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(Til mannen
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S

i huset.)

Sommarferien
er over for dette
året. Vi har hatt fri, to, tri eller
fire veker etter som det har hØvd
for kvar og ein. For dei som ligg
på hotell eller pensjonat
er det
greidt, dei har ikkje noko å gjera
i ferien i heile taket. Er ein på
telt- eller hyttetur
er det noko
heilt anna, det, fyil ein del arbeid
med ein slik ferie. Det er ikkje
det same arbeidet som ein elles
har heldivis, det blir eit ombyte
og i Amerika seier dei at «Å skifte
arbeid er å kvile». Men eit arbeid
er langt på veg det same antan
det er heime eller på hytta, husarbeidet, husmora sitt arbeid. Er
det nokon som treng å vere fri frå
det daglege ofte einsformige
arbeidet so er det ho. La ikkje omkvedet
vere
«Eg måtte
hjelpe
kona», gå heile tida inn for å
hjelpe kvarandere.
Det er ikke so lenge til vinterferie og påskeferie,
tenk på å ta
over halve arbeidet på hytta då,
og sundag er det ein gong for
veka.

S. N.
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Atomkraft
Et tilbakevendende
spørsmål i
de senere år har vært spørsmålet
om hvorledes vår vannkraft
står
konkurransemessig
sett i relasjon
til atomkraft
for anvendelse
til
elektrisitetsproduksj
on.
Det har i årene etter siste verdenskrig av USA, Russland, England og senere også Frankrike,
Canada og andre land vært satset og det satses fortsatt betydelige beløp på utvikling av en kommersiell reaktor for elektrisitetsproduksjon.
Utviklingen
har gått
senere
enn mange
atomenergientusiaster
regnet med, og forventningene
har svinget mellom
optimisme
og pessimisme.
Imidlertid er det klart at atomenergien
nå har fått fastere ben å stå på.
Den totale
installerte
atomenergikapasitet
i verden har utviklet seg fra 5 MW i 1955 og
185 MW i 1958 til nær 5000 MW
ved utgangen
av 1964. Det er
engelskmennene
som har tatt ledelsen når det gjelder installert
ytelse. De vil i løpet av 1969 ha
5000 MW i drift og har i april
1964 annonsert et program på nye
5000 MW ferdig i seksårsperioden
1970 75. På atomenergikonf
eransen i FN's regi i Geneve i september 1964 ble det annonsert
en
prognose gående ut på at verdens
samlede
atomënergikapasitet
i
1970 ville utgjøre 25 000 MW og
i 1980 mellom 150 000 og 200 000
MW.
Man kan i dag skjelne mellom
tre hovedtyper
av atomreaktorer
som har nådd eller er like ved å
nå et kommersielt
nivå. Engelskmennene har satset på den gasskjølte
grafittmodererte
reaktor
med naturlig metallisk uran innkapslet
i en magnesiumlegering
(magnox)
som
reaktorbrensel.
Disse reaktorer har imidlertid vist
seg ikke å kunne konkurrere
i
produksjonspris
pr. kWh med konvensjonelle
varmekraftverk.
De
første reaktorer
av typen (Berkley 275 MW og Bradwell 300 MW)
kostet ca. 3600 kroner pr. kW, og
den siste (Wylfa 1180 MW) som
ventes i drift i 1969 antas å ville
komme på ca. 2000 kroner pr. kW.
Selv om det således er skjedd en
betydelig reduksjon i kapitalinve-

og vannkraft

stering pr. installert kW, kan de
2000 kr/kW ikke konkurrere
med
den billigere del av vår vannkraft,
og sjansen for vesentlige
ytterligere reduksjoner
synes å være
små for denne reaktortype.
KWhprisen vil sette seg sammen av
forrentning
og amortisering
av
den nedlagte kapital samt ca. 1,5
øre/kWh
til uranbrensel
(ca. 1
øre/kWh)
og drift og vedlikehold
og vil da for Wylfa ligge mellom
ca. 4,5 og ca. 5,5 øre/kWh
avhengig av hvilken amortiseringstid, renter og brukstid
som legges til grunn for beregningene.
For sitt atomenergiprogram
for
perioden 1970-75
synes engelskmennene å ha vært i sterk tvil
om hvilken reaktortype
det skulle
satses på. De har selv utviklet en
avansert gasskjølt grafittmoderert
reaktor. De viktigste forandringer
i forhold til Magnox-reaktoren
er
en økning av kjølegasstemperaturen fra ca. 450° C til ca. 700° C for
derigjennom å kunne benytte mer
avanserte dampturbiner.
Økningen
i temperaturen
er oppnådd gj ennom anvendelse
av uranoksyd
kapslet i rustfritt stål som på den
annen side nødvendiggjør
at uranet
må anrikes en del.
Imidlertid
følte man seg ikke
sikker på at den utviklede avanserte
gasskjølte
reaktor
kunne
konkurrere
med ellers i verden
utviklede
reaktortyper,
og engelskmennene
besluttet seg til å
invitere til anbud også på andre
gjennomprøvede
typer alt under
forutsetning
levert gjennom britisk industri.
I USA er det den lettvannsmodererte og lettvannskjølte
reaktor som først har gjort sin entr
på kraftmarkedet
som kommersiell reaktor for elektrisitetsproduksj on. I lettvannsreaktorene
anvendes anriket uranoksyd
som
reaktorbrensel
innkapslet
i en
zirkoniumlegering.
Det er utviklet 2 kommersielle
hovedtyper,
den
kokende
lettvannsreaktor
som leveres av General Electric
og trykkvannsreaktoren
som leveres av Westinghouse.
Den første
kommersielle
reaktor
(Oyster
Creek) ble bestilt av Jersey Central Power and Light Co, Pen-

sylvania, USA. Det er en kokende
reaktor på ca. 600 MW med en
kapitalinvestering
på ca. 1000
kr/kW direkte kursomregnet
etter
de' amerikanske
prisoppgavene.
Brenselsutgiftene
vil ligge på ca.
1,5 øre/kWh. Samlet produksjonspris blir ca. 3,5-4
øre/kWh
og
gir således ennå god margin for
vår vannkraft,
selv om kapitalinvesteringen
pr. kW er lav. Etter
Oyster Creek er det bestilt flere
anlegg både i USA og ellers i verden så vel av kokende som trykkvannsreaktorer.
I Sverige har nylig et konsortium av private
kraftselskaper
sluttet kontrakt
med ASEA om
levering av en 400 MW kokende
lettvannsreaktor
for idriftsettelse
høsten 1970. Den totale anleggssum dreier seg om ca. 485 mill.
n. kroner.
I denne sum inngår
første brenselsladning
som vil vare
i 4 til 5 år, med ca. 152 mill. sv.
kroner.
Den tredje
lengst
utviklede
reaktortype
er den tungtvannsmodererte
og tungtvannskjølte
reaktor
med naturlig
uran som
reaktorbrensel,
en reaktor
som
bl. a. kanadierne
satser meget på.
I 1964 ble det av Ontario Hydro
Power bestilt en dobbeltreaktor
med ytelse 1080 MW for plassering nær Toronto. De totale anleggsinvesteringer
for denne er
etter de siste oppgaver ca. 1760
mill. n. kroner. Eller ca. 1640 kr/
kW. Brenselsprisen
er her antakelig ca. 0,8 øre/kWh
og samlet
produksjonspris
ca. 3,8 øre/kWh.
I mai 1965 offentliggjorde
engelskmennene
resultatet
av sin
anbudsinnbydelse
for den første
stasjon (Dungeness B) i deres annet atomenergiprogram
og sier at
«den avanserte gasskjølte reaktor
viser klare økonomiske og tekniske
fordeler overfor de alternative
systemer og har gode potensielle muligheter for videre utvikling. Den
vil også produsere grunnlast
billigere enn en kullfyrt stasjon på
samme tid». I sin anbefaling
til
departementet
sier Central Electricity Generating Board «at produksjonsprisen
for elektrisitet
fra
Forts. side 6
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Ferdselsvegene
i Tokke kommune
i historisk
perspektiv

Gamlevegen

går gjennom

Det heter i innledningen
til beskrivelsen av Tokke-anleggene:
«Tokkeanleggene
omfatter
utnyttelsen
av fallhøyden
i TokkeVinje-vassdragene
fra høyfjellssjøene og ned til Dalen ved Bandak.
Begge elvene har sitt utspring
i sørvestre
del av Hardangerplatået i Røldal herred.
Tokke kalles det 30 km lange
elveløpet mellom sjøene Totak og
Bandak. Ved Amot, 13 km nedenfor Totak, forener Tokke seg med
Vinjeåi,
som kommer
fra fjellovergangen
til Røldal og renner
gjennom en rekke vatn før den
løper ut i Tokke.»
For den som har hatt den lykke
og glede i forbindelse
med sitt
arbeid å ferdes i en naturpark
som
den som omfattes
av Tokke-utbyggingen,
støter en ofte bort i
ting og saker som forteller
om
liv og samkvem i gamle dager.
Vinje og Rauland er i den heldige situasjon at de har hatt en
mann,
Rikard
Berge,
som har
samlet en masse av det en vet om
gamle dager i en bygdesoge som
er riktig interessant og fengslende.
Jeg tillater meg å sitere herfra:
«Fyrr hjulreidskap
og kjerrevegar kom i bruk var det aa
gange, aa ride og klyvja, aa ro og
ferja, i sumarhalvaaret,
løype og
aka, køyre paa slede og draga
drøgje, stolpe paa trug utanlaamer
og utvegar og ei hende gong trive
til skeisune, vetterhalvaaret.»
Vannene hadde stor betydning i
gamle dager, så vel sommer som
vinter. De bandt bygdene sammen
og bruktes så vel i det interne som
i det eksterne samkvem. Hellerist-
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den nedlagte

gården

Lii.

ningene ved Sporanes vitner om
vannenes betydning. På fjellet øst
for Bituåis utløp i Totak finnes en
fjellvegg
helt nede mot vannet
med helleristninger
av skip. Det
er dette fjell som heter Sporanes.
Vannenes
betydning
har vært
sentral helt opp til vår tid.
Forfatterinnen
Aslaug
Vaa's
barndomsminner
fikk henne til å
dikte således om kirkeferden:
«So rodde dei fjordan
so køyrde dei strondi
so rei' dei lidan
so vassa dei sundi.»
Ferdselen følgde ellers veger som
gikk fra bygd til bygd. Vegene
var ofte svært bratte og kronglete
som jeg siden skal komme tilbake
til. Heller gikk de opp en bratt
bakke og over heia enn de fulgte
en lid.
Man vet ellers at Vest-Telemark
hadde samkvem med Skien helt
fra vikingtiden.
Vassdraget
nedover til Skien er nok en av
de eldste forbindelsesveger.
Ved
tverrslaget
vårt ved Eidsborg ligger et gammelt
steinbrudd
for
brynestein.
Brynestein
herfra er funnet i
et sunket vikingskip utenfor Skien
og sågar er brynestein
fra Eidsborg også funnet i vikingskip som
er sunket etter slaget ved Fimreite 1184.
De gamle ferdselslæpene
over
høyfjellet
vitner om samkvemet
mellom Vestlandet
og Østlandet.
Den mest kjente bortsett fra Nordmannslæpa som fører til Numedal,
er vel Hardingslæpa
også kaldt
Telemarksslæpa.
For de som er
kjent på Hardangervidda
skal jeg

nevne en del steder som slæpa
passerte. Fra fjordene på Vestlandet samlet slæpene seg på vidda,
f. eks. fra Ullensvang
— Kinsokvelven — Reppane så vest for
Hårteigen,
dernest
Kollsvann,
Litlos, Belebotn, Kortmark,
Briskestølen,
Haugedalen,
Ugleflott,
Saltpytt (ved Songavann).
En annen viktig slæpe gikk til
Røldal
gjennom
Dyreskard
fra
Haukelifjell.
Den nye vegen mellom Dalen
og Valle i Setesdal følger stort sett
en gammel
slæpe over Kjønnviken.
Froland
hadde
sin forbindelse
med Setesdal
gjennom
Vendalen, Byrte sin gjennom Byrtedalen til Hovden. Vinje sin over
Vinj erui gjennom Haughellerdalen
eller Rassteindalen
til Bjåen.
Fra Setesdal
(Sæesvann)
var
det forbindelse
videre til Suldal
over Holmevann.
Fra Holmevann
over Langesæ til Flothyl i Haukeligrend.
Jeg siterer fra Rikard Berge:
«Bygdane fraa Sogn og Fjordane
og radt sud til Ryfylke slo telemarkingen
i eitt og kalla det
«Norlande»,
den som reiste der
hadde vori nordanfjølls.
Alle minnest handelskaren
som hadde vori
nordanfjølls:
Eg va' meg ei gaang norafjølls,
de dreiv så mykjy sn'or,
r'upa laante meg vengjine sine,
så flaskra eg heimatt ti mor.
Eg va' meg ei
eg ville kåupe
daa kåupte eg
kjeringar
aa adde gjekk

gaang norafjølls,
lykkjur,
femten fantepå krykkjur.

Eg va' meg ei gaang norafjølls,
eg ville kôupe rug,
daa kèupte eg femten fantekjeringar
aa kaam 'kje rugjen ihug.
østover
er Lårdal
et viktig
punkt for forbindelse med Vinje og
Rauland over Grønliheia.
En gammel kjent ferdselsveg er
kongevegen
fra Eidsborg
over
Ravnejuv
til Bratterud-bru
over
Tokke til Nesland. Den vegtrase
har anlegget fulgt med kraftlinjen
fra Eidsborg
til tverrslaget
ved
Ravnejuv.
Fra Rauland kjenner man til en
gammel ferdselsveg
over Stavsfjellet til øyfjell. Forbindelsen
til
Møsstrand og Tinn over «Austbøheii» faller nokså naturlig, det er
jo her vegen ligger i dag til
Rjukan.
Interessant
er også de gamle
vegene
bygdene
imellom
innen
Tokke-kommunene.
Fra Nesland i Vinje (Kongevegen) gikk vegen over Sandok
(gml. lensmannsgard
og tingsted)
Gjellhus til Manås over Groven til
Bru i Tveitogrend.
Brustedet
her
er eldgammelt
og var en meget
viktig forbindelse
helt til 1890årene, da det kom bedre veger.

Den nye oljegrusveg

svinger

her nedover mot Særensgrend
til venstre.

Jeg skal nevne andre viktige og
interessante
veger bygdene imellom.
Mellom Vinje og Byrte over
Haukås fra Gauksland ved Vinjevann, hvor det var ferjested. Navnet vitner om dette. Gauksland
ligger rett overfor kraftstasjonen
i Vinje.
Denne veg fulgte ifølge R. Berge
Ivar Asen engang. Han kvad da:
«Vandt er aa vita
Vegen til Vinje:
Grunnen er groen
med Gras paa alla Sidor
inkje Gjetar-gåta
ein Gong te finna!
Kvar i vide Verdi
er vegen til Vinje?
Mellom Vinje og Rauland gikk
det veg over Våmarvann
fra Bøgrend til Totak. Denne forbindelsesveg har anlegget reetablert.
«Prestevegen»
den gamle veg
fra Bøgrend til Kostveit ved Totak
kunne trafikeres
den dag i dag
med folkevogn
hvis bare småbruene var holdt ved like.
Interessant er «Bronlivegen» fra
Totak ved Bronli rett opp lia og
ned igjen til Grungebru
akkurat der hvor avstanden mellom de
to dalfører er kortest. Det heter i
det gamle stevet:
«Ho æ bratt'e Bråneli,
kaam aa kvil deg ei liti ti,
der æ sønt paa baae hand,
Håukeli aa Haddeland.»

Det gamle brukar ved Bru (Tveitogrend). En viktig bru inntil 1890-årene.

Nesland hadde sin forbindelse
over Stallbrokk
til Skålebygda —

Man ser Vinjevann

Aase og videre til Mo. Fra Skålebygda gikk vegen om Lio over
Rukke til Dalen. På Dalen vitner
gården Huvestad
(av huve
å
rope) om et gammelt fergested.
Bruhylen
ved utløpet
fra Lio
kraftstasjon
forteller om et gammelt brusted.
Fra Slettetveit
i Mo gikk den
gamle «Futevegen» over fjellet og
ned forbi «Futekilden»
i Botnedalen. Botnedalen
var en viktig
bygd i gamle dager med egen
kirke. «Futekilden»
har ennå det
herligste, friske, kalde vann.
En ny epoke i vegbyggingen
kom da man i 14340-årene bygde
vegen fra Seljord
til Haukeligrend. Denne veg var i bruk helt
til 1936-37.
Fra Amot til Høydalsmo gikk vegen østenfor den
nåværende trace mellom Leirli og
Kvansli.
Fra Amot til Vinje har jeg gått
den gamle veg fra 1840-årene til
Vinje. Den går gjennom tunet på
mange av gårdene, Bru, Mule og
Lii f. eks. Det er utrolig at denne
veg var i bruk helt til 1936 da vi
fikk den veg som brukes i dag.
Bilene hadde da også vanskeligheter med bakkene her på sommerføre.
I 1890-årene
kom vegen fra
Dalen om Lio gjennom Rukkedalen
over Mo gjennom Byrte og ned
Vinjesvingen
til Vinje. Likeledes
fra Lio over Nesland til Amot.
Ved .Amot ser man det gamle
brufeste ved siden av den nye bro
over Vinjeaai.
Disse veger var bygd for hestetransport,
men tålte skikkelige,
tunge lass. (Hestelass vel å merFOSSEKALLEN
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ke.) De har sikkert etter datidens
forhold vært fremragende
i forhold til det en var vant med.
Dalen—Amot
og Lio—Byrte-Vinjesvingen
fra 1890-årene
var
stort sett i bruk da Tokke-anleggene begynte i 1956.
Vegene før 1840 var nok ikke
sikre sommerstid med vogn. Tunge
lass ble fraktet
vinterstid
med
slede. Om sommeren
brukte
en
nok helst kløv.
Siden anlegget begynte er det
blitt en voldsom utvikling av vegnettet. Vegen fra Dalen til EcIland
er forsterket,
utrettet
og forsynt
med nye bruer. Amot—Edland
har
fått oljegrusdekke
i sommer. Dalen
—Amot får antakelig neste som-

Atomkraft

og vannkraft

Forts. fra side 3

en avansert gasskjølt reaktor ved
Dungeness B er beregnet til å bli
ca. 10 prosent mindre enn fra det
nærmest
konkurrerende
vannmodererte system; fordelen framfor en kullfyrt stasjon satt 1 drift
i 1970 er beregnet
å bli enda
større».
Ellers er det foreløpig sparsomt
med tallinformasjoner
fra den engelske anbudsinnbydelse.
De tall
som foreligger, synes å tyde på at
for en dobbeltreaktor
med ytelse
2 x 600 MW av den avanserte
gasskjølte type for Dungeness B
er kapitalinvesteringen
ca. 1350
kr/kW
og den samlede produksjonspris basert på 20 års avskrivningstid, ca. 6600 brukstimer
pr.
år og med 71/2 prosent rente av
kapitalen
ca. 3,7 øre/kWh.
Underlaget
for beregningen
av
de foran refererte kWh-priser
er

DR.ING.HAAKON
STYRIS
STUDIEFOND
Ifølge fondets statutter
skal
den disponible
årlige
renteavkastning anvendes til utdeling
blant unge, dyktige fagarbeidere
som ønsker videre spesialutdannelse, men som ikke har anledning til selv å bekoste videre
studier eller reiser.
Søknader
om bidrag vedlagt
attester stiles til fondets styre
og sendes
Den Polytekniske
Forening, Rosenkrantzgt.
7, Oslo,
innen 15. oktober d. å.
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mer. Edland har fått forbindelse
med Arabygdi. Vegen over Haukelifjell er et kapitel for seg. Bygdeveger er blitt forsterket
og ført
igjennom, fjellvidder har fått vegforbindelse,
mange skogsbilveger
er bygd.
Hva vil framtida
bringe?
Se derom
forteller
historien
intet.
(Kildemateriale,

Rikard

Berge:

Vinje og Rauland.
Saml. samtale med Øystein Vesås og Eivind Tveiten.)
Ringsko (hestesko)
fra middelalderen
funnet under gravingsarbeid
for tomtene på Dalen 1957.

ikke tilstrekkelig
til at tallene kan
bli helt riktige. Man kan videre
diskutere
avskrivningstid,
renter
og brukstid.
Kapitalinvesteringen
for installert
kW går for atomkraftstasjoner
sterkt ned med enhetsstørrelsen,
og det vil ennå ta
lang tid før det norske nett og
konsumgrunnlag
er slik utviklet
at det kan komme på tale å installere enhetsstørrelser
som de foran
refererte.
De refererte
kWh-priser er imidlertid tilstrekkelig
riktige til at vi på det nåværende
tidspunkt kan trekke den konklusjon at vi må fortsette å bygge ut
vår vannkraft
for dekning
av
økningen
i elektrisitetsforbruket
og til industrielle
formål i den
grad det er plass for det innenfor
den totale investeringsramme.
Vi regner med at 50-60
milliarder kWh av landets gjenværende vannkraftkilder
kan utnyttes til en gjennomsnittlig
utbyggingspris regnet i 1963-priser på
ca. 22 øre pr. kWh årlig produksjonsevne ved kraftstasjon.
Regner man f. eks. 9 prosent til totale utgifter,
gir dette en kWhpris på ca. 2 øre. Det går ca. 1,5
prosent til drift og vedlikehold av
vannkraftverkene.
Med 25 års avskrivningstid
som benyttes
av
Statskraftverkene,
får man da ca.
51/2 prosent til kapitalrente.
Et vannkraftverk
er som kjent
ikke
brenselsforbrukende.
De
driftsavhengige
kostnadene
er
derfor vesentlig mindre enn for
konvensjonelle
varmekraftverk
(som forbruker
kull eller olje)
eller
de kjente
kommersielle
atomenergianlegg
(som forbruker

Vinje

15. juni

1965.
Ole Søe Eriksen.

uranbrensel).
Den tekniske levetid for et vannkraftverk
er vesentlig lenger enn de foran brukte
25 år som på den annen side nok
er mer realistisk
for konvensjonelle varmekraftverk
og for atomenergianlegg.
Ikke
minst
i et
framtidig system med tilskudd av
varmekraftverk
og/eller
atomkraftverk
vil kraften
fra nedskrevne
vannkraftverk
være en
stor fordel i vårt elektrisitetsproduksjonsapparat.
NVE, Oslo, 5. august

1965.

H. W. Bjerkebo.

SOSIALKURATOR RÅDGJEVAR
Samfunnet som vi lever i er no
blitt so innvikla at ein kjem støtt
og stendigt opp i situasjonar
der
kunnskapane
ein har på området
ikkje strekk til. Det er so mange
lover og reglar, påbod og forbod
at det er umogeleg å halde grele
på det. På den andre sida er det
so mange slag hjelp å få når ein
kjem i vanskar, at eit vanleg menneskje oftast ikkje har oversyn
slik at ein kan få den hjelp som
samfunnet stiller til rådvelde. Det
trengst her ein rådgjevar eller eit
rådgjevande
organ som står fritt
og kan hjelpe på alle område. Ofte
kan det vere stridsspørsmål
mellom arbeidsgjevar
og arbeidstakar
om rettar og plikter. Her må det
rådgjevande
organet stå fritt og
ikkje kjenne seg bunde til å passe
på arbeidsgjevaren
sine interesser.

Byggefek
for
NVE-folk
Frå før har vi to område der
det bur mange frå Vassdragsvesenet. Det er på Hamang der etaten
eig både hus og grunn og leiger
og so på
ut husa til funksjonerar,
Lillo terrasse som er eit heilt privat tiltak. No i desse dagar er eit
for folk
nytt privat tomteområde
frå vesenet klart for igangsetjing
arbeid.
av førebuande
For omlag tre år sidan fekk fagsjef Vinjar på hand eit område
ovanfor Bærum Verk i Lommedalen. Feltet ligg fint til på solsida med utsyn over dalen. Han
skipa eit sameige med føremål
og
å kjøpe inn dette stykket,
medfå i orden reguleringsplan
og kloakk.
rekna vassforsyning
Etterpå skal so dei som er med
få skøyte på kvar si tomt, og meler det sett opp ei
lom deltakarane
om rettar og plikter i
kontrakt
sameiga.
I dag er det kome so langt at
er godkjend av
reguleringsplanen
men alt er ikkje
bygningsrådet,
formelt i orden, m. a. ventar ein
av kloakkutslepp.
på godkjenning
skal i første omgang
Drikkevatnet
Går alt
kome frå djupvassboring.
etter planen, er det tanken å kome
i gang med arbeid på fellesanlegget i dette året, men før det kan
gjerast må ein få stadfesta regu-

Skollerudenga.

Det er meininga at
leringsplanen.
det skal byggjast ein bustad på
kvar tomt, og gjennomsnittsstorleiken på tomtene er omlag 11/4
mål.
Det er nokre få som ikkje er
som er med i
i Vassdragsvesenet
det sameiget som er skipa, men
dei fleste er frå etaten. Av desse
slike som bur på
er storparten
på
ein tenkjer
Når
Hamang.
so reknar ein med
Lommedalen,
at det er langt frå byen, men til
dette byggefeltet er det svært lite
lenger enn til Hamang, so det ligg
ikkje so langt borte. Det er nok
mange som gjerne ville hatt ei
tomt der, men alt er oppteke seier
Vinj ar.
Om det skulle vere andre som
har i tankane å setje i gang med
slikt, so kunne det vere bra med
gode råd, og Vinjar fortel no litt
om vanskana med eit slikt tiltak.
«Etter å ha arbeidet med dette
i tre år har jeg nå en
prosjektet

Modell.

god oversikt over de vanskeligheter som må overvinnes for å få
realisert slike planer. Feltet ligtil
ger alene, uten tilknytning
felt. Dette har
andre regulerte
gjort arbeidet særlig tungt, fordi
med vei, vann
en får problemer
har for
og kloakk. Myndighetene
så vidt vist velvilje for å få det
gjennom, men ingen saksbehandmed prosjektet
ling i forbindelse
har vært helt grei. Det måtte la
seg gjøre å få en raskere avklaring
av denne art gjenav prosjekter
nom en bedre koordinering av saksmellom de mange
behandlingen
organer hos myndigforskjellige
må
hetene som man nødvendigvis
ha med å gjøre. Mitt inntrykk er
er
for øvrig at alle retningslinjer
trukket opp, og saksbehandlingen
innstilt på å slippe til prosjekter
som er utvidelser av allerede regulerte felt. Det skal med andre ord
bygges videre utover fra sentrum,
og på denne måten blir alt konsentrert om sentrene. Jeg mener
også at dette er en av gruner så
nene til at tomtemarkedet
lite. Det vil virke heldig å få utfor områarbeidet generalplaner
Isolerte prosjekdenes utnyttelse.
ter vil da ha lettere for å passere.
Et slikt felt kan da i neste omgang
bli en naturlig kjerne som en bygi
ger videre ut fra. Muligheten
dag for å skaffe tomter for eneer svært
boliger i Oslo-området
små. A få seg en tomt er nærmest
flaks, og det berettes om skyhøye
priser.
Den måten vi har fått realisert
vårt på, kan kanskje også brukes
av andre, men en må ha ganske
mye hell med seg om en skal
greie å gjennomføre noe slikt med
de lover og regler som i dag gj eli alle fall
der på dette området
innenfor Oslo-regionen».
FOSSEKALLEN
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PÅ MÅLING
TIL HEST
OVER ISLAND
,

Reykjanlic).

OVERINGENIØR
EDVARD
SVANØE
er
Nordömaåur, født 26. jfini 1883. Hann varå stfident 1901
og lauk pr4fi i byggingatækni viå Kristiania tekniske
skole 1904. Siåan hefur hann starfan mikin an mcelingum
å norskum fallvdtnum, doetlunum um virkjanir i Zeim
og aå virkjunarframkvæmdum
og rekstri Zeirra. Hann
hefur i Zessu sambandi haft å hendi leinandi stönur i
heimlandi sinu, anallega viå virkjun Aura-fiôtsins, sem
hann hefur starfan viå 50 år. Svande hefur fernast viåa
erlendis, veitt rååleggingar og flutt fyrirlestra. Hann kom
hingaå til Islands åriå 1920 å vegum ensks fyritækis
til Zess aå mæla Dettifoss og åcetla virkjunarmöguleika
Zar. Svaniie hefur nù sent Timariti VFI fråsögn af
Zeim leidangri. Honum hefur sgnilega oråiå leidangurinn
einkar minnisstæåur eins og fråsögn hans, sem fer hér
å eftir, ber meå
I 1920 anmodet et engelsk selskap meg om å reise til
Island å gi en rapport om Dettifoss.
Et kart over Island viste meg, at Dettifoss ble dannet
av elva Jøkulså. Jøkulså kom fram under Vatnajøkul,
Islands og Europas største snøbre, og rant nordover i
omtrent 200 km lengde til den falt ut i Nordishavet.
Det var ikke flyruter til Island dengang. Bergenske
hadde en liten lastebåt, som gikk i rute på Island.
Båten het Kora og kapteinen het Abel.
St. Hans aften sto vi ut fra Bergen. Jeg fikk lugar
sammen med folkeskolelærer Øvrevik fra Sogn. Han
hadde fått et stipendium på 1000 kroner for å studere
de steder, som var omtalt i de gamle sagaer. Han gikk
med 1000-kroneseddelen
i bukselommen og viste den
fram til alle som hadde lyst til å se den. Ombord var
også den norske generalkonsul på Island, Bay. Generalkonsul het på islandsk adalrædismadur.
Vi besøkte Shetlandsøyene,
og besøkte flere hvalfangerstasjoner
på Færøyene. En kveld ble vi buden
opp til bestyrer Olsen på Torsvik hvalfangerstasjon.
Olsen var blitt torpedert vinteren 1917. 34 mann satt
i en livbåt i 52 timer før de nådde inn til Norge. Fem
stykker døde før båten kom i land.
Hvalfangerne hadde et hardt liv. Jeg syns jeg var
sammen med de gamle vikinger. Jeg spurte hvordan
en hvalpatron ble avfyrt. De fyrte av en patron på
bordet, så flasker og glass danset, uten at det sjenerte
noen. Da de hørte jeg skulle på en ridetur over hele
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Island, moret de seg med å fortelle røverhistorier om
hvor ville hestene kunne være. Det var for å sette meg
I det rette humør. Jeg hadde vært dum nok til å fortelle
dem at jeg ikke var noen flink rytter.
Etter et kort besøk i Thorshavn passerte vi Færøyenes vestlige pynt Myggenes. Kapteinen
holdt
«Captains dinner». Han syns det var meningsløst at
jeg skulle reise til forbudslandet Island uten brennevin,
og overlot meg derfor noen flasker. Dengang hadde vi
jo også forbud i Norge. Om kvelden så vi to store hvaler,
som boltret seg i sjøen, og sendte vannet til værs i
høye stråler. Senere moret vi oss med å skyte fugl.
Kapteinen styrte på kryss og tvers slik at vi kom på
passende skuddhold.
Det er ingen ting som er så morsomt som å være
passasjer på en lastebåt. Det er en hyggelig måte å
reise på. De hadde nok ikke hatt det så lett de som
utvandret til Island for ikke mer enn 1000 år siden.
En av de første var Ingélfur Arnarson, den første
landnåmsmann
på Island som kom over fra Norge.
Senere kom en stadig strøm av utvandrere fra Norge,
Irland og Skottland.
Noen var småkonger fra Norge,
som kom med hele flåter, men det kom også bondefamilier med en enkel skute. De kom i åpne skuter med
små barn, husdyr og løsøre. Kompass fantes ikke på
den tid, så det var nok ikke alle som fant Island.
Grunnen til utvandringen
har muligens vært motstand
mot Harald Hårfagre, som arbeidet for å samle Norge,
men det har kanskje også bare vært lyst til nye eventyr.
Islendingene nedstammer således fra mange dyktige
og mektige familier, og det er enestående, at Islendingene i sine sagaer har oppgitt navnene på 400 familier
med ca. 2500 personnavn, slik at de der har en uvurderlig kilde til Islands eldste historie.
Endelig kom vi oppunder Island. Fram av tåken
dukket den ene svære isbreen fram etter den andre,
høye og dominerende, og over isbreen så vi fargene fra
solnedgangen. Det var et eventyr. Det passet godt til
navnet Island.
Vi passerte Vestmannaøyene,
Hlidarende, Gunnars
gård, og Bergthorskval,
Njåls gård. Etter 6 dager
ombord ankret vi opp på reden utenfor Reykjavik.
Kora lå i Reykjavik i 4 dager, så jeg hadde god tid
til å se på byen. Reykjavik hadde dengang 16 000
innbyggere. Det virket både hyggelig og hjemlig, at

•

Dettifos.

alle i telefonkatalogen
sto oppført etter fornavn, ikke
som hos oss etter etternavn.
Det var et selskap som het Gigant som eide Dettifoss.
Jeg besøkte styrets
formann,
høyesterettsadvokat
Eggert Claessen. Han var som det het på islandsk
«Hæstar&tt-armålaflutningsmadur»
og en meget dyktig
og hyggelig mann.
De andre direktører bodde på landet utenfor Reykjavik. Jeg fikk min første ridetur på en islandsk hest da
jeg besøkte dem. Jeg gjorde mitt beste for å se ut som
en rytter, som kunne styre en hest, men det gikk nok
dit hesten ville.
Fredag 2. juli forlot Kora Reykjavik. Jeg fikk en ny
kamerat i lugaren, advokat Edvard Mortensen, senere
et framtredende
medlem i Færøingenes selvstendighetskamp. Vi fikk også ombord en del islendinger.
Selv om de bare skulle reise et kort stykke, tok de med
seg sengklær, hodepute, underdyne, laken og overdyne,
og lå på dekket på le side, den ene ved siden av den
andre. Kysten tok seg storartet
ut, høye, blå fjell
med hvite snøklatter, som halvveis forsvant i skyene.
Vi reiste nordover over Faksefjord
og Breidifjord.
Over det hele raget Snefjellsjøkul med en blendende,
hvit, solbeskinnet topp.
Vi var innom Isafjord, en by på ca. 2000 innbyggere.
Kjøpmann Thomas Amlie og min far drev for mange
år siden hvalfangst der, men hvalfangststasjonen
var
nå lagt om til sildestasjon.
Vi rundet Kap Horn eller «Hornbjarg» og kom like
oppunder polarsirkelen. Dxivis kommer inn mot nordkysten gjennomsnittlig
i 4 av 5 år. Av og til kommer
en isbjørn inn med drivisen på Nordlandet. I fjor kom
Kora inn i isen. De så både selhund og kobbe, og båten
ble klemt så baugen fikk en stor sprekk.
I år lå drivisen lengere nord, så vi slapp lettvint
igj ennom.
Vi stanset i Siglufjord. Byen var bare bygd for silda.
I sildetiden hadde byen 6000-8000 innbyggere, resten
av året bare 1000 innbyggere.
Mandag 5. juli kom vi inn til Akureyri, hvor jeg
skulle forlate Kora.
Jeg hadde da vært 11 dager ombord. Det hadde
vært en hyggelig reise. De fleste blir snart vant med
sjøen. Folkene ombord malte og reparerte. De hang i
stillaser både utabords og innabords, og de syns det

Hestekaravane

med ull.

var morsomt når jeg snakket med dem. De hadde
mange morsomme historier å fortelle. Jeg var blitt
gode venner med alle sammen og syns det var trist
å forlate båten. Kaptein Abel var en meget ivrig rytter.
Han instruerte meg hver dag ombord, og når vi lå
lenge nok i en eller annen havn, leide vi hester og tok
en ridetur.
Nå skulle det holdes eksamen.
Vi fikk leid hester. Jeg ble satt først, kapteinen red
etter og smeiste på hesten min. Jeg hadde nok ennå
mye å lære, men jeg holdt meg iallfall i salen, og jeg
ble ansett for å være brukbar til å dra av gårde på den
ca. 500 kna lange ridetur jeg skulle ha.
I Aku.reyri hilste jeg på kjøpmann Johan Havsteen.
Det var tidligere ordnet slik, at han skulle skaffe meg
følgesmami og hester.
Følgesmannen het Jôn. Han hadde i alt 10 hester.
Hver av oss hadde to ridehester, slik at vi kunne bytte
hest hver halvtime, mens den andre løp etter uten
rytter. Dessuten hadde han 4 bagasjehester og to unghester, som han ville lære opp.
Over middag seilte jeg over fjorden med min sal
og andre saker. Imens tok Jén hestene over elva og
rundt fjorden. Vi holdt på et par timer før alle kløvene
var i orden, og så kom vi endelig i gang. Hvex pakkhest
bar omtrent 50 kg, 25 kg på hver side. Mer burde de
ikke ha om hestene skulle løpe i trav, men så kunne
de også xekke opp til 70 km om dagen. Hvis det gikk
i skrittgang,
kunne pakkhestene
bære 100 kg. De
islandske hestene er små og kraftige ponnier. Oppover
og nedover bakke sprang de som hunder. Den første
del av veien gikk oppover et nokså bratt fjell. Vi red
over en ås i 600 m høyde. Naturen liknet mye på høyfjellet hjemme.
Følgesmannen
tok det rimelig første dagen. Etter
20 km ridt stanset vi på prestegården på Hals. Prosten
i Thingeyarsyssel, Åsmundur Gislason, som bodde der,
var prest i 6 kirker. Den borteste kirken lå ca. 6 timer
borte. Han var også prest på Grimsey, Islands ytterste
forpost i polarhavet.
Der bodde 90 mennesker, som
skulle være Islands beste sjakkspillere.
Prestegården var bygd med tykke torvvegger. Stuer,
kontor, kjøkken, fjøs og ildhus var under samme tak.
Stall og fjøs var bygd særskilt. Det var deilig om
sommeren, men om vinteren, fra begynnelsen av oktoFOSSEKALLEN
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ber til 1 juni
8 måneder — lå snøen langt over vinduene. Skiene var da det eneste framkomstmiddel.
Jeg fikk det mest utmerkede stell. Det var små,
hyggelige stuer. Den eldste sønn spilte Beethoven og
mye annet på orgel, og jeg tenkte, at de, som levde
under vanskelige vilkår, og mestret dem, likevel har
det best.
Presten var både telefonbestyrer og poståpner. Kirken var bare 6 X 10 m, den hadde en vakker, gammel
prekestol og en pen altertavle. Over det hele en lyseblå
himling.
Før vi reiste fra prestegården.neste dag fikk vi en
stor frokost med fisk, skyr (opplagt melk) meget god,
brød, smør og nysilt melk.
Fra Hals red vi over Lj6savatnsskard og forbi
Godafoss. Det var et stort og vakkert vannfall. Hittil
hadde vi passert elvene på pene betongbxuer, men da
vi kom til Djupå var det ingen bru og stri strøm.
J6n sa bare: «Følg mig,» og så vasset hesten over med
oss på ryggen. Vannet gikk omtrent midt på hesten,
langt oppover støvlene, og strømmen var stri.
Vi så en masse fugl, ryper og ender og andre fugler,
og elver og vann var fulle av ørret. Vi red 50 km til
Skiitustadir. Vi bodde også her på prestegården.
Presten het Hermann Kjartansson. Han hadde to
kirker.
Neste dag red vi langs Mfivatn eller Myggevatn. Det
var festlig når en kjente at det gikk framover, hørte
den knitrende lyden av hestehovene og raslingen av sal
og bagasje. Av og til skar hestene ut til siden, men da
var Jén der som et lyn og drev dem tilbake på stien
med pisk og hå, hå, mens hunden som en rasende bet
seg fast 1 halen på de hester, som ikke ville tilbake på
stien. Hele tiden hadde vi blå himmel og brennende
solskinn, bare med litt lufting når vi red. Og landskapet
var vakkert, høye, blå fjell i bakgrunnen, og lengst
borte i horisonten skinte snøbreene. Vi red langs
Mgvatn fra nes til nes, gjennom grasmarker, myrer og
små lavakratere og lavaklipper. Mgvatnet var blått
som Middelhavet. Hele egnen var vulkansk. Mgvatn
kom delvis fra underjordiske, varme kilder, og vannet
var derfor varmt, og det var et fugleliv og et fiskeliv
som i en botanisk- og zoologisk hage. Men det hadde
også sine skyggesider. Insektlivet var også utviklet,
og derfor stod det en sværm av mygg over hele vannet,
og av og til så tett, at de skygget for solen, og summingen hørtes på lang avstand. Vi brukte myggnett,
men det var likevel umulig å spise uten å få noe ekstra
mygg med på kjøpet. Vi rodde ut til en liten, lav øy
ute i vannet. Øya var bevokst med kratt, og hadde en
ren tropisk vegetasjon, overalt gras, blader og blomster.
Ville ender lå på egg i små huler, og eieren var så godt
kjent, at han gikk omkring og klappet endene på ryggen.
På øya var det noen små dammer, og de var fulle av
andunger.
Etter 20 km ridt kom vi tiI Reykjahild, en stor, vakker gård med kirke på tunet.
Neste dag hadde vi et anstrengende ridt. Halvparten
av veien gikk gjennom steinurer, sandørkener, snøbreer,
og myrer. Vi red først gjennom Nåmuskardet. Fjellovergangen var vill som Sicilias indre, bare lava og
kratere, svovelforekomster og dampsøyler på alle kanter. Langt borte så vi det blå Mgvatn med sterkt
grønne marker omkring. Omkringoss brune sandhauger,
som på toppen av Vesuv, med skrikende, gule svovelforekomster, hvite snøbreer, grønne mosedotter, alt i
den underligste blanding. Derfra red vi ut på sand10
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slettene. Det minste vindpust satte sanden i bevegelse.
Hestene var urolige og likte seg ikke. Det blåste opp
til en veritabel sandstorm. Pakkhestene satte ut og
forsvant i stormen. Kløvkassene ble knust, og bagasjen
ble spredt utover. Sanden fylte øyne, nese, munn,
ører og alt mulig. Men etter en stund ble det stille
igjen, og vi fikk nok å gjøre med å samle sammen
hester og bagasje.
Gjennom et øde terreng kom vi endelig fram til
Dettifoss Vi hadde da ridd 4 dager fra Akureyri. Vi
red ennå et par timer til en teltplass ved H6lmatunge
med gras til hestene og friskt vann. Det var en nydelig
teltplass. I nord sto midnattsolen, i dalen rant Jøkulså,
svær og grumset, og langs dalsiden var det frisk blåbærlyng, gras og ris.
Neste dag red vi tilbake til Dettifoss. Vi tok bare
hver vår hest. Vi forsøkte å komme ned under fossen,
men det var for bxatt.
I fjellveggen over fossen fant jeg en halvrund hule,
nøyaktig halvsirkel, diameter ca. 10 meter. Veggene
var dannet av dolomittsøyler, tett i tett, taket var
hvelvet og dannet av små, firkantede lavasteiner.
Midt i hulen sto en stol, dannet av stein. Det så ut som
hulen skulle være bygd til ære for Kongen av Dettifoss.
Fra stolen hadde jeg iallfall en utmerket utsikt over
fossen.
Vi tilbrakte noen dager omkring Dettifossen. Landskapet rundt fossen var øde og trist, bare sand og grått,
trist fjell med slagg fra vulkanske utbrudd. Da det
ikke var mulig å komme ned under fossen, forsøkte jeg
å måle høyden med et tau med en tung stein i tampen.
Det ble til slutt vanskelig å se steinen nede i fossen.
Jeg sto høyt oppe på en stein og prøvde om jeg kunne
følge steinen nedover med kikkerten. Da jeg et øyeblikk
tok kikkerten fra øynene oppdaget jeg, at jeg lå bøyd
langt utover fossen, og det var så vidt jeg fikk slengt
meg tilbake igjen. Fjellet var oppfylt av åpne slepper
og stikk. I Dettifossen piplet vannet fram på mange
steder i fjellveggen.
Fra Dettifossen var det ca. 40 km ned til Nordishavet.
Vi flyttet etter hvert ned mot utløpet. På veien så
vi kalver, ender og ville svaner. Vi passerte Ljodaklettar, Ekkoklipperne, svære klipper av basalt med
de rareste fasonger.
Vi stanset på enkelte gårder. Gården lå midt i et tun,
omgitt av et gjerde eller en vold. Vi stanset alltid utenfor tunet, ca. 100 m fra husene, og så gikk følgesmannen
fram og slo med ridepisken på dørstokken. Som regel
kom en gammel kone fram, og jeg kom også til. Så
begynte samtalen: «Jeg er norskur madr frå Norvegi,
som skal meila Dettifoss.» Så tok vi hverandre i hånden
og sa : «G6dan daginn. Komid ther sælar.» Så var mitt
islandsk slutt. Gjestfrie var de overalt. Verten stelte
seg og skiftet trøye før han ba oss inn i stua. Vi fikk
tobakk, kaffe og kaker, og vertskapet gjorde sitt beste
for å underholde oss. I bokhylla på veggen sto Bibelen
og de gamle sagaer. Sjelden andre bøker.
Når vi var ferdige med kaffen, forsøkte jeg å spørre
verten om eiendomsgrenser og liknende med følgesmannen som tolk. Hvert 5. minutt glemte han å oversette og begynte å snakke om hester, og jeg måtte
skubbe og trykke på ham for å få ham til å spørre om
det som interesserte meg. Når vi var ferdige, takket
mannfolkene for seg, og kysset verten på begge kinn.
Jeg var uvant med det, så jeg passet alltid på å få
en stol mellom verten og meg når jeg takket for maten.
Jeg er redd for det var litt uhøflig.

Islendingene var veldig flinke til hest. Vi møtte
karavaner på 30 å 40 hester. Det var bønder fra fjellet,
som skulle til byen for å selge sin ull, og hente varer
fra butikken hjem igjen.
Mandag 15. juli ble vi vekket med beskjed om at
hestene var løpt bort, at jentene var syke, så vi ikke
kunne få mat, og at det så ut til storstorm.
Vi dro likevel av gårde. Vannet kom i bøttevis,
men det lettet litt i blant. Vi fikk likevel målt det vi
skulle, og til slutt gikk det i strykende galopp ca.
70 km til Grimstadir.
I Grimstadirvar vi i 4 dager. Jeg hadde med en wire,
og strakte den over elva. Bredden av elva var 112 m,
gjennomsnittlig dybde 1,4 m, største dybde 2,4 m.
Vannet var grumset og fult av sand og pimpestein,
så jeg ikke kunne se bunnen på et par cm dybde.
Jeg fikk låne båt, og to islandske gutter, som ikke forsto norsk, hjalp meg. Når de ikke forsto hva jeg sa,
gjorde de ofte det motsatte av det jeg ba dem om. Det
var virkelig spennende. Vi holdt flere ganger på å fylle
båten, og hadde båten veltet hadde moroa kanskje
vært forbi, for strømmen var stri, opp til 2,7 m pr.
sekund.
17. juli målte jeg 300 kubikm/sek. og 19. juli 320
kubikm/sek.
Da det ble kjent at jeg hadde fotografiapparat kom
koner og barn ridende langveis fra for å bli fotografert.
De ble meget skuffet da jeg ikke hadde flere plater.
Roy, hunden til følgesmannen, fikk mat i en gammel, hankeløs potte. Serviset sjenerte den ikke. Den
logret med hale og ører, og spiste av hjertens lyst.
Tirsdag 20. juli red vi videre til Mødrudalir, og fra
Mødrudalirhadde vi en lang ridetur innover mot Vatnajøkul, så jeg fikk se hvordan elva kom fram under
jøkelen.
Eieren av Mødrudalir drev med hester og sauer.
Hestene gikk ute hele året, selv i 28 graders kulde. De
kunne derfor trenge en tykk håxvekst.
Sauene levde i jordhuler om vinteren. Han hadde
400 sauer, og han fortalte, at han hadde navn på hver
sau, og at han kjente alle sauer igjen på ansiktet.
Befaringen langs Jøkulså hadde tatt 14 dager. Det
var ikke mange hjelpemidler å få dengang. Oppmålingen hadde ikke sendt ut sine karter, og vannmålinger
fantes ikke. Den eneste rettledning jeg hadde var at
Jacob på Skinnastadir i to år hadde sendt vannstandsmålinger til Landsingeniør Geir Zocka i Reykjavik.
Jeg måtte derfor gjette så godt jeg kunne etter mine
barometerhøyder og mine vannmålinger. Vatnajøkul
var det eneste magasin i vassdraget. Vatnajøkul er
10 ganger så stor som Norges og Europas største snøbre
Jostedalsbreen.
Jeg kom med mange forbehold til at jeg mente
Jøkulså kunne utbygges til 3500 GWh. Jeg var nok for
forsiktig. Generaldirektør Jakob Gislason antar, at
Jøkulså vil få to utbyggingstrinn, Vigabergsfoss og
Dettifoss, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på
4100 GWh.
Disse store kraftmengder kunne bare tenkes utnyttet
til storindustri og denne måtte ligge ved isfri havn.
Nærmeste isfrie havn var Seydisfjord eller Reydarfjord
på østsiden av Island. Lengden av kraftledningen ville
bli ca. 150 km.
Onsdag 21. juli begynte vi på turen langs kraftledningen. Vi red nokså høyt over havet, 600 å 700
meter, gjennom store, ensformige daler og hauger,
overalt sand og stein, med et enkelt lite grønt strå

iblant. Det regnet ustanselig, det var en kald tur.
Når vi så kom fram var det ikke ovner på værelsene.
De fortalte, at de danske embetsmenn, som i gammel
tid ble sendt opp til Island, tilbrakte sin meste tid i
sengen. De la seg om høsten, og sto opp igjen om våren
når solen kom.
Island har i sin tid vært bevokst med skog. Nå er
det dessverre slutt på den. Det fantes ennå noen små
skoger, som islendingene viste fram med megen begeistring, og det var selvfølgelig vakkert.
I Egilstadir skiltes jeg fra følgesmannen. Vi var blitt
gode venner. Han så ut som en røver, og i Akureyri
var det noen som fortalte meg, at jeg ikke måtte gi
følgesmannen brennevin, for da ble han helt umulig.
Den samme mann hadde fortalt følgesmannen, at
Svanøe ble helt vill, hvis han fikk brennevin. Jeg så
nok heller ikke videre tillitsvekkende ut. Følgelig
gjemte vi våre flasker hele veien. Jeg glemte dem forresten, men da vi skiltes tok vi noen drammer sammen
og fortalte om de røverhistorier vi hadde hørt om
hverandre.
Jeg besøkte først Reydarfjord, og avsluttet rideturen
i Seydisfjord.
Nå hadde jeg lyst på et varmt bad. Mange steder på
Island er det varme kilder. På Reykjahlid hørte det to
bassenger med varmt vann til gården. Det ene ble
brukt av kvinnene og det andre av mennene. Men noe
slikt fantes ikke i Seydisfjord: Det eneste varme bad
var på sykehuset. Hos doktoren fikk jeg tillatelse til å
bruke badet. Hos doktoren fikk jeg også resept akkurat
som i Norge under forbudet. På apoteket fikk jeg en
blåfiolett væske og på etiketten sto det, at jeg skulle
ta en spiseskje annenhver time.
Om kvelden traff jeg sammen med stedets redaktør,
Gudmundur G. Hagalin. Han hadde vært gjetergutt
på vestlandet, og hadde selv bekostet sin utdannelse.
Han fortalte, at han skulle utgi sin første diktsamling
om høsten og skrive om vinternatten. Han er nå biblioteksdirektør på Island, og har skrevet 40 romaner,
noveller og biografier.
Tirsdag 30 juli reiste jeg videre, rundt Island til
Reykjavik med den islandske båt Sterling. Det var
Forts. side 23
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Det romantiske, eventyrlige Sagaland — Island som overingeniør
Edvard Svanøe opplevde, finner
jeg vanskelig å kjenne igjen i dag.
Hestene har nesten fullstendig utspilt sin rolle som nyttedyr.
De
holdes mest for sportens og moroens skyld. Så mye mekanisering
som på Island i dag, må en lete
etter i Norge. Traktorer,
biler
vrimler det av overalt og nesten
hver islandsk gård har sin egen
bensinstasjon.
Bulldozer og gravemaskiner har laget veier, og bruer
er bygd så en kan komme fram
overalt på lavlandet.
Skulle det
bli trangt når en møtes, er jorden gjerne så fast at det går bra
å ta seg en tur ut i terrenget,
selv med en stor buss.
I mars 1964 fikk jeg i oppdrag
fra FN, sammen med dr. Olaf Devik, å undersøke
isforholdene
i
islandske elver med henblikk på
vurdering
av videre kraftutbygging for industrielle
formål. Undersøkelsene
ble
hovedsakelig
konsentrert
om de to største vassdrag på Sørlandet,
ThjOrså og
Hvitå,
samlet
nedbørsfelt
ca.
14 000 km2.
Først var vi på omfattende befaringer
både med forskiellige
slags biler og fly langs hovedvassdraget. Etterpå
besøkte vi flere
andre vassdrag på Sørlandet, Vestlandet og Nordlandet. På samtlige
befaringer
fikk vi oppleve den
frapperende
vakre islandske natur. De beste islandske ingeniører
og hydrologer
fulgte med og ga
oss uttømmende
opplysninger
om
landets eiendommelige
geologi og
hydrologi.
Som Svanøe skriver i

12

FOSSEKALLEN

HELI
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sin beretning
på måling til hest
over Island, fikk vi også oppleve
skjønnheten
i landet med bil eller
fly og den enestående
gjestfriheten.
En stor del av de mer kjente
turistattraksjoner
fikk vi også se
på enten den ene eller annen rute:
Thingvellir,
Geysir,
Krysuvik,
Vestmannaeyjær,
Kelder,
Hlidarendi, Myvatn, Reykholdt
og så
videre.
De første sommermånedene
tilbrakte vi for det meste i Reykjavik ved Raforkumåulastjori
med
gjennomgåelse
av alt observasj onsmateriale
som
islenderne
hadde lagt fram for oss om elvene.
Det viste seg at det hydrologiske
materialet
var meget omfattende.
Island har ikke bare meget dyktige geologer, men også hydrologer
og en av disse er Sigurj6n Rist.
Det som slår en mest når en
kommer
til Island, er de store
lavamarkene.
Islendingene
skjelner mellom to slags lava: hel/uhraun og apallhraun.
Førstnevnte
er dannet av lettsmeltelig
lava,
som har flytt utover og har dannet forholdsvis jevne flater. Sistnevnte har vært mer seig da den
kom ut og den har stivnet i alle
slags tinder
og skarpe
former.
Lavamarkene,
særlig appallhraunen, er ofte dekket av gråmose.
Også klimatiske og hydrologiske
forhold
er vesentlig
forskjellig
fra Norges. Værforholdene
veksler hurtig og vinden merkes mer
enn hos oss, vinden «tar» mer,
fordi det ikke finnes skog som kan
dempe den. Også avløpsforhold
i
islandske
elver
er annerledes.
Elvene, særlig på Sørlandet
og

Vestlandet, er meget vannrike om
vinteren,
noe som skyldes at de
har meget
større
grunnvannsmagasiner.
Lavamarkene
er så
porøse at vann kan sige gjennom.
Følgende tall kan karakterisere
avløpsforholdene
i ThjOrså
og
Hvitå:
Thjcirså
ved Urridafoss,
nedb.felt 7200 km2, midlere vassføring ca. 400 m3/s., maks. 3500
og min. ca. 70 m3/s. Hvitå (61fuså) ved Selfoss, nedb.felt 6300
km2, tilsvarende tall for vassføringen er 390, 3200 og 160 m3/s.
Hydrologiske
undersøkelser
i
Island i sin nåværende form «Vatnamælingar
Raforkumålastjori»
foreligger fra 1947. I disse 18 år
har det vært tre vulkanske
utbrudd, Hekla 1947, Askja 1961 og
nå bygger Surtur opp en ny, den
såkalte
Surtsøy,
i nærheten
av
Vestmannaeyjar.
Et bredt belte av
vulkanske
bergarter
går tvers
over hele Island. Elvene må klassifiseres på geologisk grunnlag og
nøkkelen til den islandske hydrologi er kjennskap til de islandske
elvetyper:
1. jøkel-elv
(breelv),
2. draga-elv,
som i likhet med
norske elver samler tilsig i bekker fra nedslagsfeltet
— navnet
«drag» er det samme som i «vassdrag» — og 3. linda-elv som får
sitt tilsig
fra
oppkommer
av
grunnvann.
Når en kjenner elvetypen eller elvetypene,
hvis det
er flere og får rede på deres blandingsforhold,
vet man allerede en
god del om vassdraget.
Linda-elvene
er de mest eiendommelige. Vanntemperaturen
er
praktisk
talt konstant
hele året
igjennom, mellom 2,0 til 5 ° C, og
vassføringen er meget jevn. Linda-
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elver som blandes
med andre
elver, draga- eller jøkul-elver
er
meget effektive
til å hindre isdannelser
og utviklingen
av et
stabilt isdekke.
Varme kilder og geysirer har
liten vassføring og innvirker meget lite på hydrologien.
Utstrømmingen av rennende vann fra de
varme kilder utgjør bare ca. 0,03
prosent av det totale avløp.
Kontakt med den islandske vinter fikk vi i november—desember
1964. Omkring 10. november kom
det en kuldeperiode
med vind
opptil kulings
styrke
og dette
satte i gang en kolossal isproduksjon i elvene. Slik isproduksjon
har jeg aldri sett i skandinaviske
elver, og liknende ismasser forekommer sannsynligvis meget sjelden i andre land. Eksempelvis
produsertes
det i Thjorså på visse
strekninger,
der hvor elva renner
på lava (elvas bredde ca. 400 m,
dybde 0,5 m), ved lufttemperatur
omtrent — 10 ° C og middelsterk
vind, 1-2 mill. m3 sarr pr. døgn.
Den produserte
is ble ført nedover vassdraget
og avleiret
på
Hvifd

nedenfor

Hekla i bakgrunnen.

enkelte stilleflytende
strekninger.
De største isansamlinger
ble konstantert nedenfor Thjôfafoss, hvor
ismassene
hadde inntil
12 m's
høyde,
og nedenfor
Urridafoss,
med inntil 15 m i høyde av is.
Allerede i annen halvdel av november ble fossene dekket med is.
Etter de foretatte
ismengde-målinger viste det seg at det ndf.
Thjåfafoss i januar måned ble ansamlet ca. 12 mill. /113 og under
en kuldeperiode
i slutten av mars
ca. 20 mill. m3 is.
Under skiftende værforhold
må
en være forberedt på flom og isganger midtvinters.
Etter at elvene har rensket seg for is under
mildvær, vil ny isproduksjon
settes i gang når neste kuldeperiode
kommer, og slik gjentar det seg
flere ganger i løpet av vinteren.
Siste vinter opplevde vi 9 islegginger og like mange isløsninger
i ThjOrså og Hvitå. Selv så sent
som i siste halvdel av mars måned
forekom det så sterk isproduksjon
på visse strekninger
i Thjårså at
den ikke kan sammenliknes
med
noe som er observert i Norge.
Gullfoss.

Etter det kjennskap vi har fått
til
arten
av
den
usedvanlig
store isproduksjon
som foregår i
Thjôrså, må det etter vår oppfatning foretas omfattende
reguleringsarbeider
som en nødvendig
del av ethvert utbyggingsprosjekt
i dette vassdraget,
hvis en stabil
kraftproduksjon
basert på vannkraft skal kunne sikres. Et konvensjonelt prosjekt vil måtte risikere å møte vanskeligheter
av en
størrelsesorden
som er ukjent i de
aller fleste land. Jeg vil i det hele
framheve sterkt at Islands naturforhold på mange måter er så
spesifikke,
at det er farlig uten
videre å overføre erfaringer
eller
prinsipper
fra andre land. I den
kommende vannkraftutbygging
og
industrialisering
av landet
får
islendingene selv den største oppgave, og grunnlaget må legges ved
systematiske
undersøkelser
og
forskning.
I april måned d. å. fikk vi anledning til å bruke et stort helikopter for å komme til de områder som ellers lå helt avstengt.
Vi fikk også anledning til å besøke Vik og Kirkjubæjærklauster
på Sørlandet. Vi fløy opp til Isafjördur
i fjordlandet
i nordvest
og flere ganger fløy vi over den
nydannede vulkanøya Surtrøy.
Vi har hatt den største glede
av samarbeidet
med våre islandske kolleger.
Yngre islandske
medarbeidere
har nå fått anledning
til å studere isforhold og utbygginger
av
vannkraft
ved Vassdragsvesenet
i
Norge.
Edvigs V. Kanavin.
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Feriebetraktningerog litt til
Allerede fra tidlig på vinteren
begynner
tankene på kommende
sommer og tilhørende ferie å leike
i tankene. Slik er det iallfall med
meg. Men det er gjerne en ferie
under et mildere
klima en ser
fram til, for det er som Ivar Aasen
sier, at «Noreg det ligg vel langt
i nord», og «Fram på vetteren
stundom han tenkte, gjev eg var
i eit varmare land».
Det er vel naturlig nok at den
lange og kalde vinteren fører tankene hen til blidere himmelstrøk
og palmekledde
kyster.
Spania,
Mallorca, Italia, eller for å være
rimelig — av hensyn til portemoneen — København,
Amsterdam,
eller Paris synes å måtte være
målet for kommende feriested.
Men etter hvert som solen kommer høyere på himmelen, begynner landet der nord ved Polarsirkelen å stige fram i tankene.
Nå våres det snart der oppe. Snart
bruser
våren fram over landet
med mild sus over de milelange
furu- og granskogene, med sprettende bjørk i liene og med blink
fra tjern og innsjøer, hvor ørret

og røyr snart spretter i de lune
vikene. Og så de lyse nettene, med
midnattsolgull
over nut og tind.
Elias Blix har så rett der han i
Nordlandssongen
bl. a. sier: «Å eg
lengtar så titt dette landet å sjå,
og det dreg meg så blidt når eg
langt er ifrå. Med den vaknande
vår vert min saknad så sår, så
mest gråta eg kan.» Slik gikk det
med meg, og nå er to ukers ferie
heime i Korgen snart slutt. Men
la det i sannhetens
navn være
sagt
Den virkelig lune sommervarmen har det ikke vært mye
av, men det har heller ikke vært
regn å snakke om, så for den som
har levd fotturistens
glade dager,
har det vært et ønskevær.
Den første ferieuken
tilbrakte
jeg i fars hytte ved Svalvatn,
sammen
med mine foreldre
og
andre nære slektninger.
Vi har
reika i fjellet og hygget oss på
forskjellig vis. Fiskelykken
har vi
prøvd,
med vekslende
resultat.
Det var ikke det store «bet» på
fisken, det må innrømmes. Likevel ble det fisk til husbruk
og
da får en si det er nok. Siden har
jeg for det meste kampert
som

Mot Okstindene.

14

FOSSEKALLEN

teltturist
oppe ved Røssvatnet —
Norges nest største innsjø — sammen med noen av min familie.
Den som ikke har opplevd Røssvatnet en sommerdag, vet for lite
om den storslagne
naturen
her
oppe på Helgeland. Like nord for
Røssvatnet
ligger de nesten 2000
meter høge Okstindene, omgitt av
svære isbreer, og speiler seg i vatnet. Tindene, breene og de grønne
bjørkeliene rundt det nesten 7 mil
langs vatnet, er en symfoni av
farger og skjønnhet. Og folket her
i heimbygda mi og oppe ved Røssvatnet holder på de gamle tradisjonene og de enkle, heimlige omgangsformene.
En har en trygg
følelse av å være velkommen,
hvor en så kommer, selv midt i
travleste høyonna.
Når jeg nå skriver dette, ment
som et lite bidrag til «Fossekallen», og nå har sunget noe av en
lovsang
i prosa til Røssvatnet,
Korgen og folket der oppe, så er
det vanskelig å la Røssåga være
unevnt.
Som alle — iallfall av
«Fossekallen»s
lesere vet — har
NVE gjennom de siste årtier lagt
denne vakre og mektige elva i
lenker, ved at den er ledet i nær
sagt milelange tunneler
gjennom
fjellet, hvorved samtlige fossefall
er samlet i to kraftstasjoner,
som
foruten å gi lys og kraft til 18—
19 herreder også gir kraft til A/S
Norsk Jernverk
og til det så meget omdiskuterte
Koksverket i Mo
i Rana, samt til Mosjøen Aluminium A/S og til Mosjøen Veveri A/S, med flere.
Folket i Korgen så med et visst
vemod på at de mange vakre fossene — Tusten, Fallforsen, Stabbfossen og Sjøfossen m. fl. — forsvant av bildet. Fossene i Røssåga
var så å si nesten bygdas stolthet, der de som perler på en snor
nærmest tok pusten fra den som
for første gang reiste vegen opp
fra Korgen
til Bleikvasslia
og
Røssvatnet.
Fra bilvegen var det
en glimrende utsikt til flere av de
største fossene, forhold som turistene satte stor pris på. Men bygdefolket har resignert i bevisstheten
om at man ved å ofre fossene har
vært med på å gi titusener
av
landsmenn
goder de ellers ikke
ville kunne fått.
Periodevis, slik som f. eks, nå i

sommer, er fossene kommet igjen,
ved at snø- og bresmeltingen pluss
nedbøren har gitt større tilsig til
Røssvatnet enn hva man har kunnet forbruke over kraftstasjonene.
Og så har det ikke vært annet å
gjøre enn å åpne noe på lukene
i hoveddammen ved Tustervatnet
—Røssvatnet og la vannmassene
drive sitt frie spill nedover dalen
og fossefallene, slik som fra Arilds
tid. Forståsegpåere mener at det
må skyldes feilberegning av oss i
NVE (hm), når det på tross av
nedbørsmålinger gjennom lange
tider kan være slik. For meg synes
forholdet lett forklarlig, de meget
sjeldent store snømengder siste
vinter tatt i betraktning. Hvem
kan vel si stopp når man synes
det er kommet nok snø til normal
fylling av hovedmagasinet —
Røssvatnet.
Det kunne ennå være mangt og
meget å fortelle her fra Korgen,
men noe får bero til en annen
gang. Likevel må jeg få nevne
noe som har nyhetens interesse.
Fra tid til annen kan man treffe
på en bjørn i skogene her omkring. (Nei, dette er ikke noe
eventyr.) For tre år siden tok
bjørnen mange sauer oppe i Leirskardalen, en sidedal til hovedbygda Korgen. Tross iherdig jakt
fra dalens folk, berget bamsen
skinnet sitt. Den har jo som kjent
10 manns styrke og 12 manns
vett, etter hva et gammelt ordtak
kan fortelle. Forrige sommer ble

Ved Røssvatn.

det skutt en bjørn i Kongsdalen,
bare et kort stykke fra bilvegen
Bleikvasslia—Røssvassbukt. Og i
går, like før jeg kom heim fra
turen til Røssvatnet, traff en
mann her i nabolaget en velvoksen bjørn i skogen, bare snaue
3 kilometer fra bygdesenteret her.
Møtet med bjørnen var ellers uten
dramatikk, forteller mannen, for

Anleggsleidarane
På Rana-anlegga er det Egil
Tveit som er anleggsleiar. Tveit er
47 år, han er fødd på Lysaker,
men flytte til Trondheim då han
var eit år gamal so han reknar seg
for trønder. Han gjekk på Ila folkeskule og tok artium på Trondheim
Katedralskule i 1938. Same året
tok han til på NTH bygningslinja.
Eksamen der fekk han i 1942 og
første arbeidet han hadde var i
NSB på Nordlandsbana frå Mo til
Bode. Han var so på dette anlegget i 5 år, og deretter på drifa
i NSB i Drammen. Hausten 1948
reiste han so nordover att til same
området, men no til Røssåga kraftanlegg og NVE vart den nye arbeidsgjevaren. I sju år var han so

Egil Tveit.

på Røssåga til han i 1955 reiste til
Innset då det anlegget vart sett i
gang. Her vart han verande til

bjørnen tok til beins og forsvant
i skogtykningen.
Hermed settes punktum. I morgen går turen tilbake til Oslo og
til «fakturakontrollen» i SJK,
vel tilfreds med sommerferien
1965.
P.t. Korgen, 6. august 1965.
Turid Solhaug.

han reiste til Rana-anlegga i 1960.
Her var P. T. Smith anleggsleiar,
men våren 1961 flytte han til Oslo
og sidan då har Tveit vore anleggsleiar der. På anlegget der er
det 400-500 mann i arbeid og det
reknar dei med det vert i fleire
år framover. Om Tveit reknar seg
som trøndar so er han mest like
mykje nordlending no, for han har
vore der i same området i 16 år
og dei 5 åra på Innset kan mest
reknast med og. Han har og funne
kona si der nord, ho er frå Saltdal og henne møtte han då han
arbeidde på jernbana. Ho har fylgt
med på dei ymse anlegga og trivst
godt med det livet. Tveit seier til
slutt i samtala at vi har fått eit
fint og tidhøveleg anleggssenter
der alt er samla på ein stad.
S. N.
FOSSEKALLEN
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Filharmonisk

PÅ TUR

I HELLAS

Alle ser vi fram til ferien. Lang tid i førevegen
legg vi planar om korleis vi skal nytte den. Some
reiser heim der dei er frå, andre reiser ut i den
store verda.
Helge Dobloug har bruka ferien sin
Overingeniør
til å reiese ut, og det var ikkje nokon heilt vanleg
Selskaps orkesferietur. Han var med Filharmonisk
ter til Hellas og opna dei store festspela i Aten.
«Seg meg, Dobloug, korleis kan ein ingeniør bli
slik ein musikar at han får bli med på slikt?»
«En skulle komme langt med godt handlag og
geni. Men er det litt snaut med denne
musikalsk
kvoten, så kan det være god hjelp å være styremedlem — sånn var det i alle fall for meg denne
og opplevde
gangen. Jeg var med som styremedlem
uten å ha spilleplikt. En
å komme på konsertturne
tilværelse som noen hver misunte meg, og det var
fullt forståelig, for det var en hard jobb for musikerne. De gjorde en fantastisk innsats under uvante
og vanskelige forhold.»
«Korleis kom turen i stand?»
«Vi fikk forespørsel fra Aten i fjor en gang. Det
forholdsvis
tilbud og økonomisk
var et ærefullt
gunstig. Når det gjelder æren, så skulle du sett
for festspillene. Det var en tykk
generalprogrammet
bok på 160 sider, full av de aller fineste orkestre
orkester på
og solister. Og der står Filharmonisk
starter
første side. Vi hadde åpningen. Festspillene
1. juli, og så går det slag i slag helt til den 26. september med konserter og opera og ballett og teater.
Det er et stort apparat å flytte på et slik orkester,
men oppdraget fristet, og etter atskillig forhandling
slo vi til og tok fatt på forberedelog akkedering,
sene for alvor.
begge veier. Det var
Reisen gikk med charterfly
litt av en overgang å komme så fort fra vår norske
på 12 grader til Atens 35!»
normalsommer
og var det stort
«Hadde de mange konsertar,
frammøte når de spela?»
1. og 2.
«I Aten hadde vi de to åpningskonsertene,
juli, i det atten hundre år gamle amfiteatret Herodes
like under AkroAtticus som ligger i skråningen
konsert!
polis. For en ramme om en filharmonisk
Her følte du virkelig litt av historiens vingesus da
i dette åpne kjempedu satt på marmorbenkene
teatret med de gamle, forvitrede murbuer som bakover hodet den svarte nattegrunn for orkestret,
himmelen med tindrende stjerner, og oppe på skråi flomlys.
søylerekker
Partenontemplets
ningen
En mild, forsiktig aftenbris prøvde å vende notesvermet i
store flaggermus
bladene for musikerne,
og som ekstra effekt lød
sirkler rundt lyskasterne,
fra utallige sikader
en ustoppelig bakgrunnsmusikk
Det var en uvirkelig, sær stemning.
i oliventrærne.
Nesdal, du som har en diktersjel — du skjønner
vel at dette var en stor stund. Hjelp meg å finne
noen passende gloser.»
«Takk, eg er vel nøgd som det er. Berre fortel
vidare du.»
Grekerne har et bra
«Suksessen var formidabel.
og her var de ikke snaue. Orkestret,
temperament,
dirigentene Fjeldstad og Blomstedt og solisten Robert
Riefling ble virkelig hyldet slik de fortjente.
Teateret rommer omkring 5000 og det var ikke
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gfrstvspill
grunn

mange ledige plasser. Her kan du selv se; dette bilDe gamle grekere
det ble tatt på åpningskonserten.
skjønte seg nok også godt på akustikk. Det er merkelig, men selv på de øverste benkene kunne man høre
de sarteste nyanser. Sofokles hadde ikke noe høyti sin tid, og heller ikke nå bruker man
taleranlegg
opptrer det blant
sånt juks. Senere i festspillene
som en strykekvartett.
annet noe så svaktlydende
og vi
Alt foregår her i det åpne Herodes-teatret,
lurte på hva som ville hende om det ble regn. Det
kunne berolige oss: Aten har
stedlige meteorologiske
i året. Våre egne
348 solskinnsdager
gjennomsnittlig
gjennom en uke kunne ikke rokke
observasjoner
denne påstanden.
På den andre siden av Akropolis ligger den gamle
bydelen Plaka med et utall av rare små sjapper
måtte
hvor en kan få kjøpt alt hva et turisthjerte
med skrot og verdibegjære, rene loppetorgutvalget
forfulle ting i skjønn forening. Her er tavernaer,
folkeliv i
og romantisk
gitarspill
tausrestauranter,
vin Rezina
Den nasjonale
omgivelser.
pittoreske
smaker sterkt av harpiks, men lesker ganske bra i
varmen. Som nattmat kan man vel ikke ønske seg
noe bedre enn sauekjøtt stekt på spidd, snegler og
søkte litt avAtskillige filharmonikere
blekksprut.
kobling på Plaka etter en slitsom innsats på kulturfronten tidligere på kvelden. De virket ikke lenger
det spor trette! Og ingen behøvde å ergre seg over
lukningsvedtekter.»
hemmende
på tu«Hadde de fleire enn desse to konsertane
ren?»
«Ja. Grekerne vil at også andre byer enn Aten
skal få nyte av de goder som festspillene fører med
seg. Det er jo en vakker tanke, og på grunn av den
hadde vi også avtale om en konsert i Volos, en by
oppe i Tessalien. Den ligger
med 60 000 innbyggere
nydelig ved en stor havbukt, men bærer sterke spor
etter et stort jordskjelv som raserte stygt for ti år
siden. Havnen var nå full av maleriske fiskebåter og
på forom kvelden satt 90 prosent av innbyggerne
og nøt sin aftentauskafkene ved strandpromenaden
kaffe med ouzo og et glass vann til.
utenfor byen var blitt helt ødelagt av
Amfiteatret
eller
det fantes hverken marmorbenker
jordskjelvet,
var ikke kommet langt;
søyler igjen. Restaureringen
som vel mulig med stampede
det var så primitivt
Men publikum lot seg
i en jordskjæring.
leirbenker
ikke affisere av slike bagateller og fylte skjæringen
fra bunn til topp. Det var ikke tvil om at konserten
i sesongen. Det var
var en av de store begivenheter
med både blomster og takkejublende avslutning
Men sikadene fort
Så pakket vi sammen.
taler.
satte uten stans.
Bussturen mellom Aten og Volos kommer vi ikke
hver
til å glemme så fort. Det var 400 kilometer
vei, men ikke en av dem var av det alminnelige
slaget. De egget fantasien og hadde tidsdimensjon!
Det er med en egen følelse man passerer slettene
ved Maraton eller bader ved Termopylene der Leonikjempet og falt. Akilles var
das og hans spartanere
fra Lamia der veien delte seg og bussen vår valgte
en rute som holdt på å stoppe turnken før tiden.
sloss Cesar og PomPå slettene sør for Pharsala
peius. Der drakk vi limonade og gjemte oss under

•

Åpningskonserten,

Akropolis

takskjegget
for ikke å bli stekt av den tessalenske
solen. Store storker svevde majestetisk
over hodet
på oss midt i en sverm på hundrevis av hønsehaukliknende fugler.
Men varmen var nifs på bussturen.
Vi syntes det var hett med de 38 gradene vi hadde
da vi dro opp til Volos, men dagen etter konserten
kom det en hetebølge som var forvarmet over Italia.
Den var ikke til å tro. Et sted kjørte
vi gjennom
en sone — heldigvis nokså kort — der det var så
hett at vi måtte lukke igjen alle vinduene i bussen! Like før vi skulle til å gå opp i limingen avga
vi høytidelig
løfte om aldri mer å klage på det
deilige norske sommerklimaet
vårt.
For ikke å skremme kommende
turister,
er det
kanskje best å fortelle at temperaturen
i begynnelsen av juli pleier å være brukbar selv for nordboere. De sviende varmegufsene
som fulgte bussene
våre i Tessalien, var sikkert bare en vennlig avskjedshilsen fra kollegene på Parnasset og Olympen,
de ga bare uttrykk for sin varmeste anerkjennelse
for en vel gjennomført
jobb i Polyhymnias
tjeneste.
Så var vi tilbake igjen i Aten. Pustet ut, gjorde
panikkjøp på Plaka med tanke på hjemmeværende
familie og prøvde å rette opp væsketapet
fra bussturen. Drakmene fikk en raskere omsetning, — liten
vits i å ta dem med til Sandvika i morgen! Det bør
anmerkes at noen fra orkesteret
hadde en så uutslokkelig glød for sitt fag at de valgte å oppsøke
Herodes Atticus for å knytte kontakt med kolleger
fra Atens statsorkester
som spilte den kvelden og
«The Royal Philharmonic
of London» som var kommet for å overta neste runde. Vi har sannelig tapre
folk med stor kapasitet innen vårt orkester.
Neste morgen skinte solen atter. Det var oppbruddets dag og det siste sett merkelapper
ble festet
på bagasjen.

i bakgrunnen.

Flyet skulle ikke gå før ved middagstid,
men
timene var kostbare. Det gjaldt å suge inn de siste
inntrykk av et fremmed og sjarmerende
miljø. Avskjed med fiskehall, torg og boder. Den siste runde
på Omoniaplassen.
Kanskje en liten tur til Plaka.
Et siste blikk mot Akropolis.»
Underlig er det å ferdes på områder der det stadig er noe som napper i ditt innerste indre.
I disse omgivelser
fødtes
både
den hjelmbuskvaiende Hektor og den rosenfingrede
Aurora. Her
skal du ikke gå langt før du besettes av merkelige
en nær
forbindelse
følelser — du kjenner
med
vesentlige ting i ditt eget grunnlag.
-En blir ikke ferdig med slikt på en snau uke.»
«Du har ikkje sagt noko om sjølve Akropolis —?»
«Akropolis — nei, et slikt sted skal ikke profaneres
av platte ord. Jeg kan ikke ordlegge meg slik at du
ville føle hvordan det kjennes å oppleve en direkte
kontakt
med Partenon,
eller å gå over de slitte
stenhellene
over til Niketemplet
eller Erekteion.
Du får ofte slike vare følelser når du er på tur
i Hellas, men Akropolis — det står likevel i en
særstilling!»
«Men språket, alfabetet?»
«Kan du alfabetet så har du sjanse til å desiffrere
noen stikkord slik at du av og til — hvis du er
heldig — kan få en mening ut av de skiltene som
ellers bare ser ut som en merkelig
dekorasjon.
Husker plutselig hvordan det føltes i 1. klasse!
Talespråket
er helt håpløst, men du har ti fingrer
og er omgitt av velvilje og vennlig hjelpsomhet.
Vi
snakket fortrinnsvis
norsk og det gikk utmerket.
Det lød som gresk for dem.»
«Kan du elles gje nokre gode, praktiske
råd for
ein som kunne tenkje seg på tur til slikt eit land?»
«Tja, — det kunne nok være så mangt.
Først ser du altså til å bli styremedlem
. . .»
FOSSEKALLEN
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SAMARBEI
I siste nummer av Administrasjonsnytt
er der eit stykke der
samarbeidsutvala
er nemnde:
«Nå mer enn noen gang tidligere bør man engasjere
samarbeidsutvalgene
og bruke dem til
det de egentlig ble opprettet for,
nemlig å aktivisere
statens arbeidstakere
og få dem til å gi
konkrete
bidrag til løsningen av
de fremtidige
arbeidsoppgaver.
Ledelsen må sørge for å gi kontinuerlig
informasjon
om planlagte endringer i virksomheten
og
ta personalet med på rådslagning
allerede på et tidlig tidspunkt.»
Det har i det siste vore fleire
konferansar
for medlemer
av
desse utvala. På ein slik som vart
halden i Militære
Samfund
10.
februar 1965, sa ein representant
frå NVE, Th. Eriksen:
«Den vesentlige mangel ved utvalgenes arbeid er informasjonen
fra utvalgene til de ansatte. Jeg
spurte for en tid siden en del
kolleger hva utvalgsvirksomheten
sto for. De fleste hadde hørt om
at det var utvalg i virksomhet,
men få visste hva de egentlig
stelte med. En av årsakene til
dette er at ikke alle personalorganisasjoner er representert
i utvalgene. Vi får da en rekke organisasjonsinstanser
i bedriftene
som
aldri hører noe om utvalgene
og
deres virksomhet.»
På distriktskonferansen
i Sandefjord 28. april 1965 var det to
talarar frå NVE som er medtekne
referatet i «Samarbeid»:
Generaldirektør
Roald.
Norges Vassdragsog Elektrisitetsvesen:
Jeg satt i min tid som nestformann i Sentralrådet
noen år og
møtte da problemene
fra den siden. Nå har jeg i noen år sett
samme problemene
fra ledelsen i
en av Statens største bedrifter. De
fortoner seg ikke helt like.
Det samfunn
vi lever i i dag
er preget av de forandringer
som
stadig skjer hurtigere og hurtigere
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DSUTVALA
og hvor kravene til effektivitet
stadig blir større. Det er betegnende for tiden at vi i Vassdragsvesenet har fordoblet vår produksjon hvert tiende år etter siste
krig. Vi er nødt til å ta hensyn
til at det er dynamikk fra først til
sist. Det preger også de mellommenneskelige
forhold.
I Vassdragsvesenet
har vi også
det problem at vi ikke bare steller med Statens egne kraftverk,
men vi har en hånd med så å
si i all kraftutbygging
her i landet.
Vi har derfor som oppgave å se
til at virksomheten
utover landet
er effektiv.
Jeg er helt enig i
Wen som ligger bak samarbeidsutvalgene, men hver gang jeg leser samarbeidsavtalen,
særlig da
§ 3, får jeg dårlig samvittighet.
At ledelsen
i Vassdragsvesenet
ikke har klart å etterleve avtalen
på en bedre måte, kan vi unnskylde med at vi har hatt enormt
meget å gjøre etter krigen. I de
senere årene har vi også omorganisert virksomheten
og utformet
et nytt administrasjonsapparat.
Vi
er for tiden inne i en utvikling
innen Vassdragsvesenet
som vel
også bremser noe på samarbeidsutvalgenes arbeid. — Fra å utføre
arbeidet selv er vi nå mer og mer
gått over til å sette ut virksomheten til entreprenører. Her er det
selvsagt viktig at vi informerer
om bakgrunnen for denne politikken, og det er viktig at det informeres før saken er låst fast. Jeg
er også enig i at utvalgsvirksomheten må styres, og at man gjennom en ledelse av virksomheten
finner veier som kan aktivisere
utvalgene.
Vti bør ikke komme i
den stilling at utvalgene bare tar
opp tilfeldige saker som kommer
inn, da har det lett for å bli sittende og beskjeftige
seg med bagateller alene.
Velferdsjef
Graatrud,
Norges Vassdragsog Elektrisitetsvesen:
Det er nå 18 år siden vi etablerte de første samarbeidsutvalg
i
Statens Vassdragsog Elektrisitetsvesen.
I samme tidsrom har
virksomheten
gjennomgått
en en-

orm utvikling.
Det er i årene etter krigen lagt på NVE et omfattende og krevende
arbeid som
i første rekke har stilt store krav
til det tekniske apparat. Dette har
naturlig nok gått noe ut over den
administrative
utvikling.
Her har
man vært nødt til å improvisere
noe som igjen har slått ut og virket på samarbeidsutvalgenes
virksomhet.
De eldre sjefene var dyktige nok
på det tekniske område. De kunne
også administrere
etter det gamle
mønster, men de hadde liten sans
for samarbeid nedover i rekkene.
Etter hvert har vi fått yngre krefter også i toppledelsen
i Vassdragsvesenet. De er mer oppmerksom på betydningen
av det organiserte samarbeid. Vi har hatt noe
av samme situasjon på arbeidstakersiden.
De eldre tillitsmennene var preget
av 30-årenes
kamptid og hadde mest tro på at
sakene kunne iøses under beinharde forhandlinger
og arbeidskamper. Etter hvert har innstillingen endret seg også i organisasjonene. I dag kan vi si at utvalgene har vokst seg fram til effektive samarbeidsorganisasjoner.
—
Det er tydelig å merke at det nedover i rekkene
er blitt en helt
annen interesse de siste årene for
arbeidsplassens effektivitet. Det er
imidlertid beklagelig å konstatere
at vi ikke har klart å følge opp
ved å styrke den interne organisasjon. Det gikk mange år før vi
ble klar over at også samarbeidsutvalgenes
virksomhet
måtte ledes.
Vi har ennå ikke bygd ut sekretariatet tilfredsstillende
og har
søkt å bøte på manglende
virksomhet i utvalgene,
bl. a. ved å
ho/de kontaktmØter
med funksjonærer og arbeidere. Det har økt
interessen
kolossalt, men det er
minst en manns jobb å ta seg av
dette.
La meg til slutt få knytte noen
bemerkninger
til forslagsvirksomheten. Denne er meget viktig; det
er til stor nytte for en bedrift som
vår å samle opp de praktiske erfaringer fra arbeidsplassen.
Vi har
hatt en del fremragende
forslag,

men vi savner ennå en alminnelig
oppslutning
om denne virksomheten.
Vi bør også se litt på samarbeidsutvalgenes
organisasjon. Vi
startet opp med en avtale og et
Hovedutvalg,
men
har
senere
etablert to Hovedutvalg
— et for
anlegg og et for drift.
Det er mulig at vi nå bør gå
tilbake til ordningen med et Ho-

vedutvalg
hvor den høyeste ledelse for begge områder sitter.
Som ein ser er det mange problem ein må løyse før Samarbeidsutvala
blir det dei er tenkte
til. Eit av desse problema er det
som Thor Eriksen nemnde. Det har
vore so at medlemene
i utvalet
skal informere kvar sin organisasjon om det som er framme på

møta. Når då ikkje alle organisasjonane er representerte
og mange
ikkje står i nokon organisasjon, so
veit dei tilsette altfor lite om kva
utvalet steller med. For å rette på
dette har Fossekallen no fått avtale med sekretæren
om å få referat frå møta i Samarbeidsutvalet
for sentraladministrasjonen
i NVE
og å ta inn eit utdrag av desse i
bladet.
S. N.

Ny avtale om samarbeidsutvalg
ved statensvirksomheter
Avtalen av 1961 om samarbeidsutvalg
ved statens
virksomheter,
som var
inngått
mellom
staten
v/Finansdepartementet
og arbeidstakerne
v/Landsorganisasjonen
i Norge (Statstjenestemannskartellet), Statstjenestemannsforbundet
og Embetsmennenes Landsforbund,
ble av organisasjonen
oppsagt
i 1964 med utløpstid 31. desember samme år.
Etter at avtalen var oppsagt ble det opptatt forhandlinger
mellom de foran nevnte organisasjoner
og staten. Denne gang var det for øvrig kommet til
en ny hovedorganisasjon,
nemlig YrkesorganisasjoStaten ved Det kongelige finans- og
tolldepartement
har inngått slike likelydende
avtaler med Landsorganisasjonen i Norge (Statstjenestemannskartellet) , Statstj enestemannsforbun
det, Embetsmennenes
Landsforbund
og
Yrkesorganisasjonenes
Hovedsammenslutning for Embets- og Statstjenestemenn om samarbeidsutvalg
som gjengitt nedenfor i §§ 1-15.

Formål.
Formålet med avtalen er å fremme
arbeidsglede
og effektivitet
gjennom
samarbeid
og samhørighet
i statens
virksomheter.
De ansattes erfaringer
og innsikt skal nyttiggjøres
til beste
for de enkelte virksomheter,
de ansatte selv og samfunnet
i sin helhet.
Samarbeidsutvalgene
skal tjene som
ordinære virkemidler i virksomhetenes
interesse innenfor rammen av denne
avtalen.
Opprettelse.
Samarbeidsutvalg
blir å opprette i
statens
virksomheter
som bestemt
nedenfor i denne paragraf.
I statsvirksomheter
med
samlet
minst 50 lønnsmottakere
skal det opprettes samarbeidsutvalg.
Videre skal det opprettes
distriktsutvalg, underutvalg
og lokale samarbeidsutvalg
i den utstrekning
det an-

hovedsammenslutning
for embets- og statstjenestemenn.
Forhandlingene
ga i første omgang
ikke noe resultat og begge parter var derfor enige
om å gi den gamle avtalen gyldighet fram til ny
avtale ble inngått.
Det viste seg imidlertid at forhandlingene
om ny
avtale kom til å trekke lenger ut enn noen hadde
ventet. Den ble først undertegnet
den 3. juni 1965.
Avtalen trådte i kraft fra samme dag.

nenes

Avtalen

inntas

ses ønskelig. I de større virksomheter
med distriktsog/eller lokale samarbeidsutvalg
skal det opprettes hovedutvalg.
I statsvirksomheter
med samlet mindre enn 50 lønnsmottakere
skal samarbeidsutvalg
opprettes dersom en av
partene
organisasjonene
eller ledelsen — krever det.
I tilfelle av uenighet mellom partene
om opprettelse
av samarbeidsutvalg
forelegges spørsmålet for Sentralrådet
for samarbeidsutvalg
ved statens virksomheter, som med sin uttalelse fremmer saken til avgjørelse
i vedkommende departement.

Arbeidsområde.
Samarbeidsutvalgene
er rådgivende
og opplysende
organer. Hovedoppgaven skal være gjennom samarbeid
å
virke for en mest mulig effektiv virksomhet.
Med dette for øye behandler
utvalgene:
a) Orienterende
og fortrolige meddelelser fra ledelsen
om virksomhetens økonomiske forhold, de bevilgninger
som står til rådighet,
anvendelsen av disse og om forhold
av betydning for virksomheten.
Ledelsen skal for utvalget redegjøre for planene med hensyn til
virksomheten
både på kortere og
lengre sikt, for å gi utvalgene an-

her i sin helhet:
ledning til å drøfte disse og derved
styrke
samarbeidet.
Orienteringer
om gjennomføringen
av planene
skal gis så ofte at utvalgene
både
er orientert om utviklingen
og kan
få anledning til å drøfte eventuelle
nødvendige tiltak.
Utvalgene
skal bli gjort kjent
med og få uttale seg om budsjettforslaget for vedkommende
institusjon. Regnskapsmessige
opplysninger gis skriftlig
én gang hvert
halvår.
Tiltak for å oppnå økt effektivitet
og for en riktig og sunn gjennomføring av rasjonaliseringstiltak,
herunder spørsmål om virksomhetens
organisasjon,
teknisk utstyr, rasjonell bruk av arbeidskraft
og materialer m. v.
Ledelsen skal gi orientering
om
planlagte endringer i virksomheten.
De ansatte skal oppmuntres
til å
fremme forslag om forenklinger
og
forbedringer
av
arbeidsmetoder,
arbeidsrutiner,
vernetiltak
m. v.
Gjennom
opplysningsvirksomhet
skal utvalgene søke å skape bedre
forståelse for den store samfunnsmessige
betydning
av rasj onaliseringen.
Forslag og tiltak som tar sikte på
å bedre verne- og helsetiltakene.
Utvalgene
skal påse at Arbeidervernlovens påbud blir fulgt av alle
parter.
FOSSEKALLEN
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RETTING
Namna under bilete frå 3. distrikt hadde stokka seg heilt.
Det skal stå frå v.: Jørgen Flood,
Bjørn Kai Hansen, A. M. Tjomsås og Paal Mangor Jensen.
S. N.

Generaldirektør Roald er utnemd til formann i styret i
Norsk Rikskringkasting.

Sosiale velferdstiltak.
Spørsmålet
om yrkesopplæring
og
annen
utdanning,
herunder
rettleiing av nyansatte.
Ledelsen skal gi utvalgene underretning om sine avgjørelser
i de
saker utvalgene
har gitt uttalelse
om.
Når saker som er nevnt under a
og b foran blir tatt opp til behandling, skal opplysninger
som blir
gitt av ledelsen
holdes
absolutt
hemmelig
i den utstrekning
det
kreves.
Merknad:
Saker som er nevnt foran, skal forelegges samarbeidsutvalgene
før administrasjonen
har tatt endelig standpunkt.
Lønns-

og arbeidstidsspørsmål.

Samarbeidsutvalgene
skal ikke behandle lønns- og arbeidstidsspørsmål
eller tvister om fortolkning
av avtaler
om slike spørsmål.
Slike saker behandles på den måte og mellom de
parter som er fastsatt i lov eller tariffavtale.
Merknad:
Denne bestemmelse
skal dog ikke
være til hinder for at man i utvalgene
under drøftinger
som finner sted i
henhold til § 3 b, rent generelt kan
drøfte innføring av lønns- og akkordsystemer. Avtale herom kan ikke treffes av utvalgene.

Sammensetning.
Ledelsen og organisasjonene
skal ha
like mange medlemmer
i samarbeidsutvalgene.
I ett utvalg skal det som
regel ikke være mindre
enn 6 og
flere enn 10 medlemmer,
med tilsvarende
antall personlige
varamenn.
Så langt det er mulig bør medlemmene oppnevnes
slik at de viktigste
grener i virksomheten
blir representert.
Merknad:
Antall medlemmer
i utvalgene samt
fordeling mellom organisasjonene
fastsettes ved forhandling
mellom vedkommende etat og vedkommende
forhandlingsberettigede
organisasjoner.
Oppnås ikke enighet, kan spørsmålet
forelegges Sentralrådet
til avgjørelse.
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Oppnevning.

Ledelse.

Ledelsen oppnevner selv sine representanter i utvalgene. Den ansvarlige
sjef for virksomheten
(eventuelt
distrikt/av deling)
bør være
medlem
av utvalget.
De øvrige av ledelsens representanter oppnevnes blant tjenestemenn
som
er vel inne i virksomheten,
og som
innehar ledende stillinger.
Representantene
for de ansatte oppnevnes av organisasjonene.
Ved oppnevningen
bør det tas sikte på å få
med tillitsmenn.
Som representanter
for de ansatte, bør ikke oppnevnes
noen som har sjefstillinger.
Oppstår
det tvil om hva som er sjefstilling
i
avtalens forstand, avgjøres dette ved
forhandlinger
mellom partene.

Samarbeidsutvalgene
ledes av en
formann og en nestformann,
som velges for 1 år ad gangen. Formannen
velges vekselvis
av ledelsens
og av
organisasjonenes
representanter,
med
mindre
partene
blir enige om en
annen ordning.
Dersom ledelsens representanter
har
valgt formannen, skal organisasjonenes
representanter
velge nestformannen.
Dersom organisasjonenes
representanter
har valgt formannen,
velger
ledelsen nestformannen.
Som varamenn for henholdsvis
formannen og nestformannen
fungerer en
annen av utvalgets medlemmer,
oppnevnt eller valgt av samme gruppe
som i perioden har henholdsvis
formannen og nestformannen.

Funksjonstiden.
Oppnevningen
av representanter
til
samarbeidsutvalgene
skal finne sted
innen utgangen av kalenderåret.
Medlemmene av utvalget tiltrer ved årsskiftet. Funksjonstiden
er 2 år. Ved
første gangs opprettelse av utvalg trer
dette i funksjon
umiddelbart
etter
oppnevningen.
Utvalget
fungerer
til
det årsskifte
som bringer funksj onstiden nærmest mulig 2 år.
I nyopprettede
utvalg med flere enn
én representant
fra hver gruppe, fratrer den ene halvdelen etter loddtrekning ett år etter utvalgets opprettelse
og nye representanter
oppnevnes
for
2 år i stedet for de uttrådte. Dersom
opprettelse
ikke finner sted ved årsskiftet, fratrer den første halvdel av
utvalget
ved årsskiftet
som bringer
funksjonstiden
nærmest mulig ett år.
Merknad:
For de virksomheter
som ønsker å
praktisere en funksjonstid
for utvalgsmedlemmene utover 2 år, kan Sentralrådet gi dispensasjon. Sentralrådet
kan
også godkjenne
en ordning hvoretter
funksjonstiden
for alle medlemmene
utløper samtidig.
Medlemmer.
Medlemmer
i samarbeidsutvalgene
skal være over 21 år og oppnevnes
blant anerkjent
dyktige arbeidere
og
tjenestemenn
i virksomheten,
om mulig
blant dem som har arbeidet
der de
siste 2 år.
Hvis et medlem av et utvalg slutter,
opphører hans funksjon, og varamannen rykker inn i hans sted.
Oppsigelse
eller
avskjedigelse
av
medlemmer
av et utvalg kan ikke
skje uten saklig grunn. Ledelsen plikter ved individuell
oppsigelse
av et
medlem å gi ham minst 4 ukers varsel.
For øvrig inntar medlemmene
av et
utvalg ingen særstilling
i virksomheten.
Er oppsigelse
begrunnet
med arbeidsmangel,
blir varselet
til medlemmene av et utvalg, det samme som
for de øvrige ansatte.
Når ledelsen går til oppsigelse eller
avskjedigelse
av et medlem av et utvalg, skal den — om vedkommende
medlem framsetter
ønske om dette —
konferere
med utvalget om den saklige grunn man har.

Møter.
Hovedog distriktsutvalg
holder
møte minst én gang i kvartalet.
De
andre utvalgene holder ordinære møter
én gang hver måned med mindre formannen
og nestformannen
er enige
om at et møte ikke er påkrevd.
Saksliste til møtene utarbeides
av
formann og nestformann
i fellesskap
og tilstilles medlemmene minst 3 dager
før møtet
skal holdes.
Forslag
til
saker som utvalgets medlemmer ønsker
behandlet, må sendes utvalget så tidlig at de kan tas med på sakslisten.
Dersom
formannen
eller nestformannen
ønsker det, kan ekstraordinære
møter
sammenkalles
med 3
dagers varsel når det foreligger saker
som det er ønskelig å behandle hurtig.
Utvalgenes medlemmer
har krav på
tjenestefri
med vanlig lønn (fortjeneste) for den tid de deltar i møtene.
TJtvalgsmedlemmer
som arbeider
på
skift/turnus
og som i sin fritid deltar
i utvalgsmøter,
skal godtgjøres
med
sin gjennomsnittsfortjeneste
eksklusiv
skifttillegg
og andre tillegg for ubekvem arbeidstid. For nødvendig reise
til møter i utvalgene
og reiser som
utvalgene
foretar,
skal medlemmene
ha vanlig skyss- og kostgodtgjørelse
som for offentlige tjenestemenn.
Nødvendig sekretær- og kontorhjelp,
møtelokale
m. v. holdes av virksomheten. Større virksomheter
bør ha fast
sekretær i heldagsstilling.
Møtene
bør fortrinnsvis
holdes i
arbeidstiden.
Sakkyndig
assistanse.
Utvalgene kan innkalle til møter enkelte personer ved virksomheten
når
det skal drøftes saker som disse har
spesielle forutsetninger
for å kunne
uttale seg om.
Utvalgene
kan overdra
behandlingen av spesielle saker til enkelte personer eller utvalg som gir muntlig
eller skriftlig rapport til utvalget om
sitt arbeid.
ProtokoUer

og rapporter.

Avskrift
av protokollene
fra distriktsutvalg
og lokale samarbeidsutvalg skal sendes ledelsen, medlemmene
av utvalgene, deres organisasjoner
og
hovedutvalget.

Avskrift av protokollene
fra hovedutvalgene og enkeltstående
utvalg sendes ledelsen, medlemmene
av utvalgene, deres organisasjoner
og Sentralrådet.
Utvalgene
skal gjøre resultatet
av
sitt arbeid kjent for de interesserte
parter på en måte som bidrar til å øke
interessen
for utvalgenes
arbeid.
Så ofte utvalgene
finner det nødvendig, holdes det informasjonsmøter
for de ansatte.
Informasjoner
kan gis så vel skriftlig som muntlig. De fortrolige
meddelelser som ledelsen forlanger
hemmeligholdt
— jfr. § 3, siste ledd —
må dog ikke bekjentgjøres.
Ledelsen plikter å sørge for at årsrapport over utvalgenes arbeid sendes
Sentralrådet
innen utgangen av mars
måned påfølgende år.
§ 13.
Opplæring.
Staten bør sørge for opplæring
og
skolering av medlemmer i samarbeidsutvalgene for deres virke i utvalgene.
Retningslinjene
for skoleringsvirksomheten trekkes opp av Sentralrådet
i samråd med de respektive
organisasjoner.

Utgiftene
ved
skoleringsarbeidet
dekkes av de enkelte etater, verk og
bedrifter
innenfor
bevilgningene
til
dette
formål.
§ 14.
Sentralrådet.
Som bindeledd mellom samarbeidsutvalgene
ved de forskjellige
virksomheter, mellom disse og staten, og
organisasjonene
fungerer et råd, Sentralrådet
for samarbeidsutvalg
ved
statens virksomheter.
Det skal bestå
av 16 representanter,
hvorav staten
oppnevner
8 representanter,
Landsorganisasjonen
i Norge 5 (hvorav 4
for regulativlønte
tjenestemenn
og 1
for
overenskomstlønte
arbeidere),
Statstjenestemannsforbundet
1, Embetsmennenes
Landsforbund
1 og Yrkesorganisasjonenes
Hovedsammenslutning for Embets- og Statstjenestemenn 1. For medlemmene
oppnevnes
personlige varamenn.
Sentralrådet
fastsetter
selv sin forretningsorden.
Rådet har rett til å nytte sakkyndig
bistand i den utstrekning
det finner
det nødvendig.
Omkostningene
ved
Sentralrådets
virksomhet
dekkes av staten.

Avtalen
forutsetter
at nye utvalg
oppnevnes
snarest.
Den nye avtalen er i hovedtrekkene
i samsvar
med den tidligere avtale av 24. april 1961, men det
er gjort en del tilføyelser. En tillater seg å vise til
følgende endringer:
I en merknad til § 3 er det presisert
at saken
skal forelegges
utvalgene
før administrasjonen
har tatt endelig standpunkt.
For å få klare grenser for hvem som bør oppnevnes som representanter
for ledelsen og for de
ansatte, er det i § 6 gjort tilføyelse om at ledelsens representanter
oppnevnes
blant tjenestemenn som innehar ledende stillinger
og at det
som representanter
for de ansatte ikke bør oppnevnes noen som har sjefstillinger.
Da utvalgets
møter vanligvis
tiden, vil utvalgsmedlemmer
skiftturnus
og som i sin fritid
møter, heretter
få særskilt
nærmere
fastsatte
regler for

holdes i arbeidssom arbeider
på
deltar i utvalgsgodtgjørelse
etter
å delta i møtene.

En regner med at utvalgenes saker vil øke og at
det i større virksomheter
vil være nødvendig
med egen sekretær til å forberede sakene og til
å følge opp sakene hvis en skal få full nytte
av utvalgenes
arbeid. I § 10, femte ledd, er det
derfor gjort tilføyelse om at større virksomheter
bør ha fast sekretær
i heldagsstilling.
Som ledd i utbyggingen
av samarbeidsutvalgene
er det også tatt inn en ny bestemmelse
i § 13
om at staten bør sørge for opplæring og skolering
av medlemmene for deres virke i utvalgene. Retningslinjene
for skoleringsvirksomheten
skal
trekkes opp av Sentralrådet
for samarbeidsutvalg

Rådet har som oppgave å drive rettleiings- og opplysningsvirksomhet,
og
bidra til at de enkelte utvalg arbeider
best mulig. Det skal påse at avtalen
følges av partene. Overfor utvalgene
kan denne virksomhet
drives ved direkte
henvendelser,
muntlige
eller
skriftlige.
Også for øvrig kan rådet
innen sitt arbeidsområde,
enten selv
ved enkelte av sine medlemmer
eller
gjennom representanter,
oppta konferanser med utvalgene, de enkelte virksomheter eller organisasjonene.
Rådet avgjør med bindende virkning
tvistespørsmål
vedrørende forståelse av
denne
avtale.
Ved behandling
av
tvistespørsmål
som ikke blir avgjort
ved alminnelig flertall, tiltrer Arbeidsrettens formann rådet som oppmann.
Rådet skal også godkjenne
alle avtaler om samarbeidsutvalg
som blir
opprettet
innenfor
de enkelte
virksomheter.
§ 15.
Avtalens varighet.
Avtalen gjelder fra den undertegnes
og fram til 31. desember 1966. Dersom
ikke noen av partene
skriftlig
har
oppsagt avtalen innen 3 måneder før
den utløper, skal den ha fortsatt gyldighet 2 år om gangen.

ved statens
virksomheter
i samråd
med de
respektive
organisasjoner.
Utgiftene ved skoleringsarbeidet
blir å dekke av de enkelte etater,
verk og bedrifter innenfor bevilgningene
til dette
formål.
Sentralrådet
er utvidet og vil nå få 16 medlemmer hvorav staten skal oppnevne 8, Landsorganisasjonen
5 (hvorav 4 regulativlønte
tjenestemenn og 1 for overenskomstlønte
arbeidere),
Statstjenestemannsforbundet
1, Embetsmennenes
Landsforbund
1 og Yrkesorganisasjonenes
hovedsammenslutning
for Embets- og statstjenestemenn
1, jfr. § 14.
Om avtalen kan en ellers si at det framgår tydelig
at de interesserte
parter er innstilt på å effektivisere
arbeidet i utvalgene og gjøre de til naturlige virkemidler i samarbeidet
mellom ledelsen og de ansatte
i alle statlige bedrifter og administrasjoner.
Resultatene
av samarbeidsutvalgenes
arbeid vil
imidlertid
nå som før avhenge av i hvilken grad
ledelsen og de ansatte er i stand til å leve opp til
de gode forsetter.
Samarbeidsutvalgenes
sekretariat
tillater
seg å
peke på at det er ønskelig om flere av de ansatte
ville delta aktivt i utvalgenes
arbeid, bl. a. vil en
vise til at det fremdeles er altfor få som benytter
seg av forslagsordningen
som er opprettet
i tilknytning til samarbeidsutvalgene.
En er fortsatt overbevist om at mange av etatens
ansatte har gode ider
og forslag til forbedringer
innenfor etatens forskjellige
virkeområder,
om de
bare vil komme fram med dem.
Oppgaven er å gjøre etaten til et effektivt, arbeidende organ i samfunnets interesse, samtidig som det
bør være en god arbeidsplass
for oss alle.

H. Graatrud.
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Overingeniør
Harald B. Steensgaard fylte 5. juli 70 år og kunne
da se tilbake på en mangeårig
tjeneste i NVE.
Steensgaard
ble bygningsingeniør NTH i 1917 og begynte da
som assistentingeniør
ved NVE.
Han tjenestegjorde
de første 6
årene ved Nore kraftanlegg
og
ved den daværende
vandfallsavdelingen,
hvoretter
han i årene
1923-1932
arbeidet med stålkonstruksjoner
ved kraftledningskontoret. I tiden 1932-1947
hadde
han sitt virke utenom etaten, men
kom i 1947 tilbake til NVE og
gjenopptok
sitt arbeid ved kraftledningskontoret.
I 1952 ble han
tilsatt som overingeniør ved Vassdragsavdelingen,
hvor han siden
har tjenestegjort.
Her har han,
bortsett fra et år med konsesjons-

saker, hatt behandling
av vannog kloakksaker
som sitt virkefelt.
Steensgaard
har ved sin gjøren
og laden i etatens tjeneste alltid
vist stor interesse og pliktoppfyllelse og har ved sitt særdeles behagelige vesen skaffet seg mange
venner så vel innen- som utenfor
NVE.
Steensgaard
er den siste av
Vassdragsavdelingens
«gamle garde» som nå takker av, og vi yngre
er også ham stor takk skyldig for

Fosse, Edwards,
Bjerkebo

og Tronsgaard.

KONGENS

gull

Ved ei tilstelling
på Hovudstyresalen
2. september
fekk avdelingsdirektør
Tronsgaard
Kongens
fortenestemedalje
i gull.
Generaldirektør
Roald var sjuk
so det var administrerande
direktØr Bjerkebo
som stod for til-
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på en utmerket
måte å ha bygd
bro over de mellomliggende
år, og
overlevert
til oss den nødvendige
administrative
tradisjon innen sitt
arbeidsområde.
Avløp for den mer praktiske del
av ingeniøryrket
har han fått ved
sin hytte i Helgeroa hvor han har
frydet seg ved å kunne sprenge
stein, snekre m. v. Således har han
funnet fram til sin måte å koble
av fra det til dels store press som
alltid har hvilt på saksbehandlerne
ved Vassdragsavdelingen.
Vel er han nå i de pensjonertes
rekker, men gleder vi oss over at
han om kort tid atter vil være å
finne på sitt kontor her i huset.
Håper vi at vi i mange år framover vil kunne nyte godt av hans
fagkunnskap
og erfaring.
Age Hjelm-Hansen.

HaraldB.
Steensgaard
70år

Titterud,

Andersen, Tronsgaard,
og Helland.

delinga. Han heldt først ei tale
og takka Tronsgaard
for alt han
hadde gjort i NVE alle desse åra
sidan han tok til i Kanaldireksjonen. Det var ei glede for alle i
etaten at han no fekk denne på
skoninga. Det er ei ære med ei
slik medalje, ikkje berre for den
som får den, men for heile Vassdragsvesenet.
Tronsgaard
sa i si
takketale at det var synd at ikkje
medalja kunne bli gitt til Forbyg-

Foss, Gårdsrud,

Godal, Lahaug

ningsavdelinga
istaden for berre
til han.
Avdelinga
var frammøtte
og
fotografen tok bilete av dei saman
med den sjefen som sluttar og den
som tek over.
S. N.
Overing. Bård Andersen er utnemnd til fagsjef i Forbygningsavdelinga
etter avdelingsdirektør
Tronsgaard.

WsingeniørSigurdL. Hanssen
Ved utgangen av mai måned
1964 avsluttet sjefsingeniør Hanssen sitt 25-årige virke i NVE etter, på anmodning, å ha tjenestegjort noen tid utover aldersgrensen. Dermed har en særpreget
personlighet og ualminnelig dyktig
medarbeider forlatt våre rekker.
1. juli 1939 tiltrådte Hanssen i
etaten, og han var da meget godt
rustet til å ta fatt på sine oppgaver. Etter en fin eksamen ved
NTH's maskinlinje i 1917 begynte
han sin praksis ved Myrens Verksted i Oslo, hvor han ble i 6 år.
Den vesentlige del av tiden der
var viet konstruksjon av turbiner.
Fra 1923 og utover sto treforedlingsIndustrien her hjemme
foran en rivende utvikling, og
ingeniør Hanssen var med på å
bygge opp en rekke bedrifter innenfor bransjen. Således var han
driftsbestyrer ved Sande Træsliperi i Vestfold fra 1923-33, ved
H. C. Hansens Sliperi i Skien fra
1933-36 og senere ved Kongsberg
Tresliperi og ved Egelands Verk
pr. Risør.
I disse årene foretok han også
utstrakte studiereiser til England,
USA og Canada.
I Vassdragsvesenet
arbeidet

Hanssen i de første 10 år ved
Kraftverksavdelingen hvor hans
oppgaver særlig var knyttet til
utbyggingen av Nore I og II samt
Mattisfoss kraftverk.
Fra mars 1949 ble han så tilsatt
som leder av det maskintekniske
kontor under den nyopprettede
Bygningsavdeling. Her ble det i
første rekke den maskintekniske
planlegging for de store nyanlegg
Aura og Røssåga som ble hans arbeidsfelt. Senere kom også Innset
og Tokke-anleggene til.
Turbinene ved Aura II, Tokke 1
og Tokke 3 kunne som kjent alle
til sin tid registreres som landets
største i ytelse — den siste på
164 000 HK. Ved siden av turbinene var det ved disse anlegg
spesielt rørledningene for de sistes
vedkommende utført som stålforede trykksjakter, som krevde
spesiell oppmerksomhet ved prosjekteringen.
Sjefsingeniør Hanssen etterlater
seg bildet av en fargerik kollega
og en sjelden velkvalifisert fagmann. Solid intellektuell utrustning, grundighet, energi og vilje
er egenskaper som har bidratt til
dette. Temperament og vidd hører
også med. Noen og enhver kan vel

huske å ha fått «en skrape», men
en god historie fulgte gjerne med
i kjølvannet som demper på dissonansen, og helhetsinntrykket
må bli at få kunne som Hanssen
være hyggelig og sjarmerende så
vel i som utenfor tjenesten.
Ved siden av sin stilling i NVE
har ingeniør Hanssen nedlagt et
betydelig arbeid som mangeårig
maskinteknisk medlem av Patentstyrets annen avdeling. Denne
funksjon vil han sikkert fortsette
med.
For sine fortjenester er sjefsingeniøren dekorert med Statskraftverkenes orden «Den røde
turbin».
William

Greve.

I 1920 hadde Island 93 000 innbyggere, og Reykjavik 16 000 innbyggere.
Forts. fra side 11
I dag har Island dobbelt så mange innbyggere,
180 000, og Reykjavik har nesten 5 ganger så mange
innbyggere, nemlig 75 000.
ikke sol, men jeg så land hele veien, en lang rekke med
I 1920 var det uenighet om staten eller de private
blåtakkede fjell og skinnende hvite isbreer. I Reykjavik hadde eiendomsrett til elvene.
traff jeg blant anclre ingeniør Hliddal. Han ble senere
I 1923 ble vannfallsloven vedtatt, og i 1925 ble det
telegrafdirektør og lever fremdeles.
vedtatt en konsesjonslov, slik at enhver grunneier nå
Fra Reykjavik reiste jeg til London og avga min har rett til det vann, som flyter over hans grunn.
rapport til det engelske selskap. Det engelske selskap
I 1920 brukte jeg 14 dager med lastebåt og hest fra
gikk senere fallitt, så noe resultat ble det dessverre Bergen til Dettifoss.
ikke dengang.
I dag kan den samme tur gjøres på noen timer med
Jeg kom tilbake til Norge 21. august etter nesten fly. Vakre turistbrosjyrer med vidunderlige bilder har
2 måneders reise. På båten over til Norge kom jeg sam- oppgaver over ruter og nye, praktfulle hoteller.
men med en sjøgutt, som alltid gikk med lua under
Jeg reiste over Island med fly i 1960, og skulle da
armen. Jeg spurte hvorfor han ikke la fra seg lua? besøkt Reykjavik, men flyet fra USA fikk et motorHan var torpedert tre ganger, og hadde mistet alt det uhell, så vi måtte returnere og ble et døgn forsinket,
han eide. Nå hadde han bare lua igjen. Det var derfor så oppholdet i Reykjavik måtte sløyfes.
han passet så godt på den.
Jeg vil anbefale alle, som har anledning, til å ta en
I de 43 år siden jeg var på Island er det skjedd store tur over Island. Jeg hører, at telefonkatalogen fremforandringer.
deles er innrettet alfabetisk etter fornavn, og det er
I 1918 var Island et selvstendig rike i personalunion mange interessante og morsomme ting å se De som
med den danske konge.
reiser utover landet, vil få se mye, som minner om det
I dag er Island en uavhengig republikk med Åsgeir gamle Island, Sagaøya, hvor mange nordmenn i sin
Asgeirsson som president.
tid slo seg ned.
PÅ MÅLING TIL HEST - - -
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Med pensjon:
Horn, CarlFørstesekretær
Haaheim, OlafMaskinmester
Steensgaard, Harald B. Overing. II
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Vassbø, Ottar
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Kontorfullm. II
Avd.ing. I
Konstruktør III
Kontorass. I
Konstruktør II
Oppsynsmann H
Forstkandidat
Oppsynsmann I
El.maskinist
El.maskinist
Maskinbokholder
Tekniker I

NVE
Tunhovd-anl.
SBF
Glomfj. kraftv.
Vik-anleggene
SBF
EE
SB
ESA
ET 6
EE
Vik-anleggene
VK
SB
Vik-anleggene
SBF
Tunhovd-anl.
Rana-verkene
Rana-verkene
AA
VH

og opprykk:

Berg, Alexander
Bergan, Morten
Bern, Vidar
Fjelldal, Odd
Frisvold, Guri
Frøystein, Olav
Hansen, Oskar
Holter, Astrid
Holth, Liv
Johnsen, Mangor
Krog, Bjørg
Kass Larsen, Randi
Lieng, Arne
Løkensgard, Arvid
Meringdal, Per
Nesheim, Vetle
Roen, Syver
Rolfseng, Torbjørn
Røsok, Rolf
Røste, Gudbrand
Smedstad, Erna
Storbråten, Birger
Strand, Gunleik
Svendsen, Odd S.
Særvoll, Arnfinn
Thomassen, Halvard
Tredal, Kåre
Tøfte, Oskar
Villumstad, Liv
Wiiger, Øystein
Aanvik, Signar

Førstesekretær
Oppsynsmann I
Driftsbestyrer
Maskinmesterass.
Kontorass. I
Overing. II
Maskinmester I
Kontorfullm. I
Kontorfullm. I
Kontorfullm. I
Ktr.flm. i særkl.
Kontorfullm. I
Overing. I
Konsulent I
Overing. II
Oppsynsmann I
Førstehydrolog
Avd.ing. H
Førstesekretær
Overing. II
Ktr.flm. i særkl.
Ktr.flm. i særkl.
Oppsynsmann I
Kontorfullm. I
Konstruktør III
Maskinmesterass.
Kontorfullm. I
Materialbokholder
Kontorass. II
Konstruktør II
Oppsynsmann I

SX
SBF
Gl.fjord kr.v.
Rana-verkene
SK
VU
Lyse trafo
Tokke-anl.
AA
Rana-anl.
AA
AA
VU
AJ
SE
Vik-anleggene
VH
Tunhovd-anl.
AA
SB
EA
SK
SBF
Vik-anleggene
Aura-anleggene
Rana-verkene
Aura-anleggene
Aura-anleggene
VK
Vik-anleggene
SBF

Avgått

ved døden:

Haug, Lars Alfred

SMÅNYTT

*
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Fagsjef E. Wessel, VU er innvilget 9 znndr. permisjon
fra 1. juni d. å. for å utføre et FN-oppdrag på Island.
Statshydrolog S. Flatjord, VH er innvilget inntil 2 års
permisjon for å utføre et FN-oppdrag i Tanzania.
Overingeniøh Kaare Olsen, SEU har deltatt som norsk
representant
i CIGRE's studiekomit&s
møte i Ontario,
Canada.
Direktør L. Gaukstad har representert NVE ved CEEmøtet i Miinchen 3.-14. mai d. å.
Overingeniør Gunnar Vatten, ESA har representert NVE
ved Selskapet for Lyskultur's årsmøte 21. og 22. mai d. å.
Overingeniør Audun Hage, SBA møter som NVE's representant ved det forestående møte i den internasjonale
komité for store dammer. Møtet arrangeres i Lausanne,
Sveits.
Kontorfullmektig
Aa. Næss har i dagene 19.-23. mai
d. å. deltatt i Statstjenestemannsforbundets
tillitsmannskurs på Larkollen.
Bibliotekar Ole Rasmus Kragh har i dagene 27.-29. juni
d. å. deltatt i et bibliotekmøte i Tromsø.
Maskinmester Nils Svendsen har deltatt i et kurs i organisasjon og ledelse av elverk som ble arrangert av NEVF.
Overingeniør
Thor Eriksen, avd.ing. Kåre Berge og
Erling Østern, alle fra SDS, har deltatt i et studiemøte
i Radioteknikk
og Elektroakkustikk
på Geilo i dagene
11.-13. juni d. å.
Kontorfullmektig
Synnøve Halvorsen, SK har deltatt i
et kurs i arkivteknikk som arrangeres av konsulenttirmaet
Hartmark & Co.
Ved årets kraftstasjonskurs ved Inntrøndelag Yrkesskole
deltar i år følgende fra NVE:
Odd Fjeldavli,
Rana-verkene,
Arne Martinsen, Ranaverkene, Nils Husby, Aura-verkene,
og Sverre Lauritzen,
Innset-verkene.
Kurset ved Rjukan Yrkesskole blir på grunn av lærermangel ikke avviklet i år. Istedet er endel av elevene
overført til et 6 mndrs. kurs ved Askim Yrkesskole. Her
deltar følgende fra NVE:
Gunnar Grimnes, Hakavik kraftverk, og Birger Sørensen,
Mår kraftverk.
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