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Hilsen og takk
«Du ska få en dag i mårå som
rein og ubrukt står» heter det i
Alf Prøysen's populære og meget
tankevekkende
vise. Det ligger
stor optimisme og en usvikelig tro
på livet i de enkle og lettfattelige,
men megetsigende
ordene. Vi skal
ikke fortvile
selv om arbeids-mengden
og det daglige
press
truer med helt å knekke oss, vi
skal
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på dagen
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og de

muligheter
den bringer.
De siste par årene har naturvernaksjonene,
på mer eller mindre saklig plan, medført store problemer for landets elektrisitsforsyning totalt sett, og særlig for
NVE med behandling
av konsesjonssaker for kraftverk
og linjer
og for statens egen kraftutbygging. Kvasisakkyndige
har hatt en
egen evne til å få sine utredninger om kraftforsyning
kritikkløst
offentliggjort
uten forsøk på saklig vurdering
på kompetent hold.
Det synes ikke å foreligge
noe
lavmål for hvilke angrep NVE, og
spesielt generaldirektøren,
kan bli
utsatt for i presse m. v. Gledelig
var det å konstatere at våre stortingsmenn
gikk sterkt mot disse
angrep, på tvers av partigrensene,
0 0 0 0 0 0 (N0 0 0 0 0 0 0
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og ga generaldirektøren
og hans
medarbeidere
full honnØr for det
arbeid som er utført i staten.
Slik forholdene har vært er det
godt å vite at det er «en dag i
mårå», og dette har vel ofte holdt
motet og innsatsviljen
oppe når
det så svartest ut. For en som forlater staten etter nesten 6 års tjeneste er det derfor en glede å
kunne
se tilbake
på noen usedvanlig rike arbeidsår,
karakterisert ved mange interessante,
varierte og komplekse arbeidsoppgaver, og et stort arbeidspress.
Vanskene med løsning av oppgavene
økte imidlertid
gradvis gjennbm
årene, det syntes som elektrisitetsforsyningen
ikke lenger
hadde
goodwill verken hos myndighetene eller publikum.
I håpet om at elektrisitetsforsyningen igjen må få den posisjon
den fortj ener og sin «dag i mårå»,
sender jeg en hilsen til alle kolleger i NVE og i landet for øvrig
med takk for hyggelig og givende
samarbeid i mine år som elektrisitetsdirektØr.
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HOVUDSTYRETI NVE 50 ÅR
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Dir. Tronsgaard
vart ikkje med på
biletet,
det var synd.
Heller
ikkje
redaktøren
er å, sjå, han held seg som
vanleg
1 bakgrunnen.

Det har vore hovudstyremøte
i
dag og det skal vere møte i morgon og so denne middagen er berre ein pause i arbeidet, sa generaldirektør Hveding då han ynskte
dei innbedde
velkomne
til 50årstilstellinga.
NVE var ute lenge
før tida med strukturrasjonalisering, det var nemleg det som
gjekk for seg for 50 år sidan då
vi fekk det vi festar for i dag,
HOVUDSTYRET.
Vassdragsvesen
hadde vi lenge før og spiren til
styringa vår var alt gjord i Kjøpenhamn
medan vi var saman
med Danmark.
So kom maten, først supa kokt
på oksehale og etter det steika.
Mellom to omberingar av den var
det taler, og dei som heldt desse
skal ha ære for at dei var korte
og nøkterne.
Det var karamelpudding til dessert.
Den som rekna seg å representere
distrikta
var
Fredrik

Jacobsen
N.

‘1,

A. Aarseth.

0. Dyrdahl,
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Lersbryggen
S.

Prytz frå Norske elektrisitetsverkers forening. Han takka for at
han fekk vere tilstades
so han
fekk takke NVE frå distrikta for
det etaten har fått gjere for landet desse 50 åra.
Frå Industrikomiteen
i Stortinget var formannen
Teddy Dyring
talar. Han sa at dersom ei sak
kom samrøystes
frå Hovudstyret
då var dei nokso trygge i stortingskomiteen
på at det var rette
måten
som var vald. Når det
gjeld den tida vi no er inne i so
er det ofte vanskeleg å vete kva
meiningar ein skal ta mest omsyn

til. Dyring hadde full tiltru til at
NVE også no ville gå inn for å
finne rette vegen i dei vanskelege
sakene som etter kvart kjem. Vi
skulle gjerne sett inn i framtida
sa han, det er vanskeleg, men han
hadde slege opp i horoskopet for
den månen då vi fekk styreforma
vår, 21. april til 21. mai, Tyrens
tegn og for veka 27. april til 3. mai.
«De ser ut til å komme ut for
noen økonomiske vurderinger
som
kan belaste Dem. De ser litt for
mørkt på situasjonen.
Gled Dem
til et par dager med muligheter
utenom de vante områder.»
Den
FOSSEKALLEN
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Informasjon,
Fossekallen,
administrasjonen
og de ansatte
AV OVERING. ROLF R. JOHNSEN

siste setningen fekk låtten på gli,
for Klosterborg
var nokso uvant
for dei fleste.
Frå arbeidarane
tala Ludvik
Wangsmo og han bad om at NVE
ikkje måtte la seg skremme frå å
bygge ut landet vidare slik at velstanden når fram til endå fleire.
Det er denne utbygginga
som er
grunnlaget
for den velstanden
som gjer at vi har den situasjonen
vi har i dag med protestar og demonstrasj onar.
For funksjoncerane
var det Ole
Gunnes som sa nokre ord. Han la
serleg vekt på at vi alle i vesenet
er interessert å vete mest mogeleg
av det som går for seg. Vi går no
inn i atomalderen
og det vert for
oss alle ei spanande tid, og vi er
glad for å ha so dugande folk ved
roret som vi har.
staden for statsråd Finn Lid
var Oluf C. Miiller frammøtt
og
ynskte til lukke fra departementet med dei 50 åra. Han hadde
forresten det inntrykket
sa han at
det var lite å ynskje til lukke med
dei første 25 åra av denne tida. Då
dreiv dei helst med å bygge ned
etaten. So var NVE gromgutar
ei
tid fordi dei bygde ut so mykje;
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men no er det ille att fordi de øydelegg naturen.
Han nemnde og omorganiseringa og sa m. a. at det har ofte
vore kritikk
fordi
konsesj onssøkjaren
og dei som handsamar
slike søknader er same etat, men
han visste ikkje døme på at det
har vore missbrukt. Han forsvara
og at stortingsmenn
sit i Hovudstyret og har teke stilling til saker
der som so seinare kjem opp i
Stortinget.
Miiller .meinte det var
ei god ordning at stortingsmennene kom inn i biletet tidleg.
Til slutt let han vel over maten
og takka for den.
Etter middagen
var det kaffi
ved småbord og praten gjekk livleg. Red. gjekk rundt og prata
med mange og det var hyggeleg å
møte att veteranar
fra mi første
tid i NVE. Slike som var med i
Hovudstyret
medan
direktørane
hadde røysterett der, før siste nyordning.
Broch-Due,
Hjort, Tronsgaard
og Hodne var der.
Hjort fortalde litt frå si studietid i Sveits då han mellom anna
var saman med Lenin. Det han

Fossekallen nr. 1 for 1971 er
informasjonssaken
berørt på minst
fire forskjellige
steder. Jeg nevner administrerende
direktør
H.
W. Bjerkebos
leder «Et tilbakeblikk». Videre nevnes redaktør S.
Nesdals
kommentar
til referat
fra HovedFamarbeidsutvalget
ved
driften
av Statskraftverkene
og
direktør
T. Moe's bemerkninger
til samme. Tilslutt nevnes redaktørens kommentar
til ordningen
med lørdagsfri og informasjon om
samme sak.
Det er gledelig at informasjonssaken kommer fram til diskusjon
i Fossekallen.
Det er nemlig en
meget viktig sak for etaten som
sådan, såvel som for de ansatte.
Jeg vil påstå at informasjon, sammen med andre momenter av administrativ
art, i det lange løp er
et være eller ikke være for enhver levedyktig
bedrift. Den er
en del av den smøring av «maskineriet» som må til for at dette
ikke skal brytes ned. Kravet til
god tilførsel og kvalitet på smøringen vil bare øke med tiden.

har opplevt i si tid i NVE skulle
vore samla og nedskreve.
Broch-Due arbeidde ei tid i eit
konsulentfirma
etter at han var
slutta i vesenet, men no var han
for gamal til det tykte han so no
hadde han slutta. Likevel hadde
han ei viss kontakt med NVE for
han reiser ofte til den vesle hytta
på Pålsbu.
Tronsgaard driv endå litt og arbeider
i Glommens
og Lågens
brukseierforening
der ein som
var tilsett i Forbygningsavdelinga
på Tronsgaard
si tid er no. Han
trivst godt med å ha noko å arbeide med.
Hodne har alltid vore glad i å lese,
sa han og no har han endeleg fått
tid til det og so passar han på å
gå turar so han held seg i form.
Ja dette var noko om 4 av direktørane frå den tid dei var åtte
slike og direktørane
var med i
avgj erdene
i Hovudstyret
når
deira saker var oppe.
Folk braut tidleg opp, for, som
Hveding sa ved bordet, det var ein
pause i arbeidet, det skulle vere
Hovudstyremøte
att dagen etter.
Festen var ei lita markering
av
denne 50-årsbolken.
SN.

Jeg har selv ved flere anledninger påvist
informasjonsbehovet
og etterlyst en utbygging av Fossekallen
for å styrke det etter
mitt syn beste og viktigste informasjonsmedium
vi har i etaten.
Allerede for et par år siden ble
saken tatt opp i Hovedsamarbeidsutvalget
ved Statskraftverkenes
anlegg. Siste gang den var oppe i
samme utvalg var høsten 1970.
Mitt syn på informasjon,
Fossekallen, administrasjonen
og de ansatte vil jeg derfor forsøke å sammenfatte her.
Informasjonsbehovet
i dag må
vel nærmest sies å være enormt.
Informasjonen
må derfor av praktiske grunner begrenses og prioriteres, på samme måte som det
må begrensning og prioritering
til
på andre områder.
Dette er en
vanskelig oppgave, og det kreves
en aktiv innsats og god kontakt
med dem som skal motta informasjonen for å klarlegge på hvilke
områder behovet og interessen er
størst. Informasjon
gitt på de riktige områder, til riktig tid og på
riktig måte vil, foruten at den er
et ledd i virksomheten,
fremme
trivsel og arbeidsglede
og gi inspirasjon
i det daglige
arbeid.
Mangel på informasjon
eller dårlig informasjon har i alle fall den
motsatte virkning!
Hvorledes skal så dagens informasjon gis? Etter mitt syn gjennom et bedriftsblad,
i vårt tilfelle
Fossekallen.
Den er et ypperlig
informasjonsmedium.
Den fmnes
på kontorer, brakkerom,
arbeidsplasser, ja sogar i hjemmene. Det
er mitt inntrykk at den leses ivrig, i motsetning
til mangfoldiggjorte referater
fra mdter, rundskriv o. 1. som spres ut enkeltvis.
For at Fossekallen
skal bli et
enda bedre og framfor alt et mere
aktuelt informasjonsmedium
enn
den er i dag, må den utvides til
10 utgaver eller flere pr. år, og
staben må styrkes. Den vil da etter mitt syn ha to hovedoppgaver.
1. Å virke som et bindeledd mellom den adminisarative
og faglige ledelse og de ansatte ved
å gi aktuell informasjon
om
saker av såvel almen som spesiell art. Inf ormasj onen må
være åpen og fremadrettet,
slik

at rykter, gjetninger
og spekulasjoner blant de ansatte kan
avløses av en mere saklig og
positiv meningsutveksling
dem
imellom og mellom de ansatte
og ledelsen om saker som berører oss alle.
Etter mitt syn er en gjensidig
informasjon og meningsutveksling
av betydning,
ikke minst for ledelsen, og her har de ansatte både
plikt og rett til å delta. Formelt
skjer dette i dag gjennom
det
forgrenede
nett av samarbeidsutvalg. Gjennom disse kan alle de
ansatte fremme saker ved å gå
gjennom medlemmer
i vedkommende samarbeidsutvalg.
Jeg tror
det er riktig å bygge videre på
dette forum, men jeg tror det ville
bli adskillig større omfang i og
interesse
for sakene dersom et
godt redigert utdrag av møteprotokollene ble tatt inn i Fossekallen.
2. Å virke som et informasjonsmedium ved for eksempel å gi
opplysninger
om personalia,
administrative
endringer, virksomheter eller aktiviteter
såsom bedriftsidretten,
spesialartikler av faglig eller administrativ art osv.
Ovenstående fungerer til en viss
grad i dag. Det er bare så sørgelig uaktuelt stoff vi får når Fossekallen bare kommer 6 ganger i
året. Stoffet vil få en ganske annen aktualitet
ved flere utgaver
pr. år og ved at trykningstiden
for bladet blir kortet inn. Det er
da sjanse for at noe aktuelt stoff
kan nå oss internt i stedet for at
vi som regel får det gjennom
dagspresse, TV eller radio.
Skal det foran nevnte kunne
oppfylles, må det en radikal endring til i innstillingen
til informasjon og Fossekallen,
først og
fremst hos ledelsen, men også hos
de ansatte. Ledelsen må innse betydningen av en kvalitativ, fremadrettet
informasjon
som ett av
de nødvendige ledd i bestrebelsene
på å oppnå et godt og inspirerende
bedriftsklima.
Når det gjelder de ansatte, er
det enkelte som har benyttet Fossekallen
ganske flittig, noen av

plikt til å gi informasjon,
noen
fordi de har stoff som de har lyst
til å meddele andre, noen fordi de
blir anmodet om å skrive om en
spesiell sak. De fleste av oss, undertegnede
innbefattet,
må antakelig aktiviseres
på en eller annen måte for å gi fra oss noe av
det ypperlige og interessante
stoffet som vi alle vet finnes. Det er
her intervjuteknikken
kan gjøre
noe, etter min mening. Den er etter
hvert blitt mere og mere utbredt.
Til dette fordres det imidlertid en
viss stab bak Fossekallen, en stab
som kan ofre seg for jobben, aktivisere de ansatte, hjelpe ledelsen til å få fram informasjon
og
redigere det hele på en leseverdig
måte. Her er etter mitt syn Vi
Vattenf all et mønster.
Jeg må
bare innrømme
(og jeg vet at
mange er på linje med meg) at
jeg kjenner
Vattenfall
og virksomheten der bedre enn vår egen
virksomhet
på mange felter. Så
er det ofte rykende aktuelt stoff.
Jeg minnes blant annet ekstranummeret som ble sendt ut våren
1970, da svikten i elektrisitetsforsyningen
i Sverige var på sitt
mest kritiske. La oss ha Vi i Vattenfall som et forbillede. Vi kommer vel aldri like langt som svenskene.
La det være sagt til slutt at det
har vært framskritt
med Fossekallen den siste tiden. Det er imidlertid ikke å vente at det med den
bemanning og de midler som står
til rådighet skal være mulig å lage
noe mere enn det som gjøres i dag.
Etter min mening må det som sagt
en ny giv til for å komme videre.
Initiativet
ligger i første omgang
hos ledelsen.
Det er med dette ikke sagt noe
om informasjon
utad fra etaten.
Den er etter mitt syn en helt annen sak som må løses på sin måte.
Den må derfor ikke blandes sammen med den interne informasjonen som jeg har konsentret
meg
om i denne artikkelen.
Det står
imidlertid
ikke til å nekte at en
god intern informasjon
og en god
Fossekallen
kan bli en utmerket
PR utad, for etaten og for de ansatte.
Oslo, 12. mai 1971.
Rolf R. Johnsen.
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Kraftutbygging
ogturisme
AV OVERING. T. HOFF
På terskelen til en ny sommersesong — både når det gjelder anleggsvirksomhet
og turisttrafikk
dukker fjorårets til dels dramatiske begivenheter
i samband
med kraftutbyggingen
igjen fram
erindringen.
Aksjonen ved Mardøla vil neppe gå inn i historien
som et enkeltstående
tilfelle knyttet til naturvernåret
1970, men vil
sikkert finne sine paralleller
også
kommende år. Begrepet teltleir
er allerede knyttet til nye prosjekter.
Uansett hva som ligger bak protestaksjoner
av denne art, synes
ihvertfall ett trekk å være framtredende,
nemlig en mangelfull
eller
manglende
informasjon
overfor publikum om de nøkterne
fakta som ligger til grunn for det
omstridte prosjekt.
Fjorårets
mange avisinnlegg
i
form av artikler eller meningsytringer bar tydelig preg av stor
uvitenhet om de faktiske forhold.
Når så hovedtyngden
av det stoff
som presenteres for publikum bærer preg av dette, er det vel ikke
uventet at aktivister og engasjerte
grupper
er i stand til å oppnå
sterk gjenklang for sine ofte meget spesielle synspunkter
hos det
brede lag av publikum.
Det er
vanskelig
å få motforestillinger
når den annen part ikke viser
særlig engasjement
i disse debattene.
R. Goyer hadde i «Fossekallen»
nr. 6 for 1970 en artikkel som berørte disse forholdene. Jeg er enig
med ham i hans synspunkter
og
vil gjerne understreke
at problemet berører
noe så elementært
som informasjon. Kravet om å bli
informert og plikten til å gi informasjon
er i dagens
samfunn
økende.
Store
samfunnsmessige
engasjementer
som berører
oss
alle blir naturlig
nok gjenstand
for publikums
interesse
og diskuteres ut fra ulike synspunkter.
Er så ingen av synspunktene
basert på nøkterne opplysninger
vil
konklusjonene
i sterk grad være
knyttet til emosjonelle innlegg.
Vi ser at problemene
omkring
informasjonsbehovet
stadig dukker opp. Som eksempel kan nevnes skatteomleggingen
og trygdeordningen — det er betydelige beløp som her er brukt til informa-
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sjon. I dag er EEC-problemene
mest aktuelle.
Nå skal det innrømmes at problemene
ved
kraftutbyggingen
kanskje
ikke bør sammenliknes
med eksemplene foran, men problematikken
med informasjonsbehov er den samme. Det er mange
mennesker i dette land som er engasjert i de problemene
kraftutbyggingen reiser, men — og jeg
våger denne påstand — det er en
stor mengde av disse som ikke
har den ringeste forstand på hva
som virkelig
foregår.
De er
ukjente med hva som ligger bak
prosjektet, de er ukjente med hva
som foregår på anleggsplassene,
de er ukjente med hva som blir
det virkelige resultat av arbeidet
likevel fyller de avisspaltene
med harmdirrende
innlegg mot
«kraftvandalene».
Ville ikke en
slik debatt
blitt
atskillig
mer
fruktbringende
om innleggene var
fundert på reelle fakta?
Når det gjelder vasskraftutbyggingen er det fra planleggingssiden vist en positiv holdning til
informasjonsplikten
i de senere år.
Men dette har i første rekke som
siktepunkt
å orientere de grupper
som direkte blir berørt av planene. En meget stor gruppe faller
utenfor
denne informasjonen
—
nemlig det brede lag av publikum.
Engasjementet
blant disse synes
erfaringsmessig
å være like sterkt
som hos politikere, grunneiere
og
v itenskapsmenn.
Informasjonsbehovet
er selvsagt ikke det samme for disse
gruppene.
Skal man oppnå noe
med informasjonen
må denne være
tilpasset det publikum
som skal
betj enes.
På
vasskraftsektoren
har man etter min mening et utmerket
hjelpemiddel
i informasjonstjenesten
overfor publikum i
kraftverket
selv. Dette hjelpemidlet er imidlertid i alt for liten utstrekning tatt i bruk som sådan.
Vi vet at tusener av de som ferdes rundt i vårt land i feriene har
interesse av å se våre kraftverk.
De få kraftstasjonene
vi har åpnet for publikum
klager neppe
over manglende tilstrømning. Derimot er det kraftverksadministrasjoner som er mer eller mindre
fortvilet over de problemene vegvedlikeholdet
til våre høyfjells-

dammer fører med seg p. g. a. den
stadig
økende
biltrafikken
til
disse.
Det er forbausende å konstatere
hvilken trafikk det synes å være
langs de tidligere anleggsveger
i
reguleringsområdene.
Man må ha
lov til å tro at målet for mange
av disse utfartene er dammen ved
enden av vegen — i svært mange
tilfeller er nemlig byggverket omtalt i reisehåndbøkene.
Det er karakteristisk
for denne
turistinteressen
for kraftverk
og
dammer at den er ensidig. Det er
turistene,
publikum,
som ut fra
eget
tiltak
oppsøker
stedene.
Kraftverkene
gjør lite eller ingenting for å trekke turistene til seg.
Et museum, et galleri eller en institusjon averterer sin virksomhet.
Det søker stadig å trekke til seg
et nytt publikum fordi de mener
å ha noe å by disse og fordi den
del av publikum som føler seg engasjert i et bestemt emne skal få
den informasjon
de har krav på.
Slike tiltak er kulturgoder,
men
for at de skal bli et aktivum er
det en forutsetning
at det satses
betydelige
beløp på opplegg og
presentasjon
av stoffet.
Våre kraftverk
er også en del
av vår kultur, og vi har mange
imponerende
anlegg. En vill og
mektig natur
er ofte kulissene
rundt
kraftverkene.
For mange
gir dette en konfliktsituasjon
som
er ensbetydende
med naturvern.
Men hva betyr
egentlig
disse
«vandalsporene»
i naturbildet.
Jeg
tror det er symptomatisk for situasjonen at kritikken er meget sterk
mot påståtte
naturødeleggelser
i
samband med nye anlegg, mens
det er få konkrete
ankepunkter
mot ferdige
kraftverk.
Kanskje
er en av årsakene til det siste at
publikum
ved selvsyn kan registrere virkningene
av kraftutbyggingen og må erkjenne at resultatene tross alt ble noe annet enn
de hadde trodd.
Vi er verdens største forbrukere
av elektrisk energi pr. innbygger.
Alle
kjenner
elektrisiteten
og
hvilken enorm nytte vi har av
den. Det er vel neppe noen som
kan tenke seg tilværelsen
uten
dette kulturgode.
Kraftutbyggingen er følgelig et felt som i seg
selv bør kunne engasjere publi-

kutn og de som lorestår utbygging
og drift av kraftverkene
bør derfor verdsette
den interessen
som
et stort publikum viser. Jeg tror
for øvrig denne interessen vil øke
betydelig hvis den ble understøttet på en publikumsvennlig
måte.
Hva gjør så Statskraftverkene
for å imøtekomme
publikums interesser og i hvilken grad engasjerer etaten seg i informasjonsvirksomheten?
Enkelte
av kraftstasjonene
er
såkalte
åpne stasjoner
og dette
innebærer
at publikum
har adgang. De lokale turistkontorene
drar så nytte av dette i sitt tilbud
over stedets severdigheter.
Bare
en av stasjonene har fast omviser
i feriesesongen,
for øvrig dekkes
denne servicen av driftspersonalet. Opplegget for omvisningen er
opp til det enkelte kraftverks
administrasjon. Fra sentralt hold blir
det ikke tatt noe initiativ.
At
Statskraftverkene
føler en informasjonsplikt
gir riktignok de små
folderne som er utgitt for enkelte
av kraftverkene
uttrykk for. Disse er etter min mening meget gode
og tiltalende
som formidlere
av
en rekke fakta vedrørende
anlegget, men de har dog sin begrensning p.g.a. det lille formatet. Utover dette kjenner ikke jeg til at
Statskraftverkene
gir det vanlige
publikum
anledning
til å lære
etaten
og dens virksomhet
å
kj enne.
På bakgrunn
av de synspunktene som er hevdet foran, synes
innsatsen
å være meget beskjeden. Dette inntrykket
understrekes når man vet at det årlige
driftsbudsjett
er på 300-400 millioner kroner og at etaten forvalter verdier
for 4-5
milliarder
kroner. Var det ikke en rimelig
tanke at Statskraftverkene
i egenskap av den etat som forvalter
Statens kraftverker
engasjerte seg
langt sterkere
i publikumsinformasjonen. Vasskraften
er tross alt
vårt lands hittil største energikilde, og problematikken
rundt
utbyggingen
av denne har fått en
kolossalt
stor allmenn
interesse.
Staten er landets største kraftverkseier og flere av kraftverkene
har komponenter
som tåler sammenlikning
i verdensmålestokk.
Bakgrunnen
for en intensivert informasjonsvirksomhet
er der.
Hvordan kan så informasjonsvirksomheten
bedres?
Dette er et mangesidig problem,
men jeg vil gjerne peke på noen

punkter. bet er klart at afte sMer
av kraftverksproblemene
ikke kan
belyses for publikum — og de er
vel heller ikke av interesse. Men
jeg tror man kan enes om 3 områder hvor interessen påviselig er
til stede:
Kraftstasjoner.
Dammer.
Anlegg under

utførelse.

Kraftstasjonene
er ut fra sivilforsvarshensyn
gradert. Gruppe A er lukkede
stasjoner,
gruppe B er anlegg med begrenset adgang, mens gruppe
C er besøksanlegg.
For publikum
er det gruppene B og C som er aktuelle.
Statskraftverkene
har 23 kraftstasjoner i dag og av disse er
9 stk, i gruppe B og 10 i gruppe C. Av besøksanleggene
er
det som allerede nevnt bare
én stasjon som har fast omviser i feriesesongen.
Kraftstasjoner
som ligger i
erfaringsmessig
sterkt turisttrafikkerte
områder bør ha faste
omvisere.
Omvisningen
skal ikke bare være nakne
fakta om kraftstasjonen,
men
bør også gi en del av bakgrunnen for hele kraftverket.
Til
hjelp for dette bør det være
billedmontasjer
fra byggearbeidet og helst modeller av enkelte interessante
anlegg, materialprøver
osv. (Våre kraftstasjoner vil vel neppe komme
i den situasjon at man allerede
under planleggingen
tar turisten med som en naturlig interessent
i bildet og gir ham
førsteklasses
muligheter
for å
få et glimt av den gigantiske
innsatsen som ofte ligger bak
det ferdige kraftverk
— men
du verden for et positivt inntrykk som sitter igjen når man
har fått anledning til å se et
slikt anlegg).
Dammene synes som tidligere
nevnt å være et mål i seg selv
for en stadig økende turiststrøm. Dessverre møter turisten
ingen respons fra eierens side.
Her finnes ingenting som kan
gi en ukyndig besøkende forståelsen av hva han ser. Vel kan
dammen være imponerende
i
seg selv, men ville ikke noen få
opplysninger,
en snittegning
o. 1. øke utbyttet
i vesentlig
grad?
Skal dammen være en eksponent for vår ingeniørkunst,

må publikum
fÅ Iniormasjori
om byggverket og de må kunne
få svar på en rekke spørsmål
som naturlig
vil dukke opp.
(Av
de
mange
dammene
Statskraftverkene
har rundt
omkring i landet er det bare
en som er «publikumsvennlig»
og den er blitt det ved en tilfeldighet. Opplysningsskiltet
er
det eneste skiltet jeg har sett
som etter 7 års tjeneste fortsatt er fri for merker
etter
steinkasting
— til tross for at
det står på en steinfyllingsdam).
Anlegg under
utførelse
som
attraktive
turistmål
og ledd i
en informasjonstjeneste,
reiser
en rekke spørsmål som er adskillig vanskeligere
enn de to
øvrige.
Kraftutbyggingen
og da særlig de store anleggene er arbeider av slike dimensjoner
at de
ikke unngår publikums
oppmerksomhet. Det har kanhende
vært heftige debatter i presse
og massemedia
før prosjektet
kunne realiseres — og det som
vel best sitter igjen hos det
vanlige publikum
er følelsen
av at nå skjer en totalrasering
av området. Interessen er vakt,
og går så ferieturen
til eller
forbi et slikt utbyggingsområde
er det naturlig at man gjerne
vil få se hva som foregår. Men
her møtes man av skiltet: «Adgang forbudt
for uvedkommende».
Det er klart at ved større
anleggsplasser
— og da spesielt
for fyllingsdammer
— er det
en slik aktivitet at spørsmålet
om sikkerhet og hensyn til arbeidsgangen krever strenge restriksjoner.
Men hvis viljen til
å satse på publikumsadgang
er
til stede — og da ut fra det
syn at dette er en virksomhet
som interesserer mange og som
de bør ha krav på å få overvære — kan svært mye gjøres.
De som har vært på ekskursjon til større anleggsplasser
i
utlandet
vet at dette spørsmålet kan løses tilfredsstillende, og at det er uhyre populært
blant
publikum.
Plakaten
«Tourist wiewpoint» — turistplassen
er samlemerket
for
de interesserte.
Det er klart at
en dyktig guide her kan gi en
mengde verdifulle informasjoner, og publikum kan vel nepForts. side
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FØRSTE
ORDINÆRE
HOVEDSTYREMØ
Karl Lewy som skreiv
tokollane, han hadde ei
skrift som er svært lett
dag i dag. Protokollen

på Klosterborg
På tilstellinga
vart det utdelt fotokopi av protokollen frå fØrste ordinære mØte i
Det var sekretæren
hovudstyret.
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KRAFTUTBYGGING

OG TURISME

Forts. fra side 7

pe få en mer effektiv demonstrasjon av den betydelige innsats av maskiner og folk som
ligger bak et ferdig kraftverk.
Det vil koste penger å slippe
turistene til ved en annleggsplass, men spørsmålet kan vel
også snus. I relasjon til anleggsbudsjettet
vil det dreie seg
om beskjedne beløp og burde
ikke Staten innse at her er et
felt som bør tilgodeses?
Jeg
mener ikke med dette at man
ukritisk skal slippe publikum
til overalt hvor noe skjer, men
det finnes
kraftverk
under
bygging
i dag som har elementer av meget stor turistmessig
verdi. Og det vil komme flere
slike. Jeg mener det er galt å
utelukke publikum fra å få del
i utbyggingen
av våre store
kraftverk.
Jeg vil ikke tillegge
en publikumsservice
på dette

området en så pretensiøs
betydning
som propaganda
for
vasskraftutbyggingen
— men
jeg tror likevel det vanlige publikum etter et besøk på en
slik arbeidsplass vil få følelsen
av at dette tross alt er en innsats så stor at den ikke kan
være satt i scene av en håndfull flokk fanatiske ingeniører
som driver vasskraftutbygging
for sin fornøyelses skyld (som
enkelte avisinnlegg tyder på).
Som konklusjon
vil jeg presisere at etter min mening har publikum krav på bedre «service»
fra kraftverkenes
side fordi de har
dokumentert
sin interesse for denne virksomheten.
Statskraftverkene bør (eventuelt ved egne bevilgninger)
støtte opp om denne
interessen ved positivt å engasjere
seg i tiltak som dekker områdene:

kraftstasjoner,
dammer og større
anlegg under utførelse. Motiveringen er at turistinteresser
må få
sin plass i bildet i likhet med naturverninteresser
(om enn i adskillig mindre målestokk).
Opplegget må selvsagt fremmes
fra sentralt hold, men en positiv
gjennomføring
av slike tiltak vil i
høy grad være avhengig av den
innstillingen
som først og fremst
ingeniørene i bygnings- og driftsavdelingene
legger for dagen. Vi
har gjennom de siste årene etter
en iherdig innsats fra naturvernhold fått en kraftutbyggingsingeniør som er blitt naturvernminded. Skal vi ikke også kunne få en
ingeniør som er turistminded?
Jeg
tror turistene ville sette stor pris
på dette, og kanskje kunne kraftverksingeniøren
derved
igjen
komme i et bedre lys i publikums
øyne.
FOSSEKALLN
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Forbygningsavdelingen
har tidligere be«Fossekallen»
og
handlet Forbygningsavdelingen
i nr. 3 for 1957,
arbeidsoppgavene
nr. 2 for 1970 og nr. 1 for 1971. Vi
finner derfor ikke grunn til å gå i
detaljer her, men det kan være
nødvendig med litt historikk.
Fra de eldste tider har det vært
utført tiltak for å beskytte liv og
eiendom mot ras og flom i elver
og bekker. Den beste jorda lå ofte
på utsatte områder, og det kunne
nok være vanskelig å begrense utmange steder. Både i
nyttelsen
bøker, i bygdekulturhistoriske
bøker og gamle «jordebeskrivelbeser» kan vi finne dramatiske
retninger om nesten umenneskelig
innsats for å redde hus og jord fra
herjinger.
katastrofeflommers
Som en kuriositet kan nevnes at
etter «Storofsen» i 1789 sendte geChristian
neralkrigskommissær
Otto Heiss fra Skedsmo en skrivelse til kong Christian VII i Køflomskadene
angående
benhavn
ved Øyeren. Han foreslo at det ble
oppnevnt en kommisjon på 4 medog de
lemmer med «lokalkunnskap
kunnvitenskapelige
nødvendige
skaper» for å planlegge utsprengning ved Mørkfoss for senking av
Øyeren! Som kjent ble senkingen
utført omkring 1855-65.
Før 1800 var det vedkommende
som måtte ta seg av
amtmann
Han
vassdragstiltak.
eventuelle
fikk assistanse av offiserer for utarbeidelse av planer og overslag.
I 1804 ble det opprettet en «Canaldirection». Av de første oppgavene
kan nevnes planlegging av et kanalanlegg fra Øyeren til Bjørviav
ken i Oslo og farbargjørelse
Glomma og Vorma mellom Øyeren
og Mjøsa. I 1812 ble det bestemt at
det skulle ansettes en «Canal- og
for Det SØndenHavneinspektør
fjeldske Norge.» Det framgår av
blant
at inspektøren
instruksen
annet skulle «jevnligen bereise det
indre av landet for at undersøke og
overveie elvenes gang og deres
Oppga»
mulige korrektion
vene omfattet behandling av flomkanaliserinskader og leirskred,
ger m. v. Under en stor flom i
Glomma i 1827 oppstod det store
og vii Solørbygdene
elvebrudd
dere ned til Odalen. Dette førte til
og anundersøkelser
langvarige
10
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Det er ellers nevnt
leggsarbeider.
en rekke andre store forbyggingstiltak i 1820-årene.
ble
Da «Kanaldirektørembedet»
opprettet i 1841 ble det mere fart
i arbeidet med vassdragssaker.
Det vil føre for langt å gå inn
på disse spørsmål her. I «Kanalvæsenets historie», som utkom i
1881, er det i 9 bind behandlet en
senforbyggings-,
rekke
lang
over
og flomskadetiltak
kingshar ikhele landet. Beretningene
ke bare historisk interesse. Flere
av de større tiltakene er aktuelle
oppi våre dager, og verdifulle
lysninger kan hentes fra disse kilder.
I 1907 fikk vi så en organisaav vassoppdeling
sjonsmessig
«VassdragsUnder
dragssakene.
ble det blant
direktørembedet»
en Anleggsavdeannet opprettet
ling, som skulle ta seg av forbygI
og senkingsarbeider.
nings1921 gikk navnet over til Kanalog i 1935 til Forbygavdelingen
1962
1. februar
ningsavdelingen.
fikk vi endelig den nåværende
ordning, hvor Forbygningsavdelhører under
ingen administrativt
Vassdragsdirektoratet.
I dag er Forbygningsavdelingen
i
bygget opp med et hovedkontor
Oslo og følgende 4 distriktskontorer:
i Oslo, som
Østlandskontoret
og
Sørlandet
Østlandet,
dekker
Vestlandet til og med Hordaland,
i
Førde
Vestlandskontoret,
som dekker Sogn og
Sunnfjord,
Fjordane, Møre og deler av Romsdal,
Trondheim,
Trøndelagskontoret,
som dekker litt av Romsdal, Trønog deler av Norddelagfylkene
land,
Narvik,
Nord-Norgekontoret,
som dekker resten av Nordland,
dessuten Troms og Finnmark.
omfatter:
Arbeidsområdet
som har til
1. Forbyggingstiltak,
hensikt å hindre erosjon (uteller oversvømmelse
graving),
i elver og bekker under flom
eller isgang. Vanligvis består
i å sikre elveskråarbeidene
ningene eller bygge flomverk
(voller), eventuelt å korrigere
eller
større
over
elveløpet
mindre strekninger.

AV FAGSJEF
BAARD ANDERSEN

som tar sikte
Senkingstiltak,
som
områder
på å tørrlegge
ved
er skikket for utnyttelse,
i elver,
å senke vannstanden
bekker eller vatn.
Ofte er det aktuelt med en
av disse tiltak,
kombinasjon
som utføres både av hensyn til
og
utnyttelse
jordbruksmessig
for bolig- og industriområder.
Diverse andre oppgaver, blant
andre arbeidet med grunndammer (i samarbeid med Naturog
uttalelser
vernkontoret),
av forskj elkonsulentoppdrag
lig art, bl. a. for Vegvesenet,
naturStatens
kommuner,
landsbruksselskaskadefond,
Jorddirektoratet,
og
pene
m. fl.
Kommunaldepartementet
for avdelingen
Arbeidsgangen
kan kort skisseres slik:
Fra kommuner eller grunneiere
kommer det søknad om bistand
for hver enkelt sak. Arbeidsbepå
forholdene
vurderer
styrerne
stedet, omfanget av målinger m. v.
Så snart vi får tid blir målingene
kan noen
foretatt. Undersøkelsene
ganger være gjort på et par timer,
i spesielle tilfelle kan det ta flere
år. På grunnlag av målingene og
blir det
beregninger
forskjellige
plan med kostnadsutarbeidet
overslag. Ofte blir planen sendt
til utkommunen og grunneierne
om at
med anmodning
talelse,
eller UtbygLandbruksselskapet
hos fylkesmangingsavdelingen
nen vurderer den økonomiske berettigelse. Det kan også bli nødvendig med uttalelse fra fiskerinaturVegvesenet,
sakkyndige,
m. v.
erninteresser
Når sakene er iorden teknisk,
blir de tatt opp i hovedstyret med
forslag om bevilgning over vassgår de
Deretter
dragsbudsjettet.
til distriktet.
via fylkesmannen
må
Kommunene eller grunneierne
vanyte et visst distriktsbidrag,
ligvis 1/4-1/5 til forbyggingsarbeider og 1/2 til senkingsarbeider,
dessuten må kommunene avgi vism.
om vedlikehold
se garantier
v. Når disse formalia er ordnet,
På
er saken klar til utførelse.
bevilggrunn av utilstrekkelige
ninger går det ofte flere år før et
arbeid kommer igang. Flomskade-

tiltak gis høyeste prioritet,
her
har hovedstyret også anledning til
å redusere
distriktsandelen.
Anleggene utføres vanligvis i egen
regi.
Hovedkontoret
koordinerer
avdelingens mange gjØremål, forestår hovedstyrebehandling
av de
forskjellige
tiltak,
ordner
med
distriktsvedtak,
garantier m. v. og
tar seg av budsjettarbeid,
personalsaker,
arkivtjeneste,
skrivearbeid m. v. Hovedkontoret
tar seg
også delvis av undersøkelser
og
planlegging
av spesielle tiltak, f.
eks. store senkingstiltak,
og behandler saker etter vassdragsloven, forbereder skjønn m. v.
Avdelingens
maskinpark
sorterer også under
hovedkontoret.
Anleggsmaskinene
blir anskaffet
og vedlikeholdt
av en egen konto,
«AM», for hele landet. De enkelte

anlegg leier maskinene etter fastsatt timepris. «AM» har nå blant
annet 10-15 bulldozere og shovler, ca. 40 gravemaskiner,
de fleste hydrauliske,
noen biler og
traktorer og ca. 90 større og mindre kompressorer.
Vi har for tiden under utbygging anleggsverksted ved Elverum. Her tar vi inn
maskinene
våre for overhaling,
samtidig som kjØrerne får opplæring. Ellers har vi sentrale redskapslagre forskjellige steder.
Østlandskontoret
fungerer
egentlig
som et distriktskontor,
men av praktiske
grunner er det
plassert sammen med hovedkontoret. Dette medfØrer at en del
arbeidsoppgaver
for hovedkontoret blir utført av Østlandskontoret og omvendt. Skillet eksisterer
vesentlig
i personaloversiktene,
men enkelte arbeidsoppgaver
er

spesielle for Østlandskontoret,
som
for de øvrige distriktskontorer.
Kontoret ledes av 2 arbeidsbestyrere, som har ansvaret for undersøkelser,
planlegging
og anleggsvirksomhet
innen hvert sitt
distrikt. Kontoret har ellers teknisk personell som tar seg av de
nødvendige målinger, kartlegging,
profilering,
grunnundersøkelser
m. v. og hjelper til med planlegging. 4 oppsynsmenn har ansvaret
for den daglige drift av anleggene, foretar kontroll
av tidligere
utførte
arbeider
m. v. MaskinfØrere og arbeidsformenn
søkes
beskjeftiget
hele året, for Øvrig
blir arbeiderne
tatt inn for kortere eller lengere anleggssesonger.
Den regnskapsmessige
siden ved
Østlandskontorets
virksomhet blir
ivaretatt
av en anleggskasserer
med medhjelpere. Her ordnes lØn-

ØSTLANDSKONTORET

B. Andersen

0. J. Strømmen

E. J. Lahaug

E. Beheim

WIFfiFmrffir

0. Solheim

Erling
Langdalen

E. SmIdt
Eriksen

R. S. Gårdsrud

R. Titterud

Kolle

Arvid Asbakk

K. Godal

Karl Rødal

Foss

K. Edwards

Arvid Vatn

Norvald
Virsrygg
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ninger m. v. til arbeidere og dessuten alle andre utgifter i forbindelse med anleggene.
For å bli kjent med funksjonærene i Oslo har vi tatt en rundtur
i avdelingen.
Innenfor
skiltet
med «Forbygningsavdelingen»
finner vi forværelsesdamen,
Karen
Edwards. Hun er nestor ved hovedkontoret
med 25 års tjenestetid, og har passet på 2 avdelingssjefer tidligere. Ellers har hun nå
mye av avdelingens
skrivearbeid,
betj ener vaktapparatet
m. v.
Innenfor sitter fagsjef Bård Andersen som prøver å holde orden
på avdelingen, har kontakten med
distriktskontorene
og med etaten
for øvrig.
Hvis vi er interessert
i en sak,
f. eks. i Telemark, blir vi henvist
til arbeidsbestyrerer
overingeniør
Håkon Haga, som har herredømmet over søndre del av Vestlandet, Sørlandet og en del av Østlandet. Heldigvis for ham har det
vært beskjedent
med flomskader
i det siste, uten at han av den
grunn er plaget av mangel på saker. Han har ellers stadig kontakt
med oppsynsmennene,
Karl Rødal
i Norheimsund
og Norvald Vinsrygg i Brandbu.
Gjennom veggen hører vi at den
andre arbeidsbestyreren
ved Østlandskontoret,
overingeniør
Ola J.
Strømmen, har kontakt med oppsynsmann Arvid Asbakk på Otta.
Han bruker telefonen,
men lydisolasjonen
er dårlig. Strømmen
har det meste av virksomheten
i
Glomma og Lågen med sidevassdrag, og her er det såvisst ingen
mangel på flommer. Han har ellers god hjelp av konstruktør
Erling Langdalen
på Hamar, som

også får tid til å lære opp oppsynsmenn og passe på verkstedet.
Oppsynsmann
Arvid
Vatn
på
Kongsvinger er nylig importert fra
Statskraftverkenes
anlegg i Mo i
Rana og lurer nok ennå litt på hva
vi driver med.
Men nå kommer overingeniør
Einar Lahaug for å diskutere med
Haga. Lahaug er spesialist på senkingstiltak
og vassdragsloven,
ellers lærer han opp nye folk til
målearbeider
m. v.
Vi forflytter
oss håpefullt
til
kassen i andre enden av gangen
for å hilse på anleggskasserer
Ragnhild S. Gårdsrud. Men «kassen» er tom, her går alt over postgiro. Og det er ikke lite, når over
100 anlegg skal følges opp med
lønninger, innkjøp og beregninger.
Men hun har god hjelp av Ragna
Titterud og vår «halve dame« Elsa
Gillebo. Fru Titterud steller også
med våre anleggsmaskiner
og sørger for at arbeidsbestyrerne
får
høye nok timepriser
på maskinene.
Ved siden av sitter sekretær Eirik Smidt Eriksen som lager regnskaps- og budsjettoversiktene,
og
sørger for at alle formalia med
tiltakene er iorden før de blir satt
igang, krever inn distriktsbidrag
m. v. og behandler forskjellige saker som ingen andre liker.
I «gamle dager» hadde Forbygningsavdelingen
en imponerende
ekspedisjon for posttjeneste,
saksog tegnearkiv, journalisering,
statistikk, skjemaarkiv
m. v. Karen
Godal hadde en hel forsamlingssal
i Drammensveien
og senere
Parkveien. Nå finner vi henne såvidt igjen på «2 vinduer»,
men
stort sett med de samme oppga-

ver. Saksarkivet
har fått plass i
kjernen og tegnearkivet
i en krok,
men frøken Godal er like blid.
Brit Foss møter vi på gangen i
fin tegnefrakk.
Hun tegner kart
og profiler, regner og skriver og
gleder oss med kaffe en sjelden
gang.
Avdelingsingeniørene
Einar Beheim og Oddmund
Solheim
og
konstruktørene
Torbjørn Bogen og
Arvid Kolle får lov å reise rundt
«på tur» i Østlandskontorets
distrikt. De blir til og med betalt
for det. De tar opp kart og profiler, måler dybder i elver og vatn
(ofte ufrivillig)
og hjelper oppsynsmennene
med høyder og retninger for nye elveløp. Ellers har
de innledet en ny æra i Forbygningsavdelingens
historie ved å ta
premier både i skirenn (ikke koffertklassen)
og orientering.
Av velferdstiltak
bør nevnes
den årlige «julefest», hvor vi også
får besøk av vår tidligere
sjef
overingeniør
0. Tronsgaard
og
overingeniør
L. Holst. Foreløpig
har vi hatt en utferd for funksjonærene
til anlegg i Østlandsområdet. Denne var så vellykket
at vi antakelig må arrangere flere.
Vestlandskontoret,
som holder
til i utviklingssentret
Førde
Sunnfjord,
har omsider fått tidsmessige lokaler
i nytt posthus.
Magnhild Høysæther
kan ta imot
besøkende i en trivelig ekspedisjon, og kasserer Olav ,Brudevold
har fått armslag mellom maskinene. Men arbeidsbestyrer
Erik
Bjørbæk har et vanskelig distrikt,
med dårlige veger som ofte er
stengt om vinteren, mange fergeforbindelser og mange bratte fjell-

VESTLANDSKONTORET
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Karl Mettenes

Ole Holen

Johan Wiger

Erik Bjørbæk

Helge Bydal

Olav Brudevoll

Martin Sandal

TRØNDELAGSKONTORET

Einar Knutsen

Odd Krogstad

John Rønning

Kari Stafne
Kommandantvold

Ivar Fagerholt

Irene
Killingberg

Astrid
Finborud

bekker som skaper problemer både sommer og vinter.
Avdelingsingeniør
Helge Bydal,
konstruktør
Karl Mettenes og oppsynsmann
Ole Holen tar seg av
målingene
for kontoret.
I ledige
stunder hjelper de Østlandskontoret med undersøkelser
og planlegging av større tiltak på søndre del
av Vestlandet.
Også Hydrologisk
avdeling
og Avdeling
for vassdragsundersøkelser
er blitt assistert
med
vassføringsmålinger,
vassdragsnivellementer
m. v.
Oppsynsmennene
Johan Wiger
i Ffårde

og Martin

Sandal

i Sykk-

ylven har delt distriktet
broderlig.
Vestlandskontorets
hovedproblem for tiden er å få gj ennomført de mange tiltak som planlegges. Det ser ut til å bli stadig
vanskeligere å få dekket distrikts-

andelen, som her ofte må betales
av de enkelte grunneiere.
TrØndelagskontoret
sitter sentralt i Tinghuset i Trondheim. Etterat Vegvesenet flyttet ut har de
fått gode kontorlokaler
og avdelingens tryggeste arkiv i en svær,
innbruddssikker
safe. Også her er
ekspedisjonen
lys og rommelig,
med blide «ekspeditører»,
Astrid
Finborud
og Irene Killingberg.
Anleggskasserer
Kari Kommandantvold har fulgt kontoret i 21
år, og heldigvis
har forholdene
stadig
blitt bedre. Kontoret bruker forresten
mye penger for tiden. Både Namsenanleggene
og
utbedringsarbeidene
etter flomskadene bl. a. i Orkdal og Meldal
krever årlig millionbeløp. Men arbeidsbestyrer
Odd Krogstad
har
god hjelp i overingeniør
Einar
Knutsen og konstruktør
Edvin El-

Arne Rindal

lingsen,
et effektivt
team som
samarbeider
om undersøkelser,
planlegging og anlegg. Staben omfatter også oppsynsmennene
Ivar
Fagerholt
i Orkanger, Arne Rindal i Trondheim og John Rønning
i Stjørdal. De har alle fulgt utviklingen
i anleggsvirksomheten
fra spade til Brøyt og fra krutt til
elektrisk
tenning, og de lar seg
ikke skremme av flom eller ras.
Spesielt det siste er distriktet beryktet for, men forholdene bedres
stadig ved effektive sikringstiltak.
Nord-Norgekontoret
holder til i
en noe foreldet
bankbygning
i
Narvik, men ved samarbeid med
Statskraftverkene
ser det ut til
å bli en bedring om ikke så lenge.
Distriktet
begynner ved Saltfj ellet og ender i Grense Jakobselv,
en lengde på nesten 1000 km i
luftlinje.
Veglengden
blir nesten

NORD-NORGESKONTORET

IL Haanes

Alf Solbakken

Arne Solvoll

Edvard Hansen

Gunnar
Pedersen

Arona Danielsens

Olga Hansen

Erling Kjæreng

Arnhild
Johansen

Magnus
Bjørknes
FOSSEKALLEN

13

INFORMASJON
OG
SAMARBEID

•••
Av overing.
Jon Tveit

Informasjon
og samarbeid
er
begrep som det stadig blir lagt mer
vekt på i effektive bedrifter. Begrepene henger nøye sammen, idet
et hvert samarbeid
mellom ledelse og ansatte vil være illusorisk uten en god informasjon.
Hvordan
står det så til i vår
etat når det gjelder disse forhold?
Svaret synes i dag å måtte bli at
det er dårlig, og det til tross for
at NVE for tiden befinner seg i
en vanskelig og diffus situasjon.
Etaten og delvis de ansatte blir
til stadighet angrepet i de offentlige nyhetsmedier,
rykter om omorganisering av diverse arter henger over oss og likedan trusel om
utflytting av avdelinger eller kontorer.
Alt dette er forhold som gir de
ansatte
usikkerhetsfølelser,
og
svært lite blir gjort for å hindre
at denne følelsen stadig griper om
seg.
Demokrati på arbeidsplassen
har
etter hvert utviklet seg til nærmest et slagord, men samme hva
man kaller det så er det klart at
utviklingen
går mot stadig mer
medbestemmelsesrett
for de ansatt i de fleste bedrifter. Statsetatene synes imidlertid å sakke lenger og lenger akterut i denne utvikling, og NVE er på ingen måte
noe unntak. For en tid siden falt
følgende bemerkning
fra en av
våre ansatte under diskusjon om
disse interne forhold: «Hvor står

det skrevet at det er forbudt med
bedriftsdemokrati
i en statsetat?»
Såvidt meg bekjent står det ingen steder. Det er ganske enkelt
opp til oss ansatte å praktisere
det, og ansatte er vi alle fra Gd
til visergutt. Dette gjelder ihvertfall informasjon og samarbeid, og
det er ikke uvesentlige faktorer i
bedriftsdemokratiet.
Hvorfor praktiseres det så ikke?
Ja, den som kunne gi et fyldestgjørende svar på det ville utvilsomt ha gjort seg fortjent til en
skikkelig
premie i forslagsvirksomheten
(som for øvrig heller
ikke virker tilfredsstillende).
Et
er ihvertfall
sikkert
ledelsen
må ha en positiv innstilling. Initiativet bør komme fra den kanten, idet administrasjonens
viktigste oppgave er å arbeide for at
etaten blir så effektiv som mulig.
For å oppnå dette er det nødvendig å legge forholdene slik til rette
at de ansatte trives på arbeidsplassen og at det derved oppstår
en etatsånd. Dette skjer ikke ved
å la informasjonen
utebli. I denne sammenheng
vises det til direktør T. Moe's innlegg i Fossekallen nr. 1 av 1971. Det var deprimerende
lesning.
Hadde
det
ikke vært bedre å nytte spalteplassen til litt informasjon istedenfor å redegj øre for vanskene?
Fosekallen står ihvertfall
til disposisjon for stoff av informativ
karakter. Her er det nødvendig å

skremmende,

bedre og arbeidsforholdene
lettere. I Finnmark
har vi også et
par
hj elpekasserere,
Oddbjørg
Dahl i Alta og Erling Pleym i
Lakselv.
Disse representerer
de
siste rester av den gamle ordning i
Forbygningsavdelingen,
da vi hadde anleggskasserere
overalt i landet hvor det var noen virksomhet
av betydning.

Halfdan

men arbeidsbestyrer

Haanes

har

gode

hjel-

pere. I ekspedisjonen
sitter Olga
Hansen og i kassen Arona Danielsen, begge er «gamle i traden»
og tar problemene
med godt humør. Avdelingsingeniør
Alf Solbakken og konstruktør
Arne Solvoll måler og regner, den siste har
også vikariert
som oppsynsmann
en tid. De øvrige oppsynsmenn,
Magnus Bjørknes i Salten, Erling
Kjæreng på Storslett og Gunnar
Pedersen
i Tana, må klare seg
selv det meste av året. Men også i
det høye nord blir vegene stadig
14
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Nord-Norgekontoret
har i det
siste hjulpet Statens naturskadefond med mange skadesaker etter
flom, ras, snøskred,
storm
og
bølgeslag.

etterlyse viljen og hvilket
mer i prioritetsrekkefølgen
masjonssaken
er gitt.

numinfor-

Informasjonskanaler.
Skal man i dag få vite noe av
betydning om etaten, bør man ha
en tjenestereise
til elektrisitetsverk N med jevne mellomrom. Det
er helt påfallende hvor mye mer
de vet om NVE utenfor
etaten
enn innenfor. En rekke av oss kan
stå fram og fortelle om flaue situasjoner
hvor folk utenfor har
stilt begrunnede
spørsmål
uten
at vi kjente saken. I slike situasjoner er det vanskelig å representere etaten på en positiv måte, og
man pådrar lett såvel etaten som
de ansatte et dårlig renomm&
Som kanal nr. to kommer sannsynligvis interne rykter. Hvor og
hvordan disse oppstår kan være så
forskjellig.
NØdvendigvis må noen komme i kontakt med sakene
som behandles. Ofte kan det være
ganske overfladisk,
og forutsetningen for å gjennomskue problemet behøver ikke å være til stede.
Når så temaet har passert en del
personer,
kan det opprinnelige
problem være vanskelig å kjenne
igjen hvis det kommer kilden for
øret. Forresten
hører det vel til
sjeldenhetene
at ryktene kommer
tilbake til kilden, for den kan være
heller utilnærmelig.
Ryktene sprer
seg derfor og forvrenges
og kan
gjøre stor skade. Dette kan forhindres med informasjon i god tid.
Som eksempler på forhold som det
savnes skikkelig informasjon
om
kan nevnes: status for omorganisering av etaten, intern omorganisering,
utflytting
fra Middelthunsgate 29, eventuell påbygging
av kontorbygget,
diverse tekniske
utretninger av almen interesse osv.
Informasjonskanalene
som er
omtalt må karakteriseres
som negative sådanne fordi de som regel
vil føre til misnøye og irritasjon.
Det er alvorlig når disse finnes å
måtte omtales først.
Hva så med positive informasjonskanaler,
eksisterer de i NVE?
Det er klart at de finnes, men de
benyttes så altfor lite.
Fossekallen
er nevnt tidligere,
men bør omtales ytterligere
her.
Den er opplagt vårt viktigste informasjonsorgan.
Bladet kommer
for sjelden, og det disponerer for
beskjedne midler. Så langt synes
det å være enighet. Men så kommer spørsmålet. Hvordan skal flere nummer pr. år kunne fylles med
godt aktuelt stoff (f. eks. infor-

i dag må
masjon) når redaktøren
bruke alle mulige knep for å få
fatt i stoff fra vår administrasjon?
nemlig ikke av seg
Det tilflyter
selv slik at han kan sitte i fred og
ro og redigere stoffet. Det er for
øvrig nylig blitt kjent fra høyeste
hold at redaktøren
administrative
er blitt pålagt å arbeide med blaav
det kun de siste tre kvarter
dagen. Tre kvarter pr. dag i gjennomsnitt er nok til det som nødvendigvis må gjøres i arbeidstiden, men de bør disponeres fritt
i samråd med den avdeling hvor
er ansatt. Den redakredaktøren
sjonelle del av arbeidet faller selvkontortid.
ordinær
sagt utenom
Dette ene eksempelet får være nok
i denne omgang for å påvise at
det er noe galt et sted. Man snakav bladet.
ker om omorganisering
Det betviles om noen av persoer interesserte
nellorganisasjonene
fortoner
i dette slik situasjonen
seg. Bladet er i dag åpent for såsom ansatte —
vel administrasjon
vær så god å bruk det.
I «Avtale om samarbeidsutvalg
av 4.
ved statens virksomheter»
juli 1969, § 12 står det blant annet: «Så ofte utvalgene finner det
holdes det informanødvendig,
sjonsmøter for de ansatte.» I den
har vært ansatt
tid undertegnede
NVE (fra januar 1964) er det
øyensynlig ikke funnet nødvendig
med noen slike møter vedrørende
forhold. Det skulle
administrative
tyde på at etaten i denne tiden har
vært i en stabil, rolig periode slik
at det ikke har vært noe å informere om. Alle ansatte vet at dette
ikke er riktig. Man har spolert en
til
av de aller beste mulighetene
mellom legjensidig informasjon
delse og ansatte forøvrig.
En hederlig og prisverdig unntakelse er de tekniske informasjonsmøtene om utbyggingsplanlegging
som Gd holdt i vinter. Det er nettopp slik nye tanker og ideer bør
gjøres kjent blant de ansatte. Og
alene er bevis nok for
frammøtet
at dette initiativ var populært.
Samarbeid.
Samarbeid er noe vi praktiserer
daglig i arbeidet vårt. Hvis dette
tilskulle
går tilfredsstillende,
alt være vel og bra.
synelatende
ikke.
Så enkelt er det imidlertid
etter
Vi er blitt så spesialiserte
hvert at samarbeid er en dyd av
for å kunne løse de
nødvendighet
oppgavene vi er stilt overfor. Det
hører ganske enkelt til arbeidet
vårt og må gå på en eller annen

måte. Spørsmålet er imidlertid om
som
fungerer
dette samarbeidet
følge av en god etatsånd eller på
etatsånd.
tross av en manglende
Føler den enkelte at han er med
på å løse oppgaven, og trives han
med arbeidet sitt og arbeidsplassen? Ser han meningen med sin
innsats i den store sammenheng?
Dette er almene problem i alle
større bedrifter. Den vekt som legges på å løse problemene er imidleretid forskjellig. Statsbedriftene
— NVE inklusive — ligger her
dårlig an av en eller annen grunn.
Det vises til Teknisk Ukeblad nr.
19, 6. mai 1971 hvor det er referert et foredrag i Politeknisk Fori LO Tor
ening av forretningsfører
Aspengren om disse forhold. Der
går det fram hvilken vekt arbeidslegger på og
takerorganisasjonene
og han
i bedriftene,
i samarbeid
ikke er
nevner at statsbedriftene
unntatt.
med mer enn 50
I statsbedrifter
skal det eksistere
lønnsmottakere
NVE har en
samarbeidsutvalg.
rekke, deriblant samarbeidsutvalget for sentraladministrasjonen
som skal omtales her. Følelsen
blant de ansatte er ganske gjenden at dette utvalget
nomgående
kun eksisterer fordi det er pålagt
etaten, men at det har vært til
liten glede eller nytte. Det er falt
side
fra ledelsens
bemerkninger
om at de sitter i disse møtene fordi
de er tvunget til det, og entusiasmen og effekten må nødvendigvis bli der etter. Dette synes å gå
klart fram av de sparsomme referat fra møtene. Referatene er gjersak x/1970:
ne av karakteren
«Krok på badstudør mellom herreble drøftet. (Ekog damebadstue»
men er aksemplet er konstruert,
tuelt nok. Og det viser noe av
når slike bagasamarbeidsviljen
på høyeste
teller må behandles
hold gjennom lange
administrative
tider uten noen tilfredsstillende
løsning).
sier
av slik karakter
Referat
selvsagt ingenting. For en stund
siden ble det derfor satt fram forslag om at Fossekallen kunne være
i møtene, men resulrepresentert
negativt.
var selvfølgelig
tatet
Konklusj onen på samarbeidsutvalget fram til i dag synes kort å
kunne formuleres slik: Manglende
mange
fra ledelsen,
entusiasme
fremsaker av almen interesse
mes sent eller aldri fra adminifunstrasjonen, forslagsordningen
fra
informasjonen
gerer dårlig,
møtene intetsigende.

Til slutt en helt spesiell sak,
som også hører inn under samog
markeringen
nemlig
arbeid,
feiringen av NVE's 50-årsjubileum. Det er naturlig nok kommet
mange forbitrede reaksjoner både
ute fra anleggene og fra sentralt
ble
hold over måten begivenheten
på. Brutalt sagt må en
markert
vel si at jubileet ble feiret ved en
av de ansatte.
total neglisjering
Det ble tilfeldig kjent at Hovedmed en
styret feiret anledningen
festmiddag, hvor de eneste deltakere fra de ansatte var organisapersonalnåværende
sjonenes
og varamenn. Tidrepresentanter
hovedordinære
ligere avgåtte,
var invitert, men
styremedlemmer
personalrepreikke de tidligere
sentanter. Da det var ønske om å
i Fossefå dekket begivenheten
gå
kallen, måtte organisasjonene
så langt som å true med å trekke
fra feirpersonalrepresentantene
ingen før vårt eget organ slapp til.
Skal det oppfattes slik at det kun
som gjør en posier Hovedstyret
tiv innsats i NVE?
navn skal dog
I rettferdighetens
nevnes at såvidt vites har alle anav boken
satte fått et eksemplar
som ble utgitt for anledningen.
Men det skal også nevnes at selv
her måtte det gjøres en forskjell.
Den gemene hop fikk boken stiftet, mens et høyere sjikt fikk den
innbundet. Om delet gitt ved broner ukjent. Dette er
se vindusslåer
eksempel på «samet fantastisk
arbeid». Noe i retning av — det
de ansatte ikke vet, har de ikke
noe vondt av — synes å kunne
være tanken bak markeringen.
Konklusjon.
av foranstående
Konklusjonen
være at det er
må nødvendigvis
vesentlige mangler når det gjeli
og samarbeid
der informasjon
NVE. Dette sammen med dårlige
fører
lønnsforhold for statsansatte,
å artil at det er lite inspirerende
beide i etaten, selv om arbeidser mange og interesoppgavene
sante. Hvilke følger dette kan få,
skulle være unødvendig å utdype
nærmere.
Som formann i NVE's gruppe
av Den Norske Ingeniørforening,
er det min pIikt å informere om
den stemning som gjør seg gjelog
dende blant våre medlemmer,
orer det naturlige
Fossekallen
gan å bruke ved en slik anledning.

formann

Jon Tveit,
i NVE's gruppe

av NIF.
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100 ÅRS-FESTEN
1921

Nei kva i all verda var det her? Eg
kjende meg att på Klosterborg,
men
eg kjende ikkje festlyden eg var saman med. Det måtte ha noko med
NVE å gjere, for emblemet med hesten vår stod midt på bordet, men eg
kjende ikkje folka. So såg eg på hesten
att og vart vår eit tal på kvar side,
1921-2021, altså 100-årsfest.
No skyna eg kvifor eg ikkje kjende
folka og kvifor det likevel var noko
kjent ved some av dei eldste. Det var
lenge, lenge sidan eg hadde vore saman med nokon av desse, og dei fleste var nok nye for meg.
Ja ja, tenkte eg, når dei tek til med
talene so får vi vel høyre kven dei
er alle desse framande.
So slo ei
«kvinne» på slagverket og ynskte alle
velkomne til hundradårsfesten
i NVE.
No kjem det ein setning eg kjenner
att tenkte eg: «Mine damer og herrer».
Men ho sa ikkje det: «Alle medarbeidarar som er her på festen i dag, velkomne skal de vere. Du som representerer del stortingsvalde
og du som
er her for kokkene på messer rundt i
vårt vidstrakte
land. Du frå drifta av
atomkraftverk
og du frå direktørane.
Alle i den stand og stilling de er sette
har sin representant
her. Rundt i heile
landet sit so kvar og ein på sin heimstad saman med kollegar og har det
hyggeleg ved sine bord. Dei slepp å
halde taler,
det vert sendt herfrå
over vårt private fjernsynsnett.
Sitje
de no først i fred og ro og ta for dykk
av del rettane som vert framborne.
Eg hadde ei ung dame på høgre
sida som eg no helsa på og so sa eg at
der var ikkje mykje stamming og stotring i det ho sa. «Nei ho er flink å
halde tale ho, men du veit ho berre
mimar no», sa borddama mi. «Alle del
taler du får høyre her i kveld er innsnakka på band og alle som reisar seg
og går til mikrofonen
mimar. Der
borte i kroken
står apparatet
som
snakkar», sa ho.
«Eg kjenner ikkje desse folka, kven
er dei», sa eg. «Jau vi har valt ut ein
representant
frå kvart arbeidsområde
som er bedde hit, slik som det vart
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sagt i velkomsttalen.»
«Er de alle like
høge no då sia de festar saman på
denne måten?» sa eg. «Nei langt i frå,
sume gjev ordre og andre tek mot og
utfører dei, men det er i arbeidet, no
er vi alle like. Her sitt dei saman den
som møter for samkøyringa
og sentralbordet,
atomverka
sin mann sit
samen med ho fra arbeidsterapeutgruppa. Der sit han frå personalavdelinga saman med den eldre innbedde
dama frå pensjonistgruppa.»
No hadde
eg fått litt innsyn 1 korleis festen var
lagd opp og kven dei var dei som
var der. Eg tok og til å skyna kvifor
det var some som såg kjende ut.
So kom maten og den var framand
og ukjend, men god endå so rar den
var. Etter kvart kom so talene kort og
konsist. Då eg fekk høyre at alle
skulle mime tenkte eg at det var då
ein fæl skikk; men no fann eg ut at
det var mykje betre det enn å høyre
stamming eller høgtlesing som det var
før. Kjømeistaren
passa på at dei som
snakka kom i rett rekkefølje
og miminga og maskina samdes godt.
I pausene snakka eg med borddama
mi og no fortalde ho at ho var høgre
handa til redaktøren 1 Fossekallen. Han
var på fest saman med dei tilsette i
atomkraftverka
i Finnmark.
Mange frå
kontora
i Oslo var rundt i landet.
Kvar festplass hadde fått velje kven
dei vilde vere saman med og den som
vart utvald reiste til staden.
So høyrde eg kjømeistaren
nemnde
mitt namn. «Vi har her i dag ein gjest
utanom det vanlege, ein som i mange
år var redaktør av Fossekallen.
Han
vil no fortelje minne frå si redaktørtid. Vi har alle lese hundradårssoga
for NVE og veit litt om den tida. Vi
gled oss, det vert direkte tale.»
Der stod eg utan å ha tenkt ein tanke på å seie noko, men so hugsa eg nett
på talen eg hadde tenkt å halde på
50-årsfesten, men som eg ikkje heldt,
og so fortalde eg kva eg kom til å
fortelje og so dura eg i veg med den
talen. «Om direktørar og redaktørar og
det vi tør og ikkje tør»:
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Kjære

medarbeidarar!

Etter mange og lange studeringar
har eg funne ut at dette ordet medarbeidar er det rette for meg å bruke
her i dag. Sia eg er her som redaktør
for Fossekallen
so kan eg ikkje seie
kolleger, for berre eit par andre her
er det. Dette minner meg forresten om
då eg fann på at eg skulle gå rundt
til alle direktørane
og seie god jul,
og gjorde det. Eg sa same leksa til
kvar og den lydde so. «For at de skal
sleppe å gå til meg so kjem eg til
dykk og seiar god jul, her er mange
direktørar, men berre ein redaktør i
NVE.»
Mest alle som er her i kveld har på
ein eller annan måte ytt noko til Fossekallen, eg hadde so nær sagt med
eller mot sin vilje, so eg kan kalle
dykk medarbeidarar.
Det er vel forresten noko alle veit at ein redaktør
må leve etter ei strofe frå ein salme:
«Her gjeld det ja gjeld det å trengje
seg fram.» Og det er ikkje alltid det
har gått so stillsleg for seg, ja eg
får vel mest seie — at det har slege
gneistar ved samanstøytane
so mang
ein gong. Ein gong var det ein direktør som var lite viljug til å skrive det
eg bad han om. «Det har så lett for å
bli tørt det jeg skriver» sa han. «Ja
det kan eg vere enig i» sa eg «men
det vert no venta at du skriv dette.
«Ein kan ikkje vente meir enn tre merker talg av en trebukk, seier eit gamalt ordtak, men so pass må en vente»,
og stykke skreiv han. Den ros vil eg
gjerne gje at de har vist mykje velvilje for redaktøren.
Eg set so pris på ein god replikk at
eg kan ikkje alltid dy meg, men eg
set og pris på slike om det måtte gå
utover meg sjølv. Ein gong i eit ordskifte med ein direktør
sa eg «alle
direktørane
skulle
vore tilsette
på
åremål,
som
generaldirektøren
og
kraftverksdirektøren.»
«Ja og det same
gjeld for redaktøren av Fossekallen og»,
sukka han. Det var so godt sagt at eg
let han ha siste ordet endå ein redaktør av Fossekallen sit so laust at etit

TRIVSEL
PÅ ARBEIDSPLASSEN:

Plattforma

Ved en større maskinfabrikk
i
ett av våre naboland
delte man
for en tid siden ut spørreskjemaer
i forbindelse
med en analyse av
trivsel på arbeidsplassen.
En kvinnelig medarbeider hadde
fylt ut skjemaet sitt slik:
Klimaet på arbeidsplassen:
Utmerket.
Luft og ventilasjon:
Tilfredsstillende.

Me ligg som p/attform
på ville havet
med ankerfeste
og sikre føter,
og djupneboren
den har me grave
i oljerikdomens
hjarterøter.

Plassforhold:
Litt trangt.
Forhold
Ja.

til sjefen:

lite brev frå Bladstyret til Hovudstyret so er han ute av dansen.
Dette med åremålstilsetjing
minner meg forresten om ei hending då
første dremålsbolken
var ute for generaldirektøren
og kraftverksdirektøren og dei var tilsette på nytt. Eg
kom då til å sitje saman med Aalef jær i kantina og so sa eg «Gratulera
då.» «Med hva?» sa han. «At du er utnemd
som
Kraftverksdirektør,
du
heldt vel ikkje det for å vere so sjølvsagt,» sa eg, «Dette at de er utnemnde
att minner meg so om noko som stod
i Nationen
ein gong.» «Hva var det
da?», sa han. «Ja sia du spør so skal
eg seie det. Då Kristian Fjeld gjekk
av som landbruksminister
og Rasmus
Nordbø skulle ta til so sto der oppe i
hjørna på tredje sida om denne utnemninga:
«Det er et gammelt
ord
som sier at en vet hva en har, men
ikke hva en får, men i dette tilfelle
vet vi desverre både hva vi har og
hva vi får». Alefjær
lo som eg aldri
har sett korkje før eller sidan og so
sa han. «Den var så god at den må du
ta i Fossekallen,
du skal få /ov for
meg.» «Takk for det» sa eg, og eg
fått nok lov av Roald og, men det er
ikkje alle i Vassdragsvesenet
som har
so mykje humoristisk
sans at det gjer
noko, so eg brukar han nok ikkje;
men god er han. No kom han her altso
likevel.
Endå eg har sagt so pass mykje
som eg ofte har til dei høge herrar,
har det ikkje vorte verre oppteke enn
at eg har kjent meg velkomen
neste gong eg har hatt eit ærend til dei.
So store har dei vore på det område,
det er ikkje lite det.
S jelden har eg fått slik applaus for
taler eg har ha/de som eg fekk for
denne frå 50-årsfesten
på 100-årsfesten, og eg bukka djupt. Då eg
bøygde meg bakover att slo eg nakken i senggavlen og vakna.
SN.

Igjennom slangar
det sprett og spruta,
og sigerselden
han skjelv på toppen.
Or djupner velter det
våt valuta,
så velstandstanken
skyt kryl på kroppen.

Då slå orkanen
frå Grønlandsisen,
og a/t omkring oss
det bryt og bråka.
Han kjaksar kjetting
på plattformrisen
mens djupnealdene
spenner kråka.
Så driv me av
og får knekka røyra,
og elden sloknar
i sigersbålet,
og ingen maktar
å pluggen støyra
som tettar trykken
i oljeholet.
Det fyller havet
med gift og gassar
til Nord-Atlanteren
lyser
Som olja fuglar
me går og vassar
og andar ut
inni svartestilla.
LARS ØYE

Hovedstyrets innstilling
vedr. vassdrag som bor unntas
fra kraftutbygging
Hovedstyrets
innstilling
vdr. vassdrag som bør unntas fra kraftutbygging ble lagt fram i en pressekonferanse i NVE den 24. d. m.
I s1utten av juni 1969 fikk Hovedstyret i oppdrag av Industridepartementet å sørge for at det ble utarbeidet en plan over vassdrag som ut fra
frilufts- natur- og miljøverninteresser
bør unntas fra kraftutbygging.
For
dette formål ble det opprettet et kontaktutvalg
med
Vassdragsdirektør
Hans Sperstad som formann. Den 30,
desember
1970 la utvalget
fram sin
rapport. Rapporten gir en fyldig oversikt over det materiale
som er innkommet, og den vurdering kontaktutvalgets medIemmer
er kommet fram
til. Nevnte rapport har utgjort hovedmateriale ved Hovedstyrets arbeid med
den innstillingen
som nå legges fram.
Hovedstyret
forutsetter
at kontaktutvalgets rapport også står til rådighet
for dem som skal avgi uttalelse eller
bemerkninger
til Hovedstyrets
inn-

stilling.

Mens Hovedstyret
har arbeidet med
sin innstilling, har det fra enkelte fylker og andre kommet inn kommentarer til utvalgets rapport. De uttalelsene Hovedstyret
har fått følger innstillingen
som utrykte
vedlegg. Hovedstyret
har tatt hensyn til disse
kommentarene
i innstillingen
så langt
det har vært mulig.
I innstillingens alminnelige del har
Hovedstyret
behandlet
følgende emner i egne avsnitt:
kraftforbruk-kraftbehov,
alternative
produksjonsmåter
for elektrisk
kraft,
skadevirkninger,
behovet for en verneplan, det formelle
grunnlag for å
unnta vassdrag fra utbygging,
kriterier for utforming
av en verneplan,
og en kort generell
kommentar
til
Hovedstyrets
forslag.
Av tekniske
årsaker
er det ikke
mulig å ta med Hovedstyrets
forslag
i dette nummer av Fossekallen,
men
en vil i neste nummer av bladet komme tilbake med en utførlig omtale av
innstillingen.
FOSSEKALLEN
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skenkiar
Utvandringsfigjøres
Gjert Strand bestyrer settefiskanlegget inne i fjellet i Rana kraftverk og har ansvaret for at 50-0-60
hvert år blir klekket,
lakseunger
foret opp og er klare for utsetting
om våren.
Rognen kommer fra fisk som er
fanget ute på kysten av fiskere og

i
fraktet inn til stamlaksbassenget
for jakt,
Sjona som Direktoratet
og
og ferskvannsfiske
viltstell
driver i fellesStatskraftverkene
skap. Etter at den nyklekkede yni
gel har vært i settefiskanlegget
Rana en sommer og en vinter, blir
den satt ut i Vefsna, Røssåga og

som utvandringsferdig
Rana-elva
laksesmolt.
ute i elvene
Denne oppveksten
tar 2-3 år, men det varme vangjør at en kan
net fra kraftverket
korte inn på tiden.
I denne tiden i anlegget har fisken oppnådd en vekt på ca. 20 g,
mens den ute i matskapet i havet
vil legge på seg nesten 5 kg hvert
år. Disse fisk kommer så tilbake
til elvene de ble satt ut i etter 2
år (vekt 7-8 kg) eller 3 år (vekt
12-13 kg).
Den lille fisken som vandrer ut
pr. stk., og
koster ca. kr. 3.—
når den kommer tilbake etter 3 år,
har den en verdi på ca. kr. 300.00.
setter
Men Statskraftverkene
også ut fisk i en rekke andre vassdrag, og i mai/juni vil det bli satt
ut over 200 000 settefisk av laks,
ca. 250 000
og i september/oktober
settefisk av ørret.
H. ødegaard.

Maskinelt.
Sivertsen var ein tur i distriki
tet, og fekk sjå eit vasshjul
funksjon på ein gard. Ikkje berre
dreiv det saga, det gav straum til
og.
sagbrukaren
Jasså, går det med vatn her
då? spurde Sivertsen.
Ja, det gjer det.
Hjå oss har me eit everk. Det
men det går
går med underskott,
då det og.
Effektivt.
Ei eldre dame kom inn på eit
apotek og spurde om dei hadde
noko som var effektivt mot alderdomsteikn.
Ja, me har både arsenikk og
rottegift, svara apotekaren.
Rare greier.
Det raraste med fotografering er vel at en kan få firkanta
bilete gjennom et rundt hol.

Strand undersØker her en del av laksesmolten som skal settes ut nå i juni måned
om utsetting av fisk i Rana-området.
forpliktelser
dekke Statskraftverkenes
Foto: H. Ødegaard.

for å
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sette seg varProfessoren
samt opp i senga morgonen etter
sitt eige bryllaup og sa undrende:
Men kva i all verda? Ligg
du her, frøken Berg?

NATURVERN
„Betavis", husorganet til Betonmast,
har direktør Kåre Kristoffersen dette stykket:
1970 var på forhånd proklamert
som naturvernår.
Da skulle det
settes iverk tiltak som aldri før
for å verne om og bevare Norges
natur. Det har da også vært gjort,
men som alltid, når det gjelder en
god sak, så utarter
kampen for
den mer eller mindre, og det virker mot sin hensikt.
Visste de
bare, de som usaklig iver har løpt
av med, hvor de har skadet sin
sak og samfunnets
interesser
for
øvrig.
Det er 300 år siden den første
store natursvermer,
Rousseau,
i
skrift og tale kjempet for «La oss
vende tilbake til naturen». Hvordan skulle det ha sett ut i Frankrike og i verden for øvrig i dag,
hvis man hadde fulgt hans parole.
Den dag menneskene
slutter
å
videreutnytte
også de materielle
muligheter som vår klode byr på,
da stopper verden, og vi kan bare
stige av.
Minst reservasjoner
kan tas når
det gjelder forurensninger
av luft
og vann og omgivelsene ellers med
avfallsprodukter,
skrot og slendrian. Det må være naturvernsak
nr. 1. Det aller meste taler for
den, så der er enigheten stor. Det
er en fellesinteresse
for hele det
norske folk.
Særinteresser
for en meget liten
promille av folket er det når noen
motarbeider
nyanlegg
av veier,
flyplasser,
vannforsyningsanlegg,
varmekraftverk,
smelteverk,
ilandføring av olje, oljeraffinerier,
rasjonell skogsdrift og andre slike
tekniske
anlegg
som fremmer
samfunnsøkonomien.
På den annen side kan det også
sies å være en særinteresse
når
vi i Betonmast
så sterkt tar avstand fra dem som vil stoppe, i
hvert fall bremse, videre elektrisitetsutbygging
i landet. Da gjelder
det vårt eksistensgrunnlag,
men
samfunnsmessig
sett betyr vi lite.
Det gjør imidlertid ikke elektrisitetsutbyggingen.
Det er slått fast
at for å tilfredsstille
samfunnets
behov, må elektrisitetsproduksjonen vokse med 8 prosent årlig,
dvs, at den må fordobles i løpet
av 10 år. Da må det gjøres meget,
og noe av oss.
Det er ufattelig at mennesker,

som sannsynligvis
for øvrig har
sin forstand i behold, kan finne på
å hevde alvorlig at vi har råd til
å ta pause i den økonomiske
vekst. Hvordan ville det gå med
det politiske
parti som skulle
finne på å gjøre det til en del av
sitt program? Nå har de alle det
motsatte på programmet.
Selv om de hysterikere
som
motarbeider
elektrisitetsutbyggingen er relativt få, så har de
skreket så høyt at de dessverre
har skremt
våre bestemmende
myndigheter,
som vet bedre. I
skrekken er det blitt lagt ned meget arbeid i mange dødfødte alternativer.
Ikke bare penger, men
også tid er gått tapt. Dette hysteriet har allerede
kostet
Norge
mange millioner kroner, uten at
det har kunnet komme naturvernet tilgode i nevneverdig grad.

De som roper: «Korsfest, korsfest», er sjelden å finne blant den
lokale befolkning der hvor kraftanlegget skal bygges. De som bor
der og som eier grunnen, vil helst
at det skal gjennomføres
snart.
Det er i deres særinteresse.
Jfr.
Aurland, Grytten og Eidfjord.
Alt som skal planlegges og gjennomføres
riktig, må gjøres av
fagkyndige
hver på sitt område.
Alle må de ta hensyn til økonomien, og når det gjelder tekniske
ting også teknikken. De som planlegger
og gjennomfører
kraftanlegg, må altså først og fremst
gjøre det teknisk-økonomisk
forsvarlig. Men de må samtidig gjøre
det slik at den natur hvori byggverket plasseres, ikke blir berørt
mer enn høyst nødvendig. Det er
overveiende
sannsynlig
at disse
mennesker, som de aller fleste andre, er glad i naturen og at de vil
ta alle rimelige hensyn til den.
Usaklige hysteriske er i hvert fall
ikke skikket til å trekke opp grensen mellom det rimelige og det
urimelige i så henseende.

PARAGRAFEN
Av S. N.
I NVE har det no teke til å
kome ut eit nytt blad. Det heiter
Paragrafen
og det kjem for å gje
informasjon
frå Konsesjonsog
tilsynsavdelinga
i Elektrisitetsdirektoratet.
Sjefen for avdelinga
skriv i føreordet i første nr:
NVE
og
Elektrisitetstilsynet
(ET) har etter Tilsynsloven, Forskrifter for elektriske anlegg, Kg1.
resolusjon om krav til faglig utdannelse m. v., avgjørelsesmyndighet som berører store grupper
av de elektrotekniske
fagkretser.
Det er viktig at avgjørelser som
treffes, blir gjort kjent for dem
som berøres. Dette kan ikke sies
å ha blitt gjort på tilfredsstillende
måte hittil.
Selv om utsendelse av Elektrisitetsdirektoratets
meddelelser
har vært et skritt i riktig retning,
så er det ikke nok til å dekke informasjonsbehovet.
Mange henvendelser
i de senere år fra elverk, elektroinstallatører,
elektromontører m. v. viser dette.
EK har lenge vært opptatt av å
bedre
informasjonsvirksomheten,

og dette bladet er ment å være et
ledd i dette arbeidet.
Bladet
kommer
til,
dette første nummeret
mer generell
karakter,

bortsett
fra
som blir av
å inneholde

prinsipielle
avgjørelser,
fortolkninger,
typegodkjenninger,
beskrivelser av ulykker og branner
og ellers spesielle saker.
Av bl. a. trykningsmessige
og
økonomiske grunner vil bladet ha
maksimalt
16 sider.
EK tar i første omgang sikte på
å utgi «Paragrafen»
2-3 ganger
årlig.
Bladet vil av Norske Elektrisitetsverkers
Forening,
Elektroinstallatørenes
Landsforbund
og
Norsk
Elektrikerog
Kraftstasjonsforbund
bli sendt til deres
medlemmer.
For øvrig vil EK og
ET forsøke å få bladet sendt til
flest mulig andre interesserte.
Det
vil dessuten bli tatt inn en melding i den tekniske
presse om
dette tiltaket.
Det er mitt håp at «Paragrafen»
vil gi god informasjon og være en
medvirkende
faktor i arbeidet for
sikrere elektriske anlegg.
A/f Johansen.
FOSSEKALLEN
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Norges
landbrukshogskole
ogStatskraftverkene
anlegger
forsoksanlegg
forlaksogørret
vedAurakraftverk
Statskraftverkene
har inngått
en avtale med Norges landbrukshøgskole på As om å legge forholdene til rette slik at det kan bygges et større oppdrettsog forsøksanlegg for norske fiskestammer ved Aura kraftverk på Sunndalsøra. En skal hovedsakelig
arbeide med laks, og det er professor Skjervold som skal lede forsøkene ved anlegget.
Skjervold
har tidligere høstet stor anerkjennelse for sine arbeider med norske
husdyr og er nå interessert
i å
fortsette
arbeidet
med
norske
laksestammer.
Det er kjent fra gamle tider at
fisk i de forskjellige elver og sjøer
er forskjellige, noen stammer vokser raskere enn andre, noen kan
nyttiggjøre
seg mer av maten i
vannet enn andre, men i det hele
vet en svært lite om hvorfor det
er slik og hva som særmerker
de
forskjellige stammene. Noen stammer har større motstandsdyktighet mot sykdom, og det ville bety
mye å få disse forhold klarlagt. I
forbindelse
med forurensning
av
havet er det viktig at en satser på
laksestammer
som beiter og finner sin mat i de områder av havet hvor det er minst forurensning. Slik det er nå kan det se ut
til at fisken som er mest verdifull,
dvs, den som vokser raskest og blir
størst, blir fanget i sjøen, mens
den mindreverdige
går tilbake til
elvene og formerer seg, og det er
en lite tjent med i det lange løp.
Disse og liknende spørsmål håper en å kunne få belyst nærmere
gjennom forsøksanlegget
på Sunndalsøra.
I forbindelse
med reguleringer
for kraftutbygging
oppstår
det
ofte skader, slik at fisken som har
vært i vassdraget
får sine gyteplasser ødelagt og ikke kan vandre
i elvene som tidligere eller finner
mindre mat i sjøene. For å bøte
på en del av disse skadevirkningene setter norske regulanter
ut
store mengder settefisk av ørret
og laks hvert år. Denne fisk skal
klekkes og fores opp i et kunstig
miljø hvor en prøver å etterligne
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de naturlige forhold i vassdragene.
Dette er ingen lett sak og har
bydd på store vanskeligheter
fordi
en ikke har hatt noe sted hvor en
har kunnet drive forsøk eller få
utdannet
personell. Disse forhold
håper en også vil bedre seg når en
får det nye anlegget.
Anlegget
vil bli liggende ved
utløpskanalen
fra Aura kraftverk.
Fordelen ved å legge anlegget på
Sunndalsøra
er at en her kan
bruke varmt vann fra kraftverket. Ute i elvene, hvor vannet er
kaldt en stor del av året, kan en
få fisken til å vokse i tre av årets
tolv måneder,
mens det varme
vannet vil gjøre at en kan få fisken til å ta mat og vokse hele

året. Dette betyr mye når en er
avhengig av stadig å få fram nye
generasjoner
og skal se resultater.
I tillegg til dette har en også rent
fjellvann
fra utløpskanalen
fra
Aura kraftverk,
og sjøvann kan
pumpes opp fra sjøen utenfor.
Sunndal kommune har også vist
stor interesse
for prosjektet,
og
det vil bety mye for et distrikt
med en god lakse-elv som Driva
og et fint fiskemiljø å få et anlegg som dette.
Aura kraftverk er åpent for besøk, og det er stor tilstrømning
hvert år. Det nye anlegget vil også
være åpent for besøk, og en vil
her kunne følge fiskens livs-syklus
på nært hold. På andre steder har
skolene med stor interesse benyttet seg av tilbud som dette, og en
regner med at også skolene i distriktet
vil legge opp naturfagundervisningen
omkring
regelmessige besøk ved anlegget. En
får en langt dypere forståelse for
naturens under etter å ha sett utviklingen i klekkekar
og dammer
på nært hold.

Hyggekvelden
på Nore
Her er fotografi frå hyggekvelden på Nore som det stod stykke
om i Fossekallen nr. 2-71.

H. 0.

På bildet ser vi sittende fra venstre:
Lars Skogen, Ola Hagen, Lars Rudi, Ole Fønseth, Kittil Stormoen, Oskar
Rognemyhr og Johan Eriksen.
Stående bak fra venstre:
Gustav Bcever, Gunnar Rønning, Gjermund Kaasin, Torleif Torgersen, Bernt
Bergom, Nils Holm, Torbjørn Midtjordet, Tov Solheim, Nils H. Hagen og
Fridtjof Sommer.

IN MEMORIAM

EGIL TVEIT

Overingeniør
Egil Tveit døde
7. mai 1971, 52 år gammel.
Det kom som et sjokk på alle
her ved kontoret, da han kort tid
i forveien hadde deltatt i et anleggsledermøte
uten å vise noen
som helst symptomer
på at det
skulle være noen i veien med helbreden. Riktignok hadde han for
noen år siden et anf all, men om
det var hjertet
eller andre ting
som var årsak til dette, vet jeg
ikke. Egil Tveit var ikke av den
typen som gjorde vesen av sine
personlige plager eller vanskeligheter.
Med Egil Tveit har vi mistet en
i høy grad særpreget personlighet
og en usedvanlig dyktig og hyggelig kollega og medarbeider,
som
det både var givende og hyggelig
å samarbeide med. Jeg tror at alle
som i årene løp i større og mindre
grad hadde den glede å arbeide
sammen med ham forsto å verdsette hans fine, men av og til
skarpe bemerkninger
som vel å
merke ble uttrykt med et humoristisk glimt i øyet.
Denne hans store menneskelighet var en av de ting som darde
ham avholdt av alle som hadde
med ham å gjøre både i arbeidet
og privatlivet.
Egil Tveit begynte i Vassdragsvesenet i 1948 ved Røssåga kraftanlegg som avdelingsingeniør
og
arbeidet som sådan fram til høsten
1955 da han gikk over som overEGIL TVEIT
Du var så
mye — for
oss
På så mange
måter.
Du visste
ikke
hvor meget
du var

aktet,
respektert
og sett opp til
av oss som
ikke
kunne nå deg
— for det
var umulig.
Sterk, klok
osv.
og så gikk

ingeniør
og nestkommanderende
ved Innset kraftanlegg
inntil han
høsten
1960 vendte
tilbake
til
Røssåga, hvor han overtok ledelsen ved Langvatn kraftanlegg
og
fra våren 1961 som anleggsleder
ved Rana-anleggene.
Det var her han fikk sin største
oppgave som jeg uten å uttrykke
meg for sterkt vil si at han sammen med sine medarbeidere
løste
på en helt fremragende
måte. Det
var her hans lederegenskaper
virkelig kom til sin rett. Han hadde
en egen evne til å få sine medarbeidere til å gå inn for sine oppgaver med en interesse
og glød
som var bemerkelsesverdig.
Han
var ikke redd for å delegere både
myndighet
og ansvar, men han
sørget alltid for å være så godt
orientert
om hver enkelt at han
til enhver tid kunne gripe inn hvis
det skulle vise seg å være nødvendig. Det var denne evne til å
få mest mulig ut av det instrument
som en organisasjon
i realiteten
er, som særpreget
Egil Tveit som
anleggsleder. På denne måte kunne
han få tid til å ofre seg for de
store linjer og administrative
oppgaver vedrørende
anleggsdriften.
Det ble ham imidlertid ikke forunt helt å fullføre Rana-anleggene,
men det som står igjen er så ubetydelig at jeg og de fleste som har
hatt med disse anleggene å gjøre,
vil assosiere Egil Tveit og Ranaanleggene.
Men Egil Tveit var ikke bare
opptatt av sitt fag. Det var nær
sagt ikke den ting eller de strømninger som rørte seg i tiden som
gikk ham forbi, og jeg tror at
flere enn meg vil minnes alle de
hyggelige og givende samtaler og
diskusjoner
som i årenes løp ble
ført ved forskjellige
anledninger,
privat eller ved andre sammenkomster.
Vi vil takke ham som en dyktig
og inspirerende
medarbeider,
og
minnes ham som et godt menneske
og en trofast venn og kamerat, og
lyser fred over hans minne.
William Greve.
du bort —
Den delen — det
forte — bråe
gleder meg
når det først
måtte skje —
Din kone
— bror og andre
og dine venner
lider over tapet,
men slik du

var,
var kanskje
det uforståelige
godt.
Du vil få
fred — nå.
Så dette
er en hilsen
fra en venn.
Orm.

IN MEMOR1AM

JARL JENSEN

Konstruktør
Jarl Jensen døde 1.
pinsedag 30. april 1971 bare knapt
34 år gammel.
Selv om vi visste at Jensen var
meget syk og var lagt inn på sykehus for vel en uke siden, kom
meldingen om hans bortgang som
et sjokk på oss. Det var så utrolig. Like i forvegen hadde vi fått
en positiv melding om tilstanden
fra sykehuset
— og så plutselig
var det slutt.
Jensen var av en svært beskjeden natur. Mange fikk kanskje
derfor ikke riktig lære ham å
kjenne som det helt igjennom fine
og hjelpsomme menneske han var.
I arbeidet utviste han en iver og
en oppofrelse
som må betegnes
som sjelden. Han sparte aldri seg
selv og det var aldri snakk om å
gi opp før oppdraget
var utført
under
ofte harde og slitsomme
tj enestereiser.
Selv med en solid teknisk utdannelse bak seg og trygge arbeidskår i NVE, fortsatte Jensen
stadig å utvide sine kunnskaper.
Etter »å ha tatt realskoleeksamen,
ved lesing bare i fritiden, tok han
fatt på artiumspensumet.
Til tross for sitt forholdsvis alvorlige og i alle fall stille vesen,
hadde Jensen en egen fin, lun humor. Han kom aldri med uvennlige eller nedsettende
ytringer om
andre, og var den beste kollega en
kunne ønske seg både på kontoret
og tjenestereiser.
I de nesten åtte årene Jensen
var ansatt i NVE fikk han mange
venner her, og disse, særlig de
som hadde den glede å kjenne ham
spesielt godt, vil føle et tomrom
som vanskelig lar seg fylle.
Oslo den 3. juni

1971.
J. Otnes.
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Innlegg til „Fossekallen"
Jeg tillater meg å rette en sterk
kritikk mot den personalpolitikk
som drives her i huset. Det ville
ikke være urimelig om det blir
her, men med
stor gjennomtrekk
en liten innsats fra personalavdelingens side ville denne gjennomkunne reduseres.
trekk allerede
Det må da være vanskelig stadig
å miste folk som er kjent med sakene.
Når man blir ansatt blir man
snarlig
forespeilet
ofte
svært
hvilket man selvlønnsopprykk,
følgelig både tror og håper på.
Det viser seg imidlertid i praksis at man må vente svært lenge
på det. Når en søker om opprykk,
kan det som regel kun skje hvis
en annen slutter — eller det blir
opprettet nye stillinger, hvilket er
en heller sjelden foreteelse. I tillegg til dette tar det som regel
3-4 måneder fra man søker om
opprykk til man får positivt eller
negativt svar. (Det har hendt at
Her må det foresvar uteblir).
sommel. Det må
ligge regulært
som en neglisjering
karakteriseres
av de ansatte, og NVE som er en

stor etat, burde kunne komme
fram til en smidigere og raskere
ordning overfor de ansatte.
Et lite eksempel av mange:
Jeg fikk tilbud om en stilling
med høyere lønn utenfor huset.
Samtidig søkte jeg opprykk her,
idet en kollega skulle slutte, og
gjerne bli.
jeg ville jo (dengang)
Jeg ga beskjed om den andre stillingen, og bad om så rask behandling som mulig. Etter 14 dager
fikk jeg telefon fra personalavdelingen om at jeg var innstillet som
nr. 1 og kunne regne med temmeDerlig sikkert å få opprykket.
med sa jeg dessverre fra meg den
Og så begynte
andre stillingen.
jeg å vente på det endelige svar.
Jeg har nå ventet i 21/2 måned,
og venter fortsatt i lønnsklasse 7.
Jeg sto i den formening at lønnen
ville ha virkning fra den dag stillingen ble ledig, men har nå fått
av at den først vil bli
inntrykk
har
satt opp etter at hovedstyret
behandlet saken. Hadde jeg visst
hvorledes dette hadde gått, hadde
jeg selvsagt sluttet i Vassdragsvesenet.
Oslo, den 18. mai 1971.

Elektrisitetslandet
Norge
1. mai 1971
Til femtiårsjubileumet
kom boka som Johan Vogt har skreve.
Det er samla utruleg mykje interesi
sant om kraftutbyggingspolitikken
Noreg desse 50 åra. Dei som hadde
venta ei sogebok om NVE vert vonbrotne. Det er stort sett det Storting
har gjort med dei utog styringsverk
har gjennomført
staten
byggingane
som er omtale i den delen av boka som
gjeld dei femti åra sidan vi fikk styreforma med eit Hovudstyre.
Første halvdel av boka, omlag 100 sider, er fra eldre tid etter ei innleiing
står
på 10 sider. I denne historikken
og det
det mykje om Kanalvesenet
dette fekk gjort. Det var dette som
mellom
tok seg av forbygningsarbeide
anna. I dei femti åra om Hovudstyret
er ikkje dette arbeidet nemnt anna i
teksten til eit par foto av tørrlegginga
Av
i Gudbrandsdalen.
av Selsmyrane
dei omlag 270 mann som er nemnde, er
knapt 90 folk som har vore tilsette
og då medteke heilt
Vassdragsvesenet
tilbake so langt soga går, resten er
og slikt.
fosseoppkjøparar
politikarar,
Det vert då 1/3 av namna som er av
dei tilsette og det er då rekna so romsi nyehuset vårt er
leg at arkitektane
tekne med som tilsette.
Elles er det ingen grunn for Fossekallen å skrive om boka, for Fossekallen er ikkje nemnd der i det heile.

SN.
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Karen M. Sverdrup.

Etspørsmål
Selvik
til stortingsmann
nr. 2 skriver De
I Fossekallen
at «utsikom vestlandsbygdene
tene til eit rikare og meir allsidig
næringsliv er knyttet til elektrisiEn har venta på
tetsutbygginga.
henne meir enn ei mannsalder.»
I dag er situasjonen en helt annen enn da man begynte å vente
Andre kraftforpå utbyggingen.
mer har kommet til, De nevner
har
dem selv. Andre industrier
for
kommet til som alternativer
meelektrotekniske,
distriktene,
kaniske og kjemiske for å nevne
noen. Andre normer er i ferd med
å bryte i gjennom ved vurdering
(som
av natur- og menneskevern
egentlig er det samme), de normer mange nå har strevet et helt
for å gjøre kjent.
Naturvernår
blir mitt
I lys av utviklingen,
spørsmål til Dem som HordalenKan De
ding og Stortingsmann:
ikke tenke Dem bedre måter å
bruke 3 milliarder kroner på i fylket enn ved å bygge ut Hardanpå
gervidda og et aluminiumsverk
Mongstad som i alt bare gir om
lag 500 arbeidsplasser?
Med spørrende

hilsen

Ole J. Kobbe.

BEDRIFTSIDRETT

Damelaget

„
Fra venstre:
i miniatyrskyting.
som ble kretsmester
Midjås, Eva Senstad og Karin Sommerbakk.

har i vinter hatt en
Skyttergruppa
god sesong. Damenes innsats i KM
var nok mest gledelig, men også ellers
gitt bra resulhar treningsinnsatsen
tater. Vi har satset meget på å få en
god lagånd, og derfor har framgangen
lagmessig vært spesielt hyggelig, selv

Hildegunn

om vi ikke har noe i mot gode enkelthar
måten
På denne
plasseringer!
vært til gjensidig inspiraskytterne
sjon for hverandre.
mot Elkem sist høst
I pokalkampen
til odel og eie
vant vi vandrepremien
etter hard fight. Det er nå satt opp et

NY DIREKTØR

I statsråd den 4. juni d. å. er
fagsjef Gunnar Vatten beskikket
som direktør og sjef for ElektriDen nye eleksitetsdirektoratet.
er fødd i Bodø
trisitetsdirektøren
i 1927 og har artium fra Bodø
Off. Høgre Almenskole juni 1946.
er LuftDen tekniske utdanninga
Radiosambandsskole
forsvarets
Tekniske
avd. 1947, Danmarks
faggrupHøjskole elektrotekniske
frå
pe 1953 og so to eksamener
Introductory
Eksamen
Chicago.
Course 1959 og eksamen Development Course, juni 1961.
Då Vatten var ferdig på hØgskulen i København, var NVE den
hans. Han
første arbeidsplassen
vart då tilsett i Elektrisitetsavdelinga i 23/2 år fram til hausten
1955, då han reiste nordover att.
I fire år var han so tilsett ved
fylke, ElektrisitetskonNordland
toret.
I 1959 tok so Vatten med seg
huslyden og reiste til USA og var
1959 til våren
der frå vinteren
1963. Desse fire åra hadde han
sin i Western Elecarbeidsstaden
so
Incorporated,
tric Company,
nær som dei månane han gjekk på
skule.
Etter at han kom heim att til
Noreg i 1963 har han vore tilsett
ved NVE, ElektrisitetsdirektoraI fram til
tet, som overingeniør
januar 1967 og frå denne tid som
fagsjef og leiar for «Organisasjons- og stønadsavdelingen».
nytt trof& og vi har vært ubeskjedne
nok til å ta første aksje der. Det kjempes her med 10-manns lag.
holder vi fortI Divisjonsskytingen
satt posisjonen i 1. divisjon, selv om
det var en hard kamp for å unngå
Vårt andrelag klarte en
nedrykking.
Oppm.
fin 3. plass i 5. divisjon.

Overgangen frå å være fagsjef til å bli direktør i direktoratet
fører vel ikkje til så stor overgang
som i tilfelle overgang til annen
men det er likevel ei
arbeidsstad,
av arbeidsområdet
stor utviding
og det er vel derfor mange tanker
som melder seg i denne samanheng?
Det vil jo som regel være slik
at endring av stilling gir grunn til
mange refleksjoner, og det er klart
at det å overta den ansvarsfulle
som elektrisitetsdirektør
stilling
gir særlig grunn til ettertanke.
har tidligere hatt
Vårt direktorat
ledere som har gitt verdifulle biav landets
drag til utviklingen
Det synes
elektrisitetsforsyning.
å nevne den sist
her nærliggende
avgåtte sjef, direktør Rolf Moe. I
kraft av den lange og omfattende
erfaring og store innsikt som han
hadde når det gjaldt så å si alle
spørsmål vedrørende landets elekvar han en intrisitetsforsyning,
for alle som arbeispirasjonskilde
det med oppgaver innen elektrisiDet er ikke noen lett
tetssektoren.
oppgave å overta «stafett-pinnen»
etter ham, men jeg håper at det
ved hjelp av mange dyktige medskal
arbeidere innen direktoratet
bli mulig å følge opp arbeidet på
en måte som finnes tilfredsstillende.
innen elektrisitetsForholdene
sektoren og også innen vår etat
har endret seg meget i den senere
tid, men han må være merksam
i vårt samfunn
på at utviklingen
også vil medføre krav til endrinSlike nØdvendige
ger i framtiden.
kan bli såvel av tekendringer
som organisatornisk/økonomisk
isk art og vil kreve evne til forog vilje til
domsfri stillingstaken
både innen etaten og
samarbeid
mellom denne og andre organisasjoner som gjennom sitt virke har
tilknytning til eller berøres av arbeidet innen elektrisitetssektoren.
Vi har jo alle det samme mål,
nemlig gjennom vårt arbeid å bidra til en utvikling som den neste
kan finne verdifull å
generasjon
bygge videre på.
Det har vore mykje «protest
og styr og skriv» om NVE i det
siste. Har du funne noko som du
ser som positivt for direktoratet
og etaten?
Det er jo flere saker som har
funnet sin løsning i de senere år
og som kunne vært trukket fram
med et slikt spørsi forbindelse
det er
mål. Jeg synes imidlertid

riktig å trekke fram et forhold
som ikke dekkes av noen enkelt
sak, nemlig den gode kontakt som
etter hvert er bygget ut mellom
som
de etater og organisasjoner
arbeider med elektrisitetsspØrsmål
som er
og det gode tillitsforhold
skapt mellom vår etat og et flertall av de andre organisasjoner.
Slik utvikling er vesentlig om de
skal kunne
oppgaver
framtidige
måte. Beløses på tilfredsstillende
dre kontakt og økt tillitsforhold
innsikt i bl. a.
krever imidlertid
m. a. o.
andres arbeidsoppgaver,
I denne samgod informasjon.
synes jeg det nye utmenheng
fra Konkomne informasjonsblad
kan
sesjons- og tilsynsavdelingen
tjene som et godt eksempel på nyttig informasjon fra vår etats side.
Er det nokon særlige arbeidsoppgaver som det vil bli lagt vekt
på i tiden framover?
har mange arDirektoratet
og det synes vanbeidsoppgaver,
skelig å trekke fra en oppgave
framfor andre. Hver oppgave kan
ses på som ett ledd i en kjede av
oppgaver. Svikter det på ett felt vil
på
det kunne ha stor innvirkning
andre felt. Skulle jeg likevel trekke fram en oppgave som jeg mener
det bør legges stor vekt på i tiden
framover så må det være å oppnå
av aren ennå bedre koordinering
beidet innen elektrisitetssektoren.
Det er skjedd gledelige ting på
dette felt i den senere tid, men
det er mange uløste oppgaver foran oss. Mange av de synspunkter
som kom fram i samband med beav energimeldingen
handlingen
skulle imidlertid gi oss verdifullt
for det videre arutgangspunkt
beidet.
So til slutt dei obligatoriske
spørsmål om kone, born, hus, heim
og hobby.
Det er i grunnen ikke noe nytt
som har skjedd på den fronten siden jeg sist ble intervjuet av Fossekallen. Vi er fortsatt en huslyd
på fem og er fremdeles bosatt på
Nesodden. Hus og hage represeni frititerer hovedbeskjeftigelsen
den, selv om det ikke har vært til
å unngå at en også er blitt noe
i saker på den lokale
involvert
med
i samband
sektor forøvrig
osv. Sistnevnte
skole, velforening
er heldigvis blitt noe
virksomhet
avtrappet i det siste. Når det gjelog
der arbeidet som hobbysnekker
synes det imidlertid
hobbygartner
og
å ville vare til pensjonsalderen
vel så det.
FOSSEKALLEN
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REBUSLØP

NVE's PERSONALE

Motorklubben
i NVE Middelthunsgt.
hadde rebusløp
torsdag 10. juni om
kvelden. I alt var det med 22 lag og
best vart Erik Kielland, han vann i
fjor og. På 2. og 3. plass kom Per A.
Fladhagen
og Enok Ødegård.
Etter
inkomst
var det bollar og brus og
premieutdeling
i kantina.
Det var
John Døsvik som stod for tilstellinga
og bar «dagens byrde og hete».
S/V.

Endringeri januar ogfebruar1971
Nytilsatte:
Liland, Knut
Lilleland, Trygve
Kulberg, Helge
Stensønes, Berit
Simonsen, Alvhild
Karoliussen, Torvald
Henriksen, Henrik
Lundverg, Kjærvald
Orderløkken,
Bjørner
Tufte, Kristen Olai
S olhaug, Egil
Jordfald, Gunnar
Bull-Njaa, Geir
Nørstrud, Halvor
Liljegren, Per Terje
Solvoll, Terje
Bendiksen, Signar
Straumsnes,
Arvid 0.
Dabrosin, Svein
Tveter,Ragnar, Arnesen
Avansement

Konstruktør
I
Elektromaskinist
Avd.ing. II
Ktr.assistent
I
Fullmektig
ri
Oppsynsmann
II
Oppsynsmann
II
Oppsynsmann
II
Ktr.assistent
I
Avd.ing. II
Oppsynsmann
II
Avd.ing. II
Avd.ing. II
Materialforvalter
Avd.ing. II
Oppsynsmann
II
Overing. II
Avd.ing. II
Betj ent
Konstruktør
III

EKT
Aura-verkene
Vik-anleggene
Skjomen-anl.
Grytten-anl.
ET 4
ET 2
ET 2
AE
AAØ
EEM
SSK
ET 2
ET 5
SBF-Forus
Grytten-anl.
ET 3
EA
Skjomen-anl.
Innset-verkene
AP
Folgefonn-anl.
SBF-Hokksund
Skjomen-anl.
Skjomen-anl.
SBF

Overing. I
Overing. I
Overing. II
Overing. II
Overing. II
Avd.ing. I
Avd.ing. I
Avd.ing. I
EDB-leder
Maskinbokholder
Overing. I
Konstruktør
I
Overing. II
Overing. II
Konstruktør
II
Ktr.assisten
I
Ktr.assisten
I
Fullmektig
II
Ktr.assisten
I
Montasjeleder
Sekretær
I
Avd.ing. II
Avd.ing. II
Konstruktør
II
Konstruktør
II
Konstruktør
II

SDR
SBF
EA
SEA
SBF-Bj erkvik
AP
SSU

Konstruktør
I
Konstruktør
III
Ktr.assisten
I
Konstruktør
III
Konstruktør
III
Sekretær
Overing. II

AA
7/3 -71

Førstesekretær

og opprykk:

Steine, Ingvar
Ranes, Sven
Brekke, Ola
Steiro, Gunnar
Heggenhougen,
Avar
Norhagen, Magne
Wogsted, Nils Carsten
Holseter, Per Willy
Vatnehol, Asbjørn
Kolsrud, Tormod
Goyer, Reidar
Elve, Odd Bjørn
Gjørva, Torgeir
Tørseth, Gunnar
Fjeldberg, Leif
Ulvund, Kari
Lønne, Jorunn
Holand, Inger Marie
Steinhaug, Sylvi
Andersen, Eldor
Lund, Eva
Aarhus, Bjarne
Jørg ensen, Nils
Nymo, Harald
Marjala, Stein
Andersen, Arild
Fratredelse,

Rana-verkene
Mår kraftv erk
VU
AE
AA
Skj omen -anl.
Skj omen -anl.
Skj omen-anl.
AE
ET 4
Skj omen-anl.
VVV
EKT
Mår kraftverk
SEA
Skj omen-anl.
Folgefonn-anl.
Folgefonn-anl.
AA
SE

SKJOMEN
Redaktøren
har vore i Skjomen eit
par dagar nyleg og reknar
med å
kunne få med stoff frå anlegget der
i neste nr.

SMÅSTUBBAR
Grisedram.
Grisen hans Ulrik var vorten
sjuk, og Ulrik gjekk til dyrlækjaren og fikk resept på ei halv
flaske 96. Men dyrlækjaren
kjende
Ulrik godt, og streka under at grisen måtte få heile halvliteren. Ulrik lova det, men då han sto i
døra og skulle gå, sa han:
Men det er vel ikkje strengare enn at eg får skåla med han?

I gamle dagar.
Det var i gamle dagar. Presten
førebudde konfirmantane,
han tala om bordbøna, og spurde Gunnar kva mor hans sa når dei gjekk
til bords heime.
Me et ikkje ved bordet, sa
Gunnar. — Me et or gryta og den
set mor på golvet til oss.
Kva seier ho så? spurde presten. Ja, berre sei det du, Gunnar.
Ho seier: Ikkje sota dykk no,
fantungar!

annen:

Pedersen, Harry S.
Hammerø, Finn
Berg, Bente
Mælen, Johannes
Madsen, Bjørn
Jørnlo, Gerd
Halvorsen, Tor
Dodsfall:
Gulbrandsen,

Einar

Aktietrykkeriet

- Oslo, 1971

Det er i grunnen ikkje så svært
annleis å verta rik i en fart. Ein
kan ikkje eta meir enn før, og ein
vert like snart trøytt.

For å kle ein soldat frå topp til
tå treng me ulla av 20 sauer og
skinnet av ti skattebetalarar.

