadde artikulert en prinsipiell motstand mot flere av tyskernes storindustrielle planer – både ut fra hensynet
til alminnelig forsyning og med henvisning til de sosiale problemene knyttet til de
ensidige industristedene. Nå ble viktige sider ved den tyske økonomiske politikk
ført videre.
Selv om staten nå prioriterte å skaffe rimelig kraft til industrien, ble det fortsatt
arbeidet for å avhjelpe etterspørselsen etter elektrisitet i samfunnet for øvrig. Her
tok lokale elektrisitetsverk og kraftselskap de tyngste løftene, dels med hjelp av den
omfattende statsstøtteordningen som var blitt etablert i 1938. Men også leveringen
av statskraft til alminnelig forsyning ble utvidet. Tross alt skulle det meste av kraften
fra Mår leveres til kommunale og fylkeskommunale elverk. Og det var hensynet
til alminnelig forsyning som først og fremst motiverte beslutningen om å bygge ut
Aura. Storindustrien kom i første omgang bare med i planene som et nødvendig
ledd for å sikre en rasjonell, dvs. en stor nok utbygging.
Vi har karakterisert de to første etterkrigsårene som formative for statkraftengasjementet. I denne perioden ble det gjort politiske valg som ga staten en ny og mer
betydningsfull rolle i utviklingen av landets vannkraft. Som tidligere forsøk på å endre vannkraftpolitikken, ble også dette møtt med motstand. Først og fremst fra NVE,
en etat som var tett knyttet til den tidligere statkraftpolitikken og til de vanskelige
årene for statkraftengasjementet i mellomkrigstiden. Det kan være at motstanden
også reflekterte krigstidens erfaringer. En mann som kraftverksjef Holst kan ha sett
med uvilje på at Arbeiderpartiet videreførte så mange av tyskernes prioriteringer.
Men det var også klare grenser for omfanget av det nye statkraftengasjementets
virkeområde. I september 1945 ble det nedsatt en egen elektrifiseringsnemnd som
blant annet skulle «fremkomme med forslag til retningslinjer m.v. for fremme av
landets videre elektrisitetsforsyning, så denne kan gjennomføres på en så hurtig og
rasjonell måte som mulig».36 Nemnda var dominert av ingeniører som representerte
«det gamle regimet», med lederen for Elektrisitetsavdelingen i NVE, Trygve Sorteberg, som formann og kraftverksjef Holst som viseformann. Et av medlemmene var
maskinist Ivar Aasen ved Nore I. Aasen var den som gikk lengst i å understreke statkraftengasjementets betydning. Han foretrakk at «staten overtar ledelsen av kraftproduksjonen». Men dette fikk han ikke noe gjennomslag for hos de øvrige medlemmene. Nemnda holdt fast på at de lokale elektrisitetsverk og kraftselskaper også
i framtiden skulle spille den sentrale rolle i elforsyningen. Men alle større elverk
burde gå sammen innenfor de ulike samkjøringsområdene og danne sammenslut-
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ninger som kunne påta seg større utbyggingsoppgaver og koordinere utbyggingen
av overføringsnettet. Etter hvert som det ble behov for det, kunne disse sammenslutningene forenes i stadig større enheter. «Staten forutsettes å delta hvor forholdene
ligger til rette for det,» uttalte nemnda. Spørsmålet om staten burde innløse alle
bestående kraftverk og overta all framtidig kraftproduksjon var blitt drøftet, men
nemnda hadde funnet at en slik ordning ikke var fordelaktig. Det ville blant annet
bety at «det lokale initiativ ikke lenger vil spille den viktige rolle som nå».
De politiske initiativene i de to første etterkrigsårene la opp til en rolle for statkraftengasjementet som var noe videre enn det elektrifiseringsnemnda la opp til.37
Men ambisjonene var likevel beskjedne sammenliknet med den nasjonaliseringsbølge som på denne tiden gjorde elforsyningen til statlige monopoler blant annet i
England og Frankrike. Statkraftengasjementet gikk ikke utover sin rolle som støttespiller for det lokale initiativ i alminnelig forsyning. Til Aura var staten «invitert» av
de to fylkene. Det viktigste nye var at staten nå også var i ferd med å få en betydelig
rolle som støttespiller og tilrettelegger for kraftkrevende industri. Politikerne hadde
gitt statkraftengasjementet en mer omfattende rolle i utviklingen av den moderne
velferdsstaten. Statkraftengasjementet gikk inn i en ekspansiv periode.
Maskinist Ivar Aasen ved Nore I. Aasen, som
engasjerte seg sterkt i diskusjonen om hvorvidt
Nore burde selges til arvtakerne på Østlandet,
var arbeiderpartimann og en størrelse i
lokalpolitikken. Han var også med i den statlige
elektrifiseringsnemnda som ble nedsatt i 1945.

E N U T V I K L I N G S OM « G Å R I R I N G » ?
Under Stortingets forhandlinger om levering av kraft fra Nore kraftverk i juni 1933
ble spørsmålet om salg av kraftverket til distriktet diskutert. Arbeiderpartimannen
Julius Bastian Olsen fra Narvik påpekte at politikken lett tok for mye preg av konjunkturene. Han viste til at mange nå mente staten hadde tapt så mye penger at det
var lite sannsynlig den ville innlate seg mer på kraftutbygging «for å tilfredsstille
et samfundsmessig hensyn».38 Olsen følte seg likevel ikke sikker på at dette var en
riktig vurdering:
«Utviklingen i Norge og kanskje også i andre land for det jeg vet, viser sig å gå i
ring, slik at det som man idag kanskje forsverger at man vil gå med på, det kan man
så godt om ti år eller kanskje lenger tid komme til å ta opp igjen.» Selv om staten
nå hadde brente fingre, ville en ny oppgangskonjunktur «igjen bringe oss bort i det
samme».
Og Julius Bastian Olsen hadde rett. Med høykonjunkturen etter annen verdenskrig ble statkraftengasjementet for alvor tatt opp igjen, denne gangen først og fremst
som et industripolitisk redskap. Historien om statkraftengasjementet bekrefter at
politikkens og økonomiens konjunkturer svinger tett sammen. I noen grad må det
være slik. På den annen side ser vi i ettertid også at mange avgjørelser var for tett
bundet til sin tid. Det gjaldt både selve de statlige investeringene i kraftutbyggingen
og variasjonene i satsingen på Vassdragsvesenets organisasjon. Gjennom sitt enga-
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sjement i elforsyningen bidro staten heller til å styrke konjunktursvingningene enn
til å jevne dem ut. Statkraftpolitikken var ikke bundet av en snever forretningshorisont, men den synes til tider å ha manglet et mer stabilt, langsiktig perspektiv.
De to–tre første årene etter annen verdenskrig innledet statkraftengasjementets
storhetstid. Tar vi et langt sprang fram i tid, finner vi imidlertid et nytt skifte i statkraftpolitikken. Ved inngangen til 1990-årene ble det igjen klart at staten hadde bygd
for mye – og for dyrt. Med omorganiseringen etter den nye energiloven fra 1990 ble
ambisjonene om «samfunnsmessige hensyn» nok en gang trengt til side. Fortsetter
utviklingen å gå i ring?
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KILDER
I den perioden som denne boken dekker, lå statkraftengasjementet under henholdsvis Kanalvesenet, Vassdragsvesenet og NVE. Deler av Kanalvesenets og det meste av
Vassdragsvesenets arkivmateriale finnes i dag i NVEs bortsettingsarkiv. Dette arkivet har derfor vært helt sentralt for arbeidet med boken. Men også Statkrafts egne
arkiver inneholder mye stoff om de enkelte utbyggingsprosjektene. Ikke minst finnes det mye verdifullt stoff i de lokale kraftverksarkivene. I Riksarkivet har jeg særlig
hatt glede av Arbeidsdepartementets/Industridepartementets arkiv. Noe materiale
har jeg også funnet i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Stortingsdokumenter og ulike typer av offentlige utredninger har naturligvis vært
viktige kilder. Det samme gjelder de tekniske fagtidsskriftene. Dessuten har en rekke
«informanter» bidratt til kunnskap om statkraftengasjementets historie.

L I T T E R AT U R
Amdam, Rolv Petter: Teknologi og planøkonomi, Arbeiderhistorie 1988.
Amundsen, Olaf: Koncessionsloven med kommentar, Kristiania 1918.
Amundsen, Olaf: Lov om vasdragsreguleringer av 14. december 1917 (nr. 17) med senere tillæg og
forandringer, Oslo 1928.
Andersen, Svein S.: State Strategies in the North Sea. Paradigms and Adaption, Norwegian
School of Management 1981.
Arctander, Ivar: Statens Forhold til Vandkraften, Teknisk Ukeblad 1918.
Aschehoug, T.H.: Om de forskjellige slags mekanisk drivkraft, som bruges i økonomiens tjeneste, Statsøkonomisk tidsskrift 1894.
Beckman, Svante: System and systemacy in technology, Arbeidsnotat nr. 20, TMV-senteret 1990.
Benum, Edgeir: «Dannelse», «Tillid» og «Autoritet». Teknikere, fag og samfunn 1874–ca. 1900,
i Makt og motiv. Et festskrift til Jens Arup Seip, Oslo 1975.
Benum, Edgeir: Sentraladministrasjonens historie, bd. 2, 1845–1884, Universitetsforlaget 1979.
Beretning om Samkjøringskomiteens virksomhet og samkjøringens utvikling. Til utgangen av juni
1928, Samkjøringen, Oslo 1930.
Bergh, Trond: Storhetstid (1945–65), Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bd. 5, Oslo 1987.
Berntsen, Bredo: Naturvernets historie i Norge, Oslo 1977.
Berntsen, Harald: I malstrømmen. Johan Nygaardsvold 1879–1952, Oslo 1991.

426

statens kraft 1890–1947

Beskrivelse av Numedalslaagen, bd. 2 i serien «Beskrivelse av norske vasdrag», utgitt av Vasdragsdirektøren, Kristiania 1911.
Bjerke, Rich.: Lillehammer Elektrisitetsverk gjennom 60 år, Lillehammer 1954.
Bjørnland, Dag: Vegen og samfunnet. En oversiktlig fremstilling og analyse i anledning Vegdirektoratets 125-års jubileum 1864–1989, Vegdirektoratet 1989.
Bjørnson, Øyvind: På klassekampens grunn (1900–1920), Arbeiderbevegelsens historie, bind 2,
Oslo 1990.
Brochmann, Georg: Store norske ingeniørarbeider, Oslo 1926.
Brochmann, Georg: Installasjonenes historie i Norge. Utgitt i anledning av Elektricitetsfirmaet
Sønnichsen & Co.s 25-års jubileum, Oslo 1935.
Bryn, Knud: Elektrisitetsvesenets utvikling i de siste 50 år, Oslo 1930.
Bull, Edvard (red.): Renhårig slusk, Oslo 1961.
Bætzmann, F.: Norge. Uddrag af ældre og nyere forfatteres Skrifter, Kjøbenhavn 1880.
Baalsrud, K., Hjorth, J., Sørbye, H. og Kristensen, I.: Beskrivelse av Numedalslågen, 1911.
Baalsrud, Karl: Forkortet gjengivelse av overingeniør Baalsruds foredrag om Noreutbygningen.
Foredrag om Østlandets kraftforsyning holdt for Stortingets medlemmer. Særtrykk av Meddelelser fra Norske Elektricitetsverkers Forening nr. 11 1923.
Carlsen, Arne: Vasdragsloven, Kristiania 1916.
Chandler, Alfred D.: The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business, Cambridge 1977.
Chandler, Alfred D.: Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge 1990.
Conradi, L.A.: Metallurgical research, i Barlaup, Asbjørn (red.): The metallurgical industries of
Norway. Utgitt i forbindelse med Norsk Metallurgisk Selskaps 25 års jubileum, Oslo 1961.
Coppersmith, Jonathan: The electrification of Russia 1880–1926, Ithaca 1992.
Dahl, Knut: Undersøkelser ved Tunhøvdfjorden angående fiskens næringsforhold før og efter
reguleringen, Meddelelse Foss. 1 fra NVE 1926.
Dahl, Svein: Høyre og staten, Universitetsforlaget 1984.
Danielsen, Rolf: Høyres historie 2. Borgerlig oppdemmingspolitikk, Oslo 1988.
Dawson, Philip: The Financial Aspects of Main Line Electrification, The Transaction of the first
World Power Conference, London 1925.
Debes, Jan: Sentraladministrasjonens historie 1940–1945, bd. 5, Universitetsforlaget 1980.
Dodd, S.T. og Potter, W.B.: Electrification of Main Line Railroads, General Electric Review nr. 6.
1919.
Eckhoff, Torstein: Statens styringsmuligheter, særlig i ressurs- og miljøspørsmål, Oslo 1983.
Egge, Åsmund: Fra Odyssevs’ til Promethevs’ herredømme. Stat og næringsliv i Norge
1870–1914, Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 1990.
Einarsen, Einar: Fossespørsmaalet I. Udenlands. II. Indenlands, Samtiden 1907 og 1908.
Einarsen, Einar: Om koncessionslovgivning for vandfald, bergverk og skog, Statsøkonomisk
Tidsskrift, Kristiania 1910.
Elektrisitetsdirektoratet: Elektrisiteten i landbrukets tjeneste, Meddelelser fra Norges Vassdragsog Elektrisitetsvesen, Oslo 1926.
Elektrisk jernbanedrift, utarbeidet av Den norske ingeniørforenings jernbanekomité 1922–24,
Kristiania 1924.
Elgsaas, Knut og Tobiesen, Otto Døscher: Samfunnsmessig styring av statlig forretningsdrift,
1981.
Ellul, Jacque: The Technological Society, New York 1964.
Enger, Kr. m.fl.: Om utnyttelse av mindre vandfald, Kristiania 1918.

kilder o g lit teratur

Eyde, Sam: Mitt liv og mitt livsverk, Oslo 1939.
Falkanger, Thor og Haagensen, Kjell (red.): Norsk vassdragsrett, Tano 1988.
Farup, Else: Trekk fra Glomfjords historie, 1977.
Fasting, Kåre: A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri 1908–1958. Forhistorie og historikk, Oslo 1958.
Fjalestad, Olav: Statsstønad til fremje av elektrisitetsforsyningi. Særtrykk av foredrag fra begynnelsen av 1950-årene.
Fontgalland, Bernard de: The world railway system, Cambridge 1984.
Franco, I.: Some Considerations on the Development of Railway and Tramway Traction, The
Transaction of the first World Power Conference, London 1925.
Frost, Robert L.: Alternating Currents: Nationalised Power in France, 1946–1970, Ithaca 1991.
Fuglum, Per: En skute – en skipper. Gunnar Knudsen som statsminister, Tapir forlag 1989.
Furre, Berge: Norsk Historie 1905–40, Oslo 1971.
Furuholmen, K.: Glommenreguleringen. Foredrag om Østlandets kraftforsyning holdt for Stortingets medlemmer, særtrykk av Meddelelser fra Norske Elektricitetsverkers Forening nr. 11 1923.
Gasslander, Olle: Bank och industriel genombrott. Stockholms Enskilda Bank kring sekelskiftet
1900, Stockholm 1959.
Glete, Jan, ASEA under hundra år 1883–1983, Västerås 1983.
Glete, Jan: Storföretag i stärkström, Västerås 1984.
Glommens og Laagens Brukseierforening 1918–43, Oslo 1947.
Gradin, Rolf (red.): Vattenfall under 75 år, Statens Vattenfallverk, Stockholm 1984.
Grønlie, Tore: Jern og politikk, Universitetsforlaget 1973.
Grønlie, Tore: Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945–1963, Oslo 1989.
Grønlie, Tore: Industripolitikk som etterkrigshistorisk forskningsfelt, LOS-senter, Notat 89/10.
Gårdlund, Torsten: Marcus Wallenberg 1864–1943. Hans liv och gärning, Stockholm 1976.
Hanisch, Tore Jørgen og Lange, Even: Vitenskap for industrien, NTH – En høyskole i utvikling
gjennom 75 år, Universitetsforlaget 1985.
Hanisch, Tore Jørgen og Lange, Even: Veien til velstand. Industriens utvikling i Norge gjennom
50 år, Universitetsforlaget 1986.
Hindrum, Hans: Elektrisitetsforsyning ved hjelp av statsstøtte, NVE, Oslo 1991.
Historisk statistikk 1978, Statistisk sentralbyrå.
Hjulstrøm, Filip: Sveriges elektrifisering. En ekonomisk og geografisk studie över den elektriska energiförsörjningens utveckling. Geographica. Skrifter fra Uppsala universitets geografiske
institution nr. 8 1940.
Hodne, Fritz: Staten og utbyggingen av kommunikasjonene i Norge 1859–1870. Søkelys på «Det
norske system», Historisk Tidsskrift nr. 3 1971.
Hodne, Fritz: Stortingssalen som markedsplass. Analyse av statens grunnlagsinvesteringer
1840–1914, Norges Handelshøyskole 1980.
Hodne, Fritz: Norges økonomiske historie, 1815–1970, Oslo 1981.
Holst, Helge: Elektriciteten, BII, Kbh. og Kristiania 1911.
Hruschka, Arthur: The Electrification of the Austrian Federal Railways, The Transaction of the
first World Power Conference, London 1925.
Huber, E. (m.fl.): Elektrifizierung der Eisenbahnen, Transaction of the World Power Conference
1926, Basel 1927.
Hughes, Thomas: Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930, Baltimore 1983.
Hughes, Thomas: The Evolution of Large Technological Systems, i Bijker, Wiebe, Hughes, Thomas og Pinch, Trevor: The Social Construction of Technological Systems, Cambridge 1989.
Hveding, Vidkunn: Vassbygging, Tapir 1970.

427

428

statens kraft 1890–1947

Jahn, Gunnar: Statistisk-økonomisk utsyn over krigsårene, Oslo 1945.
Johannessen, Finn Erhard: I støtet. Oslo Energi gjennom 100 år. 1892–1992, Oslo 1992.
Kittelsen, Ingolf: Skiens Brugseierforening 1881–1923, Kristiania 1924.
Kjosbakken, Erik: Mesna. Kraftkilde – Industriåre – Kunstnermotiv – Vannkilde – Fiskeelv, Lillehammer 1973.
Kloumann, Sigurd: Export of electrical power from Norway. Verdenskraftkonferencen i London
30. juni til 12. juli 1924. Den norske nationale komités beretning, Oslo 1926.
Kolbenstvedt, Ivar og Olafsen, Birger: Norges Vassdrags og Elektrisitets Love, Fredrikshald 1926.
Kristensen, Ingvar: Nore Kraftanlegg. Plan for utbygging av Norefallene, Kristiania 1917.
Kristensen, Ingvar: Den norske vandkraftindustris og vannkraftpolitiske utvikling, Särtryck ur
Sv. Vattenkraftföreningens publ., 1920.
Kristensen, Ingvar: Vor vandkrafts historie i 50 aar, i Leegaard, Michael (red.): Den norske
ingeniørforening 1874–1924, Kristiania 1924.
Kaartvedt, Alf: Drømmen om borgerlig samling, Høyres historie, bd. 1, Oslo 1984.
Lange, Even: The Concession Laws of 1906–09 and Norwegian Industrial Development, Scand.
J. History nr. 2 1977.
Leegaard, Michael (red.): Den norske ingeniørforening 1874–1924, Kristiania 1924.
Ljøgodt, Lars: Mørkfoss-Solbergfoss 50 år, Oslo 1974.
Loftsgard, T.K.: Nore-Uvdal i forn og nye, Nore 1974.
Loock, Hans-Dietrich: Quisling, Rosenberg und Terboven. Zur Vorgeschichte und Geschichte der
Nationalsozialistischen Revolution in Norwegen, Stuttgart 1970.
Ludin, Adolf: Die Nordischen Wasserkräfte, Berlin 1930.
Lund, Bernt: Kort resymé av Glomfjords historie i tiden 1900–1950. Særtrykk av foredrag i Ingeniørforeningen 3. februar 1951.
Maurseth, Per: Gjennom kriser til makt (1920–1935), Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bind
3, Oslo 1987.
Meddelelser fra Norske Elektricitetsverkers Forening nr. 2 1923, Kortfattet referat fra elektricitetsforsyningskommissionens møter i Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Molde og
Trondhjem m.fl.
Meddelelser fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, El. 3. Oversikter over elektrisitetens
utbredelse i fylkene, Kristiania 1923.
Meddelelser fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Foss. 3, Nore Kraftanlegg, Oslo 1932.
Milward, Alan S.: The fascist economy in Norway, Oxford 1972.
Mitnick, Barry M.: The political economy of regulation New York 1980.
Moen, Helge: Fra anleggstida i 1920-åra da Rødberg vokste opp som en by i bygdesamfunnet,
Langs Lågen nr. 1 1989.
Myllyntaus, Timo: Electrifying Finland. The Transfer of a New Technology into a Late Industrialising Economy, London 1991.
Myllyntaus, Timo: The Transfer of Electrical Technology to Finland, 1870–1930, Technology
and Culture 1991.
Nerheim, Gunnar: Fra Laugstol Bruk til Alta. Norge under elektrisiteten Samtiden nr. 6 1980.
Nerheim, Gunnar: Fra teknologiforskningens barndom i Norge. Oppfinnelsen og utnyttelsen
av Søderberg-elektroden, Skandinavisk naturvitenskap og teknologi omkring år 1900, NAVFs
utredningsinstitutt, 1980.
Nissen, Bernt A.: Gunnar Knudsen, Oslo 1957.
Norberg Schulz, Thomas.: Elektriciteten i Norge, i Leegaard, Michael (red.): Den norske ingeniørforening 1874–1924, Kristiania 1924.

kilder o g lit teratur

Nordby, Trond: Venstre og samlingspolitikken 1906–1908, Oslo 1983.
Nordlund, Sven: Upptäckten av Sverige. Utländska direktinvesteringar i Sverige 1895–1945,
Umeå Studies in Economic History 12, Umeå 1989.
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen: Generatorer drevet med vannkraftmaskiner i Norge,
Avdelingsrapport EE 20/80.
Norske Elektricitetsverkers Forening: Uttalelser angående Østlandets kraftforsyning. I anledning
Elektrisitetsforsyningskommissionens plan av 8. mai 1922, Kristiania 1922.
O’Brian, E.: The economic aspects of railway electrification with special consideration of those
which cannot be expressed numerically, Transaction of the World Power Conference 1926,
Basel 1927.
Odlaug, Kåre: Norsk Arbeidsmandsforbund gjennom 60 år, Oslo 1956.
Olsen, Kr. Anker: Kværner Brug gjennom 100 år, Oslo 1953.
Olsen, Kr. Anker: Norsk Hydro gjennom 50 år, Oslo 1955.
Oppland Energiverk: Krafttak i 25 år. Oppland Energiverk 1963–1988, Lillehammer 1988.
Opplandskraft: Kraftlaget Opplandskraft 1954–1979. 25 år med vannkraft, 1979.
Oslo Elektrisitetsverk gjennom 50 år, Oslo 1942.
Parodi, H.: Électrification des Chemins de Fer Français, Transaction of the World Power Conference 1926, Basel 1927.
Paulsen, Helge: Tysk økonomisk politikk i Norge 1940–45, Kontrast nr. 1 og 2 1971.
Petrick, Fritz: Der «Leichtmetallausbau Norwegen» 1940–45. Ein Studie zur Expansions- und
Okkupationspolitik des faschistischen deutschen Imperialismus, Greifswald 1983.
Piore, Michael J. og Sabel, Charles F.: The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity,
New York 1984.
Rafto, Thorolf: Telegrafverkets historie. 1855–1955, Bergen 1955.
Rein, Kristoffer: Rissa og Stadsbygd Kraftlag 40 år. 1948–1988, Trondheim 1988.
Rogstad, Olaf: Hydrography of Norway, Verdenskraftkonferencen i London, Oslo 1926.
Rudeng, Erik: Sjokoladekongen. Johan Throne Holst – en biografi, Oslo 1989.
Ræstad, Chr.: Tekniske Konsulenters Forening, utgitt av Tekniske Konsulenters Forening, Oslo
1931.
Samkjøringen gjennom 25 år 1932–1957, Oslo 1959.
Sandberg, J.: Trekk fra elektrisitetsforsyningens utvikling. Utgitt i anledning av Norske Elektrisitetsverkers Forenings 50-års jubileum 1901–1951, del I og II, Oslo 1951.
Sandberg, Per-Øivind: Hamar-regionen Energiverk (Tidligere Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap (HVF)) 1913–1988. Fra forvaltning til forretning, Hamar-regionen Energiverk,
Hamar 1988.
Sandvik, Arvid: Saudakraft i femti år, Stavanger 1963.
Schofield, Stephan: Operasjon Muskedunder, Oslo 1965.
Schreiner, Hjalmar: Electrification of Railways in Norway, The Transaction of the first World
Power Conference, London 1925.
Seip, Anne Lise: Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740–1920, Oslo 1984.
Seip, Jens Arup: «Det norske system» i den økonomiske liberalismes klassiske tid (1850–1870),
Tanke og handling i norsk historie, Oslo 1968.
Sejersted, Francis: Den norske «sonderweg». Særtrekk ved den norske kapitalismens utvikling,
Arbeidsnotat nr. 35, TMV-senteret 1991.
Sejersted, Francis: Demokratisk kapitalisme, Oslo 1993.
Smith, George David: From monopoly to competition. The Transformations of Alcoa 1888–1986,
Cambridge 1988.

429

430

statens kraft 1890–1947

Solem, Arne (red.): Norske kraftverker, Oslo 1954.
Statens forsøksdrift med elektrisk jernsmeltning 1922–23, Særtrykk av Teknisk Ukeblad nr. 7, 28,
29 og 31 1924.
Stavseth, Reidar: Vestfold Kraftselskap gjennom 30 år, Tønsberg 1955.
Sterten, Haagen Krog: Den norske centraladministrations historie 1814–1914, Kristiania 1914.
Stolz, Gerhard: Økonomisk utsyn 1900–1950, SØS 3, 1955.
Stonehill, A.: Foreign Ownership in Norwegian Enterprises, SØS 14, 1965.
Stuevold-Hansen, Birger: Østlandets kraftforsyning. Foredrag om Østlandets kraftforsyning
holdt for Stortingets medlemmer, særtrykk av Meddelelser fra Norske Elektricitetsverkers
Forening nr. 11 1923.
Sundt, Einar: Norges handel og industri. Bind I. Kristiania 1907.
Sveaas, H.: Elektrifisering av jernbaner i Norge, i J. Sandberg: Trekk fra elektrisitetsforsyningens
utvikling, del II, Oslo 1951.
Sætren, Gunnar: Numedalslågens regulering, Nore Kraftanlegg, 1910.
Söderlund, Ernst: Skandinaviska Banken i det svenska bankväsandets historia 1914–1939, Uppsala 1978.
Sørensen, Øystein: Hitler eller Quisling. Ideologiske brytninger i Nasjonal Samling 1940–45, Oslo
1989.
Thompson, Grahame m.fl. (red.): Markets, Hierarchies and Networks, London 1991.
Thoresen, Hallgrim: Vannturbinens utvikling, Oslo 1942.
Thorsvik, Jan: Politikk og marked, Oslo 1991.
Thue, Lars: Elforsyning som etterkrigshistorisk forskningsfelt, Notat 92/16 LOS-senter 1992.
Thue, Lars: The State and the dual Structure of the Power Supply Industry in Norway, 1890–
1940, Électricité et électrification dans le monde, Paris 1992.
Toreng, Egil: Fra småverk til storverk. Lys og kraft i Sør-Hedmark, Hedmark Energi AS, Kongsvinger 1988.
Trédé, Monique (red.): Un siècle d’électricité dans le monde, Paris 1987.
Trédé, Monique (red.): Électricité et électrification dans le monde, Paris 1992.
Tresselt, Dag: Norsk aluminium gjennom 60 år. Fra teknisk funksjonshemning til risikoaversjon. Bedriftsøkonomen nr. 3 1968.
Tøndevold, Erik: Fra Peder Claussøn Friis til Tokkeutbyggingen, Telemark Historie 1984.
Tøndevold, Erik: The Rise and Growth of the Electric Power System in South-Eastern Norway
1917–1962, Électricité et électrification dans le monde, Paris 1992.
Tønneson, Kåre D.: Sentraladministrasjonens historie, bd. 4, 1914–1940, Universitetsforlaget 1979.
Ullman, V.: Skiensvasdragets regulering. En historisk fremstilling, Porsgrunn 1908.
Vevstad, Andreas: Arendals Vasdrags Brukseierforening 1907–1912–1987, Arendal 1987.
Vogt, Johan: Elektrisitetslandet Norge, Universitetsforlaget 1971.
Wechmann, Wilhelm: Main Line Electrification on the State Railways in Germany, The Transaction of the first World Power Conference, London 1925.
Wechmann, Wilhelm: Elektrischer Zugetrieb der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Transaction of the World Power Conference 1926, Basel 1927.
Wengenroth, Ulrich: The electrification of the workshop, i Trédé, Monique (red.): Un siècle
d’électricité dans le monde, 1987.
Wicken, Olav: Industrial change in Norway during the second world war. Electrification and
Electrical Engineering, Scand.J. History, nr. 8.
Wicken, Olav: Norsk verkstedsindustris markedsorientering, i Lange, Even (red.): Teknologi i
virksomhet. Verkstedsindustri i Norge etter 1840, Oslo 1989.

kilder o g lit teratur

Wyller, Thomas Chr.: Christian Michelsen. Politikeren, Oslo 1975.
Öfverholm, I.: Power Problems of the Swedish Railways, The Transaction of the first World
Power Conference, London 1925.
Økonomisk utsyn 1900–1950, Samfunnsøkonomiske studier nr. 3, Statistisk sentralbyrå, Oslo
1955.
Østangen, Sverre: Fylkeskommunal kraft i Hedmark, Hedmark energiverk 1959–1984, Hamar
1984.
Østerud, Øyvind: Det planlagte samfunn. Om sentralplanleggingens fremvekst og grenser, Oslo
1979.
Østvedt, Einar: De norske jernbaners historie, bd. 3, Oslo 1954.

HOV E D O P P G AV E R O G AV HA N D L I N G E R
Annaniassen, Erling: Rettsgrunnlag og konsesjonspraksis. En undersøkelse av rettsgrunnlaget for
vassdragskonsesjoner og dets håndhevelse i tidsrommet 1906–1910, hovedoppgave i historie,
Universitetet i Oslo 1983.
Barlaup, Geir: Teknologiutviklingen på turbinene i Mørkfoss/Solbergfoss, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1992.
Byrkjeland, Martin: A/S Bjølvefossen 1905–1931. En analyse av eit foretaks etablering, hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1985.
Eikeland, H.: Gunnar Knudsens syn på statens virksomhetsfelt i det økonomiske liv. En studie til
belysning av Gunnar Knudsens ideer og praktiske politikk i perioden 1900–1914, hovedoppgave
i historie, Universitetet i Bergen 1964.
Gjørv, O.A.: Stortingsdebatten om konsesjonsloven av 18.9. 1909, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1959.
Hatlebak, T.E.: Striden om omreguleringen av Mjøsa 1906–07, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1954.
Juul-Wedde, Morten: Administrativ utforming og tillagte oppgaver – et samsvar? En analyse av
debatten omkring opprettelsen av Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen i 1921,
hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1973.
Karmly, Dag: Kommunal kraftutbygging og økonomisk krise, Universitetet i Tromsø 1991.
Rasdal, Inga: Kraftutbygging og distriktsinteresser. Ein studie i utbyggingen av Aura-vassdraget
1937–1954, hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1977.
Rinde, Harald: En strøm av beslutninger. Den kommunale kraftforsyningen til hovedstaden
1905–1929, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1992.
Sanness, John: Kampen om konsesjonslovgivningen våren 1906, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1940.
Webjørnsen, Reidar: Glomfjord. En historisk oversikt, hovedoppgave i historie, Universitetet i
Oslo 1951.
Ødegaard, Øyvind: Kampen om vannkraften. Tyske planer og norske reaksjoner 1940–1945, hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1992.

431

432

statens kraft 1890–1947

A N D R E U T RY K T E M A N U SK R I P T E R
Brækken, Kolbjørn: Upublisert manuskript om Nordags historie skrevet i slutten av 1980-årene.
Oppbevares i Riksarkivet, privatarkiv Brækken. (Brækken ledet gjennomgangen av Nordags
regnskap under avviklingen 21.9. 1945–1.9. 1946. Han var regnskapssjef ved Oslokontoret til
ÅSV.)
Johnsgaard, Dagfinn: Om elektrisitetsforsyningskommisjonen av 1919, utkast til hovedoppgave i
historie, 1991.
Leichtmetall-Ausbau Norwegen. A/S Nordag – Nordisk Lettmetall A/S. Leistungsbericht
1940–41, Oslo 1942.
Ljøgodt, Lars: Oslo Lysverker. Administrative forhold ved utbygging av kraftverkene for Oslo
kommunes elektrisitetsforsyning, Oslo 1978.
Ljøgodt, Lars: Oslo Lysverkers kraftutbygging i Hallingdal. Hol kraftverk 1913–1956, Oslo 1987.
Meringdal, Odd: Auras historie, manuskript i NVEs bibliotek, 1962.
Nerheim, Gunnar: The Challenge of Change. Norwegian Water Turbines in European Perspective,
1870–1920. Paper read at Nordisk symposium i teknologihistorie, Stavanger 14.–16. juni 1988.
Norges Industriforbund: Innstilling fra Norges Industriforbunds forsterkede elektrisitetskomité,
1922.
Tvedt, Th.: Notater vedr. Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesens Historie, Oslo 1936.
Tøndevold, Erik: Tøndevold har i perioden 1987–92 utarbeidet over hundre såkalte «idégrunnlag» om Statkrafts historie.
Vold, Olaf: Forarbeider til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens historie. Momenter vedrørende
administrasjonens oppgaver og organisasjon, manuskript i NVEs bibliotek, Oslo 1933.

433

Noter

F O R KO RT E L SE R I N O T E N E
ETT = Elektroteknisk Tidsskrift
Glomfjord = Arkivet ved Glomfjord kraftverk
Hakavik = Arkivet ved Hakavik kraftverk
HAT = Hauptabteilung Technik
HAV = Hauptabteilung Verwaltung
Ibid. = Ibidem, dvs. samme sted
Kgl.res. = Kongelig resolusjon
NFA = Norsk Folkemuseums avdeling for arbeiderminner
Nore = Arkivet ved Nore I
NTT = Norsk Teknisk Tidsskrift
NVE = NVEs bortsettingsarkiv
OT = Organisation Todt
Ot.prp. = Odelstingsproposisjon
RA = Riksarkivet
RK = Reichskommissariat
Statkraft = Statkrafts bortsettingsarkiv
St.forh. = Forhandlinger i Stortinget
St.meld. = Stortingsmelding
St.prp. = Proposisjon til Stortinget
TU = Teknisk Ukeblad

NOTER TIL INNLEDNING
1
2
3

Brøggers synspunkter i St.forh. 1909 s. 786–790.
Rudeng 1989 s. 243.
I Norge er denne diskusjonen særlig tatt opp av Francis Sejersted, jf. Sejersted 1993.
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Som medinteressent i Laugstol Brug hadde Knudsen gått i spissen for å installere et elektrisk anlegg i bedriften. Anlegget produserte mer strøm enn bedriften selv trengte, slik at
Laugstol Brug fra 1885 også kunne selge strøm til borgerne i Skien. Bedriften var den første
som solgte strøm til abonnenter og blir derfor regnet som landets første elektrisitetsverk.
I Teknisk Ugeblad for 1883 het det for eksempel: «Det er ofte tidligere såvel i pressen som
ved andre leiligheder gjort opmærksom på, hvilken umådelig rigdomskilde, der i vort land
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ligger ubrugt i vore talrige, store og vandrige fosse. Ved elektroteknikens udvikling har dette spørgsmål fået forøget betydning, idet kommunikationsspørgsmålet, eller flere af disse
vandfaldenes afsides beliggenhed, ikke længere har den tidligere afgjørende betydning, da
kraften omsat i elektricitet nu med letthed kan transporteres lange afstande.»
En særegenhet som kan skyldes en kombinasjon av tre faktorer: en lang tradisjon for
bondefrihet, vassdragenes mindre betydning som ferdselsårer og beliggenheten langt fra
«romerrettens sentrum». For øvrig ga den norske lovgivningen enda mer rådighet til de
private grunneiere enn den tilsvarende svenske og finske: «Vor vasdragslovgivning var forsåvidt uten sidestykke i noget andet land. Vistnok anerkjendte også Sverige og Finland den
private grundeiers rådighet over vasdragene. Men i disse land utkrævedes dog tilladelse av
det offentlige for at overbygge Kungsådra. Hos os fandtes ingen tilsvarende bestemmelser.»
Fra Carlsen 1916 s. VIII. Kungsådra utgjorde 1/3 av vassdraget og skulle blant annet sikre
ferdselen.
«Vassdragsloven av 1ste juli 1887 har – i motsætning til den tidligere gjældende vassdragslovgivning – også tat hensyn til de interesser, der knytter sig til vassdragenes utnyttelse i
industriens tjeneste. Navnlig i denne henseende betegner loven et stort fremskridt.» Fra
Carlsen 1916 s. VI.
Ot.prp. 13 1886.
Tallene er hentet fra Aschehoug 1894. Industristatistikken hadde registrert 618 anlegg, men
bare 597 hadde oppgitt størrelsen på maskinene. Til sammen var disse 597 anleggene registrert med 15 229 hk, dvs. et gjennomsnitt på ca. 25 hk. I tallene i teksten er det gått ut fra
denne gjennomsnittsstørrelse for de 21 anleggene hvor størrelsen ikke var registrert. Det
var registrert 705 industrielle anlegg som utelukkende ble drevet av vannkraft, mens 56 ble
drevet både med vann og damp.
Opplysningene er hentet fra Kristensen 1920 s. 13 og gjelder for 1895.
Da Arbeidsdepartementet ble opprettet i 1885, ble Kanalvesenet flyttet fra Indredepartementet og lagt under Arbeidsdepartementets veikontor. I 1890 ble det overført til Kontoret
for kanal-, havne- og bygningsvesen.
Benum 1979 s. 60.
Dette «norske system» for kommunikasjonsutbygging er beskrevet i Seip 1968 og kommentert blant annet av Hodne 1971.
Tvedt 1936 s. 93.
TU 1889 s. 41.
Ibid.
Kittelsen 1924 s. 135.
Ibid. s. 126.
Ibid. s. 137.
Ibid. s. 139.
Regulering av Totak var vurdert som et alternativ til Møsvatn. Hvorfor Totak-reguleringen
ikke ble realisert er drøftet i Tøndevold 1984.
Gunnar Knudsen var for øvrig et ivrig medlem av Skiens Brugseierforening og bidro til å
engasjere Kanalvesenet i vannkraftutbyggingen også fra denne kanten.
Inntil videre skulle imidlertid Sætren fortsette å lede arbeidet ved Bandak–Norsjø-kanalen. Ingeniørløytnant Hans Nysom tok seg midlertidig av en del av kanaldirektørembetets
løpende forretninger.
Thomas Norberg Schulz skriver at «Norge var – såvidt vites – det første land som utfærdi-
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get statsforskrifter for elektriske anlæg». Norberg Schulz var selv med på å utarbeide disse
forskriftene. Norberg Schulz 1924.
Historien om de første forskriftene er blant annet beskrevet i Brochmann 1935.
Ot.prp. 36 1891.
Ibid.
Ibid.
Sandberg 1951, II s. 96.
Opplysningene om anleggene er hentet fra Sandberg 1951 I s. 116 og fra Eltilsynets registreringsprotokoll som finnes i NVEs bortsettingsarkiv.
Ot.prp. 32 1894.
Berntsen 1977 s. 12.
St.forh. 1900/1901 s. 289.
Viggo Ullmann som ledet komiteen, var for eksempel filolog.
Innstillingen til Den Polytekniske Forening 1894 s. 4–5.
Jfr. Wengenroth 1987 s. 357.
Nå var ikke dette nye tanker fra Sætren. I Norsk Teknisk Tidsskrift skrev Sætren i 1886 en
artikkel «Om drivkrafts betydning for håndværk og småindustri» hvor han gjorde nærmere rede for hvordan dampmaskinen hadde bidratt til å framkalle den «såkaldte storindustri» hvor «arbeiderne næsten synker ned til at blive en del af de maskiner, de betjener».
Denne utviklingen hadde «lagt roden til sociale onder, som kan blive faretruende for det
hele samfund, dersom de ikke kan afhjælpes». På denne tiden var det mange med Sætren
som var bekymret for følgene av arbeiderklassens agitasjon og organisering. Elektrisiteten
kunne bidra til å opprettholde håndverket og de små verksteder som var særlig egnet til å
motvirke «de for samfundet farlige sociale bevægelser».
I mai 1893 overtok Emil Stangs høyreregjering etter Johannes Steens venstreregjering, og
Peder Nilsen etterfulgte Hans Nysom i Arbeidsdepartementet. Mens Nysom hadde lang
erfaring fra Kanalvesenet, hadde Nilsen vært ingeniør ved jernbanen.
St.forh. Dokument nr. 131 1894.
«Indberetning fra den ved Storthingets beslutning af 10de Juni 1895 nedsatte komité for
at undersøge og afgive redegjørelse og mulig forslag angående vandfaldenes benyttelse til
elektrisk drivkraft for jernbaner og fabrikker», 1897.
Se f.eks. Hodne 1980 s. 84.
Likevel representerte elektrisiteten bare en svært liten del av den totale krafttilgangen. Det
var fast brensel som kull, koks og ved som var de viktigste energibærerne i de første årene
etter århundreskiftet. Først under den andre verdenskrig ble elektrisiteten viktigere som
energibærer enn kull og koks.
Den Polytekniske Forenings utredning fra 1894 hadde lagt forholdsvis stor vekt på jernbanespørsmålet. Ytterligere tre utredninger ble brakt til veie i løpet av kort tid: To stipendiater ble sendt av gårde for å studere jernbanens stilling i USA og de viktigste europeiske
land, og elektrisitetskomiteen av 1895 leverte sin «Redegjørelse og mulige forslag angående
vandfaldenes benyttelse til elektrisk drivkraft for jernbaner og fabrikker» i 1897. Stortinget
debatterte jernbaneelektrifisering først i juli 1894 i forbindelse med utredningen og forslagene til Den Polytekniske Forening. En hardere omgang fulgte i mai 1895 under forhandlingene om jernbanebudsjettet. Den siste større diskusjon kom 8. og 10. juni samme år i
tilknytning til forslaget til jernbanekomiteen om å oppnevne en egen elektrisitetskomité.
NTT 1887 s. 1.
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42 Fire i Kristiania og en i Bergen. I 1901 fikk Trondheim elektrisk sporvei.
43 Skotfos Brug, 1892; Græsvig Brug, 1895; Røros Kobberverk, 1896; Hafslund–Sannesund-banen, 1899.
44 ETT 1896, s. 22, 25, 39 og 40.
45 Norberg Schulz fikk svar fra uenige fagfolk i de følgende nummer av Elektroteknisk Tidsskrift. Blant annet ble det påpekt at det var mulig å senke kravet til vannkraftstasjonenes
størrelse ved å velge flere og mindre tog i stedet for få og store. Norberg Schulz kom så
tilbake og understreket blant annet at hensynet til militær beredskap talte for bruk av
dampkraft ved jernbanene i Norge.
46 Referert i «Den kgl. Vandfaldkommission. III. Indstilling angående anvendelse av statens
vandfald til elektrificering av jernbanerne m.v.», 1913.
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Riktignok ble generaldirektøren forhindret fra å være til stede på konferansen, men foredraget ble trykt opp i «Verdenskraftkonferansen i London 30. juni til 12. juli 1924», Den
norske nationale komités beretning, Oslo 1926, s. 295–307.
Vevstad 1987 s. 137.
St.prp. 1 1899/1900.
Gasslander 1959 s. 179.
Arkivet befinner seg i Universitetsbibliotekets håndskriftsavdeling i Oslo.
En oversikt over debatten i 1906 gis i Sanness 1940.
Blant annet VG 9.3, 12.3 og 21.3. 1906.
Arctander 1918.
Ibid.
Selve konstitueringen skjedde ved kgl.res. av 12. september 1907.
Einarsen 1910.
Egge 1990.
Nordby 1983.
Det har vært hevdet at den norske konsesjonslovgivningen har vært med på å skape en
egen norsk «statstradisjon» i ressursforvaltningen som blant annet forklarer det forholdsvis sterke statsengasjementet i norsk oljesektor fra 1960-årene. Se f.eks. Andersen 1991.
Einarsen 1907 s. 162.
«Indstilling fra den af justisdepartementet under 15de september 1906 nedsatte komité
til behandling af spørgsmålet om adgang til erhvervelse af skog, bergverk eller vandfald»,
Kristiania 1907.
Foredrag trykt i Verdenskraftkonferansen i London 1924, s. 47–67, Oslo 1926.
Statsborgerrettsloven av 1888 ble avløst av lov av 9. juni 1903 om adgang for andre enn
norske statsborgere til å erverve fast eiendom m.v. Det var særlig hensynet til erverv av
bergverk som motiverte denne loven. Bergverkene var holdt utenfor loven av 1888.
Ot.prp. 19 1905-U6.
Hodne 1981 s. 360.
Nordlund 1989 s. 52–81.
St.forh. 6.11. 1916.
Tillæg til Indst. O. V. 1917.
Indst. O. V. 1917.

n ot er

25 En liknende mekanisme kom for øvrig til syne i Finland etter at landet ble selvstendig i
1917. Utenlandske interesser hadde her lenge forsøkt å få kontroll over finsk vannkraft for
å eksportere kraft til St. Petersburg. Finnene vedtok kort etter selvstendigheten både et
forbud mot krafteksport og å la staten bygge ut det store kraftverket Imatra i elva Vuoksi.
Myllyntaus 1991.
26 St.forh. 10.7. 1909.
27 St.forh. 29.5. 1907.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 St.forh. 10.7. 1909.
31 Seip 1984 s. 290.
32 Se f.eks. Wyller 1975 s. 154–164.
33 Annaniassen 1983.
34 Ot.prp. 15 1915.
35 «Lov om foranstaltninger til betryggelse mot fare og ulemper ved elektriske anlegg m.v.» av
16. mai 1896 med forandringer og tillegg av 19. juli 1912, 26. juli 1916 og 16. juli 1920 og «Lov
om tvungen avståelse av grunn m.v. til anlegg av elektriske kraftledninger» av 23. juli 1894
med tillegg og forandring av 26. juli 1916.
36 Stavseth 1950 s. 14–18.
37 Vold 1933 s. 297.
38 Ibid. s. 299.
39 Se Thue 1990.
40 «Om kommunalkreditten», TU nr. 18 1925.
41 St.prp. 1 1906. Hovedpost IX A.
42 Ibid.
43 Indst. S. 98 1906–07.
44 Ibid.
45 St.forh. 5.6. 1919.
46 Ibid.
47 Ot.prp. 137 1916.
48 St.forh. 14.7. 1909 s. 833.
49 Eikeland 1964 s. 12.
50 Ibid.
51 Kristensen holdt et foredrag om elforsyningens organisering i Den norske ingeniørforening
21.3. 1919. Foredraget er trykt i TU nr. 26 1929.
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Antydninger til forsiktige motforestillinger fantes. I skog- og vassdragskomiteens innstilling om nyordningen fra 20. februar 1920 heter det for eksempel: «Det kan synes at apparatet gjøres uforholdsmessig stort, da der foreslåes opprettet tre direktorater istedetfor
det nuværende vasdragsdirektorat.» Motforestillingen ble imidlertid raskt fortrengt: «Men
utviklingen har gått så raskt i den senere tid at det utvilsomt vil bli behov for en så sterk
administration for en tilfredsstillende løsning av de opgaver som melder sig vedkommende vasdragsvæsenet og elektricitetsvæsenet.»
Byråsjefene var henholdsvis Sigurd Møllerud, Ole A. Miøen og Magnus B.L. Hofgaard.
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I tillegg var det rundt omkring i landet ca. 200 vannstandsmålere som rapporterte til
Hydrologisk avdeling.
Elektrisitetskommisjonen hadde to utgangspunkter for sin virksomhet: lov av 23. juli 1894
om ekspropriasjon av grunn til ledninger med tilleggslov av 26. juli 1916 og lov om elektriske anlegg av 16. mai 1896 med tilleggslov av 19. juli 1912 og 26. juli 1916.
Bilag 5 i St.prp. 197 1919: «Fra elektricitetskommisjonen. Omorganisation av vasdrags- og
elektricitetsvæsenet.» Innstillingen ble avgitt 8. oktober 1917.
For eltilsynet gjaldt dessuten tilleggslovene av 19. juli 1912 (nr. 9) og tilleggslov av 26. juli
1916 (nr. 6).
I komitéinnstillingen til konsesjonsloven fra 1909 ble det sagt at det i kommisjonen burde
sitte representanter for industrien og for skog og jordbruk. Dette ble også fulgt som en regel.
St.prp. 197 1919, s. 13.
Hydrologisk avdeling som var opprettet i 1895, drev med en generell og langsiktig kartlegging av landets totale vannkraft.
I sitt budsjettforslag for 1913–14, NVE.
Under budsjettdebatten 28. april 1917, mer enn to år før departementets forslag til slutt kom,
uttalte Johan Castberg: «Jeg hørte, det er meningen at oprette et fossestyre snarest mulig, jeg
må sige, det var mig noget av en skuffelse at høre, at det skulde ta så lang tid at få dette fossestyre organisert og nedsat … Det er en bedrøvelighet med det meste av det, som gjøres i vor
administration, at det skal ta så lang tid med forberedelser, overveielser og betænkninger.»
Vassdragsdirektørens budsjettforslag for 1918–19, NVE.
NVE, embete 2. halvår 1918. Brevet er datert 30.9. 1918.
Fra en leder i Teknisk Ukeblad nr. 45/1924.
Fredrik Anton Martin Olsen Nalum, f. 13.5. 1854, var gårdbruker fra Stavern i Vestfold.
Olsen Nalum ble arbeidsminister i 1916. Olsen Nalums far var gårdbruker og kirkesanger.
Nalum selv hadde Asker lærerseminar og hadde arbeidet som lærer. Olsen Nalum var altså
en «typisk» Venstre-gårdbruker
Jernbanens hovedstyre var på samme måte som Vassdragsvesenet, et direktorat, dvs. en del
av den såkalt ytre sentraladministrasjonen. Et direktorat er ikke en del av, men underlagt,
et departement. Direktoratet har en friere stilling enn en avdeling i et departement. Direktorater som driver forretning, er ofte kjernen i det som kalles forvaltningsbedrifter og har
en noe friere stilling enn andre direktorater. Hovedadministrasjonen har direktoratfunksjonen i NSB.
Wyller 1982 s. 80.
Ibid.
Brev fra fossedirektør Kristensen til Stuevold-Hansen av 12. jan. 1923. NVEs bortsettingsarkiv, boks: NVEs organisasjon og administrasjon 1920–1935, mappe 1920–23.
Fra Nomeland kraftverk i Otra til Kristiansand.
PM fra elektrisitetsdirektør Norberg Schulz til Stuevold-Hansen i NVEs bortsettingsarkiv,
boks: NVEs organisasjon og administrasjon 1920–1935, mappe 1920–23.
Skriv til Hovedstyret fra Arbeidsdepartementet av 24.8. 1925, NVEs bortsettingsarkiv, boks:
NVEs organisasjon og administrasjon 1920–1935, mappe 1924–29.

n ot er

N O T E R T I L KA P I T T E L 4
1

2
3

4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16

17
18

Vi vet imidlertid ikke om det fantes motsetninger innen NSB når det gjaldt elektrifiseringsspørsmålet, og om slike motsetninger eventuelt virket inn på framdriften av elektrifiseringen. I lederen for det engelske tidsskriftet Engineering 4. april 1924 het det om
trafikkpersonalets forhold til elektrifiseringen: «It is neccssary that the traffic people
should be brought to the point of view of regarding electrification favourably. At present
many of them certainly do not want to be bothered with the matter. Any properly carried
out main line conversion would be of enormous value to them, but as yet they do not see
this. All they know is that electrification would involve them in a great deal of work and
would force them to change many of their present methods.»
«Drammensbanens elektrificering», ETT nr. 29 1919.
Rånåsfoss, Bingsfoss og Mørkfoss i Glomma, Døvikfoss i Drammenselva, Kaggefoss og
Kistefoss i Snarumselva, Haugetand, Kjøruldfoss, Vrangfoss og Norefallene i Numedalslågen.
Referert i Østvedt III 1954, s. 203.
De fem selskapene var Interessentskapet Landefos ved kaptein Hjalmar Johansen, A/S
Embretsfos, Kongssagene Brug, A/S Glommen Træsliberi og Interessentskapet Flesbergfaldene, også ved Hjalmar Johansen.
St.prp. 144 1916.
ETT nr. 4 1906.
Sjefingeniør B. G. Lamme ved Westinghouse er blitt betraktet som enfasejernbanesystemets «far».
Men heller ikke i Sveits hadde slike separate kraftverk vært noen selvfølge. Huber 1926 gir
en grundig framstilling av elektrifiseringen av sveitsiske jernbaner.
Prøvedrift på strekningen Seelbach–Wettingen (19 km) med 15 000 V og 15 perioder kom
i gang i 1905, mens Berner Alpenbahn-Gesellschaft i 1908 besluttet å elektrifisere strekningen Spiez–Frutigen og i 1910 hele sin banestrekning på 84 km.
Tyskerne syntes å legge stor vekt på den enkelhet som enfaseteknologien bød på. Dette
finnes i hvert fall igjen som argument i flere tyske kilder, som for eksempel hos Wechmann
1927.
1. august 1904 åpnet Stubaital-banen for elektrisk drift med 2200 V enfasestrøm og 42 1/2
perioder.
Sitert fra Hanisch og Lange 1985 s. 44.
Gutachten über das Prosjekt für die Elektrifizierung der Kristiania–Drammen Bahn, fra
april 1916. Finnes i NSBs bibliotek.
Det kunne pumpes vann fra Bondivann og 200 m opp til Vardetjern på Vardåsen. Vardetjern ville da bli magasin for pumpekraftverket. Pumpingen skulle skje med kraft fra
trefasenettet i perioder hvor belastningen var liten.
Direktør Öfverholm var forbløffet over de høye kraftprisene NSB hadde fått oppgitt hos de
private leverandørene. Han mente det skyldtes at banens elektrifisering ble besluttet først,
og at man deretter hadde innhentet tilbud på strøm: «Jeg anser ikke dette for hensigtssvarende, da kraftleverandørene da let har en tilbøielighet til at utnytte situationen.» Dessuten
forutsatte disse leveransene omforming fra trefase til enfase.
TU nr. 47 1919.
«Drammensbanens elektrificering. – En katastrofe for Drammenstelefonen» het det for
eksempel i et oppslag i Nationen 13.1. 1920.
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19 TU 1919 s. 668.
20 Mohr, C., Electrificering av jernbaner. Har Norge valgt det heldigste system? ETT nr. 18
1920.
21 Referatet fra Kristiania-foredraget: TU nr. 47 og 48 1921, og fra foredraget i Trondhjem: TU
nr. 10 1922.
22 TU nr. 1 1922.
23 Ved presentasjonen av komiteens arbeid i 1924 ble det antydet at en offentlig utredning av
denne karakter ville ha kostet minst 100 000 kroner. Utredningen ble en stor bok på 270
sider.
24 Etter Hakavik ble det bygd to kombinerte trefase og enfase kraftverk. Nygård kraftverk
som ble tatt i bruk i 1933, fikk installert to enfaseaggregater og leverte strøm til Ofotbanen.
Kjosfoss ble bygd for drift av Flåmsbanen, en sidelinje på Bergensbanen til Flåm ved Sognefjorden. Her var det ingen andre alternative leveringskilder. Kraftverket har to aggregater, hver med en turbin, en enfasegenerator og en trefasegenerator. Trefasegeneratoren
leverer strøm til alminnelig forsyning i området.
25 Parodi 1927 s. 933.
26 Ibid.
27 O’Brien 1926 s. 879.
28 Fontgalland 1984 s. 42.
29 Disse hadde ved kjøpet av vannfallet sikret seg rett til 10 kW fra kraftanlegget.
30 Innst. S. XIV 1923.
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Ot.prp. 36 1915.
Som vi så i kapittel 1, hadde staten allerede på 1800-tallet gjennom Kanalvesenet besørget
reguleringsarbeider av hensyn til trafikken i vassdragene og for å redusere flomfaren.
Blant disse kraftverkene var først og fremst Borregaards og Hafslunds kraftverker i Sarpsfossen og senere Kykkelsrud-anlegget lenger oppe i Glomma.
Staten overtok imidlertid ikke dammen.
Ot.prp. 1 1909 gjaldt erverv av vannfall, bergverk, skog eller annen fast eiendom, mens
Ot.prp. 2 1909 gjaldt vassdragsreguleringer. Begge proposisjonene ble lagt fram høsten 1908.
Ot.prp. 8 1910.
Ot.prp. 44 1910.
St.prp. 118 1915.
Den viktigste kilden til utviklingen av næringslivet langs vassdraget fram til ca. 1910 har
vært «Beskrivelse av Numedalslågen» som ble utgitt av Vassdragsvesenet i 1911.
Det var Kongsberg Sølvverk, Kongsberg Våbenfabrikk, Kongsberg Træmassefabrikk,
eierne av Nybrufoss, Myklestufoss og Labro Træsliperi.
Nore, brev fra brukseierforeningen til Arbeidsdep. 9.11. 1911.
Ibid.
NVE, Generatorer drevet med vannkraftmaskiner i Norge, Avdelingsrapport EE 20/80.
St.prp. 49 1913.
Ved siden av at man kan undre seg over at Sætren brukte så lang tid på sine dårlig funderte
planer, er det vanskelig å forstå at ikke departementet og vassdragsdirektøren fulgte opp
Sætrens arbeid nøyere.
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16 I lovens § 10 heter det: «Såfremt flere eiere av vandfald eller bruk i et vasdrag har sluttet sig sammen til en forening til vasdragets utbedring og utnyttelse i industrielt øiemed
(brukseierforening), og dennes love er approbert av Kongen, bør tilladelse til regulering av
vasdraget fortrinsvis meddeles brukseierforeningen.»
17 Nore, mappe «Numdalslågens regulering», brev fra vassdragsdirektøren til Arbeidsdep.
19.5. 1913.
18 St.prp. 149 1913.
19 Ibid.
20 Nore, hefte «Indberetning vedk. Tunhøvd reguleringsanlegg», udatert.
21 St.prp. 81 1917.
22 De provisoriske dammene er utførlig omtalt i St.prp. 108 1918.
23 «Lov om vasdragsreguleringer i industrielt øiemed» av 1911 § 20 pkt. 2.
24 St.prp. 175 1918.
25 Nore, mappe «Regulering ovenfor Tunhøvd», brev fra brukseierforeningen til Arbeidsdep.
11.5. 1920.
26 Innst. S. 261 1918.
27 St.forh. 2.8. 1918.
28 Ibid.
29 St.prp. 24 1921.
30 Nore, mappe «Regulering ovenfor Tunhøvd», brev fra brukseierforeningen til Arbeidsdep.
11.5. 1920.
31 Nore, mappe «Regulering ovenfor Tunhøvd», brev fra brukseierforeningen til Arbeidsdep.
19.1. 1920.
32 Nore, mappe «Regulering ovenfor Tunhøvd». Brevet fra brukseierne til departementet er
referert i brev fra fossedirektøren til Arbeidsdep. 11.10. 1921.
33 St.prp. 118 1915.
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Formannen i Norges Industriforbunds elektrisitetskomité, direktør Knud Bryn ved A/S
Hafslund, beskrev forskjellsbehandlingen slik: «Stillingen er for tiden sådan, at staten ved
sin koncessionslovgivning har lagt alle mulige hindringer iveien for det private initiativ, for
den private virksomhet på dette område. Den har for tiden helt stængt for enhver utvikling
av de private anlæg. Derimot er utviklingen av kommunale anlæg mest mulig begunstiget
såvel ved koncessionslovgivningen som ved departementets foranstaltninger.» Norges
Handels- og Sjøfartstidende 23.1. 1923.
Se for eksempel Dahl 1984 s. 64.
ETT nr. 33 1918.
NVE, embedet 1918. Dagfinn Johnsgaard har gjort meg oppmerksom på brevet.
Disse poengene er hentet fra Dagfinn Johnsgaard 1991. Han viser blant annet at Sam Eyde
hadde antydet slike synspunkter i et brev til S. T. Årstad som var den første formann i
elkommisjonen av 1919.
St.prp. 139 1918.
Ibid.
Norges Industriforbunds forsterkede elektrisitetskomité mente det var de tre ingeniørenes
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brev til Gunnar Knudsen som førte til nedsettelse av kommisjonen: «Komiteen vil i den
henseende først påpeke at nedsettelsen av den store elektrisitetsforsyningskommisjon i sin
tid formentlig var foranlediget ved henstilling fra private interesserte til herr statsminister Knudsen om dannelsen av et stort kombinert stats-kommunalt-privat selskap for det
hele land.» Innstilling fra Norges Industriforbunds forsterkede elektrisitetskomité av 22.
november 1922, s. 14.
Johnsgaard 1991 kapittel 2 s. 6 viser til en kladd i departementet hvor det er tatt utgangspunkt i følgende grupper ved valg av kommisjonsmedlemmer: hydroteknisk og elektroteknisk fagekspertise, jernbanen, landbruket, storindustrien, annen industri, finansinstitusjoner, arbeiderkonsumenter, byinteresser som konsumenter og jurister.
Johnsgaard 1991 kapittel 2 s. 7.
St.prp. 96 1919.
Proposisjonen fra 1918 henviste til flere eksempler på interkommunale elektrisitetsverk,
blant annet Skiensfjordens kommunale kraftselskap (Gjerpen, Solum og Porsgrunn), Jærens
Elektrisitetsverk (Ogna, Varhaug og Nærbø) og Fjæremfossens kommunale Kraftselskap
(Byneset, Klæbu, Strinda og Tiller). Dette var sammenslutninger som hadde gått sammen
om å bygge ut kraft. I tillegg var det en rekke selskaper som sto sammen om innkjøp og
fordeling av kraft, som for eksempel Hamar, Vang og Furnes kommunale Kraftselskap som
kjøpte kraft fra Elverum og Langesundsfjordens kommunale Kraftselskap (Bamble, Brevik,
Eidanger, Langesund og Stathelle) som fikk kraft fra Skiensfjordens kommunale Kraftselskap.
Meddelelser fra Norske Elektricitetsverkers Forening nr. 11 1923. Referat fra et foredrag i
Polyteknisk Forening 30.10. 1923.
Først og fremst lov av 23.7. 1894 om tvungen avståelse av grunn m.v. til anlegg av elektriske
kraftledninger med tilleggslov av 26.7. 1916 og lov av 16.5. 1896 om foranstaltninger til
betryggelse mot farer og ulemper ved elektriske anlegg m.v. med tilleggslover av 19.7. 1912
og 26.7. 1916.
St.meld. 29 1928. I St.meld. 66 1955, Om krafteksport og kraftsamarbeid med andre land,
heter det: «Alle slike planer må være så elastiske, at de kan tilpasses de skiftende forhold.
Det vises i denne forbindelse til at den ‘landsplan’, som ble utarbeidet for 30 år siden, ikke
senere ble fulgt fordi både de økonomiske og de tekniske forutsetninger skiftet helt før
den kunne settes ut i livet. Stort sett har distriktene selv tatt initiativet til det som senere er
gjort, og herunder er ofte andre løsninger foretrukket.»
Tidens Tegn 8.5. 1925.
Aftenposten 24.3. 1924.
Norges Industriforbund: Innstilling fra Norges Industriforbunds forsterkede elektrisitetskomité, 1922.
Referat i Meddelelser fra Norske Elektricitetsverkers Forening nr. 2 1923.
Bilag til skriv fra Norske Elektricitetsverkers Forening til Hovedstyret for NVE 16.2. 1923,
med kommentar til utkastet til lov om den alminnelige elektrisitetsforsyning. I Meddelelser fra Norske Elektricitetsverkers Forening 1923.
Fra 1923 kom Ringsaker og Nes kommuner i Hedmark med som deleiere.
Oversikten er gitt i «Meddelelse fra Norges Vasdrags- og Elektrisitetsvesen, El. 3. Oversikter over elektrisitetens utbredelse i fylkene», Kristiania 1923.
Se for eksempel Tidens Tegn 16.6. 1930.
Etter 1940 ble imidlertid norsk vannkraft dratt inn i en større «europeisk energiplanlegging», jfr. kapittel 9.
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25 TU nr. 5 1923, «Landsplanen for elektrisitetsforsyningen og vor vasdragsadministration».
26 TU nr. 39 1919.
27 Samkjøringens arkiv, Innkallelse, referater 1927/35, håndskrevet påtegning på et notat om
kjøp av Nore kraftverk av 13.3. 1935.
28 I et foredrag i Polyteknisk Forening 30.10. 1923 «Omkring spørsmålet om distrikternes
overtagelse av Nore» sa Chr. Lindboe: «Spørsmålet om distrikternes overtagelse av Nore
har været anset som et ganske nyt spørsmål. Det er det ikke. Saken har nu allerede været
diskutert mand og mand imellem i snart 1 1/2 år – og væsentlig da i forbindelse med de
forslag til love for elektricitetsforsyningens organisation som blev fremsat av arbeidsutvalget inden elektricitetsforsyningskommissionen.» Foredraget trykt i Meddelelser fra Norske
Elektricitetsverkers Forening nr. 11 1923.
29 Materialet vedrørende salg av Nore er funnet i Nore kraftverks arkiv. Ved siden av Lindboes brev finnes blant annet referat av de forhandlinger som senere ble ført mellom NVE og
Østlands-selskapene og korrespondanse mellom NVE og fylker og bedrifter på Østlandet
om dette spørsmålet.
30 St.prp. 38 1936.
31 Rinde 1992 s. 130.
32 Dette avsnittet bygger mye på Karmly 1991.
33 Ibid. s. 16.
34 Ibid. s. 180.
35 Danielsen 1984 s. 260.
36 Ibid.
37 Brev fra Hovedstyret til Arbeidsdepartementet 30.6. 1937 referert i Hindrum 1991 s. 19–22.
38 Kraftverk og ledninger som ble nevnt var Nore, Mørkfoss–Solbergfoss, Langerak, Hasselelva og Kåfjord med tilhørende ledninger, samt Rjukan-ledningen og Gjøvik-ledningen.
39 En av dem som kom til å lede arbeidet med statsstønadsordningen i NVE, var Olav Fjalestad.
Han forteller at NVE i en periode mente det var bedre med aksjeselskap enn med kommunal forretningsdrift: «Fyrr rekna vi gjerne aksjelag for det beste og det tryggaste, ikkje minst
for långjevaren. Grunnen var at røynsla frå ei mengd kommunalstyrde elektrisitetsverk ikkje
gav tillit. Dei var ikkje drivne etter forretningsprinsipp og dei gav ikkje turvande oversyn
over den økonomiske stoda til ei kvar tid. Det hende soleis ofte at kommunestyret vedtok at
verket skulle byggje det eine og byggje det andre, utan å syte for at tiltaket vart finansiert slik
at verket makta det økonomisk. Resultatet kunne bli underskot på drifti, rot og kaos, til stor
skade også for dei som hadde gjeve lån til verket.» Fra Fjalestad, Olav: Statsstønad til fremje
av elektrisitetsforsyningi, særtrykk av foredrag fra begynnelsen av 1950-årene, s. 12.
40 Et landsomfattende samarbeid skjedde gjennom Norske Elektrisitetsverkers Forening
(NEVF) som ble stiftet i 1901. NEVF arbeidet med en rekke spørsmål av stor betydning for
den nasjonale elforsyningen, blant annet tariffspørsmålet, materiellkontroll, sikkerhet og
standardisering.
41 TU nr. 8 1935.
42 Samkjøringens arkiv, Diverse særtrykk, notat fra Hilmar Bärnholdt av 23.4. 1926.
43 Samkjøringens arkiv, Diverse særtrykk, notat av Hilmar Bärnholdt «Utkast til beretning
om Samkjøringskomiteens virksomhet og samkjøringens utvikling til utgangen av juni
1928» av 24.8. 1928.
44 I 1937 ble det anslått at Nores andel av samkjøringen på Østlandet var ca. 75 prosent. TU
nr. 50 1937.
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45 Rinde 1992 s. 122.
46 Ibid. s. 123.
47 Foreningens tilblivelse og historie fram til 1957 er beskrevet i «Samkjøringen gjennom 25 år
1932–1957», Oslo 1959.
48 St.meld. 36 1938.
49 St.prp. 1 1925.
50 Vurdering av kraftverksjef Holst i TU nr. 45 1935.
51 TU nr. 44 1939.
52 Ibid.
53 Kraftverksjefens, Hovedstyrets og dep. vurderinger i St.prp. 1. Tillegg nr. 26 1939.
54 Samkjøringens beretning og regnskap 1939–40.
55 TU nr. 44 1939.
56 TU nr. 5 1936.
57 I et notat «Statkrafts rolle i Gjøvikområdet» har Erik Tøndevold resonnert på følgende
måte: «I Gjøvikområdet gikk staten inn for å hindre Faslefossutbyggingen fordi den var
samfunnsmessig overflødig. Kongsvingerområdet hadde ikke noe slikt prosjekt. Dermed
hadde man bare ett alternativ, nemlig staten. Staten kunne derfor være passiv.»
58 TU nr. 45 1935.
59 TU nr. 44 1939.
60 Aftenposten 31.10. 1923.
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Kristensen 1920 s. 12. (Det går ikke fram av denne publikasjonen om foredraget også ble
holdt i 1920.)
Om uttrykket «borgerlige behov» skriver Kristensen: «Denne gruppes omfang har været
diskutert til den siste tid, og dens nuværende benævnelse og almindelige definition blev
først git av vasdragsdirektør Ingvar Kristensen i et foredrag i N.I.F. i 1919.» Kristensen 1924
s. 418.
Ibid. s. 423.
St.prp. 139 1918.
Ibid.
Se f.eks. Gradin 1984 s. 24.
Verdenskraftkonferencen i London, Den norske nationale komités beretning, Oslo 1926
s. 19.
Leegaard 1924 s. 464.
Ibid.
Elektricitetsforsyningskommisjonens innstilling 5, Om landsplan for elektrisitetsforsyningen, Kristiania 1923 s. 76.
Elektrisiteten i landbrukets tjeneste, Meddelelser fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Oslo 1926 s. 22.
Elektrisitetsforsyningskommisjonens innstilling 2, 1923 s. 10.
St.forh. 16.7. 1925.
Ibid.
Ibid.
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TU nr. 25 1919.
St.prp. 137 1916.
Ibid.
Ibid.
St.forh. 29.5. 1907.
St.prp. 117 1914.
Statkraft, boks: Regulering av Numedalslågen, mappe: Historikk over korrespondanse vedrørende Nore kraftanlæg, brev fra vassdragsdirektøren til Arbeidsdepartementet 7.1. 1913.
Ibid.
Ibid.
Statkraft, boks: Regulering av Numedalslågen, mappe: Historikk over korrespondanse vedrørende Nore kraftanlæg, brev fra vassdragsdirektøren til Arbeidsdepartementet 3.5. 1913.
Verdens Gang 16. og 17.11. 1913.
Statkraft, boks: Regulering av Numedalslågen, mappe: Historikk over korrespondanse
vedrørende Nore kraftanlæg, brev fra vassdragsdirektøren til Arbeidsdepartementet 10.1.
1914.
St.prp. 117 1914 s. 25.
Ibid.
St.forh. 25.7. 1914.
Ibid.
Ibid.
St.prp. 108 1918.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
St.forh. 3.8. 1918.
Verdens Gang 3.3. 1917.
Staten eide 59 prosent av de samlede fall i Mår.
TU nr. 1 1921, artikkel av ingeniør Sverre Kleven om samme emne i TU nr. 4 1921.
Fossumfoss ble i 1960 bygd ut ved en fellesutbygging med Kykkelsrud. Kykkelsrud–Fossumfoss kraftverker sto ferdig i 1963.
St.forh. 20.6. 1921.
St.prp. 106 1923.
Referatene fra Kristensens uttalelser til Østlandsplanen er hentet fra «Uttalelser angående
Østlandets kraftforsyning» utgitt av NEVF i 1922.
St.prp. 106 1923.
St.prp. 120 1923.
St.prp. 75 1925.
Ibid.
Ibid.
St.prp. 108 1918.
Nore, perm: Nore. Ang. planene, undersøkelser m.v. 2b., Nore Kraftanlæg. Betenkning ang.
planen av den av Deptet opnævnte komité, s. 3.
Hughes 1983.
Kykkelsrud, eller A/S Glommens Træsliberi, ble ikke formelt overtatt av A/S Hafslund
før i 1910. Men det tyske firmaet E. A. Vormals Schuckert & Co., Nürnberg, hadde store
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eierinteresser i begge selskaper, og Knud Bryn var direktør både i A/S Hafslund og i A/S
Glommens Træsliberi.
Denne bakgrunnen er beskrevet i St.prp. 1 1920, Hovedpost X.
Avtalen med Hydro er det redegjort for i St.prp. 202 1920.
Buskerud fylke: 4 MW, Kristiania: 12 MW og Drammen: 2,5 MW. Av sin kraftmengde var
Kristiania forpliktet til å levere 1 MW til Østfold og Drammen 0,5 MW til Vestfold.
Tidens Tegn 7.4. 1924.
I Oslo Elektrisitetsverk gjennom 50 år, Oslo 1942 s. 84, heter det: «Etterat Interessentskapet
hadde overtatt driften av Rjukanledningen fra Oslo til Flesaker, viste det seg at driftsutgiftene gikk betydelig ned.»
St.prp. 202 1920.
Se for eksempel Amundsen 1918 s. 54 og Falkanger og Haagensen 1988 s. 354.
Glete 1984 s. 43.
Avsnittet om turbinene til Mørkfoss–Solbergfoss baserer seg mye på Barlaup 1992.
Nerheim 1988 s. 27.
Forskrifter om Bortsættelse af Leverancer og Arbeider for Statens Regning. Godkjent ved
kgl.res. 16.12. 1899.
Barlaup 1992 s. 45.
Litt lenger oppe i Glomma bygde Akershus fylke ut Rånåsfoss kraftverk som kom i drift i
1922. Her ble tre av turbinene levert av Verkstaden Kristinehamn og to av Voith. Disse turbinene var på 12 500 hk og var de største dobbelte francisturbiner som på dette tidspunkt
var bygd i verden.
Barlaup 1992 s. 44.
Ibid. s. 55.
I tilknytning til at han begynte som konsulent i 1916, ble overenskomsten mellom Sundby
og Kværner endret slik at Sundby fikk 12 000 kroner som en engangssum for sitt patent.
Barlaup 1992 s. 72.
Ibid. s. 62.
Ibid. s. 75.
Ibid. s. 88–89.
Norges Industri 24. og 31.3. 1921.
Forutsatt et pådrag på 0,9.
Fra et brev fra byggekomiteen 14.10. 21, sitert fra Barlaup 1992 s. 118.
For den femte turbinen som Kværner leverte i 1931, ble virkningsgraden målt til 96,4 prosent.
Sundby tok utgangspunkt i en økning av effekten på 3 MW og en kraftpris på kr. 70 pr. kW
pr. år ved kraftstasjonen.
«Bitre betragtninger», Nationen 17.11. 1922.
Nore, Årsberetning for Nore; Kraftanlegg 1924–25, s. 7–8.
Ibid. s. 8.
«De store turbinbestillinger går til Tyskland», Ny Tid 11.12. 1924.
Arbeiderbladet 6.11. 1924.
«Turbinleverancen til Norge», Aftenposten 17.11. 1924.
«Ved den næste korsvei», Tidens Tegn 19.11. 1924.
«Nore-Turbinene», TU nr. 51 1924.
Nationen 17.10. 1924.
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87
88
89
90

Aftenposten 15.11. 1924.
«Hvordan ligger det an med Noreturbinene?», Tidens Tegn 26.9. 1925.
Aftenposten 27.11. 1924.
I boken om Kværners historie skriver Kr. Anker Olsen at «Det var således en skarp diskusjon i avisene i forbindelse med bestillingen av Noreturbinene, og det var nok takket være
den tydelige opinionsreaksjon til fordel for norsk arbeid at turbin nr. 3 og 4 … gikk til
Kværner og Myren». Anker Olsen 1953 s. 353–4.
91 NVE, embedet 1925, brev fra Utenriksdepartementet til Arbeidsdepartementet 9.6. 1925.
92 Fasting 1958 s. 199.
93 Ibid. s. 199.
94 Forskrifter for bortsettelse av leveranser og arbeider for statens regning. Kgl.res. 11.3. 1927
og St.meld. 12 1927.
95 Wicken 1989 s. 133.
96 Buskerud Energiverks arkiv, Interessentskapet for Kraftoverføring fra Rjukan, Kopibok,
referat fra styremøte 1.10. 1921.
97 Det endelige resultat på den såkalte Etne-linjen ble at aluminium ble foretrukket på de
mest værharde delene. I Sandvik 1963 s. 81–82 heter det: «Også i første del av januar 1922
blåste forrykende uvær innover Etnefjellet, og det viste seg at kobberledningene ikke holdt
på denne strekningen. Midlertidig ble der skiftet inn stålkabler, og nye master ble reist i de
lengre spenn. Andre master ble bardunert. Senere ble strukket stål-alumiumskabler over
hele den mest utsatte strekningen på ca. 5 kilometer.»
98 Buskerud Energiverks arkiv, Interessentskapet for Kraftoverføring fra Rjukan, Kopibok,
brev fra Norberg Schulz til Rjukanoverføringen av 12.11. 1921.
99 Kravet om favorisering av norske bedrifter var ikke over med dette. Til interessentskapet
kom det 23.1. 1922 brev fra Jelølinjen som ba om at transporten av aluminium til Tyskland
og det ferdige produktet «skibes med norske linjer». Buskerud Energiverks arkiv, Interessentskapet for Kraftoverføring fra Rjukan, Kopibok.
100 Artikkel av J. C. Holst: «Kraftoverføringsanleggene fra Nore» i ETT nr. 28 1929.
101 St.forh. 20.7. 1921.
102 Ibid.
103 Ibid.
104 Oppgitt i et brev fra fossedirektøren til Arbeidsdepartementet 16.8. 1921, Nore, mappe
«Kristelig virksomhet».
105 Informant fra Øygardsgrend. De videre sitatene som beskriver forholdene i området og
som er uten annen referanse, er basert på intervjuer av folk fra Nore. Intervjuene er tatt
opp på bånd.
106 Oslo Nyheds- og Avertissements Blad 24.3. 1928.
107 «Norefaldene. En mektig Kraftkilde», Verdens Gang 6.11. 1922.
108 Oslo Nyheds- og Avertissements Blad 24.3. 1928.
109 Moen 1989 s. 4.
110 I 1901 ble Nore herred delt i Nore og Uvdal herreder. I 1937 ble en del av Uvdal overført til
Hol herred (tilsvarende 251 personer i 1946). I 1962 ble det resterende Uvdal slått sammen
med Nore til Nore-Uvdal kommune. Tallene her gjelder for det område som var Nore og
Uvdal før 1937. Befolkningsutviklingen i landets grissgrendte strøk var slik: 1920: 1 449 755,
1930: 1 483 977, 1946: 1 575 049. Historisk statistikk 1978.
111 «Norefaldene. En mektig Kraftkilde», Verdens Gang 6.11. 1922.
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Nore, «Indberetning vedk. Tunhøvd Reguleringsanlegg», stensil, s. 34.
NFA 182, Bull 1961 s. 193–194.
NFA 849, Bull 1961 s. 161.
NFA 861 Bull 1961 s. 178–179.
Bjørnson 1990 s. 50.
Nore, mappe «Kristelig virksomhet», sekretær Johan B. Johnsens beretning for Arbeiderhjemmet for 1922. Avsnittet nedenfor er basert på korrespondanse og utklipp i denne
mappen.
Nore, mappe «Kristelig virksomhet», sekretær Johnsens beretning for Arbeiderhjemmet
for 1922.
Nore, mappe «Kristelig virksomhet», brev fra fossedirektøren til Arbeidsdepartementet
16.8. 1921.
Nore, mappe «Kristelig virksomhet», brev fra Baalsrud til Kr. Piene 11.1. 1923.
Nore, mappe «Kristelig virksomhet», Buskerud Blad 3.6. 1926.
Odlaug 1956.
Framstillingen av denne konflikten er i hovedsak basert på et utførlig referat i årsberetningen til Norsk Arbeidsmandsforbund fra 1920. Årsberetningen finnes i Arbeiderbevegelsens
arkiv.
Maurseth 1987 s. 189.
Nore, Årsrapport for Nore kraftanlegg 1922–23 s. 2.
Se for eksempel Bjørnson 1990 s. 554.
Ibid. s. 189.
Nore, mappe «C22 Politi opsyn», skriv til Justisdepartementet fra Arbeidsdepartementet
28.10. 1921.
Nore, mappe «C22 Politi opsyn», skriv fra politimesteren på Kongsberg til Buskerud fylke,
udatert.
NFA 861 Bull 1961 s. 178–179.
Ibid.
NFA 771, Bull 1961 s. 188.
Verdens Gang 6.11. 1922.
Loftsgard 1974.
Nore, mappe «C22 Politi opsyn», brev fra Kongsberg politimesterembede til overingeniør
Baalsrud 26.5. 1921.
Nore, mappe «C22 Politi opsyn», rapport til overingeniøren fra politibetjent Pedersen 20.3.
1922.
Nore, mappe «C22 Politi opsyn», attest til Pedersen 25.6. 1929.
l maskinmester, 4 maskinmesterassistenter, 4 brettvakter, 3 maskinister og 2 reparatører.
Oslo Nyheds- og Avertissements Blad 24.3. 1928.
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Tønneson 1979, s. 72.
St.forh. 2.8. 1918.
Opplysningene er fra Glomfjords Aktieselskabs styreprotokoll som ligger i arkivet til
Glomfjord kraftverk.
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Webjørnsen 1951 s. 19. Webjørnsen henviser ikke til noen spesiell kilde for denne påstanden, men blant Webjørnsens mange muntlige kilder er Bernt Lund, som samarbeidet nært
med Ragnvald Lie.
St.forh. 2.8. 1918.
Ragnvald Lie var en av landets første rådgivende ingeniører, eller tekniske konsulenter, og
etablerte Norsk Vandbygningskontor i 1908. Eivind Hanssen var også teknisk konsulent og
var innehaver av Ingeniørkontoret Elektrodrift. De to firmaene lå begge i Kongens gate 6 i
Kristiania, og sammen disponerte de den bygningstekniske og elektrotekniske kompetanse
som krevdes ved kraftutbygging. Når de opptrådte sammen slik som i Glomfjord, var det
under navnet Forenede Ingeniørkontorer.
I en artikkel i Norske Intelligenssedler 13.6. 1918 antyder også Ragnvald Lie at ønsket om å
unngå å føre prosess mot staten medvirket til at Tillberg satte fram sitt tilbud til staten.
St.forh. 2.8. 1918.
Saken sorterte for øvrig under departementets 2. vassdragskontor som var ledet av byråsjef
Ole Andersen Miøen. Kontoret lå under Avdeling for Vassdrags-, havne- og elektrisitetsvesen hvor ekspedisjonssjef Henry Ludvig Larssen var sjef. Blant de naturlige offentlige høringsinstanser i en sak som dette, var Vassdragsvesenet, Vassdragskommisjonen,
Finansdepartementet og Industriforsyningsdepartementet.
Olsen Nalum var gårdbruker og lærer fra Brunlanes i Vestfold.
Fuglum 1989 s. 288.
Referatet fra møtet viser at i hvert fall Tillberg, hans advokat Rasch og ekspedisjonssjef
Larssen var til stede på møtet. I referatet skriver Larssen blant annet «Adv. Rasch uttalte
under møtet 13.4., at han hadde oppfattet det, som om statsministeren var enig i en maximalpris av kr. 45 etter de 30 års forløp. Jeg erklærte, at jeg ikke hadde forstaaet det således,
og fremdeles regnet Arbeidsdeptets forslag på dette og de andre punkter … at være statens
standpunkt».
RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc. boks 69.
Notat av 12.6. undertegnet OM. RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskonsesjoner, kraftleie etc. Boks 69, arkiv nr. 523.
RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc. boks 69.
St.prp. 109 1918.
St.forh. 3.8. 1918.
Innstilling til Stortinget LIV 1918.
St.forh. 2.8. 1918.
Farup 1977 s. 81.
Farup 1977 s. 80.
St.forh. 2.8. 1918.
Lund 1950 s. 4 og 7.
St.forh. 3.5. 1919.
Under forhandlingene med Tillberg og Lie hadde vassdragsdirektøren foreslått at staten
overtok Glomfjord på betingelse av at selgeren tok ansvaret for eventuelle overskridelser,
forsinkelser etc. Forenede Ingeniørkontorer skrev om dette til Arb.dep. 4.12. 1917:
«Denne risiko, som etter vor mening er liten, må Staten ta for at sikre sig de andre store
fordele, som den vil få ved videre utbygning.» RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons.
etc. boks 71.
Ifølge en rapport fra Forenede Ingeniørkontorer av 15.10. 1920 skyldtes den knoppende ly-
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den «kilernes friktion mot rotorens nav. Der blev først forsøkt ombygning af kiler, uden at
lyden forsvandt, hvoretter det besluttedes ved påkrympning af ringer at forsterke rotorens
nav.» RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 71.
Dette går fram av Webjørnsen 1951.
Glomfjord, GAs kopibok 1924, brev fra direksjonen til Bernt Lund.
Denne dynamikken er ikke minst tydelig bak utviklingen av lysbuemetoden for framstilling
av kvelstoff. Det var ønsket om å utnytte vannkraften som var utgangspunktet for Sam Eydes
initiativ. I sin selvbiografi skriver Eyde hvordan hans virketrang og interesser omkring århundreskiftet «søkte stadig nye felter»: «Særlig fulgte jeg utviklingen på elektrisitetens område,
og jeg begynte å drømme om å finne en utnyttelse for den kraft som Norge hadde i sine store
vannfall … jeg mente at skulde fossekraften bli en faktor i den nasjonale økonomi, måtte den
tas i bruk av storindustrien, og jeg blev mer og mer opptatt av tanken om å finne grunnlaget
for en slik utnyttelse av landets fosserikdom.» Eyde var så heldig å «finne» kvelstoffproblemet,
og attpåtil en teknologi som sammen med vannkraften kunne bidra til å løse det.
Hagemann hadde sluttet i Hydro i 1920 i forbindelse med innskrenkningen i selskapets
konstruksjonsavdeling.
RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 75, brev fra T. C. Hagemann til Arbeidsdepartementet av 4.2. 1922. Til den resterende framstilling er det hentet stoff fra dette
arkivet, fra Webjørnsens hovedoppgave og fra diverse materiale i arkivet til Glomfjords
Aktieselskab hvor det finnes en ringperm om salpetersaken.
Rapporten forelå 29.1. 1924 og finnes i arkivet til Glomfjord A/S i Glomfjord.
Agder Tidende 12.3. 1925.
Glomfjord, referert i direksjonsprotokollen for Glomfjords Aktieselskab 10.11. 1923.
Glomfjord, referert i direksjonsprotokollen under møtet 24.3. 1924. Det står ikke referert
når møtet med Norsk Hydro ble avholdt. Det må imidlertid ha blitt gjennomført etter 7.3.
da det forrige direksjonsmøtet ble holdt.
Som kjent klarte ikke Hydros forskere å utvikle dette alternativet til Haber-Bosch-patentet.
I 1927 måtte Hydro inngå avtale med IG Farben om å kunne benytte denne metoden, noe
som førte til at det tyske firmaet overtok 25 prosent av aksjene i Hydro.
Olsen 1955 s. 295. Anker Olsen skriver for øvrig at det var Gunnar Knudsen som tok initiativ til forhandlingene mellom staten og Hydro.
Bakgrunnen for dette vedtaket er godt beskrevet i Olsen 1955 s. 296–303.
Glomfjord, referert i direksjonsprotokollen til Glomfjords Aktieselskab 23.2. 1925.
Stinnes-konsernet var et industriimperium ledet av Hugo Stinnes. Stinnes kontrollerte i
begynnelsen av 1920-årene bortimot 20 prosent av Tysklands industripotensial og hadde
interesser i jern og stål, tømmer, shipping og aviser. Likevel var det bare et overgangsfenomen båret fram av inflasjonsbølgen i 1920-årene.
Glomfjord, referert i direksjonsprotokollen til Glomfjords Aktieselskab 21.11. 1924.
St.prp. 207 1917, Om bemyndigelse for Kongen til at indgå overenskomst med skibsreder
Olaf Ørvig, Bergen, om anlæg av saltverker indenlands.
RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 72, brev fra Ørvig til Arb.dep. 15.8.
1918.
RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 72, brev fra Ørvig til Arb.dep. 12.11.
1918.
Statens forsøksdrift med elektrisk jernsmeltning 1922–23, Særtrykk av TU nr. 7, 28, 29 og 31
1924.
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46 Korrespondansen om denne første kontakten med Norsk Staal har jeg funnet i Glomfjords
Aktieselskabs arkiv i Glomfjord kraftverk.
47 I et notat fra industridirektøren 10.11. 1925 redegjøres det både for Norsk Staal og statens
støtte til selskapet. Notatet ligger i arkivet til Glomfjords Aktieselskab i en mappe om
Norsk Staal. I denne mappen finnes også det meste av det øvrige materialet om Norsk Staal
som er brukt her.
48 Materialet om dette i mappe «Jernverk-Tyslands» i Glomfjords Aktieselskabs arkiv i Glomfjord kraftverk.
49 Norges Handels- og Sjøfartstidende 30.3. 1926.
50 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 73, brev til Arb.dep. fra Gregussen
Vogter 16.9. 1919.
51 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 73, brev til direksjonen i Glomfjord
A/S fra advokat Hauge 15.7. 1922.
52 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 73, brev fra Arb.dep. til advokat
Hauge av 12.10. 1922.
53 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 73, brev til ekspedisjonssjef S. Møllerud fra Thiis august 1923.
54 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 73, brev til Møllerud fra Thiis
29.8.1923. Thiis understreket til slutt at «Jødisk kapital er, mig bekjendt, ikke interessert i
dette industri-anlæg».
55 Se for eksempel Byrkjeland s. 64.
56 KA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 190, brev til Arb.dep. fra Rogstad
og Kristensen 27.4. 1926.
57 H. Jenssen var maskiningeniør og hadde vært ansatt i A/S Saudefaldene og senere i et
engelsk selskap for hvilket han blant annet hadde vært med å bygge en større kraftstasjon
på Newfoundland.
58 Einarsen 1910 s. 178.
59 Senere samme dag viste Holm fram et brev hvor det blant annet sto følgende: «If you have
an opportunity of seeing Moellerud (Møllerud var ekspedisjonssjef i i Arbeidsdepartementet) or responsible Members of the Government Comittee I hope you will point out
very strongly that it is no use to Haugvik, up to Ist October 1931 and it must be up to 1932,
otherwise Haugvik will have to shut down.» Materialet som presenteres i dette avsnittet, er
hentet fra RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 189 og 190.
60 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks 189.
61 St.prp. 91 1938.
62 1 overingeniør, 1 driftsingeniør, 1 maskinmester, 1 montørformann, 9 maskinister og brettvakter, 1 elektriker, 1 reparatør, 1 oppsynsmann, 1 bokholder, 1 materialforvalter, 2 telefonistinner og 1 dampskipsekspeditør.
63 I fossedirektørens budsjettrapport fra 1933 ble det skilt mellom «personale» og «betjening».
Driftsbestyrer, driftsingeniør, bokholder/kasserer og materialforvalter tilhørte den første
kategorien, mens de øvrige tilhørte kraftverkets betjening – et skille som imidlertid ikke
ble brukt i de senere rapportene.
64 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc. boks 70.
65 Materiale om denne saken finnes i RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Vassdragskons. etc., boks
72.
66 Glomfjord, referert i direksjonsprotokollen til Glomfjords Aktieselskab 14.10. 1925.
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Samkjøringen. Beretning og regnskap for driftsåret 1939–40. I dette kapitlet har jeg hatt
stor glede av det kildemateriale som Øyvind Ødegaard har samlet. Jfr. også Ødegaard
1992.
Sonderheft «Aufbau und Ziele der norwegische Wirtschaft», i tidsskriftet Die neue Wirtschaft. Direktør Kurt Schwarz mente den lave utnyttelsesgraden av norsk vannkraft både
skyldtes «recht engen norwegischen Konzessionsgesetze» og mangelen på kapital.
Egentlig «Gruppe Energiwirtschaft» under «Haubtabteilung Volkswirtschaft» som var
ledet av Carlo Otte.
Kurt Schwarz ble kalt «Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft».
Alan Milward påpeker hvordan uenighet og rivalisering på tysk side skapte større spillerom for Terboven: «Had there been any harmony of interest between the Reichs government and the German firms on the details of what was to be done, Terboven would no
doubt have been overridden. But the firms themselves were engaged in bitter rivalry and
were each supported in their rivalry by different branches of the government. Göring and
the Air Ministry supported Koppenberg, whereas the Reichs Economic Ministry always
pushed on the case of Vereinigte Aluminiumwerke.» Milward 1972 s. 188.
De tre var Erling Sandberg, Sigurd Halvorsen Johanssen og Øystein Ravner.
RA, Arb.dep., administrasjonssaker, eske 104, 1228, notat fra Arbeidsdep. til Finansdep. av
24.2. 1941. Arbeidsdepartementet oppnevnte Hugo-Sørensen og Holst til utvalget i februar
1941. Hugo-Sørensen og Holst fikk meddelelse om sin oppnevning 17.3. 1941. De øvrige
medlemmene var: dir. Fr. Behrens, A/S Sydvaranger, dir. S. Thorkildsen, Norges Bank,
konsulent E. Slaatto, Handelsdepartementet, generalsekretær P. Prebensen, Handelsdepartementet og professor J. Bache-Wiig.
I utvalget satt disponent Jens Rolfsen, direktør Tryggve Årmann og Ole E. Rømcke.
Alan Milward mener tyskernes aluminiumsplaner sto i en særstilling både i norsk og
europeisk sammenheng: «The most remarkable German project in Norway, and one which
is of extreme interest for the light it throws on the nature of fascism as an economic system,
was the plan to develop the Norwegian aluminium industry.» Milward 1972 s. 171.
Fra 10. mai 1940 hadde Koppenberg tittelen «Treuhändler und Vermögensverwalter für die
norwegische Aluminiumindustri». Den 12. november 1940 fikk Koppenberg i oppdrag «als
Träger des Bau- und Produktionsvorhabens für die Alumimum-Industrie in Norwegen erforderliche Gesellschaft zu gründen und mit Hilfe dieser Gesellschaft das ganze Vorhaben
raschest durchzuführen». NVE, Johan Vogts arkiv, avskrift av brev fra Göring til Koppenberg 12.11. 1940.
«Sofort-Programm».
Selskapet ble registrert ved Handelsregisteret i Berlin 3. desember 1940. Milward sier
Nordag ble stiftet da. I et PM «Betr. Deutsche Massnahmen für den Ausbau der norwegischen Alumimumindustrie wärhend des Krieges» i Johan Vogts okkupasjonsarkiv i NVE
var datoen 16.11. 1940. Ifølge Kolbjørn Brækken hadde selskapet allerede 25. november
inngått avtale med Ölbau. Brækken var med under den økonomiske oppryddingen etter
Nordag, og hans manuskript om Nordag finnes i RA, Nordag, Brækken, eske 1.
Selskapet hadde en aksjekapital på 20 millioner RM. Bank der deutschen Luftfart fikk
aksjer for 19,6 millioner, mens Junkers Flugzeug- und Motorwerke, Luftfahrtanlagengesellschaft, Gesellschaft für Luftbedarf og Deutsche Luftfahrt- und Handelsaktiengesellschaft
hver fikk aksjeposter på 100 000 RM.

n ot er

14 «The nature of the monetary policy which the Reichskommissariat pursued in Norway
would have made any attempt at using Norwegian public funds on a large scale for these
developments extremely dangerous. It would have worsened the inflationary tendency,
unbalanced the budget further, and weakened the fragile public confidence in the currency,
thus destroying all of Terboven’s long-term projects.» Milward 1972 s. 184.
15 RA, Nordag, «Beschluss» undertegnet av Koppenberg 10.12. 1940.
16 Brækken spør om Nordag var et norsk selskap: «Selvsagt var Nordag et norsk selskap. Dette er det umiddelbare faktum at selskapet var stiftet etter norsk lov. Det var forskriftsmessig
registrert i norsk handelsregister. Det var stiftet med det nødvendige antall aksjonærer og
med den nødvendige aksjekapital … Men allerede ved stiftelsen ble det gjort et lite unntak
eller avvik fra norsk lov; styremedlemmene var utelukkende tyske statsborgere. Det gikk to
år før det fra norsk myndighet ble gitt samtykke til dette avvik, og det kan reises spørsmål
om dette samtykke var lovlig.» Brækken s.63.
17 Nordische Aluminium AG overtok kr. 69 994 000 av aksjekapitalen. Resten ble fordelt på
seks personer som satt i representantskapet.
18 Etter at det norske Nordag var dannet, ble Hansa Leichtmetall AG formelt konstituert
28. mai 1941. Selskapet opererte som et datterselskap av Nordische Aluminium AG og
hadde til oppgave å skaffe den norske aluminiumsindustrien råmaterialer fra Frankrike
og Balkan. Hansa Leichtmetall overtok deler av Nordische Aluminium AGs funksjoner,
andre ble overført til det norske A/S Nordag. Men sommeren 1943 ble Hansa Leichtmetall/
Nordische Aluminium AG avviklet og aksjene i A/S Nordag, Oslo, ble overført til Bank der
Deutschen Luftfahrt AG i Berlin.
19 RA, Nordag, kasse 51, Aktiennotiz Tysse, skriv frå Nordag til NVE 25.8. 1941.
20 RA, Landssvikarkivet, dom 3299, Skarphagen, brev fra Whist til Quisling 29.06. 1942:
«Arbeidsdepartementets sjef har fra første begynnelse av fulgt den utvilsomt kloke linje at
disse to selskaper gis frie hender til å foreta alle nødvendige foreløpige disposisjoner og til
uten hindring fra norske autoriteters side å påbegynne utbyggingen av omh. vannfallskrefter, uten å avvente fastsettelsen av endelige konsesjonsbetingelser.»
21 Milward 1972 s. 201.
22 Direktør Schwarz hadde lagt fram noen tanker om hvordan et overordnet energiforetak
skulle organiseres på Arbeitsgemeinschafts konstituerende møte, og det er rimelig å tro at
han også her uttrykker Terbovens oppfatning. Foretaket skulle organiseres som et aksjeselskap «som skulle arbeide etter privatøkonomiske prinsipper», og «det tyske riket og landet
Norge» måtte «gjennom tilsvarende deltakelse få bestemmende innflytelse». Schwarz avviste en stadig løsning av norsk type. Ved en norsk statsbedrift ville ikke de tyske økonomiske interesser være kapitalmessig sikret.
23 Framstillingen av bakgrunnen for Arbeitsgemeinschafts oppnevnelse er blant annet basert
på «Memorandum angående de norske medlemmers arbeide i Arbeitsgemeinschaft für
den Elektrizitätsausbau Norwegens» som er forfattet av Arbeitsgemeinschafts norske medlemmer og datert 30.10. 1945, samt skriv fra J. C. Holst til Industridepartementet 22.3. 1948.
RA, Industridepartementet, A.S. 104–1228.
24 RA, Nordag, Brækken, eske 1, Niederschrift über die Sitzung der «Arbeitsgemeinschaft für
den El.ausbau Norwegens» in Oslo am 22.10. 1940. I Hans-Dietrich Loock 1970 er det også
gitt en beskrivelse av dette møtet på s. 258–60. Det baserer seg på et annet referat.
25 På et møte om Koppenbergs aluminiumsprogram i januar 1941 hadde Schwarz uttalt
at «die Planung für den Aluminiumbau müssten in die Elektrizitätsplanung eingebaut
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26
27
28
29
30
31
32

33
34

35
36

werden. Es sei beabsichtigt hierzu eine Landesversorgungsgesellschaft zu gründen». RA,
Nordag, Sognsvn., perm merket NACO, Aktenmerk, Betr.: Besprechung des Aluminiumprogramms in Norwegen am 31. januar 1941 im Handelsbygningen.
Det videre referatet fra møtet baserer seg på Loock 1970 s. 258–60.
Eger hadde vært med i Jernkomiteen av 1936, og Holst hadde vært med i en gruppe oppnevnt av Administrasjonsrådet for å vurdere stedsvalget for et norsk jernverk.
Den norske gruppen brukte ingeniør Chr. Ræstad og hans hydrotekniske kontor til å
hjelpe seg med dette arbeidet.
TU nr. 49 1923. Referat fra et innlegg i NIFs Kristiania-avdeling 23.11. 1923.
Aftenposten, usikker dato 1939.
Ødegaard 1992 s. 46–52.
I 1913 deltok Kloumann i stiftelsen av A/S Saudefaldene hvor han ble administrerende direktør og ledet byggingen av selskapets tre kraftanlegg. Kloumann var formann i direksjonen for A/S Haugvik Smelteverk i Glomfjord og medlem av direksjonen i The International Aluminium Company, Limited, London. I 1915 var han hovedmannen bak dannelsen
av A/S Høyangerfallene – Norsk Aluminium Company. Han var administrerende direktør
i dette selskapet under byggingen av kraftanlegget, aluminiumsfabrikken og en råstoff-fabrikk i Frankrike. Da selskapet ble refinansiert i 1923, fortsatte han som administrerende
direktør og dessuten som direktør i datterselskapene A/S Nordisk Aluminium i Holmestrand og Dansk Aluminium Industri A/S i København. I 1933 startet han A/B Svenska
Aluminiumkompaniet med en fabrikk for råaluminium i Månsbo, Avesta. Her ble han
«verkställande direktör».
Ødegaard 1992 s. 52.
«Sådanne blandede selskaper er ikke nogen ny idé. Allerede lenge har de vært praktiseret
i Tyskland og Schweiz, og erfaringer derfra taler til gunst for dem. De har de fordele, som
offentlige institusjoner utvilsomt har, men ikke deres mangler. Dessuten har de de private
selskapers store fordele.» Komiteens innstilling fra 1922 ligger innbundet i NVEs bibliotek.
RA, Documents Section, pakke 20, «Jahresbericht der Hautabt. Volkswirtschaft april 1940apnl 1941».
Eger skriver 21. juni 1941 til kommissarisk statsråd Sandberg i Finansdepartementet, tydeligvis på vegne av hele den norske gruppen. Eger henviser til at departementet i desember
året før hadde bevilget 20 000 kroner til dekning av de utgifter «den norske fraksjon» hadde hatt i forbindelse med utarbeidelsen av generalplanen for landets vannkraft. Regnskapsførselen skjedde gjennom kraftverksjef Collett Holsts kontor. Det var nå planer om å foreta
ytterligere studier og analyser «spesielt vedrørende samkjøringsspørsmålene, en sak som
vi mener i alle tilfelle har stor og varig interesse for landet». Eger skriver videre: «Det ligger
også i denne sak nærmest for den norske fraksjon (kraftverksjef Collett Holst, ingeniør
Jakob Prebensen Nissen og ingeniør C.W. Eger) å forestå dette arbeid og vi vil da gjerne
likeoverfor de tyske medlemmer av Arbeitsgemeinschaft kunne tilby oss å overta arbeidet.
Etter de undersøkelser vi har foretatt med hensyn til omfanget av arbeidet regner vi med
at utgiftene vil andra til ca. kr. 20000. Jeg vil få bemerke nå som tidligere at vi medlemmer
av kommisjonen ikke beregner noen godtgjørelse for vårt arbeid. I likhet med forrige gang
vil jeg få henstille at beløpet stilles til disposisjon for utførelse av dette arbeid og i tilfelle
helst så hurtig som mulig for at vi kan gå løs på saken uten opphold.» Arbeidsdepartementet skrev til Finansdepartementet at man hadde ført opp de 20 000 på budsjettet for den
aktuelle termin.
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37 Det synes å være i denne protokollen at uttrykket «Arbeitsgemeinschaft für den Elektrizitätsausbau Norwegens» ble brukt første gang.
38 I protokollutkastet het det: «Die Arbeitsgemeinschaft soll die einzige zuständige Stelle sein,
die im Interesse einer einheitlichen Führung und zur Vermeidung von Doppelarbeit die
Entscheidungen über vorzunehmende Untersuchungs- und spätere Ausführungsarbeiten
fällt.»
39 I den endelige protokollen het det: «Die A.G. soll im Interesse einer einheitlichen Führung
und zur Vermeidung von Doppelarbeid diese Beurteilungen über auszustellende Untersuchungs- und spätere Ausführungsarbeiten vornehmen.»
40 Det er interessant å merke seg at Mår-Gøyst var tiltenkt alminnelig forsyning. Da Nordisk
Lettmetall ønsket konsesjon for utbyggingen av Mår, ble det fra norsk hold påpekt at dette
stred mot Arbeitsgemeinschafts generalplan. I innledningen til den tyske utgaven av april
1941 skrev Schwarz om Arbeitsgemeinschaft at organisasjonen var grunnlagt «unter Vorsitz» av Reichskommissar Terboven og hadde «die Aufgabe übernommen, den planmässigen Ausbau der zahlreichen und günstigen Wasserkräfte Norwegens zu vorzubereiten und
zu überwachen, dass sich diese Energiequellen in den Rahmen der neuen europäischen
Wirtschaft zweckmassig einordnen.»
41 Jeg har funnet mitt eksemplar i arkivet til Samkjøringen. Den har ingen trykt forfatterangivelse, men det står skrevet med blyant: Eger, Holst + Nissen på tittelsiden.
42 RA, RK, HAT, pakke 13, Tätigkeitsbericht 11.–16.11. 1940.
43 RA, A.S. 104, 1228, Memorandum angående de norske medlemmers arbeid i Arbeitsgemeinschaft für den Elektrizitätsausbau Norwegens, fra 30.10. 1945. Dette er de tre norske
medlemmenes egen beretning som deler av framstillingen ovenfor er basert på.
44 RA, Arb.dep., V.A. Adm.saker, eske 104–1228, skriv fra J. C. Holst til Industridepartementet
22.3. 1948.
45 RA, Arb.dep., Vassdragsavd., Diverse saker, kasse 51, pakke 14: Hemmelige saker 1911–43,
notat av J. C. Holst fra 1945.
46 RA, RK, HAV, Abteilung Finanzen, pakke 3, brev fra Koch til Henne 30.11. 1944.
47 RA, RK, HAV, pakke 3.
48 RA, RK, HAV, pakke 3, brev fra Korff til Heuser 25.1. 1945.
49 Brækken s. 17.
50 Allan Milward forklarer motsetningene mellom Reichskommissariatet og de tyske interessene bak aluminiumsplanen med at «he (Terboven) and his officials had acquired a much
sharper sense of the political realities in Norway than any of the other participants to the
plan». Milward 1972 s. 188.
51 «Vermerk zur Vorlags für den Herrn Reichskommissar über Herrn Hauptabteilungsleiter
Senator Otte» av 31.3. 1943. Dokumentet gir en 26-siders gjennomgang av tyskernes strategi under forhandlingene og deres oppfatninger av de norske forhandlerne og deres krav.
Dokumentet finnes blant annet i Vogts okkupasjonsarkiv.
52 Hovedpunkter i forhandlingsforløpet er hentet fra «Historikk vedr. kontrakten med Nordisk Lettmetall A/S om utbygging og leie av Mår kraftanlegg» i RA, Industridep., Vassdragsavd., vassdragskonsesjoner, kasse 24/25, nr. 394, Nordisk Lettmetall 1943–45.
53 RA, Arb.dep., Vassdragskons. eske 24, pakke 394, «Historikk vedr. kontrakten med Nordisk
Lettmetall A/S om utbygging og leie av Mår kraftanlegg».
54 RA, Nordag, fra Sognsvn. 85, mappe «vedr. Nordag», rapport nr. 3, 8.12. 1941.
55 Ikke den Christian B. Apenes som blant annet var sorenskriver i Sarpsborg.
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56 Forholdet mellom de ulike fraksjonene i NS behandles inngående i Øystein Sørensens bok
Hitler eller Quisling 1989.
57 Finansdepartementet mente dette burde begrense seg til varer som angikk selve kraftstasjonen, ikke til fabrikk- og overføringsanleggene.
58 Sørensen 1989 s. 227.
59 Op.cit. s. 228.
60 «Historikk vedr. kontrakten med Nordisk Lettmetall A/S om utbygging og leie av Mår
kraftanlegg», s. 17, i RA, Industridep., Vassdragsavd., vassdragskonsesjoner, eske 24/25, nr.
394, Nordisk Lettmetall 1943–45.
61 RA, Documents Section, pakke 20, «Jahresbericht der Hauptabt. Volkswirtschaft April
1940-April 1941».
62 RA, RK, HAT, pakke 13, «Tätigkeitsbericht 11.–16.11. 1940».
63 Ljøgodt 1978 s. 52.
64 Blydts artikkel i ETT nr. 35–36 1945.
65 Rasjonering innen alminnelig forsyning rammet også tyskerne. I en beretning om forholdene i mars 1942 hevder energigruppen i Reichskommissariatet at rasjoneringen på den
sivile sektor «findet leider auch bei deutschen Steilen nicht immer das nötige Verständnis».
RA, RK, HAT, pakke 2, rapport fra Gruppe Energiewirtschaft for tiden 9.–21.3. 1942.
66 RA, RK, HAT, pakke 13, «Tätigkeitsbericht 29.9.–11.10. 1941».
67 ETT nr. 35–36 1945.
68 1947: 357 MW (2. aggregat Nore II + 1. og 2. aggregat Mår), 1948: 437 MW (3. og 4. aggregat
Mår).
69 Fra 5.3. 1948 ble den midlertidige overføringen av vann fra Bjoreia og den midlertidige
reguleringen av Halnefjorden satt i verk som ordinære statsreguleringer.
70 I forbindelse med behandlingen av et forslag til lov om midlertidige vassdragsreguleringer
ble det ikke vedtatt noen lov, men man åpnet for at Administrasjonsrådet skulle kunne
gi tillatelser om reguleringer og fravike loven om vassdragsreguleringer når de holdt seg
innenfor NVEs forslag til lovutkast. Administrasjonsrådet kunne også gi tillatelser til
iverksettelse av elektriske anlegg uten å forelegge andragendet for de interesserte kommuner, samt ekspropriere grunn til elektriske kraftledninger. «Forutsetningen for de elektriske
anlegg og kraftledninger må være at de tjener til å trygge landets elektrisitetsforsyning
under krig, krigsfare eller ekstraordinære forhold fremkalt ved krig.» (Samkjøringen. Beretning og regnskap for driftsåret 1939–40.)
71 RA, Nordag, Sognsvn., mappe vedr. Nordag, referat fra en konferanse mellom partiutvalget
for kraftutbygging og Schwarz 25.10. 1941.
72 RA, RK, HAV, pakke 3, brev fra Schwarz til Koch 28.10. 1941.
73 RA, Landssvikarkivet, dom 511, brev fra Hustad til Rogstad 21.1. 1942.
74 Vogt 1971 s. 145.
75 Statkraft, eske merket «Trelast», skriv fra Heuser (AG) til Wehrwirtschaftsstab Norwegen
3.2. 1943.
76 RA, OT, G.B. Bau, eske 39 (2752) Hol Kraftverk, brev fra Feuchtinger til Abt. Energiewirtschaft 10.6. 1943.
77 RA, OT, G.B. Bau, eske 38, «Zivile Norwegische Bauvorhaben Elektrizitätswerksbauvorhaben 2750: nov. 43–april 44».
78 RA, OT, G.B. Bau, eske 38, brev fra Heuser til Holst 20.11. 1943.
79 RA, VK–17–359, klageskriv fra Chr. Langseth 7.11. 1943.
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RA, VK–17–359, Holsts kommentar 6.1. 1944.
Informant: Ole Jacob Broch-Due, sønn av Paul Broch-Due.
Informant: Håkon Madsen.
Blant dem som ikke visste noe om denne stille formen for sabotasje, var Sigurd Aalefjær.
Opplysningene er hentet fra en artikkel i ETT nr. 2 1946 «Elektrisk jernbanedrift i krig og
fred» av Hj. Schreiner.
Til sammen økte produksjonskapasiteten i norske kraftverk med ca. 800 MW. Det ble satt i
drift 20 nye vannkraftanlegg med en samlet produksjonskapasitet på 250 MW. I tillegg ble
20 eldre kraftverk utvidet med 150 MW. Fire større kraftanlegg på til sammen 200 MW var
nesten ferdige og fire anlegg var i ferd med å utvide kapasiteten med til sammen 200 MW.
Men i disse beregningene var ikke store anlegg som Hol og Mår hvor det var nedlagt svært
mange arbeidstimer med. Sortebergs artikler om «Elektrisitetsforsyningen under krigen og
i den nærmeste framtid», ETT nr. 35–36 1945.
C. B. Blydts artikkel om Østlandet i ETT nr. 35–36 1945 s. 232: «… de nye reguleringer i
krigstiden svarer omtrent til 20 % av det nåværende energiinnhold i magasinene når disse
er fylt.»
Samkjøringens årsberetning 1944–45.
T. Sorteberg: «Elektrisitetsforsyningen under krigen og i den nærmeste framtid», ETT nr.
35–36 1945.
T. Sorteberg, «Vår elektrisitetsforsyning», TU nr. 20 1945.
I sitt manuskript om Nordag skriver Kolbjørn Brækken at det var mange nordmenn «som
lenge inntok en positiv holdning til tyskernes aluminiumsplaner. Og særlig var det nok
mange som så positivt på planene om en rask utbygging av vannfallene».
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En oversikt over synspunkter og litteratur gis i Grønlie 1989.
St.prp. 1 1938. Tillegg nr. 3.
Planen er omtalt blant annet i Amdam 1988 og Hanisch og Lange 1986.
Foredraget finnes i arkivet til Teknisk Forening, boks III i Arbeiderbevegelsens arkiv.
Felles for både Hagemann og elektrisitetskomiteen var understrekningen av «vannstoffets
store muligheter». Hydrogen skulle brukes som bærer og lagrer av energi. Dette er en idé
som det fortsatt knyttes store forhåpninger til.
6 RA, Ind.kom. i New York, eske 5, A–111, Ind.kom. i London, oppnevnelse av medlemmer
etc.
7 Arbeiderbevegelsens arkiv, LO-staten, Komiteer, mappe nr. 3, K. Nordahls eksemplar av F.
Vogts notat til vannkraftkomiteen 23.8. 1943.
8 «For Mår vet man ikke om man straks kan få anvendt kraften til storindustri, idet
avsetningsproblemet her blir avgjørende, men kraften kan i alle fall når som helst finne
anvendelse til elektrovarme inntil en bedre prioritert anvendelse finnes, og veksten i det
alminnelige behov vil også meget hurtig kunne avta også denne kraftmengde.» Arbeiderbevegelsens arkiv, LO-staten, Komiteer, mappe nr. 3, K. Nordahls eksemplar av F. Vogts
notat til vannkraftkomiteen 13.10. 1943.
9 RA, Forsyningsdep., Ind.kom. i London, eske 1, notat fra F. Vogt 17.9 1943: «Kraftutbyggingen i Norge under krigen».
10 Ibid.
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RA, Forsyningsdep., Ind.kom. i London, eske 1, notat av N. Stephansen 16.9. 1943: «Kvelstoffindustrien».
Ibid.
Ibid.
RA, Forsyningsdep., Ind.kom. i New York, eske 27, O. Colbjørnsens utredning om industrielle gjenoppbyggingsspørsmål.
Hanisch og Lange 1986 s. 52.
Aldersfordelingen for NVEs ingeniørpersonale var slik: 26–30 år: 7, 31–35 år: 2, 36–40 år: 3,
41–45 år: 0, 46–50 år: 2, 51–55: 17, 56–60: 8, 61–65: 6, 66–70: 7.
St.prp. 1 1947. Etter at 17 assistentingeniørstillinger etter flere gangers kunngjøring i 1946
fortsatt forble ubesatt, gikk Personaldirektoratet i Finansdepartementet med på at Hovedstyret kunne ansette inntil 10 yngre ingeniører direkte i lønnsklasse avdelingsingeniør B.
Dette hjalp noe på situasjonen. (St.prp. 1 1948.)
Opplysninger om bemanningssituasjonen i NVE og Kraftverksavdelingen: NVE, budsjettmappene.
NVE, budsjettmappe 1945–46, innstilling fra kraftverksjef Holst 19.9. 1945.
I St.prp. 30 1945–46 heter det: «De foreliggende planer og overslag, som er utarbeidet av
Norsk Hydro, er gjennomgått og anbefalt av Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Da en vesentlig del av anlegget allerede er utført, kan det for øvrig neppe komme på
tale å foreta vesentlige avvikelser.»
Brev fra Hydro 28.10. 1945, referert i St.prp. 30 1945–46.
Ibid.
På denne tiden var det rimelig at ikke NVE ønsket å samarbeide så tett med storindustrien
som et «felleseie» forutsatte. Men i 1962 inngikk NVE en samarbeidsavtale med Hydro om
utbyggingen av Røldal–Suldal-vassdraget. I aksjeselskapet Røldal–Suldal Kraft gikk staten
og Hydro hver inn med 50 prosent av aksjekapitalen, mens Hydro har stått for bygging og
drift av anleggene.
St.prp. 2 1946. Tillegg nr. 18.
Glomfjord, mappe «Jernkomiteen», brev fra Holst til Statens Jernverkskommisjon 3.10.
1945.
Glomfjord, perm «Jernkomiteen», brev fra Holst til T. Dehli Jemtland 28.12. 1945. Om
jernverksplanene for øvrig, se Grønlie 1973.
St.prp. 78 1945–46.
Glomfjord, mappe Jernverkskomiteen, konsept tilstilet Handelsdepartementet 6.5. 1946.
RA, Industri.dep., brev fra Bjarne Eriksen til Lars Evensen 30.4. 1947.
Meringdal 1962, bd. II, s. 5.
NVE, referat fra NVEs hovedstyremøte 11.3. 1947. Viktige deler av den videre framstillingen
bygger på referatene fra og innstillingene til dette møtet.
Statkraft, boks merket Aura, mappe Aura dok.
Vogt anså det blant annet for å være «en av de viktigste oppgaver for vår kraftutbygging
idag å forsyne de distrikter, som nå enten er helt uten eller har særlig dårlig kraftforsyning». Særlig var det viktig å skaffe kraft til distrikter som hadde god mulighet for
næringsutvikling. Slik var det med dette distriktet hvor det var nødvendig raskt å komme
fram til en løsning av forsyningsspørsmålene: «Store deler av disse distrikter har fått sin utvikling hemmet på en ulykkelig måte ved at uvisse planer for utbygging av Aura har ligget
som en bøyg i veien for elektrisitetsforsyningen.»
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34 I Meringdal 1962 heter det at tyskerne i sitt arbeid hadde brukt Kincks planer fra 1927
nesten uendret.
35 Se Thue 1992 s. 36–7.
36 Innstilling fra elektrifiseringsnemnda, vedlegg til St.meld. 7 1947.
37 Det ble aldri noen samlet realitetsbehandling av elektrifiseringsnemndas innstilling.
38 St.forh. 12.6. 1933.
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s. 241 Norges vassdrags- og energidirektorats arkiv, s. 242 Birger Lindstad, s. 243 Statkrafts
arkiv, s. 247 Oslo Bymuseum, s. 250 Statkrafts arkiv, s. 253 Statkrafts arkiv, s. 254 Statkrafts
arkiv, s. 258 Statkrafts arkiv, s. 261 Statkrafts arkiv, s. 262–263 Statkrafts arkiv, s. 266 Statkrafts
arkiv, s. 267 Statkrafts arkiv, s. 269 NTNU, s. 270 Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum,
s. 272 Statkrafts arkiv, s. 274 Statkrafts arkiv, s. 276 Askim historielag, s. 278 NTNU,

472

statens kraft 1890–1947

s. 279 Riksantikvaren, s. 282 Ukjent, s. 284–285 Statkrafts arkiv, s. 289 Statkrafts arkiv,
s. 292 Norsk Jernbanemuseums samling, s. 295 Privat, s. 299 Statkrafts arkiv, s. 300 Statkrafts
arkiv, s. 304 Statkrafts arkiv, s. 306 Arbark, s. 311 Salten Museum, s. 312 Nasjonalbiblioteket,
s. 313 Statkrafts arkiv, s. 314 Arbark, s. 318 Salten Museum, s. 321 Statkrafts arkiv, s. 322 Salten
Museum, s. 323 Hein Ellingsen, s. 324 Salten Museum, s. 325 Salten Museum, s. 327 Arbark,
s. 329 Salten Museum, s. 332 Salten Museum, s. 335 Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum,
s. 340 Salten Museum, s. 344 Salten Museum, s. 345 Salten Museum, s. 346 Salten Museum,
s. 353 Bettmann / CORBIS / SCANPIX, s. 355 Scanpix, s. 357 Scanpix, s. 360 Scanpix,
s. 362 Forsvarsmuseet, s. 366 Henrik Lund / Nasjonalbiblioteket, s. 371 Bildarchiv
Preußischer Kulturbesitz, Berlin, s. 374 Scanpix, s. 375 Statkrafts arkiv, s. 376 Statkrafts arkiv,
s. 378 Statkrafts arkiv, s. 379 Statkrafts arkiv, s. 381 Statkrafts arkiv, s. 383 Scanpix, s. 384 Salten
Museum, s. 392 Arbark, s. 395 Ørnelund / Oslo Bymuseum, s. 398 Norges vassdrags- og
energidirektorats arkiv, s. 400 Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum, s. 406 Norges
vassdrags- og energidirektorats arkiv, s. 409 Norsk Hydro, s. 412 Norsk Teknisk Museum,
s. 413 Ørnelund / Oslo Bymuseum, s. 414 Norsk Teknisk Museum, s. 416 Anders Beer
Wilse / Norsk Folkemuseum, s. 417 Arbark, s. 420 Statkrafts arkiv, s. 422 Statkrafts arkiv

