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HOVUDSTYREMØTE
27. juni 1963
Det siste for tre av desse.
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Bak: Sørensen,

For tre av desse er det siste Hovudstyremøte,
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Stillinga hans er utlyst, men det er ikkje tilsett nokon ny endå.
Graatrud

for dei

andre funksjonærane når det er personalsaker

på møta.
SN.
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Hovedstyrets medlemmer Hans Holten og Martin Smeby har fratrådt som medlemmer av Hovedstyret. De har begge fylt 70 år og
hadde frasagt seg vervene som stortingsvalgte medlemmer av
Hovedstyret ved valgperiodens utløp 30. juni 1963. Hans Holten
hadde da vært medlem av Hovedstyret fra 1. juli 1945, Martin
Smeby fra 1. juli 1948.
Hans Holten og Martin Smeby var kjente navn innen etaten og
de var begge blitt markante skikkelser innen Hovedstyret. Deres
navn går igjen i Hovedstyrets protokoller fra mange store og viktige
avgjørelsersom i årenes løp er truffet innen dette forum. Ikke alltid på linje med hverandre, ikke alltid enige, ja, i enkelte saker med
rakt motsatte standpunkter. Likevel trakk de meget godt sammen.
Stor interesse for de saker som ble lagt fram til behandling gjorde
at de fikk et utstrakt og inngående kjennskap til etatens virksomhet.
Ikke sjelden var det deres stemmegivning som ble avgjørende for
sakens utfall. Fra sitt mangesidige og omfattende samfunnsnyttige
virke ellers hadde de skaffet seg et vell av kunnskaper som i høy
grad bidro til å gjøre dem vel skikket for de verv de hadde påtatt
seg. Begge gikk inn for et tillitsfullt og saklig samarbeid med det
mål i hver enkelt sak å finne fram til den beste løsning. Og de vant

da også alles tillit. De var avholdt og respektert av Hovedstyrets
saksbehandlere. De folkevalgte viste dem sin tillit ved å følge opp
om deres standpunkter og ved gjenvalg gjentatte ganger. Mange
menigmenn er det nok også som har funnet vegen til disse herrer
for å konferere med dem om sine spesielle anliggender.
Deres utmerkede personlige egenskaper gjorde dem til særdeles
verdifulle medarbeidere.
Deres innlegg i diskusjoner og drøftinger

var preget av ro, nøkternhet og saklighet. Smeby stillfarende og bestemt, Holten mer frittalende, men ikke mindre bestemt. Alltid på
jakt etter det som kunne tjene saken best og alltid åpne for andre
syn og andre meninger bidro de i høy grad til inspirerende og
givende diskusjoner. Med deres store sans for humor, med deres
elskverdighet, vidd og lune skapte de hygge og glede rundt seg. I
møtene, på reisene og i samkommer ellers ble det mange muntre
opplevelser og festlige stunder med disse to som midtpunkt eller

L_

medvirkende.
Med disse ord vil kolleger, medarbeidere og tjenestemenn i
Hovedstyret si Hans Holten og Martin Smeby en hjertelig takk for
deres arbeid og innsats for NVE og ønske dem alt godt i årene
framover.
Flalvard Roald.

Edvard Svanøe 8o år
En kjendt personlighed, særlig
inden
vandkraftudbyggingen
i
Norge, overingeinør Edvard Svanøe, Schivesgt. 4, Oslo, fylder 80 aar
den 26de juni. Han blev født i Oslo
av forældre overingeniør Endre
Svanøe og hustru Andrea, f. Johnsen. Endre Svanøe var med at
grundlægge Den norske Amerika,
linje.

."'

Svanøe fyllte 80 år 26. juni. «Fos-

har fått tilsendt mange utS sekallen»
klipp av slikt som har vore skreve
om han til denne dagen. Det som
er prenta stod i «Decoraposten»
13. juni 1963.

N her

,

Edvard Svanøe blev uddannet
ingeniør og arbeidet ved Gravhalstunnelen paa Bergensbanen, ved
Hardanger Jernverk, Odda Carbidfabrik, ved Tyssefaldene før han i
1910 kom til Sunndalsøra sammen
med Ragnvald Blakstad for at anlægge Aura Kraftanlæg, som senere
skulde bli Nord-Europas største i
sitt slag. I hele 50 aar, først som
administrativ leder paa Sunndalsøra i 40 aar og senere ved hovedstyrets kontor, arbeidet han med
denne enorme kraftudbygging, som
maa betegnes som hans livsverk.
Svanøe var under sit ophold i
Sunndal ogsaa en drivkraft paa
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mange omraader til gavn for stedet,
bygden og distriktet og befolkningen der vil altid mindes ham med
tak. Gjennem tiderne har•han
skrevet en række artikler og holdt
en række foredrag om vandkraftudbygging i Norge og det viser sig
at hans beregninger og teorier har
slaat til, til stor velsignelse for
landet. Det kan fortælles at Svanøe
sit sidste foredrag om
vandkraftudbygging i Norge i den
ærverdige literære forening «Symra» i Decorah, Iowa, da han i sit
77 aar, i 1960, besøgte Amerika
sammen med sin hustru Signe,
født Nissen. Det kan ogsaa fortælles
at Svanøe i 1920 reiste til Island
og foretog undersøgelser for en udbygging av den kjendte Dettifoss.
I 1922 foretog han en studiereise til
U.S.A. og Canada. Svanøe har en
datter, fru Ingeborg Stokstad, bosat
i Oslo, Norge, og en søn, Per, bosat
i Glen Ellyn, Iii. som reiser hjem
for at være hos sin far paa den
store dag.
Erling Innvik.
,

Arbeidene med kontorbygget går fortsatt planmessig.
Råbygget kom opp i slutten av juni, og i øyeblikket
pågår taktekking og montasje av yttervegger og innsetting av glass. Videre pågår arbeidene med de tekniske anlegg (heiser, varme og ventilasjon, sanitæranlegg etc.) og innredningsarbeider av forskjellige slag.
Den 15. juli n. å. står fremdeles fast som leveringsdato.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
A. H.
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ANLEGGSARBEID
I GAMLEDAGER
Av EDVARD
Det er mange ingeniører som klager over at de ikke
får ingeniørarbeidmed en gang.
Det kan da kanskje ha interesse å fortelle litt om
hva slags ingeniørarbeidvi fikk da vi begynte som unge
ingeniører.
Det var dårlige tider for ingeniører i Norge i 1904,
og mange dro over til Amerika.
Noen traset tegninger, noen gikk som verkstedsarbeidere, en ble lemper, fyrbøter og maskinist på
oversjøiskefarvann, og de fleste måtte nok finne seg i
å utføre litt av hvert, før de virkelig fikk nytte av sine
ingeniørkunnskaper.
Betalingen var jo heller ikke så rar, fra 10 øre timen
til kr. 50 å kr. 100.00pr. måned. Men 100 kroner om
måneden var mange penger dengang.
Da jeg gikk ut av Kristiania tekniske skole var det
ikke mange anlegg.Det eneste var litt veiarbeid og noe
jernbanearbeid.
Det største arbeid var høyfjellsarbeidet på Bergensbanen. Jeg var heldig. Jeg fikk arbeid i Gravehalsen
tunnel hos ingeniørfirmaetStrøm & Hornemann.
Gravehalsen tunnel var 5300 meter lang. Stollen
var gjennombrudt. Det gjensto å sprenge ned galleriene for å få fullt profil. Sprengning og lastning foregikk med håndkraft og transporten med hest og vagger, så det var likevel et langvarig arbeid.
Jeg kom til Opset eller som det nå kalles Upsete
våren 1905. Det var en tungvint adkomst. 50 km
slede og skivei fra Voss til Opset. Det tok hele dagen,
men om kvelden var jeg da endelig framme ved kontoret. Kontoret var nokså enkelt. Det lå i en brakke,
som var helt nedsnedd. Bare pipene var synlige over
snøen. Gjennom en bratt tunnel kom jeg ned i en liten
gang, rett fram førte en dør til et lite rom. Døren hang
på skjeve, men et lite rundt hull med en pyramide
i midten ga meg en anelse om hva rommet ble brukt
til. Til venstre var en annen dør. Jeg banket på og kom
inn i et kjøkken. Jeg gikk gjennom kjøkkenet og kom
inn i ingeniørenes kontor og oppholdsrom. Nærmest
døren var et bord, det var spisebordet, og under vinduet et annet bord. Det var kontoret. Ved siden av
var det et lite rom med en seng på den ene siden. Det
var overingeniørens seng, og på den andre siden to
senger over hinannen. Det var de yngre ingeniørers
senger. Var det flere enn to unge ingeniører,og arbeidet gikk på dag og nattskift, hadde to ingeniører
samme seng. Den ene lå der om dagen og den andre
om natten.
Jeg ble godt mottatt. Jeg husker særlig jeg fikk noe
søt melk som jeg syntes smakte svært godt. Det viste
seg at det var kondensert melk som jeg ikke hadde
smakt før.
Om natten var jeg med på stikning av tunnelen.
Selve stikningen var jo svært enkel. Tunnelen gikk i

SVANØE

en rett linje, og de var bare å stille teodolitten over en
bolt og sikte inn retningen. Det meste arbeid var å
rydde tunnelen for stillaser og stiger, som måtte flyttes
så en kunne få rett siktelinje, og så vente på at røyken
fra sprengningen skulle trekke ut, så det gikk an å se
noe.
Her fikk jeg også mitt første møte med arbeiderne.
De holdt på å bore 5 meter lange hull for å sprenge
ned galleriene. Hver mann sto på et høyt stillas og slo
på boret med feiselen, det var et hardt arbeid, og de
måtte også ha megen øvelse for å bli dyktige borere.
Det var sikkert trist å stå der helt alene hele natten i
mørket, men de fordrev tiden med å banne i takt
med boringen, og slik banning har jeg ikke hørt hverken før eller siden. Det var jo ikke alltid de hørte eller
så meg når jeg kom og at jeg måtte rope til dem for at
de ikke skulle slippe noe ned i hodet på meg når jeg gikk
forbi. Enkelte ganger måtte jeg rope veldig høyt før
de hørte meg, men da var det mange som hoppet høyt
i været. De hadde hele tiden stått og bedt fanden
hente dem, og når de så hørte meg, trodde de sikert
det var fanden selv som kom for å hente dem.
Etter hvert ble jeg jo kjent med karene. Det viste
seg at de var lette å omgåes, hyggeligeog snille, selv
om de selvfølgeligforsøkte å lure en ny og umoden
ingeniør på mange måter.
Det var forresten ikke mye ingeniørarbeid.Det var
å ta dagsverk morgen og aften, levere ut dynamitt og
redskap, å stikke og måle opp akkorder. Det gjaldt
f. eks. å kontrollere at tunnelen var sprengt i fullt
profil. For kontroll av tunnelprofilet brukte vi en mal
av trelekter, en lekter i midten og en annen lekter,
som kunne svinges rundt profilet i taket for å kontrollere at det ikke stakk fjell ut i profilet. Målingen
ble foretatt i dårlig belysning med små tunnellamper,
og det var derfor lett å ha noen løse ender på lekteren
som kunne bli huket av når målingen foregikk. Man
var derfor nødt til å stoppe målingen flere ganger for
å kontrollere at alt var i orden og at malen ikke var
forkortet. Når arbeiderne så at ingeniøren passet på,
gikk det som regel greit.
I påsken reiste overingeniøren bort. Jeg skulle bli
alene tilbake og ha ansvaret for at alt gikk som det
skulle. Min eneste oppgave skulle være å ta med fire
mann og rense skinnegangen så den var fin til over
påske.
Jeg gledet meg til å bruke skiene i helligdagene, og
lese litt om kvelden.
Første natt ble jeg vekket kl. 2 og bedt om å komme
ned i en av brakkene for nå holdt de på å drepe hverandre.
Jeg kom ned i et 12-mannsrom,og der var det moro.
Border og benker var veltet, kopper og kar var knust,
noen spilte kort og noen sloss.Da jeg kom inn var det
FOSSEKALLEN
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noen som sa at nå skulle de ta den nye ingeniøren, og
en annen som sa, at hvis de rørte den nye ingeniøren
så skulle han ta seg av dem. Jeg ble der en stund, men
så snart at det var håpløst å gjøre noe og gikk og la
meg igjen.
Kl. 5 ble jeg vekket på ny. Jansen hadde satt seg i
en balje med kokende vann. Han så ikke bra ut. Jeg
fant noe eggolje og smurte ham med, og spurte om
det gjorde vondt? Jo, det kleia litt, svarte han. 8 år
senere traff jeg Jansen igjen som bas i Aura. Nei, sa
han, se der har vi lille Svanøe. Ja, nå er du vokst og
blitt stor.
En dag kom det bud om at det var skjedd en ulykke
i tunnelen. En eller flere hadde fått sprengladningen
over seg, men de levde ennå. Jeg fikk i oppdrag å ta
imot dem. Jeg gikk opp i brakken og fortalte konen at
det var noe galt og at de kom med ham om en stund.
Noe sykehus hadde vi ikke, men vi hadde likevel
reservert et brakkerom for ulykker. Det ble gjort i stand
senger og varmet vann og så var det å vente. Litt etter
kom de med ham. Hele mannen var full av stein.
Konen tok det rolig, men en liten datter på 3 år var
helt fortvilet. Da moren skulle trøste henne, sa hun
bare at det ikke var så farlig. Pappa hadde bare vært
ute og sloss, han ble snart bra igjen.
Dr. Møinichen bodde på Myrdal i den andre enden
av tunnelen. Han kom så snart han kunne, og gjorde
sitt beste, men han beordret mannen sendt til nærmeste sykehus så snart som mulig. Nærmeste sykehus
lå på Voss, 50 kilometer vekke, og veien var i vårløsningen. Det var ikke mulig å komme fram med hest.
Jeg fikk beskjed om å skaffe 12 frivilligesom kunne
skiftes med å bære ham den lange og dårlige vei til
sykehuset på Voss. Det var ikke vanskelig å skaffe 12
frivillige, som på denne måte kunne få en betalt ferie
til utenverdenen. Jeg møtte tidlig neste morgen for å
se transporten vel av gårde. Til min forbauselsemøtte
en helt annen gjeng av frivillige.Det viste seg at den
første gjeng hadde solgt sine plasser til den nye gjeng
for god betaling.
Etter flere dager kom transportgjengen endelig tilbake igjen, bleke og elendige og pengelense, og meldte
seg til arbeid. De fortalte at de var kommet vel fram
til sykehuset, og at sykehuset hadde tatt godt imot
deres sårede kamerat. Så hadde de alle gått til et hotell, ranglet bort alle pengene og hatt det forferdelig
moro.
En kontormann som var med på ferden kom også
tilbake og fortalte det samme som de andre. Han
hadde tilkalt sine venner på Voss, og de var gått til
et annet hotell. Klokka 12 ramlet kakkelovnen ned,
og etter det husket han ingen ting.
Arbeideren kunne ikke reddes, han døde på sykehuset.
Hadde dette hendt i dag, ville enken ha fått god
økonomisk støtte. Hun fikk nok litt hjelp av kameratene, men det var bare en brøkdel av hva hun ville
fått i dag.
I Myrdalen var det et gjeng på 40 finner. Hver lørdag var det fest og slagsmål,og søndag morgen var det
mange blide og blodigeansikter å se.
Det var harde karer, og flinke og dyktige arbeidere.
Når akkordseddelen var i orden, kunne en være sikker
på at arbeidet ble solid og ordentlig utført. Det var
mange harde jobber, som f. eks. å tippe steinvaggen
utenfor tunnelen om vinteren, ofte i storm og snøfokk,
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så arbeideren måtte passe seg for ikke å blåse ut for
tippen. Men da viste finnene hva de dudde til, de ga
aldri opp.
I alminnelighet var det ikke tilliatt å ha brennevin
i brakken, men hvis det var en særlig anledning, f. eks.
at en større akkord var ferdig og oppgjort, hadde arbeiderne anledning til å kjøpe brennevin gjennom kontoret. Brennevinet ble oppbevart på kontoret, og til
festen ble det så utlevert et passende, antall flasker.
Når det var drukket opp, sendte de opp deputasjoner
for å be om mer brennevin, og det fikk de også, hvis
de så noenlunde bra ut. Men ble det for galt, fikk de
ikke mer.
Ja, slik var det i Gravehalsen. Det var en god ordning, som arbeiderne også var fornøyd med.
Men når det kom fram til våren og sommeren med
lyse netter, så gikk det an å komme fram på ski over
fjellet var det en del som forsøkte å srnugle brennevin
over fjellet. Det var en god forretning, for smuglerne
eller «langerne»,som vi kalte dem, tok seg godt betalt.
Det ble nok ofte min jobb å gå på fjellet utover kveldene og forsøke å få dem vekk. De lurte meg nok
mange ganger.
Det var forresten ting som var verre enn brennevin,
som f. eks. hårvann. Jeg husker en barber som levde
av å selge hårvann. Han solgte bare en flaske om
gangen. Flaske nr. 1 solgte han til dagens pris. Flaske
nr. 2 var dyrere, og senere steg prisen for hver flaske.
Vi fikk ham da vekk til slutt.
Utenfor kontoret fant jeg en morgen en pakke. Den
viste seg å inneholde en ny arbeidsbukse,6 fl. hårvann
og noen flasker saft. Vi bekjentgjordeat vi hadde funnet en pakke, og noe senere kom en av våre beste
arbeidere og fortalte at pakken var hans. Den samme
arbeider kom en kveld opp til meg og spurte om han
kunne få låne «den bitte, lille hensten» for å hente
en «bitte liten flaske». Det skulle visst være dans i
brakken. Jeg lot ham få hesten, men jeg tviler på at
flasken ble hentet.
Men det var nok de færreste som kunne følge ham
når han langet milevis innover fjellet med en bør på
50 å 60 kilo på ryggen.
Det var denne banningen. Hjemme i Lyder Sagens
gate i Oslo hadde vi lært at fyll og banning det var
helt unødvendig. Lyder Sagens gate lå dengang i utkanten av bebyggelseni Kristiania, slik at det var sammenhengende jorder og akre over Kirkeveienog videre
oppover til åsene ved Holmenkollen og Frognerseteren.
I Lyder Sagen bodde 8 å 10 familier med noe sånt som
8 barn hver, så det var en masse unger. Det hendte
at vi så en full mann som kunne holde det gående til
politiet eller «kosten», som vi kalte ham, kom og tok
ham.
Men i alminnelighet var det fredelig i Lyder Sagen.
Jeg kan se foran meg hvordan en masse unger var
samlet på jordene hvert ettermiddag. Noen lekte i
dammen, noen var indianere eller riddere, noen slo
ball, eller sparket fotball, men drikking eller banning
det forekom ikke.
Banningen i Gravehalsen var derfor noe nytt for
meg. En dag .kom overingeniøren til meg og sa at arbeiderne mener at den nye ingeniøren han må være
en leser, for han banner jo ikke.
Jeg forsto at jeg måtte lære meg å banne jeg også,
men det passet liksom ikke for meg. Jeg gikk og hørte
på arbeiderne, og i stillhet lærte jeg utenat en lengre

regle. Jeg satte også inn litt nytt her og der, så jeg
håpet det skulle greie seg.
Våren 1905 kom direktør Strøm selv opp til Gravehalsen. Han ville selv stikke linjen fra tunnelen og
'nedover til Opset stasjon, og jeg fikk ordre om å hjelpe
ham som stikningsgutt. De var mange lag som arbeidet nedover på linjen og de moret seg når den nye
ingeniøren sprang fram og tilbake med stikk og målestenger, mens Strøm kommanderte meg i øst og vest.
Han kunne bruke munn og banne vel så godt som
noen av arbeiderne. Jeg syns forresten det var moro.
Men en dag gikk det galt.
Vi holdt på å male en tangent. Jeg hadde merket
meg hvor punktet skulle være, men jeg hadde ikke
merket det av i marken. Da eksploderte Strøm. Nå
kunne han forstå hvorfor arbeidet gikk så dårlig. Det
kom av at han hadde dårlige ingeniører som ikke
gjorde som de skulle, osv. Da våknet jeg. Jeg stakk
fingeren ned der punktet skulle være, og sa, at punktet
det er der, og så leverte jeg min utenadlærte salve,
mens jeg bante Strøm sønder og sammen. Jeg holdt
på i ett kjør til Strøm sa: «Svanøe, De må ikke banne
slik.» Punktet ble kontrollert og var i orden, og selv
hadde jeg inntrykk av at jeg var på vei til å bli en
brukbar ingeniør. Det hele hadde foregått for åpen
scene, og arbeiderne hadde hørt at jeg kunne banne
like godt eller kanskje bedre enn dem, når jeg ville,
så senere behøvde jeg ikke å banne.
Strøm var forresten en utmerket mann. Det fortelles
at han hadde sloss på tørre never med en arbeider, og
at arbeiderne rev i stykker trøyen til Strøm. Da slagsmålet var over var de like gode venner, men da lønningsdagen kom ble arbeideren trukket for reparasjon
av trøyen.
I virkeligheten satte arbeiderne megen pris på
Strøm. Arbeidet gikk unna.
Ved århundreskiftet kalte anleggsarbeiderenseg selv
for rallare eller slusk, og var han riktig fin, kalte han
seg «en renhårig slusk».
J. Falkberget og mange andre har skrevet om rallarfolket, og Eeg-Henriksenog Diderich Lund har i 1933
utgitt et særtrykk om Rallarvisen av Hanna Lund.
Rallaren gikk på sine ben fra anlegg til anlegg. Jeg
møtte rallaren midt på vinteren når jeg gikk på ski på
fjellet mellom Odda og Røldal. Jeg var godt kledd
med ski og mat. Rallaren gikk i dårlige klær og dårlige
sko, men humøret var i orden.
Rallaren ville kun arbeide på akkord. Når han ble
tatt inn i arbeid, gikk han derfor inn i et akkordlag.
Han dominerte alle de andre, og lærte dem å snakke
et eget norsk-svenskeller svensk-norskspråk.
Når rallaren etter endt arbeid hadde kledd seg om
og møtte på dans i brakka, da var det ikke lett for
jentene å greie seg. Rallaren kom, så og vant.
Rallaren hadde det bra på arbeidsplassen,men forholdene i brakka var elendige.
På høyfjellet lå brakkene om vinteren under snøen
uten dagslys, så det var kunstig lys dag og natt. Når
man skulle inn i brakken krøp man ned gjennom en
tunnel. De var mange mann i hvert rom, og det værste
var at de lå i dobbelte køyer i to etasjer. Når en arheider ble inntatt i arbeid, fikk han kjøpe et ullteppe.
Så ble han anvist plass i en halv dobbeltkøyesammen
med en annen arbeider som han kanskje ikke kjente.
Det var ingen legeundersøkelseeller noen som spurte
om noen av dem hadde en eller annen sykdom.

Halmmadrassene var nå også så som så.
Brakkene var bedre i Hardanger enn i Gravehalsen,
og bedre i Aura enn i Hardanger, men det tok likevel
lang tid før brakkene fikk den standard de har i dag.
Ved lønningen var handelsmannen til stede og tok
sin del av lønningen, og når rallaren fikk utbetalt sin
del av akkorden hadde han penger i lommen og ingen
forpliktelser overfor anlegget. Han var fri som fuglen
og kunne gjøre hva han ville.
Det var da ikke så rart at de reiste vekk fra anlegger
og de elendige brakkene for å ha det litt hyggelig.
Det var en rallare på Bergensbanensom de kalte for
«greven». Han drev med store lag på 30-40 mann.
Hver gang en akkord var ferdig dro hele laget til Bergen og tok inn på Bergens beste hotell. En av laget
opptrådte som tjener for greven. Han gikk etter ham
og bar kufferten. På hotellet tok greven heisen mens
tjeneren sprang opp trappen. Etterpå møttes de i en
drink på værelset og godtet seg over spøken.
I Gravehalsen hørte jeg mye om hvordan det foregikk når rallaren kom til byen med lommene fulle av
penger.
Først kledde de seg opp, nytt undertøy, nye klær,
ny hatt og nye hansker, kanskje også en ny stokk. Det
måtte vel smake etter alt griseriet i brakka.
De tok inn på et fint hotell, og så begynte moroa.
Noen dager gikk det bra, men så kom de på en festlig
rangel, pengene tok slutt, og så var det å selge eller
stampe det nye utstyret, ta på de gamle fillene og begynne og arbeide igjen.

Frå Rana

Irt.

Avslag på 13,13 MW ved Ø. Røssåga.
TEKNISKFRAMSTEG
Då det fyrste toget rulla på Jærbana, sat
gamle Gurine på ein haug og røykte og venta
på eventyret som skulle koma. Det var skråtobakk ho brukte å karva i pipa. Då toget
kom pesande ut av ein tunnel nokre hundre
meter bortanfor der Gurine sat, vart ho
opp i under av all røyken som velta ut. —
Du store verda! D e r står ikkje ein kvartrull
lenge! sa ho.
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Om tåke- og
frostrøykproblemer
i et vassdrag
UTARBEIDET

VED

ISKONTORET

De fleste vassdragsreguleringer Dampmengde g/m3 0,94 1,34 2,15 3,16 4,57 6,51 9,14 12,67 17,36 23,52 31,51
20 — 15 — 10 — 5 0
5
10 15
her i landet består i at flomvannet Lufttemp. ° C—
20
25
30
fra vår til høst holdes tilbake i maEn grafisk framstilling av dette er vist på fig. 1.
gasiner for å slippes i løpet av lavvannsperioder i vintermånedene.
50
Dette medfører at større elvepartier, og delvis også deler av gjennomstrømte innsjøer, som før var
årvisst islagte, kan bli gående åpne
'Et
-- 40
hele vinteren eller få isleggingstida
forsinket. Fra flere hold blir det
hevdet at hyppigheten av tåkedan§, 30
nelse senhøstes og om vinteren blir
betydelig økt p. g. a. en regulering,
og at dette medfører ulemper av
forskjelligeslag. Det virker på helzo
sen og det blir klaget over skader
på eiendom som f. eks, fuktighet i
hus og lagerbygningerp. g. a. inn10
trengende tåke, og det nevnes også
sterk nedriming av skog, kanskje
også nedising av tilgrensende dyrket mark med isbrann o. a.
10
20
30
Av de forskjellige tåkeslag som
-30
-20
-10
0
40
endrede isforhold kan tenkes å ha
Lufttemp.
innvirkning på, kommer først og
Fig. 1. Maksimal
dampmengde
i g pr. m3 ved 760 mm lufttrykk.
fremst på tale den såkalte frostrøyk
og muligens også andre tåkeslag, f.
eks. strålingståke, blandingst 'cikeosv.
Inneholder luften mindre damp enn den kan oppta
ved samme temperatur, foregår fordampning fra vann,
1. Litt om fordampning og
snø eller is og fra all fuktig grunn som luften kommer
konclensasjon.
i berøring med. Når den angitte grense er nådd sier en
at luften er mettet med damp.
Luften inneholder alltid vannNår mettet luft oppvarmes, kan den oppta mer
damp, og jo varmere den er, desto
damp, og når den blir avkjølt avtar evnen til å holde
mer damp kan den oppta. Men evpå vannet og overskuddet skilles ut som fine dråper
nen til å oppta damp øker imidler(skyer, tåke) som siden kan gi nedbør. Tåke er i de
tid hurtigere enn temperaturen.
fleste tilfelle ikke annet enn en sky nede ved bakken.
Ved 760 mm trykk kan 1 m3 luft
Vanndamp kondenseres på støvkorn, saltpartikler, foroppta følgende dampmengde ved
brenningsprodukter eller andre faste partikler som allde forskjelligetemperaturer:
b.

•• • • •• • • • • • •• • • • • • • • •
• • • • • •••• • ••• • • •• • • • • • • •••• • • • ••••• • • • • • • • • • ••••• • •• • 19
FIENDSKAP
Ei kjerring på ein gard sør i Rogaland var kjend for å vera svært knipen, og det drengene fekk å eta til
middags var nå så som så. Ein dag
skulle husbonden og eine drengen
vøla grisebingen, men der gjekk
purka til åtak på drengen.
Hu' liga visst ikkje deg! flirte
bonden.
De' va'kje å venta heller.
Tenk på all den maden eg he' ede
opp for 'na! svara drengen.
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Det er ingen fåre på ferde, sa
lækjaren til pasienten, eg har hatt
same sjukdomen sjølv.
Det er mogeleg, stunde pasienten, men De hadde ikkje den
same lækjaren.
Ærleg nok, men

Er guten ærleg, spurde forretningsmannen mora som ville ha
visargutposttil son sin.
ja då, men han veit godt kva
forretning er for noko.

Læraren fortalde eleven at det
ikkje fanst noka orsakingfor at han
var dårleg til å stava: — Du skal slå
opp i ordlista kvar gong du er i tvil.
Så enkelt er det.
— jamen lærar, svara eleven, eg
er då aldri i tvil.
Ein god ting kan ein i alle fall
seia om fjernsynet: di dårlegare programmet høver for borna, di rolegare sit dei.

tid finnes i store mengder i luften. Uten kondensaSlidrefjord var åpen og det lå tett tåke i dalen.
sjonskjerner foregår ingen kondensasjon.
Vanntemperatur ved utløpet av fjorden var 2.5 ° C.
Av tabellen foran kan en se at når f. eks. mettet luft
Også over Strandefjord ved Fagernes var det mye
av 25 ° C blir avkjølt til 15 ° C utfelles det 10.85 g
tåke. På Fagernesog i Østre Slidre var det strålende
nedbør pr. ma luft, mens det, når mettet luft av
vær og ingen tåke.
— 5 ° C avkjøles til — 15 ° C, utfelles bare 1.82 g
Daler som får tilførsel av luft fra høyfjell gjennom
nedbør pr. m3 luft.
sidedaler får ofte blandingståke.
En luftmasse overmettes på flere måter, både ved
T. eks. ved Nesbyen hvor Rukkedalen munner ut
avkjøling, ved fordampning fra en tilgrensende vann- kan det dannes slik tåke under kaldt vintervær, selv
flate og ved blanding med en annen luftmasse.
om Hallingdalselva er helt islagt. Luftens temperatur
i Rukkedalen synes å spille en vesentlig rolle for en
slik blandingståke.
2. Avkjøling av luftmasser. Forskjellige
tåkearter.

Blandingståke.

Om vinteren hender det ofte at kald luft siger ned
langs dalene og etter elveløpet. Både vannet og den
kaldere luften søker til de laveste steder i terrenget.
Den kalde luften og den varmere fuktige luften i
dalen vil da blandes på forskjelligvis, og blandingens
temperatur og vanndampinnhold på et område vil da
bli et middeltall av blandingens bestanddeler.
Da den maksimale dampmengde pr. m3 ikke er
noen lineær funksjon av temperaturen( se fig. 1)
kan det hende at blandingen på enkelte steder blir
overmettet og at en del vanndamp kondenseres som
tåke. Virkningen av denne prosess er i alminnelig
liten, men i forbindelse med avkjøling p. g. a. utstråling kan den være meget effektiv.
En slik tåkedannelse ble observert over Vangsmjøsa
den 30. november 1961 (se foto fig. 2).
Fig. 3. Blandingståke i Valdres, Vestre Slidre 1. desember 1961.

Utstrålingståke

Fig. 2. Tåkedannelse over Vangsmjøsa 30. november 1961
kl. 1600.

Den 30. november var det stille, klart vær, lufttemperatur — 14 ° C og ingen tåke på fjellet ved
Utrovatn. I dalen ved Vangsmjøsa var det litt dis,
lufttemperatur nær 0 ° C. Sjøen var åpen og ingen
tåke på den øverste del. Et svakt SW-luftdrag førte
kald luft over Vangsmjøsa gjennom en sidedal ved
Grindaheim og et tett tåketeppe lå over sjøens
midterste parti.
Vanntemperatur ved utløpet av Vangsmjøsa var
ca. 3 ° C.

og andre tåketyper.

Et annet slag tåke dannes når forholdsvis fuktig luft
nær jordoverflaten avkjøles p. g. a. utstråling. Luftens
fuktighetsgrad øker da når temperaturen stadig synker.
Varmetapet ved utstråling er størst når det er klar
himmel uten skyer, det er da tørr luft i høyden. Denne
tåkeart er typisk i innlandet om høsten og i den første
del av vinteren. Luftlaget nær vannflaten i åpne sjøer
og elver får da foruten varmetap ved avkjølingenogså
tilført rikeligfuktighet.
Et eksempel på utstrålingståke var det i Suldal under en befaring 1. mars 1962. Om morgenen kl. 800
ble det observert utsrålingståke (se foto fig 4). Det var
stille, klarvær og lunfttemperatur — 14 ° C. Kl. 900
kom sola opp og tåken forsvant.

Under en befaring fra Vangsmjøsa gjennom Vestre
Slidre den 1. desember 1961 ble det observert sterk
blandingståke (se foto fig. 3).
Det var klart, lufttemp. — 2 ° C ved Grindaheim og ingen tåke over selve Vangsmjøsa. Bare i
utløpsoset lå det tette tåkebanker. I Begnadalen ved
Tveit var det lett dis og lufttemperatur — 12 ° C.

Fig. 4. Strålingståke i Suldal 1. mars 1962.
FOSSEKALLEN
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«De er tre ting som må til for at det skal bli tåke
i Suldal,» fortalte kaptein Vårvik. «Det må være
stille i dalen, det må være kald luft og det må ikke
være sol. Altså er det helst om nettene denne tåken
dannes og forsvinner om dagen når sola kommer
fram. Om høsten og første del av vinteren skinner
ikke sola i dalbunnen, og da kan tåketeppet bli liggende flere dager. Tåken fortsettes ytterligere over
den åpne elva nedenfor. Når Suldals-lågen islegges
blir det mindre tåkeplage.»
Sent på høsten og i første del av vinteren kommer
kuldeperioder med rolig, klart vær. Større landområder får da stor tåkehyppighet, særlig langs avløpet
fra store innsjøer, f. eks. Mjøsa, Storsjøen i Rendal,
Randsfjord, Krøderen o. a.
Slik tåke er mest plagsom i dalbunnene og over myrstrøk og sletteland. Over skrånende terreng dannes
ikke strålingståke.
Langs åser og fjellsider kan det også dannes tåke
p. g. a. avkjøling ved trykkfall, den såkalte fjelltåke.
Denne avkjølingsprosessspiller forholdsvis liten rolle.

vannet, og enkelthetene i bevegelsenkunne tydelig
skjelnes. Nærmest vannflaten selv var det et tynt
«tåkeskikt».Dette laget ble feid bortover vannflaten
av vindstøtene, i likhet med drivende, finkornet
snø. Det ble stadig ført små tåkedotter til værs av
små «mikrosykloner»og en kunne tydelig se hvordan tåken ble revet i stykker av den hvirvlende
luft, ført bort og derved hurtig oppløst.
Iakttakelsen ga en utmerket anledning til å følge
luftbevegelsen hvor fordampningen og transporten av
vanndamp foregikk.
Et annet eksempel på frostrøykdannelse er hentet
fra Nea ved Flora den 14. februar 1962, fig. 6.

Frostrøyk.

Når mye kald luft liggerover åpent vann, vil et tynt
luftskikt nærmest vannoverflaten oppta både fuktighet
og varme fra vannet. Luften blir mettet med et metningstrykk svarende til vanntemperaturen. P. g. a. oppvarmingen vil det oppstå svakt oppstigende luftstrømmer, som bringer den mettede luft opp i kaldere luft
og en del av vanndampen kondenseres.Det ser ut som
det ryker av vannet, og fenomenet kalles derfor for
frostrøyk eller sjørøyk. Et eksempel på et slikt fenomen gir et foto fig. 5, som viser frostrøyk over Suldalsvatn på et sted mellom Suldalsporten og Helganes.

Fig. 6. Frostrøykdannelse i Nea den 14. februar 1962 kl. 1300.

Den 14. februar 1962 kl. 9 var det i Tydal pent
vær, lett bris fra E, lufttemperatur — 15 ° C. Nea
gikk for det meste åpen. Vanntemperatur i utløpskanalen fra Nea kraftverk var 0.19 ° C, ved Aune
limnigraf 0.13 ° C og ved Bjørnhølen 0.02 ° C. Det
var ingen tåke i dalen. I Flora kl. 13 var det meget
svakt Se-luftdrag, klar himmel og solskinn, lufttemperatur ved Hegset bru var — 8 ° C og ved Ørås
ca — 6 ° C. Der hvor solen skinte over Nea kunne
man se at det «røyk» av vannet.

Også her var det mest iøynefallende alle de små
«sykloner» som ble dannet over vannflaten. Hver
hvirvel suget frosttåken inn ved foten i ganske tynt
lag og den oppstigende strøm av forskjelligestørrelser
beveget seg oppover, de øvre parter raskere enn de
lavere. Rotasjonen gikk over til mer uregulær, turbulent bevegelse. Tåkedottene ble ført til værs inntil
ca. 20 m over vannflaten, men etter hvert som den
Fig. 5. Frostrøyk over Sudalsvatn nedenfor Helganes.
kondenserte vanndampen kom høyere opp i den umettede luft ble den hurtig oppløst. Terrenget langs elva
Under en befaring 1. mars 1962 var det kl. 9 i var snødekket og snøen virket oppløsende på tåken.
Suldal stille, klarvær og lufttemperatur — 14 ° C. Den bredte seg bare inntil ca. 40 m innover land.
Fra Ørås og lengre nedover var Nea delvis islagt.
Suldalsvatn var åpent, men utløpsoset fra Helganes
og nedover var delvis islagt. Vanntemperatur i Fra de åpne partiene i solskinnet ble det observert lett
Suldalsoset var 3.14 ° C og det var tett tåke lenger tåkedannelse.
Frostrøykdannelsener alltid ledsaget av livlige vertinedover i dalen. Lenger oppover var det ingen tåke.
Svak bris kom fra N gjennom Suldalsporten. Etter kalbevegelser.
Intens frostrøykdannelsefinner sted når temperaturat solstrålene begynte å komme inn over sjøen, ble
det synlig «røyk» over vannet (i grenselagetvar det forskjellen mellom vann og luft er stor og luftens fukaltså en livlig tåkedannelse). I solsektoren ble tighet på forhånd ikke ligger for langt fra metningståkedråpene lett synligepå den mørke bakgrunn av punktet, og det kan da kondenseres mye vanndamp og
10
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dannes meget tett frostrøyk. Skal frostrøyken bre seg
utover som tåketeppe, må det være et stabilt luftskikt
til stede. F. eks, hvis det er svak vind og det kalde luftlaget er forholdsvis grunt og det ligger varmere luft
over (temperaturinversjon), vil de oppstigende strømmene bremses i høyden og hele kaldluftlaget kan bli
fylt med tåke. Slike tåketepper forekommer ofte over
åpne innsjøer og større elver om høsten og første del
av vinteren.
Alle de omtalte prosesser kan dels virke sammen,
dels motvirke hverandre, og det er ikke alltid lett å
finne alle de faktorer som leder til kondensasjon og
tåkedannelse.

Underkjølte vanndråper som driver med tåke, setter
seg som rim på trær og andre ting på den side som
vender mot luftdraget. Foto nr. 9 viser en del eksempler på rimdannelse langs elvebredder og et tykt rimlag
på en bru i Hallingdal.
Er luftdraget meget svakt og kulen sterk, kan tåkerim være meget plagsomt. Den legger seg på frontruta
på biler, på husveggero. 1. Et kaldt tak (av bølgeblikk
eller eternitt) kan lett gi fim på undersiden.
(Fortsettes side 15.)

3. Dannelse av tåkerim.

Avkjølingen er den viktigste årsak til at vanndampen i luften blir overmettet. Så snart overmettingen
inntrer, vil det foregå kondensasjon.
Når overmettingen forekommer ved kuldegrader
dannes det underkjølte vanndråper og iskrystaller.

„

Som kjent er damptettheten
ved metning større
over vann enn over is. Hvis E og E er metningstrykk av vanndamp
i mb henholdsvis
over vann og
is, så er Ei / E i 0/0 ved forskjellige temperaturer:
0 —5
ca. 10095

Lufttemp. °C
Ei
0/0

—10 —15 —20 —30 —40
90
86
82
75
68
Fig. 8. Barduelv, 2. november 1951. Rimdannelsen

over isen.

Settes tabellens verdier opp grafisk framkommer
følgende kurve fig. 7:
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Fig. 7. Metningskurve
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Lufttemp.

.-30
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over is.

Både underkjølte vanndråper og iskrystaller forekommer normalt i tåke ved temperatur under 0 ° C.
Fordampning ved sublimasjon fra en isflate opphører
når dampen har fått en viss tetthet, men fordampning
fra en vannflate i nærheten fortsetter, da det ennå
ikke er oppnådd metning i forhold til vann. Resultatet
blir overmetning i forhold til is, og dampen fra vanndråpene vil kondenseres som is på iskrystallene.
I en klar natt blir både jordoverflaten og de nærmeste luftlag avkjølt ved utstråling, men bakken mest.
Luftens fuktighet kondenseres da på grasbakken som
duggdråper. Er luften fuktig og temperaturen meget
lav, kondenseres luftens fuktighet som nm — fine iskrystaller på trær, busker og også ofte på snøen. Et
eksempel av rimdannelse over isen er vist på fig. 8.
Som kjent er sublimasjonsvarmen ca. 680 kalorier
pr. gram. Rimdannelse frigjør store varmemengder som
kommer luften til gode, dens absolutte fuktighet i det
nederste lag avtar og dette motvirker på den måten
tåkedannelsen.

Fig. 9. øyen bru i Hallingdal 18. november 1952. Tykt rimlag
på brua. Det var stille vær, klart og lufttemp. —12 ° C.
FOSSEKALLEN
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Glomfjord
kraftverk
og Als
Glomfjord
„›,•
Litt historikk

først.

Før reformasjonen var det erkebiskopen i Nidaros som var eigar
av Glommen gard, då overtok Kongen. Sidan var den på mange hender. Utbygging av fossane kom 1:)1
tale alt føre hundradårsskiftet.
Lensmann Tonseth og kyrkesongar
Sivertsen, Meløy, kjøpte Fykanfossen i 1898 for kr. 120.00, med
i kjøpet var og tomt til mølle, som
dei hadde tenkt og setje opp nede
ved sjøen. Det vart ikkje bygd
mølle og desse to selde rettane sine
til andre. Det var ikkje store summar som vart betalt for fossefalla
på den tid. Endå mindre vart det
på han som hadde indre Glomengarden saman med broren. Broren
reiste til Amerika og selde sin del
til den som hadde teke over Fykanfossen. No viste det seg at berre
namnet til han som reiste til Amerika sto på kjøpekontrakta til brørne, og den nye eigaren overtok heile
garden. Han som retteleg var eigar av halve garden leigde sidan
heile garden av den nye eigaren,
dette og var kring hundradårsskiftet.
I 1912 vart so «Glomfjord Aktieselskab» skipa og arbeidet med utbygging av kraftverket tok til
straks. I åra framover var det
mange planar om fabrikkverksemd.
Verdenskrigen kom og alt var
usikkert, først våren 1920var kraftverket ferdigt. Staten hadde då
overteke det for 2 år sidan. Glomfjord Smelteverk A/S skulle bruke
krafta til sinksmelting, men dette
selskapet gjekk konkurs og måtte
stogge. Staten overtok dette og,
men selde seinare til A/S Haugvik
Smelteverk som dreiv aluminiumsproduksjon.
Då krigen kom vart tyskarane
interesserte og A/S Nordag sette
seg føre å byggeut eit mykje større
kraftverk i Glomfjord for å skaffe
kraft til stor aluminiumsproduksjon. Mykje vart gjort av denne utvidinga under krigen, men alt sto
halvferdigt i 1945.

12
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Etter krigen var det tanken å
føre krafta vekk frå Glomfjord og
bruke den til det påtenkte jernverket. Då hadde Glomfjord vorte
eit
kraftstasjonsområde berre,
men so kom Norsk Hydro inn i bilete. 1. juli 1949 tok salpeterfabrik,
ken til med produksjonen og no er
Glomfjord ein travel fabrikkbymed
om lag 2000 innbyggjarar. Då er
medrekna både dei som er ved kraftverket og produserar krafta og dei
som er på fabrikken og konsumerar den. Det er to samfunn dette
og dei bur ikkje på same stad, det
er eit par kilometer mellom, men
dei er nær knytte til kvarandre.

v

,

•

Fjellheisen.
Glomfjord
ligg i ei gryte so for at folk
der skal få kome lettvint til «fjell og fri
natur» er det byggt ein stolheis. Denne går
både somar og vinter og det er vel den
billegaste heis i landet, det kostar 25 øre
for turen. Frå fjellet der er det eit flott
utsyn, nedover
til fabrikkstaden,
utover
fjorden og til fjella rundt om.

Administrasjonsbyggettil Norsk
Hydro i Bygdø Alle 2, med generaldirektør Østby er øvste leiinga
for fabrikkverksemdaog Vassdragsvesenet med generaldirektør Roald
på Drammensvegen20 er øvsteleiinga for kraftprodusenten. I nr. 1.

,
Glomfjorcl

krctftstasjon.

lpeterfabrikk

Glomfjord.

Direkvør Bjørgum.

for 1963 av «Fossekallen» var det
bilete av desse to. Her i Glomfjord
er det direktør Bjørgum og driftstyrar Ervik som er sjefar.
Direktør Bjørgum er 50 år gamal.
Foreldra er trøndarar, sjøl er han
fødd i Mosjøen, men har flakka
mykje om, men reknar seg for nordlending. Han er kjemiingeniør frå
1939 NTH, var so eit halvt år assistent på høgskulen. Deretter i
Glomfjord frå 1940 til 1947, då var
han eit års tid i Eydehamn, men
kom så hit til Glomfjord då Norsk
Hydro tok til med anlegget her. Si-

Kraftstasjonen

og Fykanvatn

dan 1958 har han vore direktør og
øvste sjef på fabrikken.
Då eg spurde han om kraftverket og fabrikken kjem godt over,
eins, svara han med eit absolutt ja.
«Ervik er meget lett å ha med å
gjøre, og det er et godt samarbeid
med kraftverket, det vil jeg ha
sagt,» seier Bjørgum til slutt i samtala.
Driftstyrar Ervik er fødd i Måløy i 1930. Han tok realskule i Måløy, artium på Firda off. landsgymnas og eksamen på elektroavdelinga på NTH i 1954. Etter eksamen
vart Ervik vit. ass. i faget elektromaskinbygging ved Høgskulen.
0

0

G

0

0 0

0 G

i bakgrunnen.

Hausten 1957 slutta han der og
tok til i den dåverande Kraftverkavdelinga. Etter eit år her vart han
driftsingeniør ved Glomfjord kraftverk, og sidan 1961 har han vore
driftstyrar der.
Eg spurde Ervik kor han lika seg
nordpå. Han svara: «Heile huslyden trivst godt, kona er frå Gausdal og vi har tre born, det er Glomfjord som er vår heimstad no.»
«Hobbies, har du det?» «Eg er glad
i song og musikk og er aktivt medlem både i songkor og orkester her.
Elles likar eg å fiske og ruslar
gjerne kring i fjellet med fiskestang
når eg har tid.»

0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
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Ein av veteranane i Glomfjord

Driftsstyrar Ervik.

Petter Jakobsen, er ein av vete,
ranane på kraftverket. Han har
nyleg gått av med pensjon, men er
frisk og kjekk og går so lett som
ein ungdom. Han tok til på kraftanlegget kl. 13.00 den 13. februar
1913, det er altso over 50 år sidan.
Driftsassistent Haugan fekk tak i
han og vi drakk kaffi saman i heimen til Haugan. Jakobsen hadde
mykje å fortelja om kraftverket og
om Glomfjord. Han er fødd og oppvaksen litt lenger ute, men i same
heradet, altså Meløy. Det var hardt
arbeid første tida, alt måtte •berast
på ryggen og det var eit felt slit.

Triste hendingar var det og, i Djupdalen gjekk eit snøras og 4 mann
miste livet. Ein annan gong drukna
ein som skulle gå ombord i båten
mellom kraftverket og Glommen
frå ein småbåt. «Det var et fælt syn
som møtte oss i Djupedalen og det
var ei trist drukningsulykke, men
slik er nå engang anleggsarbeidet,»
seie Jakobsen.
Fortenesta var lita første åra.
«Det tok til med 35 øre timen, og
slutta med lønsklasse 11, Kr. 20 200
pr. år.» Han vart brettvakt i 1922
og maskinmeistarassistent i 1949. I
mellomtida hadde det vore ei stille
FOSSEKALLEN
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brukt tid på å komme til fordi det må utvises forsiktighet.
Det må gjøres en del
forandringer
med ferjeleiene.
Dette arbeidet vil bli gjort i sommer, så inntil videre
vil det ta litt tid med anløpene.
Men ellers så har alt hittil virket tilfredsstillende.
— Publikum
har reagert over billettprisene, og at frakt for bil er eksklusive sjåffør, ser vi, og viser til at med Misværfer jen er sjåfføren inkludert i bilfrakten.
Dir. Øi bekrefter
forholdet
med Misværferjen,
men billettpriser
og frakter for
«Gildeskål»
er fastsatt av Veidirektoratet.
Meningen
er nå at man skal få en noenlunde ensartet ordning for hele landet, og
prisene er her lagt opp etter denne planen.
Noen familiemoderasjon
med ferjen i likhet med lokalbåtene
gis heller ikke, slutter dir. Øi.

NYE

TREKK
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BYBILDET

FRA GLOMFJORDPOSTEN
SOMAREN 1963
M/F

«GILDESKÅ.L»
I

FARTEN

Lørdag i forrige uke ble mlf Gildeskål
satt inn i trafikken mellom Bodø og Sund.
Lørdag og søndagsturen
gikk ferjen i den
ordinære
lokalruten.
Først mandag
gikk
den inn i den oppsatte ferjeruten,
og det
er ennå litt tidlig å uttale noe om trafikken, sier dir. Helge Øi i Saltens Dampskipsselskap
til Glomfjordposten.
Men alt
første tur til Sund lørdag ble det fraktet
13 biler. Ferjeleiene er imidlertid
ikke helt
tilfredsstillende
enda, slik at ferjen har
000000

At noe hadde skjedå innen kommunikasjonssektoren
kunne en tydelig se her i
Glomfjord
mandag,
da noen store transportbiler fra endel Bodøfirma
kjørte opp
på torvet. De ruvet godt i landskapet
og
vitnet om at nå var vårt distrikt endelig
knyttet til landets øvrige veinett. At denne
tilknytning
foreløpig skjer ved en ferje får
vi finne oss i — og være glad til — sålenge der ikke er andre alternativer.
Vi
håper bare at den videre planlegging av —
og videreføring
av kystriksveien
ikke med
dette stopper opp. For det endelige målet
må og skal være fast veiforbindelse
med
riksveien og landet forøvrig.
Vi vet at det ukentlig vil bli fraktet gods
og varer fra Bodø og sørover med tunge
transportbiler,
og trafikken
av personbiler

og andre kjøretøyer kommer sikkert til å
øke ganske betraktelig.
Men hva med veien? Vil den tåle denne påkjeningen.
Nedslitt, smal og uten grus på lange strekninger, må den sikkert bety en viss fare for
trafikkantene
— og den er lite representativ for de vakre bygder den snor seg
gjennom.

HVOR

LENGE

UTEN

TANNLEGE
Tannlege
Simonsen
sluttet
sin praksis
som tannlege i Glomfjord i begynnelsen av
juni, og for tiden stiger intet smerteskrik
opp fra den til alle tider så fryktede tannlegestol.
Men hvor lenge vil stillheten
herske i stolen?
Tannlegepraksisen
i Glomfjord
er privat, koplet sammen med skoletannpleien.
Lokalene eies av Glomfjord
Salpeterfabriker, og bedriften har forlengst tatt de nødvendige Skritt for å få en ny tannlege til
stedet.
Direktør
Bjørgum
opplyser
til
Glomfjordposten
at man har kontakt med
en tannlege
som er interessert
i å overta
stillingen
her, men det avhenger
litt av
hvorvidt vedkommende
får dette godkjent
som plikttjeneste
eller ikke. Bedriften arbeider
imidlertid
med saken, og skulle
det skje at det ikke lykkes å få ny tannlege hit innen rimelig tid, så har man en
annen løsning slik at helt uten tannlege vil
stedet ikke bli.
*
Blada nordpå siterar ofte Glomfjordposten, men dei vil liksom ikkje godta den
som blad sia den er stensilert,
vart det
meg fortalt.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

tid frå 1922 til 1927. «Då måtte eg frå å legge takstein til å slakte
livberge meg med all slags arbeid, kalvar. Eg var forresten den første

<

"t

som installerte elektrisk ljos i Meløy, ei av brakkane her var det
første huset som fekk ljos i heile
heradet.»
Mange minne strøymer på, ein
gong skulle dei prøve å skyte rakettar med liner etter opp på fjella
for å dra materiell til fjells. Dette
gjekk ikkje, dei måtte ta med tau
t41 og klive til fjells og feste stein i
tauet og fire det utfor, då gjekk
det. Det var ikkje lett å kome til
fjells før trappene kom, no er der
3000 trin frå sjøen og opp til

taksbasenget. Jakobsen har ikkje
berre vore i Glomfjord, som ung
gut arbeidde han ved Salangsverket, men det vart nedlagt.
Når ein pratar med slike karar
lærer ein litt om skilnaden på livet
ved anlegga før og no. Takk for
praten og velkomen opp på Drammensvegen20, når du kjem til Oslo
som du sa du skulle snart.
Første
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i Glomfjord.

Jakobsen

lengst

til venstre.

SN

«Du må vel ha litt publisitet her i vese,
net Strand so folk får greie på kven du
er?» «Jo det vil sikkert gjøre det lettere for
meg å komme i kontakt med folk så jeg
har ikke noe mot det». «Eg plar spørja alle
kvar dei er frå, det er eit gamalt godt
spørsmål når ein skal få litt greie på folk,
kvar er du frå?» «Jeg bruker å si jeg er fra
Trondheim,
men jeg var født i Aure på
Nordmøre
og foreldra mine er nordmøringer. Til Trondheim
kom jeg da jeg var
sju år og gikk folkeskole og gymnas der.
Til Oslo kom jeg i 1946 og da var jeg tjue
år.» «Du er altso fødd i 1925 so du er no
38 år?» «Ja, og jeg har da bodd lenger i
Oslo enn i Trondheim.»
«Ja då får vi seie
du er Nordmøring.»
«Kva slag skulegonge
har du sidan du
kom hit til Oslo då?» «Jeg begynte på universitetet
i 1946 og studerte geografi med
etnografi
og historie og så statsvidenskap
som var hovedfaget.»
«Du er både Cand.
filol., og eit eller anna i statsvitskap,
kva
heiter det du er i det?» «I det faget har jeg
magistergraden.»
«Å jøye meg, det var
ikkje småting, du har sikkert lerdom nok
til arbeidet ditt du då. Kva har du arbeidt
med sidan du var ferdig på universitetet?»
«Jeg begynte som foredragsholder
for FNsambandet,
var innom NTB og drev som
freelanser
journalist.
Siden har jeg vært i
departementene,
i Arb.direktoratet,
Sosialdep. og no siste åra i R-direktoratet.
Der
har jeg forresten
redigert Adminstrasjonsnytt
som dere i Vassdragsvesenet
også
kjenner.» «Korleis vil du legge opp arbeidet ditt då?» «Ja da vil jeg med en gang si
meg glad for at jeg har fått reise til Sverige
og studere hvordan dette arbeidet er orga-

PR
om
PRmannen
nisert der. I Vattenfallsstyrelsen
er det en
avdeling på ikke mindre en ti stykker som
steller med dette. En mann har ikke noen
mulighet
for å gjøre alt det som 10 stykker gjør der, men en kan bygge på erfaring
derfra.
Jeg har mange ting jeg har tenkt på,
film, trykksaker,
artikler og liknende.
Det
er meningen
å sette opp et f orslag og så la

de interesserte
se på hva som bør prioriteres av oppgavene.
Vassdragsvesenet
på et
frimerke for eksempel, noe slikt ville gjøre
det kjent. Nå vil jeg forresten si at Vassdragsvesenet
er kjent for sitt arbeid, men
litt mer publisitet vil ikke skade. Dette var
en bagatell, men her er mange store oppgaver som jeg gleder meg til å ta fatt på.»

SN.

Om frost . . . .
Forts. fra side
De landområder som oftest får tilførsel av luft fra
havet og store åpne innsjøer er mest utsatt for tåke og
frostrøyk. Hvorvidt et sted skal få slik plage eller ikke,
avhenger i stor utstrekning av de lokale værforhold.
(Lufttemperatur og temperaturinversjoner,luftens fuktighet, vindforhold o. a.). Av to steder som tilsynelatende ligger like utsatt, kan det ene få tåke forholdsvis ofte mens det andre ikke. Dette gjelder særlig
strålingståke og blandingståke. Terrenget har meget
stor innflytelse på tåkedannelsen, og en vurdering av
risikoen for frostrøyk på et bestemt sted må baseres på
erfaringer og observasjoner.
Iskontoret ville være svært takknemlig hvis noen
som leser dette, kunne gi oss nærmere opplysninger
om steder i våre dalfører som ofte er plaget av tåke og
rimdannelse. Dette vil kunne bli til stor hjelp for oss i
vår statistiske bearbeidelse og videre undersøkelse av
tåkeforekomster i våre vassdrag.

Det var stille, klart og lufttemp. — 22 ° C.

Oslo, 6. september 1962.
Edvigs V. Kanavin.

Barduelv 2. november 1951. Rimdannelse langs elvebredden.
FOSSEKALLEN
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Elektroniske regnemaskinerog deres anvendelse
Av siv.ing.
Systemanalyse

Rolf Høyer, SBP.

og prograrnmering.

Det ble i forrige nummer redegjort for hvordan de elektroniske
regnemaskiner
er oppbygget og hvordan
de forskjellige
organer
arbeider sammen
for løsning av en beregningsoppgave.
Det ble
vist hvordan
maskinen
selv er et svært «ubegavet»
instrument
idet den bare kan ufføre enkle aritmetiske
og logiske operasjoner.
Dens styrke ligger i at disse operasjoner
utføres så fantastisk
hurtig.
Enn videre innså man at maskinen
selv ikke eier hverken
fornuft eller konstruktiv
forstand, — den må minutiøst,
og til
den aller minste detalj, informeres
om hva den skal gjøre på
ethvert stadium av beregningsarbeidet.
Denne informasjon
lagres
i maskinens hukommelse,
og består av en serie instruksjoner
i en
kode maskinen
selv (egentlig dens kontrollorgan)
kan «forstå».
En slik informasjonsserie
kaller vi et program, — og når det er
skrevet i det sprog maskinen forstår, kaller vi det et maskinprogram.
Programmet
er i de fleste tilfeller utformet så generelt at man
ved hjelp av variable parametre
kan anvende vedkommende
maskinprogram
til å løse mange problemer
som er av tilsvarende
karakter.
Disse parametre
leses etter instruksjon
i programmet
inn i maskinen
før beregningsarbeidet
utføres.
Det er ofte en lang og arbeidsom vei å gå fra man får presentert et problem, og til det ferdige rnaskinprogram
er fremstilt og
man bare kan trykke på startknappen.
Arbeidet går gjennom flere
faser, av hvilke nevnes:
Formulering
og analyse av problemet
og innsamling
av data.
Konstruksjon
av «flow-chart».
Programmering
i et lett-kodningssystem.
Framstilling
av maskinprogram
(kotnpilering).
Test av programmet.
De avgjort vanskeligste
stadier i denne arbeidssekvens
er som
oftest de to første. For rent beregningsmessige
oppgaver må man
søke å komme fram til den løsningsmetode
som passer best for
regnemaskinen,
og denne kan ofte være vidt forskjellig fra den
som anvendes i praktisk beregningsarbeide.
Videre må beregningsproceduren
analyseres så den er holdbar
for de tallkombinasjoner
som kan tenkes å forekomme.
For rent beregningsmessige
oppgaver er imidlertid
disse problemer små sammenlignet
med vanskelighetene
som reiser seg under analysen av et administrativt
problem.
Administrative
rutiner utmerker
seg ved at problemet
under
analysen avslører et stort antall logiske valgmuligheter
og kombinasjoner som er vanskelige å overskue, og alle disse må nøyaktig
kartlegges. For å klargjøre gangen i en administrativ
rutine, tegner man opp systemet i form av et såkalt «flow-chart».
Et anskuelig eksempel på dette er vist i fig. 1 som visselig ikke har
noen relevans som problemløsning
for en regnemaskin,
— men
som viser hvordan menneskers
adferdsmønster
kan oppdeles i et
system av elementære
logiske avgjørelser.
Dette arbeidet kaller
man systemanalyse.
Når systemet er fullstendig
klarlagt, må det overføres til det
sprog regnemaskinen
kan forstå, og problemet
skal ikke være så
stort før det er praktisk umulig å formulere det direkte i maskinkode. Det er derfor for alle praktiske maskiner utviklet såkalte
lettkodningssystemer
som overlater til regnemaskinen
selv å utføre
rutinemessige
administrasjoner
av programmets
oppbygning. Dette
kan bestå i at maskinen selv administrerer
hvor de enkelte størrelser som inngår i programmet,
samt programmet
selv, — skal
lagres, samt at i stedet for at programmereren
selv bygger opp
kompliserte
aritmetiske
operasjoner
av maskinens
enkle elementære, kan maskinen
selv legge ut disse ved bestemte
signaler
skrevet av programmereren,
— såkalte makroinstruksjoner.
Oppbyggingen
av det endelige maskinprogram
besørges av maskinen gjennom et eget administrasjonsprogram,
en såkalt kompilator. Denne
prosessen,
— kompileringen,
avlaster programmereren en mengde tidskrevende
arbeid.
De aller fleste regnemaskiner
leveres med egne kompilatorer,
og dette regnes som en meget vesentlig del av maskinens
utrustning.
Det er gjerne utviklet et eget kodningssystem
for hver enkelt
maskintype,
endog er det gjerne specialkompilatorer
for hver
enkelt maskin, avhengig av hvilken anvendelse
den har og av
eierens egne kjepphester
når det gjelder kodning.
Det ble derfor fort åpenbart
at dete var til stort besvær for
personer
som måtte anvende
forskjellige maskiner
i sitt arbeid,
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idet opplæringstiden
er lang for å beherske et kodningssystem
elegant. Man innså at det var et behov for et internasjonalt
kodningssystem
som kunne
anvendes
på alle maskiner
og særlig
enkelte
av de store regnemaskinfabrikantene
gjorde meget på
dette felt.
De to kodningssystemer
FORTRAN
og COBOL var de første
som vant internasjonal
anvendelse.
Det første er spesielt egnet
for matematiske
oppgaver, og COBOL er et system som er spesielt tilrettelagt
for administrative
problemer,
dvs, oppgaver med
store datamasser
med lite beregning
og vesentlig logiske procedyrer. Disse systemer er mer omfattende
enn vanlige lettkodningssystemer,
— og kalles gjerne autokodesystemer.
Det autokodningssystem
som imidlertid ser ut til å bli det internasjonale
kodningssystem,
er ALGOL
(Algorithmic
Language)
som er utviklet av en internasjonal
komite. I 1960 ble dette system offentliggjort,
og kompilatorer
for ALGOL — 60, med et
suplement
vedtatt i Roma i 1962, blir nå fremstilt for de fleste
maskintyper.
ALGOL er et velfundert
system som i de få år det
har eksistert, har fått stor anvendelse.
Definisjonene
og språket
selv er i engelsk, og et program skrevet i ALGOL kan meget
lett overblikkes og kan virke som et detaljert flow-chart.
Fordelene ved å anvende ALGOL er at programmet
blir lettlest
og selve kodningen er vesentlig lettere å utføre enn med et vanlig
lettkodningssystem.
Ulempene
ved det er at maskinprogrammet
blir mer komplisert
enn ved «håndkodning»
og ved bruk av
mindre
omfattende
kodningssystemer,
noe som forlenger beregningstidene
på maskinen.
Disse ulemper
varierer selvsagt med
kompilatorens
kvalitet.
Etter hvert som kompilatorteknikken
har gått framover,
har
man imidlertid
sett eksempler
på at man ved hjelp av FORTRAN eller ALGOL har kommet fram til maskinprogram
som
er uvesentlig mer tungtarbeidende
enn tilsvarende
program kodet
for hånd av normalt kyndige personer.
Utover disse internasjonale
kodningssystemer
er det i de seneste
år utviklet systemspråk
for å lette formuleringen
av kompliserte
Ått stiga upp på morgonen
Flodesdiagram
Start
Fårklara får frun varfår hon inte kan få
pengar till en ny hatt

Vtickarklockan
ringer

Ruska på frun
två gånger
År frun vaken?

Kyss frun en gång
och stig adj6
Nei

Gift mer ån 5 år?

Ja

Ja

Nej

Sag åt henne att
stiga upp och garo i
ordning frukost

Kyss frun tre
gånger titt
mindre tin

Ja

År det sondag idag?

2 år

Nei
Stig upp och titto på termometern

Ligg kvar
i sdngen

År klockan aver
8. 45?

Uthopp
I Under — 20°
Nej
4
I Över +200

Nej

Ja

?

? 1—Ja

Nej

Niej
Gå till
sangs igen
Stig åt frun att
fdrbereda utflykt
till landet

Rakning
Tvattning
Påkkidning

Gå till
station
Åk sparvagn till
arbetsplatsen

Uthopp

År klockan 6ver 9?

Svurit mer tin I_Nej
tre gånger?

Ja

Jå
Båta 5 kr till frun

jo
Spring titt
station

Nej

Gå in bakvagen

Frukost och tidningslåsning.
Sdg åhum var 30 sek

Fig. 1. Eksempel
på flow-chart>> over
(Fra boken Automatisk
databehandling

Gå in genom
stora entren

Stopp

en administrativ
av J. Sanford

rutine.
Smith.)

systemer. Dette er av stor betydning når man skal simulere driften
av et administrativt
system på regnemaskin.
Det er nemlig slik at hvis man bare kan formulere et problem
logisk, så kan det også løses på en sifferregnemaskin.
Det er i
praksis den menneskelige
formuleringsevne
som setter grensen
for hvor langt man kan automatisere
problemløsningene,
og det
er i de senere år utviklet seg en ny vitenskap som studerer regnemaskinenes
egen evne til å løse oppgaver.
Ved hjelp av spesielle systemkompilatorer
kan man gi dem en
kunstig
«intelligens»
som kan avlaste anvenderne
meget tidskrevende detaljarbeid.
Man venter seg meget av dette arbeidet i
de kommende
år.
Regnemaskinenes

anvendelsesområder.

Regnemaskinenes
utbredelse
i årene etter krigen har vært så
fantastisk, at en oversikt over deres anvendelser
ville kunne fylle
en stor bok. Her skal bare trekkes fram enkelte typiske eksempler
som kan belyse deres tilpassingsevne
til de forskjellige
sider av
menneskelig
teknisk og økonomisk
aktivitet.
Regnemaskinenes
enorme
hukommelseskapasitet
har særlig
kommet
handel og industri til gode. Lagerkontroll
ble tidlig et
klassisk anvendelsesområde,
idet den papirmøllen
som kreves for
å kontrollere
en stor bedrifts lagerbeholdning
av forskjellige artikler, aldri kan bli særlig effektiv selv med de mest snedige
kartoteksystemer.
Livsforsikringsselskaper,
banker, postordreforretninger har også i stigende grad innsett at uendelige rekker av arkivskap kan erstattes av et lite sett magnetbåndruller
som kan administreres
av en relativt liten regnemaskin.
I forbindelse
med studiene
av lagerrasjonaliseringen
ble man
fort klar over at det var liten vits i å automatisere
bare denne
delen av en bedrifts virksomhet.
Man innså at de fleste avdelinger innen bedriften kunne avlastes registreringsarbeide,
og at de
beste resultater
framkom ved en radikal forandring
av hele bedriftens administrasjonssystem.
De enkelte rutiner ble automatisert
med bedriftens
helhet for øye, og denne såkalte integrerte databehandling
har betydd en revolusjon innen forretningslivet.
Denne revolusjon
som selvsagt er kommet lengst innen amerikansk forretningsliv,
er gjennomført
uten arbeidsmessige
problemer for de personer
som er rasjonalisert
bort fra sitt rutinearbeid, men rekrutteringen
av kontorpersonale
er gått kraftig
ned.
De store flyselskaper
installerer
nå centrale regnemaskiner
—
som på forespørsel holder de enkelte filialer informert
om plasssituasjonen
på de enkelte flyruter, booker bestillinger
og utfører
beregningsog faktureringsrutinene
for bestillingene.
Store aviser installerer
sifferregnemaskiner
til å besørge redigeringsarbeidet.
The Los Angeles Times har nettopp installert en
RCA-maskin
som leser manuskripter
oppsatt på foreskrevet måte,
deler teksten opp i linjer, deler ord, utfører redaksjonelle
f orandringer og leverer artikkelen til den automatiske
settemaskinen
i
form av en hullremse.
Store mekaniske verksteder
som f. eks. skipsverftene
automati,
serer verktøymaskinkontrollen
ved at en regnemaskin
utarbeider
optimale driftsinstruksjoner
til verktøymaskinene
i form av hullremser.
Robotene,
som kan være sveisemaskiner,
dreiebenker,
klippemaskiner
osv., kan styrt av disse remser arbeide bedre enn
om de ble manuelt styrt, og framfor alt billigere.
En interessant
anvendelse
er at man nå kan la regnemaskinene
prosjektere
veier optimalt. Man bygger opp en modell av det terreng veien skal gå igjennom i maskinens
hukommelse
i form av
koordinater
og terrenghøyder,
og så beregnes det optimale veiprosjekt etter angitte spesifikasjoner.
Man får som resultat
veiens beliggenhet
i terrenget,
masseoversikter, kostnader
og til slutt en film som viser hvordan veien
ser ut fra en bil som kjører på den.
Regnemaskinens
høye regnehastigheter
er særlig kommet
det
store felt som kalles prosesskontroll
til gode. Prinsippet er her at
en regnemaskin
mottar kontinuerlige
informasjoner
fra et stort
antall målesteder
som gir beskjed om prosessens utvikling. Regnemaskinen
kontrollerer
disse informasjoner,
lagrer dem og foretar
om nødvendig
justeringer
av prosessen
ifølge sitt program
og
ifølge informasjoner
den tidligere har innsamlet.
Alt dette kan
foregå i en hastighet og med en presisjon som ligger langt hinsides det som et trenet kontrollteam
kan oppvise. Manøvrering
av kompliserte
fjernstyrte
satellitter
og raketter er helt avhengig
av en sentral koordinerende
regnemaskin.
Overvåkingen
av industrielle prosesser som impliserer
mange observasjoner
og kompliserte overlegninger
er blitt automatisert
av mer eller mindre
spesialiserte
sifferregnemaskiner,
gjerne kombinert
med analogihjelpemaskiner,
såkalte hybrider.
Når regnemaskinen
opererer på denne måte, sier man at den
virker i «sann tid».
Det skal til slutt nevnes at driften av The Niagara Power

Projekt styres av en LN 3000 regnemaskin
som fordeler lasten
på de enkelte turbiner, kontrollerer
pumper og ventiler og registrerer over 500 hydrauliske
og elektriske variabler.
Regnemaskiner

og vannkraft.

I USA ble man tidlig klar over hvilken nytte man kunne ha
av regnemaskinene
når det gjaldt planlegging
og drift av store
vannkraftverker.
Planleggingen
medfører
løsning
av kompliserte
systemer
og
analyse av omfattende
masser av hydrologiske
data. Driften av
de største verkene krevde anvendelse av prosessregulerende
regnemaskiner
og den sentrale
koordinering
av et nett kunne ikke
utføres optimalt
uten anvendelse
av regneautomater.
I Sverige begynte man tidlig i 50-årene å følge etter, og i dag
har flere av kraftverksforetakene
egne regnemaskiner
som arbeider med lastfordeling
og avregningsoppgaver.
Kg1. Vattenfallsstyrelsen
har siden
1957 gjennomført
operasjonsanalyser
av
landets vannkraftutbygging
etter ganske avanserte metoder.
Norge har på enkelte
felter innen vannbyggingen
vært betraktet som et pionerland,
men når vi ser på hva som er gjort
for å benytte moderne
regneteknikk
til å utbygge og drive våre
vannkraftverker,
blir vi å betrakte som et meget underutviklet
land i f orhold til de nasjoner det faller naturlig å sammenligne
med. Og det er stor synd, for her kan store verdier spares inn.
De investeringer
vi foretar gjennom vår kraftutbygging,
representerer så betydelige nasjonaløkonomiske
verdier at ganske andre
beløp enn de som anvendes i dag, burde benyttes til nøyaktigere
økonomiske
vurderinger
av våre prosjekter.
Produksjonen
i våre
kraftverker
er en betydelig
del av vårt nasjonalprodukt,
men
likevel drives denne produksjon
uten særlig anvendelse
av moderne produksjonsteorier,
og uten de økonomiske
investeringer
i prosesskontroll
som en så betydelig produksjon
krever.
Nå er det ingen som tviler på at våre kraftverker
er ganske
korrekt utformet og at vår vannkraftproduksjon
etter sunt skjønn
drives meget rasjonelt.
Men poenget er at ved anvendelse
av
mer avanserte
hjelpemidler
som operasjonsanalyse
og moderne
regneteknikk,
kan man spare inn prosentvise
små størrelser, men
som representerer
store summer p. g. a. de enorme verdier som
er implisert.
Innen Statskraftverkene
har man ved Plankontoret
i økende
grad anvendt regnemaskiner
til planlegging
av Statens kraftverker
siden 1959, men p. g. a. personalmangel
har ikke virksomheten
fått det omfang den burde ha.
De regnemaskiner
som er anvendt, er Det Norske Meteorologiske Institutts FACIT-maskin
på Blindern og tilsvarende
maskiner
ved svenske databehandlingssentraler.
Man har i første rekke
konsentrert
seg om å lage simuleringsprogrammer
for kraftverkene
ved siden av at man har en familie av analyse- og
administrasjonsprogrammer
for de hydrologiske data.
Det er også utarbeidet
et program for beregning av overføringstunneler
av ubegrenset
størrelse,
og man vil etter hvert få
program som beregner andre konstruksjonsdeler
av kraftverkene,
f. eks. dammer.
Den Hydrologiske
avdeling har anskaffet
to stanseaggregater
for hullremser,
og på disse stanser man inn vannstandsobservasjoner. Disse verdier transformeres
til vannmengder
via et spesielt
program
og lagres på magnetbåndspoler.
Avdelingen
anvender
også diverse analyseprogrammer.
Etter hvert har man fått lagt opp endel av landets
vannmerker på magnetbånd,
og disse er tilgjengelige
for alle intere sse rte.
Men denne virksomhet
innen NVE er ennå utilstrekkelig
utviklet. Når man tenker på at ett enkelt kraftprosjekt
kan medføre
investeringer
på omkring
en milliard
kroner, og at et par-tre
kyndige operasjonsanalytikere
med en middels stor regnemaskin
sikkert
kan senke
kostnadene
1 prosent
(etter
amerikanske
erfaringer)
altså 10 millioner
kroner, — er det forbløffende
å
innse at ett prosjekt alene kan tillate innkjøp av en middelsstor
maskin og utdannelse
av 2-3
mennesker.
Etter endt beregning
av dette prosjekt er det faktisk mulig å kassere maskinen,
pensjonere analytikerne
og likevel komme ut med gevinst.
De store samkjøringsforetak
vil også sikkert med letthet kunne
rettferdiggjøre
en automatisering
av lastfordelingsog avregningsrutinene.
Det er gjort med suksess i andre land, og intet taler
imot at det også kan gjøres her.
Det har derfor vært tilfredshet
blant dem som arbeider med
disse problemer innen NVE at man nå har ansatt en operasjonsanalytiker
og en programmerer,
selv om det er en sped begynnelse, gir det håp om at utviklingen
nå er kommet
i gang
for alvor og at en elektronisk regnemaskin
flytter inn i nybygget
på Majorstuen
til nytte for landets vannkraft
som vi har plikt
til å utnytte
på den mest rasjonelle
måte som overhodet
er
mulig.
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Generalforsamling
på Sunndalsora
Nordenfjeldske Kraftsamband pleier å henlegge en
av sine to årlige generalforsamlinger til «distriktet»
for at deltakerne skal bli kjent med stedlige forhold
ved de verkene som påtar seg arrangementet. Tidligere
generalforsamlinger har blant annet vært holdt i
Trondheim, Steinkjer, Tydal, Molde og Kristiansund.
I år kunne Aura-verkene, med godkjennelse av de
sentrale instanser i NVE, stå som vert for generalforsamlingen den 27.-28. mai. Av praktiske grunner ble
selve generalforsamlingen holdt på Grand Hotell
Sunndalen, mens etterfølgende middag ble holdt av
Aura-verkene på Hammeren Messe, hvor også gjestene
var innkvartert. Selskapelig samvær med filmframvisning og dans dannet avslutningen på dagen.
På møtets første dag var også innlagt et besøk på
Leikvin bygdemuseum. Neste dag var det omvisning
ved Aluminiumsverket, og ASV vartet opp med en
lunsj for de besøkende. Det har til sine tider vært
motstridende interesser mellom ÅSV og Kraftsambandets medlemmer på grunn av manglende krafttilgang.
Det skal her sies at besøket på Aluminiumsverket
med den etterfølgende meget vellykkede lunsj bar preg
av at stridsøksen forlengst var begravet.
Hjemreisen på generalforsamlingens2. dag hle for
en del av deltakerne lagt om Svorka kraftverk, hvor
en befaring av selve kraftstasjonen ble foretatt.
For Aura-verkene var det en spesiell glede å ha
kraftsambandets medlemmer med fruer på besøk i
disse dagene, så meget mer som Aura i år kan feire
10-årsjubileum for idriftsettelsen av de første maskinene og 130 kV-nettet som dannet opptakten for kraftsamarbeidet i større målestokk nordenfjells.
K. J. W.. .

Avslapping

Skolestyrer

ved Hammeren

Per Hoel orienterer

messe.

om Leikvin

bygdemuseum.
*

Frå Samarbeidsfronten
Protokoll
fra hovedutvalgets

reise 5.-9. juni 1963.

Programmet
for reisen var følgende:
juni: Avreise med fly fra Oslo til Bardufoss. Befaring Innset kraftverk. Møte med personalet
og selskapelig samvær.
juni: Befaring Straumsmo
kraftanlegg.
Avrise fra Bardufoss
med fly til Værnes. Med buss til Eidum tr. st. Befaring. Videre til Trondheim.
Overnatting.
juni: Avreise med buss fra Trondheim.
Befaring Strinda og
Orkdal tr. st. og Svorka kraftverk. Videre til Sunndalsøra.
juni: Befaring Aura kraftverk.
Møte med underutvalget
og
selskapelig samvær.
juni: Avreise med biler fra Sunndalsøra
— Osbu — Aursjøen — Lesja — Dombås. Tog til Oslo.
Deltakere:
Fra ledelsen: Bjerkebo, Hedmark, Voldhaug
og Haugli-Nielsen.
Aalefjær sluttet seg til selskapet på Værnes den 6. juni d. å.
Fra funksjonærer
og arbeidere:
Kristoffersen,
Graatrud,
Aasen,
Aasland og Steen.
Sekretær: Heber.

18

FOSSEKALLEN

Referat fra hovedutvalgets
møte med personalet på Innset kraftverk.
Foruten hovedutvalgets
medlemmer
var følgende til stede:
Fr. Thingstad,
Rolf Krogh, Paul Theodorsen,
Odd Movinkel,
Karl Utmo, Oddmund
Rotvik.
Hovedutvalgets
formann
Graatrud
åpnet møtet med en orientering om samarbeidsutvalgets
historiske utvikling og hvilke arbeidsoppgaver
utvalgene har. Personalet ved Innset kraftverk ble
deretter
oppfordret
til å fremkomme
med saker som lå dem
spesielt på hjertet.
Odd Movinkel
mente
at det burde være kjøleskap
på de
transformatorstasjoner
som var betjent, og hvor det bare ble hentet proviant 1 gang i uken. Videre mente han at vannforsyningen
til Kvandal
og Sørnes måtte kunne bedres. Endelig fremhevet
han at boligområdet
på Innset burde vært inngjerdet
slik at
kyrene ikke spiste opp haveblomstene
og kubjellene
ikke forstyrret nattesøvnen.
Bjerkebo
framholdt
at de problemr
som Movinkel
hadde
nevnt, måtte kunne løses på det lokale plan. Han fant det rimelig at kjøleskap ble anskaffet til Kvandal og Sørnes.
Når det gjaldt vannforsyningsproblemet,
mente Thingstad
at
vann måtte kunne skaffes på en rimelig måte utenfor stasjonsområdet.
Inngjerdingsspørsmålet
kan løses på flere måter. Inngjerding
av
hver have eller hele området.
Elektrisk gjerde med ferist. Det
var enighet om å drøfte saken videre på det lokale plan.

Aasen orienterte om den fryseboksordningen
som de hadde fått
i stand på Nore.
Bjerkebo ga en orientering
om hvilke problemer
Driftsavdelingen har i forbindelse med spørsmålet
om Innset skal fjernstyres
fra Straumsmo.
Personalet
ble oppfordret
til å uttale seg slik at
saken kunne bli best mulig belyst fra alle sider.
Av problemer
som ble nevnt var:
Boligene på Innset som må selges.
Skolegangen for de som måtte bli på Innset.
Brøyting av veien til Innset.
Alle vil til Straumsmo
— ingen til Innset.
Hovedutvalget
godkjente at funksjonærene
ved Innset fikk anledning til å gå direkte til hovedutvalget
med sine saker da •de
intet samarbeidsutvalg
har på stedet.

Referat fra hovedutvalgets møte med
samarbeidsutvalget på Aura-verkene

7. Eventuelt.
a) Forslagsordningen
Spørsmålet
om en poengvurdering
av forslagene ble besluttet utsatt til neste møte.
Hovedutvalget
henleder
underutvalgenes
oppmerksomhet
på pkt. 2 i Statskraftverkenes
forslagsordning,
som fastslår
at det er det enkelte utvalg som selv skal avgjøre på hvilken måte de vil gjøre forslagsordningen
kjent.

Hovedsamarbeidsutvalget for statens
kraftanlegg.
Protokoll
fra hovedutvalgets reise 4.-6. juni 1963.
Programmet

Fra Aura-verkene

møtte:

juni:

K. J. Warloe, S. Ranes, 0. Saunes, A. K. Syversen, P. Flø, 0.
Øyan.
Hovedutvalgets
formann,
Graatrud,
åpnet møtet med å gi en
historikk
over utviklingen
fra driftsutvalg
til samarbeidsutvalg.
Han framholdt
den store betydning
det hadde at det var samarbeidsutvalg
og uttrykte ønsket om en fortsatt framgang for samarbeidsutvalgenes
arbeid.
Det var ingen

bemerkninger

til saklisten.

1. Protokoll fra hovedutvalgets
møte
Sekretæren
refererte protokollen.
Ingen bemerkninger.

25. april 1963.

2. Protokoller
fra underutvalgenes
møter.
Følgende saker ble vedtatt å ta opp på neste hovedutvalgsmøte:
Forslag fra samarbeidsutvalget
for overføringsanleggene
på
Østlandet
om at Statskraftverkenes
personell skal få lov
til å være med å by på brakker og hytter som skal selges.
(Protokoll 27. mai 1963).
Forslag fra det samme utvalg om at det anskaffes et passende antall lette radiomottakere
til bruk for linjepersonellet under befaringer og arbeider med opphold på hyttene. (Protokoll 27. mai 1963).
3. Opplæring
av kraftverkspersonell.
Formannen,
Graatrud,
innledet med å beklage at spørsmålet
om opplæring av vedlikehold
og overvåkningspersonellet
ved
NVE's kraftstasjoner
ennå ikke var løst.
Driftssjef
Bjerkebo ga en fyldig redegjørelse
av saken. Den
komite som har vært nedsatt for å løse problemet
har avgitt
sin innstilling.
Bjerkebo hadde først i disse dager sett organisasjonenes uttalelse. Saken vil bli fremmet for hovedstyret
så
tidlig på høsten at det skulle være håp om å få en permanent ordning fra høsten 1964.
I den etterfølgende
debatt ble en rekke interessante
sider ved
opplæringsproblemet
trukket fram.
4. Felles forsikring.
Formannen,
Graatrud,
ga en kort orientering
om saken. Han
mente at fareklassene
var feilaktig stipulert i dag. Den tekniske utvikling hadde medført at det på dette område trengtes en justering. Det ble vedtatt å utsette den videre behand,
ling av saken til neste møte.
5. Aura-verkenes
samarbeidsutvalg.
Saker som underutvalget
reiser.
Hovedutvalget
tar sakene opp i første møte.
Inntak av sønner til ansatte som aspiranter.
Saunes ville ha rede på om det fantes noen retningslinjer
på dette området.
Bjerkebo mente at man burde være forsiktig med å la
sønnene arbeide som praktikanter
under sine fedre. For,
øvrig var spørsmålet om læregutter et problem for seg selv.
Aalefjær
var enig i at sønnene ikke burde plaseres under faren. Han mente det fantes bestemmelser
som departementet hadde gitt og sekretæren
fikk i oppdrag å undersøke såken nærmere til neste møte i hovedutvalget.
Overenskomsten
for anleggsarbeidere
har følgende bestemmelse:
Hjemmeværende
sønner av anleggsarbeidere
som bor ved
anlegget, skal i alminnelighet
ha fortrinnsrett
framfor andre som første gang søker arbeid.
6. Neste møte.
Torsdag den 26. september

kl. 12.30 hos Aalefjær.

for reisen

var følgende:

Avreise med fly fra Oslo til Bardufoss. Befaring Innset
Kraftanlegg. Møte med underutvalget.
Selskapelig samvær.
Befaring Straumsmo.
Tromsø — Bardufoss — Oslo.

juni:
Deltakere:
Fra ledelsen: Greve, P. T. Smith, Johnsen og Mengshoel.
Fra funksjonærene:
Dr. Midttun og Seierstad.
Fra arbeiderne:
Sundt, Myrland og Løvlien.
Sekretær: Heber.
Referat fra hovedutvalgets
møte med underutvalget
på Innsetanleggene.
Fra underutvalget
var følgende til stede: Høgestøl, Evensgård,
Baadstø, Langmo, Arnesen og Vassbotn.
Formannen
i hovedutvalget,
bygningssjef W. Greve, åpnet møtet med å ønske underutvalgets
medlemmer
vel møtt. Han refererte følgende dagsorden:
Protokoll fra hovedutvalgets
møte 15. februar 1963.
Protoko/ler
fra underutvalgenes
møter.
Det var ingen bemerkninger
til protokollene,
men følgende
temaer ble diskutert:
Bedriftslegeordningen.
Verneutstyr.
TWI-kurs.
Lekkasje
i
brakketak.
Vernearbeid.
Vern og Velferd har nå utarbeidet
1. halvdel av sitt forslag
til Verneforskrifter.
Det fullstendige
forslag til Vernefor
skrifter vil bli forelagt heovedutvalget
på neste møte.
Støping i forbindelse
med Straumsmo
Kraftstasjon.
Sundt mente at støpearbeidet
burde vært gjort i forbindelse
med støpingen
av taket i kraftstasjonen.
Høgestøl og Smith ga en forklaring på hvorfor støpearbeidet
var utført tidligere.
Eventuelt.
Evensgård
mente at vi i sterkere grad burde framelske
en
etatsånd. Han viste til NSB og Vattenfall
og mente at NVE
burde arrangere flere konkurranser
(fri-idret, bridge etc.).
Det ble besluttet
å diskutere spørsmålet
mer inngående
på
neste møte i hovedutvalget.

Smånitti
Sysselsetting.
Ved
samme

anleggsvirksomheten
under Statskraftverkene
tid beskjeftiget
2558 arbeidere.

var det

på

Årsmøter.
NEKF avholder landsmøte
på Lillehammer
26.-27.
september.
Selskapet for Lyskultur har årsmøte i Fr.stad 13.-15. september.
Selskapet for Norges vannkraft
har hatt generalforsamling.
Fra
NVE deltok direktør Sig. Aalefjær og fagsjef E. H. Wessel.
Representasjon.
Direktør H. P. Sperstad (V) er oppnevnt som NVE's representant i Norges geografiske kommisjon
etter adm. dir. V. Hveding.

I radio.

Edvard Svanøe vert å høyre i eit intervju i Kringkastinga 21. september kl. 16.40.Han fortel om Auraanlegget.
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Til minne.

Petter Langdalen
Oppsynsmann Petter Langdalen,
Hernes, døde den 2. juli i år vel 83
år gammel.
I 1908 ble Langdalen ansatt som
oppsynsmann i Vassdragsvesenet
og var der i 4 år til han i 1912 ble
ansatt i tilsvarende stilling i Vegvesenet.
Etter 8 års tjeneste der, kom han
tilbake til Vassdragsveseneti 1920
som oppsynsmann ved forbygningsanlegg og tjenstgjorde der til han
gikk av etter oppnådd aldersgrense
i 1948.Han fortsatte imidlertid som
daglønt oppsynsmann til ut året
1953. Han hadde således arbeidet i
Vassdragsvesenet i 37 år. Langdalen har vært beskjeftigetved man-

NILS SKEIE
Den 14. juni d. å. gikk budskapet
i Hakavik om at Nils Skeie var gått
bort, selv om vi, hans arbeidskamerater, etter hvert var blitt klar
over at han slet med et farlig sykdomstilfelle på det siste, kom det
brått, virket liksom så uvirkelig.
Nils Skeie var født i Norheimsund, Hardanger, i 1900, han var
gardbrukersønn og vokste opp i
vanlige kår, etter datidens mål.
Nils Skeies interesse for teknikken gjorde seg tidlig gjeldende, så
etter å ha gått «Framnes ungdomsskole» tok han «Bergens Tekniske
Fagskole» i elektroteknikk og gikk
ut i 1921 med særs gode karakterer.
Han avtjente sin militærtjeneste
ved «Hærens Flyveskole»ved Kjeller som flymekaniker, etter avtjent

militærtjeneste hadde han arbeid
ved Soldal Vognfabrikkog mekanisk
Verksted, samt var også et års tid
ved Per Kure A/S, Oslo.
I 1925 ble han ansatt ved Norges
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen på
dets kraftstasjon her i Hakavik og
hadde siden sitt arbeid her. Blant
oss i Hakavik var Nils Skeie respektert for sin liketil og greie holdning
i de forskjellige spørsmål som angikk kraftverket, om enn det kunne
oppstå forskjellige meninger ble
det alltid en ordning, i minnelighet.
Fagmannen satte Skeie i høgsetet, han fulgte nøye med i teknikkens utvikling og tok kurs ved Statens teknologiske institutt for å få
vite nytt på området, hadde også
kurs i førstehjelp m. m.

ge forbyggings- og senkingsanlegg
over hele Østlandet, men hans vesentligste arbeidsfelt var i Hedmark og Gudbrandsdalen.
Langdalen var en solid kar med
sterk helse. Dette gjorde ham særlig skikket til oppsynsmannsarbeidet, som ofte medførte lange reiser
med dårlige kommunikasjoner og
med stadig skiftende arbeidsforhold.
Han var aldri redd for å hevde
sin mening, men vi som lærte ham
å kjenne, husker det gode glimtet i
øyet og det åpne smilet som kjennetegner et godt menneske.
Vi lyser fred over Petter Langdalens minne.
0. T. og Fr. H.
Av tillitsverv hadde Skeie mange
i årenes løp, og deltok aktivt i de
politiske gjøremål, var i flere perioder formann for Hakavik Klubb,
og var også i siste periode innvalgt
i Øvre Eiker herredstyre.
Deltakelsen ved hans begravelse
var stor, det ble nedlagt kranser
fra hans arbeidsgiver og fra de
faglige og politiske organisasjoner
han sto tilsluttet samt fra andre
som hadde stått ham nær.
Vi som igjennom vårt arbeid hadde med Skeie å gjøre, vil
minnes ham som den reelle mann
han var, for mange et stort sakn,
han var et lyspunkt i en stundom
grå tilværelse, man fikk faglig veiledning og ble verdsatt etter fortjeneste, samt fikk hederlig bevis for
det når han stolte på en.
For arbeidskamerater,
A. Gimre.

*>c<>o<>c<>.:=,<><><>c< >c<>o<>c<>< >o<>o<>c<>c<>o<>c:><><=,<><=><
><z>c
>c<><=><>c<>,==<
>o<>c<>o<>o< >0< >0‹ >c,<>c< >c><>o< >o< >c< >c<

INNHALDSLISTE
I nr. 4 1959 stod det innhaldsliste i bladet. Her kjem
ei ny slik, den tek til der den andre slutta.
1959.
Vassdragsvesenet.
Av S. N.
Med permisjon
til Frankrike. Av Asbjørn Vinjar, over,
ingeniør
Svalbard. Av Sigurd E. Gjevik
Pumpekraftverk
i elektrisitetsforsyningen.
Av E. 0..
.
Frå flintsag til elektrisk sagbruk. Av S. N .
Utbygging av Øvre Namsen. Av overingeniør
Sperstad
Bygget på Grefsen. SR — KW — SN
Innvielsen
av klubblokale på Mår kraftverk. Av Ivar K.
Sørensen
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Nr.

Side

3

2

3
3
3
3
3
3

3
5
6
8
10
12

3

14

Nr.

En vitenskap
mellom 0 ° og 4 °
Ferie og fritid. Ved S. N.
Fra Sydhavsøyene.
M. W. J.
Smånytt
År og dagar
Personalforandring
i etaten
Julemysteriet.
Av Aksel Wennberg
Kontorbygger.
Av A. A.
Landet jeg ser. Av Finn Münster
I dag. Av Erik Bjørbekk
Omkring
deltaplanen.
Av Jørgen
Husmor i Pakistan. Intervju. Ved
Tokke 2, 3 og 4. Av Sig. Aalefjær
Elvenamn
og Fossenamn.
Av Per

C. Knut

Sørensen
S. N.
Hovda

Wold.

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Side

15
18
20
21
23
24
3
4
5
6
7
9
11
12

Nr.

Regjeringsbygget.
Av Venke Hystad
Flaumen
går. Intervju.
Ved S. N.
Ulykke ved elektrisitet.
Av E. H.
Veteranen.
Av Kåre Holt
Jul på våre kanter. Intervju. Ved S. N.
Smånytt
Innhaldsliste
Personale
Barneside.
Av Stang og Nesdal

Side

4
4
4
4
4
4
4
4
4

13
14
16
17
18
19
21
23
24

Nattevakten.
Av Stein Moe og Reidar Svorte
1
Simadal og Simadøl. Av Ketil Malmo
1
Vassdragsvesenet
40 år. Av S. N .
1
Damkontroll.
Av S. N.
1
I dag. Av S. N .
1
Fyrvesenet.
Av A. Hage
1
Studieselskapet.
Av S. N.
1
Storofsen. Av siv.ing. Bjarne Nicolaisen
1
Driftsuhell
ved kv.v. Ved S. N.
1
Lysstikka. Av S. N.
1
En telemarking.
Av K. R. H.
1
Fra Svalbard. Av Sigurd E. Gjevik
1
Trikken.
Av S. N .
1
In memoriam.
Av J. Madsen
1
Smånytt
1
Personale
1
Ulemper
ved teknisk utvikling. Av Edvard Svanøe
2
Før telegrafen
kom. Av S. N .
2
Tiltak mot isvansker.
Av Edvigs V. Kanavin
2
I dag. Av S. N .
2
Et vattenmål.
Av Øystein Flack
2
Forbygningsavdelingens
Trøndelagskontor.
Av 0. K. . .2
Spreidde
tankar kring eit kurs. Av
1.
2
Overingeniør
Baalsrud.
Av S. N .
2
Fossar og Folketru. Av Peter Hallaåker
2
Innset kraftverk.
Av Sivilingeniør
Sven Ranes
2
Biblioteket NTH
2
Smånytt
2
Personalnytt
2
Kunstklubben.
Av J. P.
2
Sjefskifte i NVE. Av Bd
3
Generaldirektør
Vogt sluttar. Av H. R .
3
Den nye kraftverksdirektøren.
Av R. H.
3
Direktør Broch Due sluttar. Av Egil Walseth
3
Den nye generaldirektøren
3
Direktør
Hjort sluttar. Av Me.
3
I dag
3
Dambruddet
ved Hestvann
3
Tur til Japan. Av 0. Erdal
3
Avdelingsdirektør
Klæboe. Av R. Søgnen
3
Pålsbu. Av F. Storaker
3
Halvor P. Lian. Av F. Storaker
3
Natura og kraftutbygginga
3
Hytta vår. Av 0. Fossen m fl
3
Personalforandring
3
Smånytt
3
Godt nytt år. Av Halvard Roald
4
Jul. Av Anders Tufte
4
Gaustadtoppen.
Av K. R. H .
4
Japansk Isolatorproduksjon.
Av 0. Erdal
4
I dag. Ved S. N .
4
Stampe. Av S. N.
4
Frå Tsjekkoslovakia.
Av Odd Midttun
4
Forslagsordning
ved Tokke. Av A. T. Akselsen
4
Vinjeresolusjonen.
Av Johan Jerstad
4
Laks,ålogelektrisitet
4
Boligbygging omkring Chicago. Av Edvard Svanøe . .4
Vassdragsregulering
og ferskvannsfiske.
Av Willy Wexsahl Johansen
4
Bastarbeid. Av Bibbi Bast
4
Din tilværelses
vidner. Av Frå SEAS
4
Driftsutvalget
Personalforandring
4
Smånytt
4
For borna
4

3
4
6
7
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21
23
24
3
5
6
8
9
12
14
16
16
18
21
22
23
24
3
4
4
4
6
7
8
10
12
15
16
16
18
19
23
23
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14

1960.

16
18
20
21
22
23
24

1961.
Samkøyring
Sverige—Noreg.
Av Sven
Tre nye direktørar.
Av S. N.
Isvanskeligheter.
Av L. Roald

Lalander

1
1
1

3
6
8

Nr.

Røssåga kraftverk.
Av Ph,
Driftsutvalga.
Av Odd Midttun
I dag. Av S. N .
Tetting av luker. Av avd.ing. Per Simonsen,
Røssåga kraftanlegg
Nyordninga
i NVE. Av S. N .
Ervervskonsesjonsloven.
Av Øystein Flack
Olav Nordlid. Av L. Holst
Merkelige
isfenomener.
Av Edvigs V. Kanavin
Forslagsordning
m. m. Av Arne Krogsrud
Ole jacob Brochs stav. Av S. N.
For 50 år siden. Tale av Trædal
NVE kunstklubb
Sjåfør Jacob Otto Dahl. Av Jens Hjort
Personalforandring
og år og dagar
Sivilingeniørteknikar.
Av S. N.
Hammerfest
e.verk. Av S. N.
Jakob Otnes. Av S. N.
Nordisk konferanse
om samkjøring. Av W.
Skal krafturbygginga
få øydelegge landet.
Av Solveig Steinnes Lone
Forbygningsavd.
Nord-Norgeskontor.
Av overing. Haanes
Niagara Falls. Av Edvard Svanøe
I dag: Troms. Av S. N.
Nybygget. Av S. N.
Kraftutbygging
og turistferdsle.
Frå Gula Tiden
Hydrologkone
i Tanganyika.
Av S. N.
Ingvald Aug. Jensen. Av Kollega
Påsketurar.
Av G. E.
Iullustrert
visittkort
Smånytt
Restelektrifieringen.
Av CAH
Skirenn
Slutt i NVE. Av Hans Hindrum
Personalforandring
.
Kraftverksdir..
Midt i all teknikken. Av SEAS
Spar strøm
Tokke. Av S. Aa.
Tapskilde i vår krafturbygging.
Av Ivar Aasen, Nore
I dag. Av S. N.
Båtar .
Tanganyika.
Av J. Otnes
Langvatn kraftanlegg.
Av Jørgen Sørensen
Heime frå Iran. Av S. N.
Flyttesjau.
SiraKvina-utbygginga.
Av Gunnar
Ibenholt
Tokke å vart tøymd. Av S. N.
K. V. Marhisen.
Av Jens Hjort
Riksrevisjonen
Forslagsordning
Kontorbygget.
Av A. H.
Dødsulykker
ved Tokke
Frå Tokke. Av S. N.
Personalforandring
.
Stipendiater
.
Godt nytt år. Av Halvard Roald
Jul. Av Ole Rasmus Krag
Hydrologkonferansen.
Av Knut Wold
Organisasjonsanalyse.
Av H. H.
I dag. Av S. N.
Dårlig generalprøve.
Av Ommund
Hauge .
Dredsen Atomkraftverk.
Av Edvard Svanøe
Stortingssaker
Smånytt
El.forsyning
i Etiopia. Av Vidkunn
Hveding
L/L V. K. som skipsreidar.
Av S. N.
Arkitektane
våre. Av S. N.
Jul og juletre. Av S. N.
Studieopphold
i USA. Av Øystein Aars
Eikisdalen og Mardøla. Av Eikisdalsvenn
Smånytt
Personalforandring
.
For borna. Tekst S. N. Teikn K. N.

Side

1
1
1

9
10
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
3
4
5

2

6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7
10
11
13
13
14
15
16
17
18
18
19
21
23
23
24
2
3
4
8
10
13
15
17
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
24

1
1
1
1

2
3
4
7

1

9

17

1962
Nyttbar vasskraft. Av S.
Statskraftv. ved årskifte. Av Sig. Aalefjær
Ranaundersøkelsene.
Av Knut Rønniksen
I dag: Telemark. Av S. N.
Tilsyn med elektriske anlegg ombord i skip.
Av A. Johansen
F 0 SS E KALLE
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SJUKEFRÅVÆR
For kvart kvartal vert det sendt
melding til Industridepartementet
om sjukefråvær i etaten. Kvart di-

Kvartal
1953

Sjuked. pr. person
Kvinner Menn
5.102.66
3.181.31
1.830.60
2.301.10

rektorat (før kvar avdeling) sender
inn desse meldingane til Administrasjonsdirektoratet

som so samlar

dei og sender inn desse meldingane
til departementet.
Ved å gå gjennom desse meldingane
kan ein
kome fram til mangt som har interesse. Her er nokre tal frå dei siste
10 åra: for funksjonærar
ved Hovudstyret:

Vinterhalvåret
Somarhalvåret
Sum året

Vinterhalvåret
Somarhalvåret

.

Sum 1952 .

4.5
5.0
3.1
2.3

1.6
1.7
1.8
1.1

8.1
6.8

3.5
2.7

14.9

6.2

43

Personar

12.41

5.67

Sum året

44

146

Personar

4.29
4.23
3.56
4.18

2.99
1.67
1.22
1.75

8.47
7.79

4.74
2.89
7.63

43

155

5.17
2.74
2.21
2.79

2.61
0.83
0.76
2.15

7.96
4.95

4.76
1.59

12.91

6.35

50

152

3
4.
Vinterhalvåret
Somarhalvåret
Sum året
Personar
1958

1955

Vinterhalvåret
Somarhalvåret

Vinterhalvåret
Somarhalvåret
Heile året

140

Nr.

Økingen av tempoet: i kraftutbyggingen.
Av Edvard Svanøe
Husmor i Etiopia. Av Ellen Hveding
Kongens sylv. Av A. A.
Postekspedisjon. Av S. N.
Til minne. Av Anders Aarseth
Stipendiat frå Irak. Av S.
Fleire nye kostar. Av S. N.
Samarbeidsutv. i NVE. Av M.
En gammel katastrofe. Av Bjarne Nicolaisen
Sjefar som sluttar. Av H. Sperstad
Smånytt. Av L. G.
Personalforandring
Anleggsbustader. Av S. N.
Menneske eg møtte. Av S. N.
Møte med elektrisitetstilsynet. Av A. Johansen
Forurensning av våre vassdrag. Av Age Hjelm-Hansen
Johan Jerstad. Av J. Otnes
I dag. Av S. N.
Da Møsdammen reddet Rjukan fra undergang.
Av John Frey
Pinsetur på Jøkulen. Av Knut Rønniksen
Rana Kraftanlegg. Av J. Sørensen
Songa. Av Sigrun Schumer Nesdal
Dagens fagsjef. Av S. N.
Skirenn. Av R. G.
Steinar Lunda. Av R. Søgnen
Etaten
Harde ord. Av Jon Medbøe
Vern av natur. Av Øystein Flack
Ulemper og fordeler ved kraftutbyggingen.
Av Edvard Svanøe
I dag: Vestfold. Av S. N.
FOSSEKALLEN

Vinterhalvåret
Somarhalvåret

16.26

Personar

22

4.541.14
2.580.57
3.662.10

3.76
1.91

1954

Sum året
Personar

pr. person
Menn

7.22
7.12

5.04
1.71

14.34

6.75

50

156

3.56
2.09
2.27
5.78

1.94
0.89
2.09
3.74

9.34
4.36

5.68
2.98

13.70

8.66

53

166

3.35
1.82
2.22
4.95

2.54
1.62
1.03
2.64

8.30
4.04

5.18
2.65

12.34

7.83

55

169

1957

Sum året
Sjuked. pr. person
Kvinner Menn

KvartalSjuked.
1956Kvinner
1, 3.562.94

7.40
5.01

Personar

Vinterhalvåret
Somarhalvåret
Kvartal
1952

I NVE

1

Side

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

10
12
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
2
3
7
8
10
11

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

12
15
17
20
20
22
23
24
2
3

1
1
1

1

3

5

3

6

Fru Miinster, Av A. A.
Odd Clemmetsen. Av K. D.
Nybygget
Truskemaskin. Av S N.
Slipesteinen. Av S. N.
Arkeologi og anleggsarb. Av S. N.
Hunden. Av W. Wexsahl Johansen
Vassdrag og Havnelaboratoriet ved NTH.
Av Edv, Svanøe
Journalistbesøk ved Tokke 1962.
Hovedutval
Energi og fellesmarknad. Av F. V. og V. H.
Tornetråsk. Av S. N.
Smånytt
Personalforandring
Godt nytt år. Av Halvard Roald
Julens budskap. Av K. Køber
Vassdragsvesenet 1963. A-direktoratet. Av T. M.
E-direktoratet. Av L. G.
Statskraftverkene. Av Sig. Aalefjær
V.,direktoratet. Av H. Sperstad
Fleire fagsjefar. Av S. N.
Samarbeid i etaten. Av S. N.
I dag: Vest-Agder. Av S. N.
Trur dei på julenissen. Av S. N.
Avkjøling av vannet. Av Olaf Devik
Institutt for vassbygging. Av John Tveit
Førti år i etaten. Av David Myhre
Tur til Tokke. Av G. I
Forslagsordning. Av J. H.
Hugo Vogt 70 år. Av. Halvard Roald
Norske studenter i Skottland. Av Sigurd Rusten
Smånytt
Personalforandring

Nr.

Side

3
3
3
3
3
3
3

7
8
8
9
10
11
12

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

18
19
20
21
22
23
24
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
23

4
4
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Kvartal
1959
1.
3.
4.

Sjuked. pr. person
Kvinner Menn
6.971.39
2.981.85
4.832.15
6.032.64

Vinterhalvåret
Somarhalvåret

13.004.03
7.814.00

Vinterhalvåret

20.818.03

Personar

1961
1.
2.
4.

4.63
122
3.05
4.73

3.91
1.36
1.52
2.16

Vinterhalvåret
Somarhalvåret

936
5.27

6.07
2.88

Statistikk

14.63

8.95

Bernhard Shaw har sagt:

60

197

Sum året

68175

leg lygn, grov lygn og so sta-

1962

1960
1.
2.

3.
4.

2.27
2.90
5.01
5.29

1.91
1.48
1.20
2.00

12.095.99
7.242.18

Vinterhalvåret
Somarhalvåret

7.56
7.91

3.91
2.68

19.338.17

Sum året

15.47

6.59

Personar

77

255

4.

7.633.09
4.411.37
2.830.81
4.462.90

Vinterhalvåret
Sumarhalvåret
Sum året

54180

Det er tre sortar lygn, van-

1.

tistikk som er den verste.
statistikk bør iallfall ø
lesast med omtanke.

98.79
= 9.88

Vinterhalvåret gjennomsnitt kvinner
10
68.30
Somarhalvåret

-

6.83

10
Heile året

16.71

52.61
Vinterhalvåret

= 5.26

menn
10
28.17

Somarhalvåret

-

2.82

-

8.08

10
Heile året

For å ha noko å samanlikne med
har eg fått tak i statistikk frå Oslo
kommune. På dette område er dei
komne langt i kommunen. I dette
hefte er teke med opplysningar om
mangt som kan ha innverknad på
tala i statistikken. Dei har m. a.
kome fram til at det er skilnad i
sjukefråværet for gifte og ugifte
både når det gjeld menn og kvinner, det er størst sjukefråvær for
gifte. Alderen på dei tilsette har og
innverknad etter som det ser ut, det
er 20-30 prosent mindre sjukefråvær for aldersgruppa under 30 år
enn for alle samanlagt.
Sjukefråværet for alle menn i
Oslo kommune er i 1960 19.2 dagar,
for kvinner 18.7. For vanleg kontorarbeid er talet annleis, der er det

12.9 for menn og 18.5 for kvinner.
Det er fleire menn med noko høg
alder i Oslo kommune enn det
er elles i arbeidslivet i byen. For
kvinner er det om lag same aldersfordelinga som elles i kommunen.
Den gruppe av arbeidarar som
hadde minst fråvær var sjukesøstre
med 13.0, halvparten av desse var
under 30 år.
I Statsbanane var sjukefråværet
for mannlege funksjonærar i 1960
10.8 dagar pr. dr. I Vinmonopolet
var fråværet for menn i 1960 11.9
dagar, for kvinner 16.7, desse tala
er for funksjonærar.
Stavangerkommune har eit sjukefråvær for 1960 på 12.6, det er om
lag to tredjedeler av talet for Oslo
kommune, der er det som for

menn 19.0. Desse tala er for alle
tilsette, ikkjeberre administrasjonen.
For Oslo Trygdekasse skulle talet
ligge på om lag 19 for alle trygda.
Norsk Arbeidsgiverforening har
valt ut nokre verksemder dei fører
statistikk over, det gjeld kroppsarbeidarar. For menn er talet her i
1960 16-17 dagar, for kvinner
24-25.

80 prosent av sjukefråværet
kom frå ein so pass liten part
av dei tilsette som 25 prosent,
slike som har hatt mykje fråvær i året.
SN.
FOSSEKALLEN
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Personalforandringer i etaten
2. kvartal 1963
Nytilsatte:

Smånitit
Ny

bedriftslege.

Lege Kåre Toreid, Rjukan, er fra 1. oktober i år ansatt som
bedriftslege ved Mår kraftverk.
Permisjoner.

Konstruktør Bjørn R. Halvorsen (SDS) er tilstått permisjon
uen lønn i ca. 10 måneder for å gjennomgå et kurs i servoteknikk.
Statshydrolog Arne Tollan (H) har hatt permisjon i juli måned
for å utføre kvartærgeologisk kartlegging i Jotunheimen.
Statshydrolog Gunnar Østrem (H) har fåt innvilget 2 måneders tjenestefrihet for å delta i glaciologisk/hydrologiske undersøkelser i Nord-Canada.
Lederen av etatens EDB-arbeide, cand. real. Kåre B. Hagen (V)
og avd.ingeniør R. Høyer (SB) deltok i Nordsam, Helsinki,
16.-20. august.
Lønnstelling.

Statistisk sentralbyrå arbeider f. t. med en ny lønnstelling for
statstjenestemenn pr. 1. mars i år. Liknende undersøkelse ble foretatt i 1959.

Andresen, Øystein
Bakken, Borghild
Brevik, Oddleiv
Eriksen, Arne
Fredriksen, Ove
Gausland, Ingebrigt
Hagen, Inger Marie
Hovlandsdal, Henrik
Johannessen, Arvid
Johnsen, Jens
Krog, Sverre
Morberg, Sten Kr.
Myklebust, Randi
Olsen, Kjell
Omnes, Karl M.
Pettersen, Roald
Ravn, Jarle
Ruud, Arne
Ryen, Ole
Skjørestad, Rolf
Sunde, Anfinn
Vatten, Gunnar

Avansement

Betjent
Ktr.fullm. I
El.-maskinist
Konstruktør II
Oppsynsmann II
Overingeniør II
Ktr.assistent II
Avd.ingeniør I
Ledningsformann
El.-maskinist
Avd.ingeniør I
Ktr.assistent I
Ktr.assistent I
Ktr.fullm. II
EL-maskinist
El.-maskinist
Overingeniør
Avd.ingeniør I
Overingeniør II
Materialforvalter
Førstesekretær
Overingeniør I

A.
S.I.
Aura-verkene (Osbu)
S.D.
Numedalsl.s reg.
S.B.F.
Tokke-anleggene
V.V.
Aura-området.
Glomfj. kraftv.
V.H.
A.A.
V.
S.R. (Innset).
Glomfj. kraftv.
Rana-verkene.
S.R.
S.B.
S.B.F.
S.B.F. (Forus).
A.J.
E.S.A.

og opprykk:
Statshydrolog (20)
Ktr.fullm. II
Konstruktør II
Konsulent II
Maskinmester
Konstruktør II
Konstruktør II
Førstesekretær
Konstruktør II
Avd.ingeniør I
Konstruktør II

V.H.
V.H.
Tokke-anl.
V.F.
Verdal trafo.
Tokke-anl.
Tokke-anl.
A.A.
S.B.F.
V.F. (N.-Norge ktr.).
Tokke-anl.

Bråten, Isak

Ledningsmester

Sjefingeniør Sig. L. Hanssen er anmodet om å fortsette i tjenesten ved S inntil 1. juni 1964.
Kontorfullm. Tora Simonsen fortsetter sin tjeneste ved sentralbordet i Ullevålsvn. 72 inntil videre.

Egedal, Halvor
Hvidsten, Jens A.
Monsen, Karl

Ledningsforman
Maskinm.assistent
Damformann

Østl. kraftverkenes
fjernledningsnett
Nore
Flesaker trafo.
Rana-verkene.

Funksjonæroversikt.

Annen :

Pr. 1. juli i år var det i NVE beskjeftiget ialt 1033 funksjonærer.
A-direktoratet
60 + 8 engasjerte
90 + 8
35 + 3
Statskraftverkene i Oslo
177 + 22

Dyrseth, Svein
Evensen, Reidun
Holmberg, Lars
Jesmann Pedersen, Sverre
Jonassen, Per Arvid
Karlsen, Hermann
Lind, Arna
Lof thus, Aasmund
Sønju, Irene
Weibell, Ingebjørg

OETS.
Frank Mentzoni, Karl Nordbakken og Arne N. Myren, samtlige
ved Rana-anleggene, har søkt om opptagelse ved skolen i år.
z?k,
Kursdeltakere.

Sekretær Arne Sæves (AP) gjennomgårf. t. et kurs i personalforvaltning ved Bedriftsøkonomisk Institutt.
Avd.ing. Kåre Askildsen (S) deltar f. t. i et 3 måneders kurs i
tolking av luftfotos i Nederland.
Sekretær Alexander Berg og kontorfullm. Birger Storbråten
(begge SK) har deltatt i et kurs i blanketteknik.
Overingeniør 0. Villa og avd.ing. S. Brokstad (S) deltok i
NIF's kurs i fundamentering.
Tjeneste

utover

Fratredelse.
Med pensjon:

aldersgrense.

362 + 41 = 403
El. tilsynet (1.-6. distr.)
Personale ved driften av Statskraftverene
Kraftanlegg .

Oppsynsmennved Forb.anlegg
tilsammen

Arnesen, Helge
Gjøtterud, Arnhild
Gule, Lars
Helland, Frithjof
Jangaard, Petter
Melstveit, Sven
Melsvik, Ivar
Myhre, David
Rødberg, Hans
Solbakken, Alf
Østland, Finn

29

Tekniker I
Ktr.assistent I
Maskinist
Konstruktør I
Tekniker I
Maskinbokholder
Sykepleier
Konstruktør III
Ktr.fullm. II
Ktr.fullm. 1I

Tokke-anl.
V.H.
Tokke-anl.
S.S.
Tokke-anl.
Rana-anl.
Innset-anl.
Tokke-anl.
S.K.
A.A.

287
269 + 30 engasjerte
15

Avgått ved døden:
962 + 71 = 1033
Skeie, Nils
Aktietrykkeriet

- Oslo, 1963

Maskinm.assistent

Hakavik kraftv. 13/6-63.

