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Tanker ved drskiftet
Stearinlyset og parafinlampen spiller ikke lenger den samme

rolle i vår hverdag som tidligere, men når det går mot jul, kom-

mer lysestakene fram igjen, og den levende flammen minner oss

om bakgrunnen for den høytidsfeiringen som står for døren.

For oss i NVE kan skinnet fra stearinlyset også symbolisere

den del av vårt arbeid som har med elektrisitetsforsyningen å

gjøre. Og vi kan glede oss over at de mørke områdene i landet

vårt blir mindre og mindre for hvert år som går. For bare 30 år

siden var det nesten 700 000 mennesker i Norge som var helt

uten elektrisitet. Nå ved årsskiftet er tallet skrumpet inn til un-
der 2700. Det gir en overbevisende illustrasjon av den utviklin-
gen som har foregått på dette område. Men samtidig betyr det
at vi på en lang rekke andre områder har opplevet en tilsvarende

utvikling, og denne utviklingen er ikke alltid uten minusfaktorer.

Jeg tenker på de problemer vi til gjengjeld har fått å stri med

på områder som vannforsyning og vannforurensning. På mange

måter kan en si at framskrittet på ett felt fører nye problemer
med seg på et annet, og her står vår etat foran store og vanske-

lige saker som etter hvert må finne sin løsning.

I vår virksomhet er det naturen og dens krefter vi prøver å

forme etter våre ønsker. Men her må vi handle med omtanke.

Naturkreftene er ikke alltid like godlynte og lette å hanskes med.
De vil ofte ha noe tilbake. Våre folk på forbygningssektoren har
ofte fått føle det, men også når det gjelder kraftutbyggernes

inngrep i naturen, er det all grunn til å vise varsomhet og om-

tanke. Kanskje ville vi mennesker tjene på om vi dempet litt

på våre lyster til å spille herre og mester.

Nå, når vi står foran julehøytiden og årsskiftet, er tiden inne

til å tenke seg litt om og å prøve å gjøre opp en slags status. Nyt-

tigst er det vel her om vi hver for oss i våre lønnkamre bruker

litt tid på dette. Da kan vi lettere med god samvittighet gå til

høytidsfeiringen med glede og ønske hverandre en god jul og

et godt nytt år.
Halvard Rocad.
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Kling no klokka. Ring og lokka,
Ring og lokka frå tusund tårn.
Tona um frelsa. Kalla og helsa,
Kalla og helsa med fred Guds born.
Kling no klokka. Ring og lokka.
Ring og lokka frå tusundtdrn.

Songar sæk, englermek,
Englemæle med livsæl ljod
Far gjenom grender, strøym yver strender.
Strøym yver strender som toneflod
Songar sæle, englemæle,
Englemæle med livsæl Ijod

det dagast, snart det lagast,
Snart det lagast til høgtid ny.
Då skal oss klokka, leikande lokka.
Leikande lokka til helg i sky.
Sjå, det dagast, snart det lagast.
Snart det lagast til høgtid ny

Blix

•
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Vassdragsdirektoratet

Av større saker som er ferdig-
behandla i 1966, er det naturleg å
nemna «Innstiling om lov om
vannforurensing». Hovedstyret har
sendt si fråsegn til Industridepar-
tementet etter at VV har lagt ned
eit stort arbeid med tilrettelegging
av stoffet. Lova vil avløyse dei
rettsreglar som finst i vassdrags-
lova om utslepping i og tilsøling
av vassdrag, men går vidare da sjø-
område nær land nå er teke med.
Lovforslaget inneheld reglar om
tilsyn, og det er å vone at det den-
ne gongen vil føra til ein reell
innsats slik at vi får tilstrekkeleg
kontroll over tilhøva. — Vi ven-
tar at lovforslaget blir oversendt
Stortinget i nær framtid.

Det ligg og nær å nemna ei
anna sak som trugar med å bli eit
problem for direktoratet. Direkto-
ratet har arbeidsområde som sko-
lerer tenestemennene på ein fram-
ifrå måte til m. a. ekspertoppdrag
i utlandet. Tre av våre fagsjefar
har hatt slike oppdrag, og dei har
framleis førespurnader om nye
oppdrag. Fleire av våre ingeniørar
og teknikarar er permittert for
tilsvarande oppdrag. Det er sjølv-
sagt bra å vera så populær, men
når mannskapsstyrken er i snau-
aste laget frå før, og så  lenge  det
ikkje er nemnande ny tilgang, er
det meire problematisk enn gjævt.
Problemet kan løysast dersom ein
vil vedgå fullt ut at direktoratet
er ein naudsynleg skoleringsinsti-
tusjon og let oss få slik tilgang på
nye stillingar at vi også kan ta oss
av denne oppgava. Slik det er i
dag, kan vi ikkje hjelpa utlandet
med fagfolk utan at det går ut
over dei arbeidsoppgavene direk-
toratet er tillagt.

Før eg går over til dei einskilde
avdelingane, vil eg nemna litt om
eit par arbeidsområde som sorte-
rar direkte under vassdragsdirek-
tøren. Først naturvernet. Vi mer-
kar tydeleg at kraftutbyggjarane
blir meir og meir dus med dei pro-
blem som knyter seg til natur-
vern og landskapsarkitektur. Det
er ein klar tendens til utvida sam-
arbeid mellom vårt naturvernkon-




tor og utbyggjarane. Samarbeidet
tek nå ofte til alt på planleggings-
stadiet, og det har vist seg å vera
svært gunstig. Samarbeidet med
Institutt for dendrologi og plante-
skoledrift ved Landbrukshøgsko-
len om vegetasjon på tippar og
under andre ugunstige tilhøve har
hatt god framgang. Det er lagt ut
ei rekke prøvefelt under ulike
veksttilhøve omkring i landet. La-
boratoriearbeidet ved NLH har
også gjeve mange interessante
opplysningar.

Naturvernkontorets største pro-
blem i dag er underbemanning.
Den vona eg uttrykte i Fossekal-
len for eit år sidan om å få styrka
kontoret med ein landskapsarki-
tekt til ,er ikkje innfridd. Grunn-
damingeniøren har ført sin del av
naturvernarbeidet inn i eit godt
spor, og har mange gode resultat å
visa fram.

§§ 19 og 14 i skattelovene har
reglar om at ein del av skatten
frå kraftverk skal gå til magasin-
kommunane. Denne delen blir fast-
sett av Riksskattestyret etter opp-
gave frå NVE, vassdragsdirektora-
tet. Dei lovendringane som er
gjennomført med virkning frå 1.
januar 1966 har gjort det naud-
synt med nye oppgaver for alle
kraftverk som nyttar regulerin-
gar i andre kommunar. Dette har
fØrt til eit veldig arbeidspress for
dei som steller med desse sakene
i direktoratet. Ein god del er gjort,
men det står enda att eit stort ar-
beid før direktoratet er ajour
med skatteoppgaver etter dei nye
lovreglane.

Når resultatet av verksemda i
VU skal summerast opp er det
nærliggande først å nemna arbei-
det med statistikken over utbygd
vasskraft. Dette arbeid er nå ko-
me så langt at manuskriptet til ei
ny utgave av «Utbygd vasskraft
i Norge» vil vere ferdig til tryk-
king på nyåret 1967.

Innhaldet vil stort sett vera i
tråd med NVE's tidlegare utgave
frå 1946 med alle data ajourført
pr. 1. januar 1967. Den nye publi-
kasjonen vil i tillegg innehalde 


spesifiserte oppgaver over dei ein-
skilde reguleringsmagasin. Det vil
dessutan bli tatt med ei utrekning
av kva produksjonsapparatet pr.
1. januar 1967 hadde kunna yta i
ei 30 års-periode av observerte
vassføringar inkl. samkjØringsge-
vinsten. Eit supplement til publi-
kasjonen vil vise kraftverk og re-
guleringsmagasin innteikna på eit
kart i målestokk 1 : 325 000.

Undersøking av nyttbare kraft-
kilder er eit viktig arbeidsområde
for avdelinga. I framtida kjem
kraftindustrien til å basere seg på
stadig større einingar for å få
kWh prisen ned. Det blir da meir
påkravd å samordne utbyggingane.
Den tid er forbi da ein sende in-
geniørar avstad til nærmaste foss
for å planlegge ei utbygging, som
det kunne vera behov for. Nå er
datamaskinenes tidsepoke komen.
Dei serverer fakta ut frå ein ana-
lyse av ein straum av informasjo-
nar.

Maskinane hjelper oss med å
gjera rutinearbeid, men ikkje med
å tenkja. Når det gjeld vårt ar-
beidsområde veks kravet til data
for planlegging nestan i takt med
utviklinga av EDB-maskinane, så
vinsten ligg ikkje i innsparing av
stillingar, men i like god eller
betre kvalitet på ei mykje større
verksemd.

VU lir under mangel på ingeni-
ørar. Alle er samd i verdet av
grundige utgreidingar før ein går
til store investeringar. Når ein ser
på investeringsbudsjettet for vår
vasskraftutbygging i dag, burde
det vera klart at det ikkje kan vera
rasjonelt å spare på arbeidet med
slike fundamentale utgreidings-
oppgaver om vår vasskraft som
VU skal drive. Vi vonar difor på
forståing når avdelinga nå søkjer
om å få to ingeniørstillingar til for
å kunne auke innsatsen.

Snøsmelting og sterkt regn i
midten av mai førte til store ska-
deflommar i Etnedal, øvre Gud-
brandsdalen, Nord-Østerdal og
Glomma-distrikta. Forbygnings-
avdelinga sette opp førebels pla-
nar for naudsynlege vølingsarbeid
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med samla overslag 4 M.kr. Da
den ordinære løyving på 8 M.kr.
+ ei ekstraløyving på 1 M.kr. til
Namsen var disponert, blei det
ordna med ei ekstraløyving på
3 M.kr.

Dei fleste vølingsarbeid etter
mai-flommen er i gang. Når det
gjeld dei største skadane, vil det
ta fleire år før forbygningane er
ferdige.

Også på Vestlandet hadde vi
skadeflom i år. Etter langvarig
regnver førde kraftige regnskyll
6.-7. september til bratte flom-
toppar i mindre vassdrag på Sunn-
møre, i Nordfjord, i Gaular og i
Odda. Dette valda oversvømming,
overøyring av dyrka mark og ha-
gar og skader på hus, vegar og
bruer. VF arbeider nå ut vølings-
planar, og reknar med samla
overslag på ca. 1 M.kr.

Dei ordinære arbeid har stort
sett gått etter planen. Tilleggsløy-
vinga har gjort det mogleg å
auka tempoet for arbeida i Nam-
sen, og vi vonar at vi nå skal få
pengar slik at dette tempoet kan
haldast.

Av større konsesjonssaker som
vassdragsavdelinga har laga ferdig
for hovedstyret i 1966 kan nem-
nast: Regulering av Åskåravass--
draget (Sogn og Fjordane fylke)
og erverv og regulering av Fager-
bakkvassdraget (Siso) i Salten.
Utbygginga av sistnemnde er ein
lekk i dei store industriplanar
Elektrokemisk A/S har i distrik-
tet. Vidare er behandla reguler-
ingssaker vedrørande større utvi-
dingar av anlegga til L/L Sunn-
hordland Kraftlag (Blåfalli) og
A/S Saudefaldene. Dessutan er
saka vedrørande utbygging av Ju-
tulhogget kraftverk i Rendalen
sluttført.

Saka om nytt manøvreringsreg-
lement for Vansjø kan også nem-
nast. Det har stått stor strid om
reguleringa av Vansjø sidan den
ble sett i verk for 100 år sidan.
Det manøvreringsreglementet som
nå er fastsett vil betre tilhøva
vedrørande flomstiging noko, men
ei fullt tilfredsstillande løysing får 


ein truleg ikkje før dei interes-



serte partane blir samde om ei ut-



viding eller senking av Mosseelva.
På grunn av den stadig aukande

kraftutbygging stig også Vass-
dragstilsynets verksemd. Kontoret
har nå ca. 500 større og mindre
anlegg til kontroll, som bl. a. fø-
rer mye reising med seg, 30-40
dagar pr. mann/år.

Verksemda i vatn- og avløps-
kontoret stig stadig. Det er i år
behandla ei rekke større vass-
verks- og kloakkutsleppsaker.
Særleg på Austlandet tek nå pro-
blema etterkvart til å bli mange-
arta og store. Det er tydeleg at ei
meir oversiktleg planlegging av
vassverk og kloakkanlegg på langt
sikt er naudsynleg.

Den nye bygningslova som gjeld
frå 1. januar i år inneheld føre-
segnar om påbud om general- og
regionalplanlegging, og ein tør
vente ei mer aktiv planlegging et-
terkvart som lova blir teken i
bruk i fullt monn av administra-
sj onen.

Vatn - og avlØpskontoret held
fram med si opplysings- og fore-
dragsverksemd innan vassforsy-
nings- og kloakksektoren, ei verk-
semnd som vi tillegg stor vekt.

Ved hydrologisk avd. er verk-
semda vedrørande overflatehy-
drologi i støypeskeia. Overgangen
til EDB vil måtte krevja ein ek-
stra stor innsats av kvar einskild
ved dette kontoret i ei overgangs-
tid som vi vonar ikkje skal bli for
langvarig. Som hjelp med system-
opplegget har kontoret fått utlyst
ei stilling for ein systemanalyti-
kar, men det er meininga at over-
flatehydrologane framleis skal sitte
med det fulle ansvar for behand-
linga av observasjonsmaterialet.
Dette vil avklarast i nær framtid,
og vi får vel høve til å koma til-
bake til overflatehydrologien ved
neste årsskifte. — Avdelinga har
ført vidare arbeidet med å under-
søka korleis regulering og utbyg-
ging verkar inn på grunnvas-
stand. Det er nå i drift prøvefelt i
Lærdal, Stjørdal, Rendal, Otta og
Kvinesdal pluss nye felt i Sirdal,

Aurland, Mørkridsdal og Jostedal.
Det vil kanskje vera av inter-

esse å sjå litt nærare på kva is-
kontoret driv med. Isundersøkin-
gar i våre vassdrag i si nåverande
form går inn som ein del av våre
hydrologiske undersøkingar. Un-
dersøkingane blir utført hoved-
sakeleg av Iskontoret, som starta
si verksemd vinteren 1949-50.

I den første 10-års perioden
konsentrerte Iskontoret seg først
og fremst om å planlegge og sette
i gang systematiske undersøkingar
og målingar, utarbeiding av in-
struksar for observatørane og be-
arbeiding av det ordinære inn-
samla observasjonsmaterialet frå
vassmerke. For tida er det i gang
undersøkingar av temperatur- og
istilhøve ved ca. 300 målestader
fordelt på ca. 25 ulike vassdrag.
Det er utgitt 48 forskjellige over-
sikter over is- og vinteravløpstil-
høva i våre vassdrag.

Etter kvart som arbeidet skreid
fram, dukka det stadig opp nye
problem, slik at Iskontoret måtte
gå til spesielle og meir inngåande
undersøkingar. Av slike kan nem-
nast fylgj ande:

Trafikk på islagde sjøar og el-
var.

Undersøkingar av temperatur-
og straumtilhøve i sjøar og
djupe elveparti der regulert
vassføring går gjennom. I dette
høve er ei rekke sjøar opplodda
og undersøkt.

Problem som isen skaper for
drift av kraftverk og vassverk.
Undersøkingar av fjordar og
sund, der ferskvatn frå regu-
lerde elvar blir slept ut.

Om frostrøyk og rimdanning
langs regulerde vassdrag.

Vidare har Iskontoret hjelpt til
med planlegging av nye kraftverk
med omsyn på istilhøva.

Eit utdrag av resultat frå spesi-
elle undersøkingar blei lagt fram
ved den 3. nordiske hydrologkon-
feranse i Danmark og ved den 4. i
Island. Eit orienterande referat
om isproblem i våre vassdrag, og
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om Iskontorets arbeid, blei lagt
fram av dr. Olaf Devik i hydrauli-
kerkonferansen i London somma-
ren 1964.

I mars 1964 fekk overingeniør
Kanavin i oppdrag frå FN, saman
med Devik, å undersøke istilhøva
i Islandske elvar med vurdering
av kraftutbygging for industri.
Desse undersøkingane er enda
ikkje avslutta.

Eit program for undersøkingar
av visse problem som knyter seg
til isproduksjon i våre elvar blei
tatt opp av Vassdrags- og Havne-
laboratoriet i Trondheim. I sam-
arbeid med Devik og Vassdrags-
laboratoriet blei det valt ut og
bygt eit utandørs laboratorium i
elva Forra i Stjørdal. Samtidig blei
det ved Institutt for kjøleteknikk
ved NTH innreidt eit rom for un-




dersøkingar av aktivt sarr, og un-
dersøkingar av ei rekke andre
problem i samband med isdanning.
Vinteren 1963-64 deltok også Is-
kontoret direkte i desse undersøk-
ingane. Eit stutt referat om dette
arbeid blei lagt fram av statshy-
drolog Roen i den 4. hydrologkon-
feranse på Island i 1964.

Til sist bør nemnast at Iskonto-
ret har ei fyldig samling av faglit-
teratur om hydrologi og isproblem.

Iskontoret har i alle år hatt eit
nært samarbeid med Det Offent-
lige Isutvalg og har frå der fått
verdifulle råd og god vegleiding i
dei mangesidige problem Iskonto-
ret har vore stilt overfor. Spesielt
har formannen, herr Olaf Devik,
vore til stor hjelp.

Arbeidet med å måle breane sitt
bidrag til vassføringa er ei av ho-




vedoppgavene for dei som driv
med bremålingar ved VH. Vår
største «kunde» er Statskraftverka
som treng korrigerte isohydatkart
over aktuelle utbyggingsområde,
men i tillegg til dette kjem under-
søkingar som vi meiner er viktige
for å få oversyn over landets ge-
nerelle hydrologi. Brear av for-
skjellege typar — frå Ålfoten i vest
til Jotunheimen i aust — blir difor
undersøkt. Medan vi i Ålfoten kan
få eit 8-10 m tjukt snødekke på
breen i løpet av vinteren (og dette
er ingen rekord), er det tilsvar-
ande tal 2-3 m for Aust-Jotun-
heimens brear.

Dersom vinterens akkumulasjon
smeltar bort om sommaren, held
våre ismassar seg i likevekt; men
dette er sjeldan tilfelle. Einskilde
år smeltar det meir (helst i turre,

Statskraftverkene
Nedenstående har måttet skri-

ves mens kraftverksdirektøren er
på Verdenskraftkonferansen
Japan, og siden det gjelder stoff
fra hele vår virksomhet, har vi
funnet at det må bli kontorsjefen
som får påta seg å samle stoffet
og sette det sammen til en utbedt
artikkel om Statskraftverkene. Vi
er ellers enig med redaktøren av
Fossekallen i at det passer godt i
årets siste utgave av bladet å gi
en grov oversikt over hovedtrek-
kene i vår virksomhet i 1966, og
minner for øvrig ved denne an-
ledning om at Fossekallen som
informasjonsmulighet burde kun-
ne vært utnyttet mer bevisst og
systematisk under hele året. Både
ved Oslo-administrasjonen og ute
ved anlegg og drift burde mange
av oss ha dårlig samvittighet i
den anledning.

1966 har i likhet med fjoråret
vært et relativt beskjedent år når
det gjelder idriftsettelse av nye
maskiner. Før året er ute vil vi
av nye maskiner ha fått inn Mål-
set (Vik-anleggene) på 20 MW,
begge aggregatene på Straumsmo
(Innset-anleggene) på tilsammen
130 MW, og begge aggregatene på
Røldal kraftverk som staten har
50 prosent av. Sistnevnte aggre-
gater er hver på 80 MW. Dette 


skulle tilsammen gi et nytilskudd
på 230 MW inklusive vår andel av
Røldal kraftverk, hvilket betyr at
våre 26 kraftstasjoner nå har en
samlet ytelse på 2707 MW. I
landsmålestokk innebærer dette
tall at Statskraftverkene ved ut-
gangen av dette år vil stå for ca.
32 prosent av vannkraftstasj one-
nes samlede yteevne.

Av kraftanlegg som er under ut-
førelse har vi nå Børte og Lio i
Tokkeområdet, Refsdal 2. og 3.
aggregat og Hove i Vikområdet,
Trollheim og Gråsjø i Auraområ-
det og Rana 1. og 2. aggregat i
Ranaområdet. Rana 3. aggregat er
medtatt i vårt budsjettforslag for
1967, og vi har grunn til å regne
med at Stortinget vil gi den bevilg-
ning vi har bedt om, slik at vi for
alvor kan komme i gang med dette
andre byggetrinn. Det hører med
i bildet at anleggsarbeidene også
går sin gang i Røldal/Suldal og
Sira/Kvina, der staten som kjent
er parthaver uten å forestå ut-
byggingen.

I og med at aggregat 1 og 2 i
Straumsmo kraftverk som nevnt
ble satt i drift i år, er anleggsar-
beidene i Innsetområdet avsluttet.
Nedbyggingen av anlegget er der-
for i full gang, uten at det er
vedtatt nye utbygginger som kan 


overta folk og materiell. Som vi
tidligere har vært inne på, er dette
en situasjon som vi meget ugjerne
må konstatere, fordi det både av
hensyn til våre egne folk og an-
leggsøkonomisk er gunstig med en
stabil arbeidsmengde fra år til år.

Det er ikke vedtatt andre ut-
bygginger enn de vi har gående
og som er nevnt foran, hvorav
Børte (20 MW), Lio (40 MW),
Refsdal (2 X 40 MW), Rana
(2 X 115 MW) og Trollheim (130
MW), blir ferdige i 1968, Gråsjø
(15 MW) og Rana 3. aggregat (155
MW) i 1969 og Hove (2 X 27.5
MW) i 1970.

Dels har vi imidlertid utarbeidet
ferdige planer for nye utbyggin-
ger, og dels holder vi på med for-
prosjekteringen av nye utbyg-
gingsmuligheter, og vi håper at
disse helt eller delvis skal kunne
realiseres.

Således er planene for Folge-
fonn-anleggene (Mauranger og
Jukla kraftverker) nå i forståelse
med den største falleier sendt ut
fra Statskraftverkene og er til
behandling i Vassdragsdirektora-
tet. Det er ikke gitt klarsignal for
utbyggingen, men vi har grunn til
å tro at vi i 1967 overensstem-
mende med budsjettforslaget vil
få til disposisjon 4 mill, kroner til
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varme år), og da får vassdraga eit
ekstra tilskott av smeltevatn frå
breane, samtidig som bremassen
minkar. I kalde og fuktige år
smeltar det  mindre  enn vinterens
akkumulasjon; breen magasinerar
da vatn som elles skulle ha kome
vassdraget tilgode.

I 1966 har vi hatt ein «god»
sommar med stor avsmelting. Snø-
magasinet i fjellet var — utruleg
nok når ein tenkjer på siste vinter
her i Oslo —  mindre  enn normalt,
slik at avrenninga frå fjellområde
utan brear blei lita i løpet av vå-
ren og forsommaren. Frå breom-
råda kom det meire vatn, da bre-
ane tæra på sine ismasser. Eit lik-
nande tilhøve gjorde seg gjeldan-
de også i Nord-Norge, der det er
etablert målestasjonar i Sildvik-
Skj omen.

Forutan det faktum at breane
kan verke som fleirårsmagasin og
avgi ekstra vatn i turre år, må ein
også vere klar over at breane to-
talt forandrar nedbørstilhøva. Dei
store, kalde flatene i høgtliggande
område «syg til seg» mye meir
nedbør enn omkringliggande fjell,
og studiar av dette tilhøve er blitt
intensivert i det siste. Eit stort tal
enkle, billege nedbørsmålarar blei
fordelt over alle dei breflatene der
vi hadde folk stasjonert i løpet av
sommaren. Vi oppdaga veldige lo-
kale variasjonar i nedbøren. I eit
tilfelle fann vi gjennomgåande ein
100 prosent auke av regnmengda
på ein avstand av eit par kilome-
ter, rekna frå eit punkt utanfor
breen til eit punkt midt på breen!
Det er også vanleg å finne ein
sterk auke med aukande høgd.

Frå tidlegare, sporadiske under-
søkingar har vi funne at ei breelv
årleg kan transportera fleire hun-
dre tonn slam pr. km2 breflate.
Slamproduksjonen vil sjølvsagt
variere frå stad til stad, avhengig
av berggrunnen og breens akti-
vitet.

I tillegg til dei undersøkingane
som er nemnt ovanfor, har Bre-
kontoret gjort ein del spesialun-
dersøkingar, som f. eks. ei berek-
ning av Jostedalsbreens tilbake-
gang i dei seinare år. Dette blei
gjort etter oppfordring frå NVE's
tidligare generaldirektør 0. Rog-
stad, som trass sin høge alder
framleis syslar med problem han
ikkje rakk å løyse før han blei
pensj onert.

H. Sperstad.

R ETTI N G 1->
På side 8, Elektrisitetsdirektoratet, er det blitt noko feil i første avsnitt. Det skal stå:
Også i 1966 har aktiviteten innen elforsyningen i landet vært meget stor. I løpet av
året vil det komme inn i alt ca. 370 MW ny maskininstallasjon i kraftverkene. Dette er
ca. 400 MW mindre enn det som kom inn i 1965, men slike variasjoner skyldes forskyv-
ning av tidspunkter for idriftsettelse. Samlet energiproduksjon i 1965  

forberedende tiltak.  Også  planene
for Mardøla/Grytten i Auraom-
rådet er sendt ut fra Statskraft-
verkene i 1966, og disse ligger
likeledes til behandling i Vass-
dragsdirektoratet. Vi har for vårt
vedkommende innstilt på at kraft-
stasjonen blir bygd i Romsdalen,
men har også utarbeidet et alter-
nativ med stasjonen i Eikesdal.

Forprosjekteringen av nye ut-
byggingsmuligheter har i 1966
vært konsentrert om Eidfjord-
anleggene i Hardanger, Jostedalen
—Jotunheimen vest og øst, Skjo-
men i Nordland, Ulla—Førre i
Rogaland og Vefsna i Ranaom-
rådet. Vi har også hatt vår opp-
merksomhet rettet mot de kraft-
kilder som ligger nord for Rana
i Svartisområdet. Generalplanen
for Eidfjord-anleggene vil bli fer-
dig i 1967, antakelig tidlig på
året, og som kjent utarbeides al-
ternativer med full-delvis-eller
ingen utbygging av den nå så ofte
omtalte Vøringsfossen. For Jotun-
heimområdet vil generalplanen
etter våre beregninger foreligge
ferdig i 1969 og for Skjomen i
1967. Når det gjelder de øvrige
områder som forprosjekteres har
vi ikke bestemt til hvilket tids-
punkt vi skaI ta sikte på å få gene-
ralplanene ferdig.

Av overføringsanlegg har vi i
løpet av året satt under drift lin-
j eforbindelsen Aura—Brandhol—
Grytten—Giskemo, som er 121 km
lang og dimensjonert for 132 kV.
Videre strekningen Kvænangen—
Nordreisa av stamlinjen Troms—
Finnmark (132 kV), linjen fra Rød
til Tveiten i Østlandsområdet
(275 kV) og linjen Straumsmo—
Kvandal i Innsetområdet (132
kV). Av understasjoner har vi
fullført Vardal, Sauda, Tveiten,
Verdal og Grytten og ellers ut-
videt bryterfeltene i en rekke an-
dre stasj oner.

Blant de overføringsanlegg vi
ellers har hatt i arbeid i 1966 nev-
ner vi forbindelsen Nore—Sylling
på 380 kV (ferdig i 1967), en for-
bindelse som vi i budsjettet for
1968 regner med å foreslå forlen-
get til Hamang transformatorsta-
sjon. I Tokkeområdet arbeides på
linjen fra Flesaker til Tveiten på
275 kV (antakelig ferdig i 1968)
og i Vikområdet strekker man nå
linjen Refsdal—Hove—Fardal på
275 kV (ferdig i 1967). Blåfalli—
Dalelinjen er nå ferdig strukket
fra Hardangerfjorden ned til Dale,
så å si ferdig på Maurangerhalv-
øya mens strekningen Blåfalli—
Mauranger vil bli strukket neste
år. Arbeidet med linjen Tunnsjø-




dal—Marka—Nedre Røssåga på
275 kV går etter programmet og
linjen vil bli ferdig høsten 1968.
Derimot fikk vi ikke de ønskede
0.5 mill, til ombygging av linjen
Nedre Røssåga—Mo, og hvis vi på
grunn av rasfaren finner å måtte
foreta ombyggingen, må dette an-
takelig finansieres med midler
overført fra andre poster.

Når det gjelder finansieringen
av vår utbyggingsvirksomhet, ble
våre bevilgninger for 1966 på
høstparten skåret ned med kr. 6
mill, som en følge av myndighete-
nes generelle reduksjon av statens
investeringsbevilgninger. Hoved-
styrets forslag til investeringsbe-
vilgninger under Statskraftver-
kene for 1967 er i budsjettpropo-
sisjonen skåret ned med 50 mill.
kroner. Proposisjonen er for øvrig
ikke ferdigbehandlet i Stortinget
når dette skrives.

Vi nevner også i denne forbin-
delse at det etter hvert er blitt
vanskeligere og vanskeligere å få
lån til kraftutbyggingene, og det
ser ut som om vi må regne med
at finansieringsspørsmålet vil kun-
ne bli en trang flaskehals for den
videre utbyggingsvirksomhet. Det
er ellers i hvert fall foreløpig
intet som tyder på at det viI bli
noen tilsiktet reduksjon i det pro-
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Elektrisitetsdirektoratet

Også i 1966 har aktiviteten in-
nen elforsyningen i landet vært
meget stor. I løpet av året vil det
komme inn i alt ca. 780 MW ny
maskininstallasjon i kraftver-
kene, og selv om dette er ca. 140
MW mindre enn det som kom inn
i 1965, er det likevel betydelig
over gjennomsnittet for de siste 5
år som er ca. 615 MW. Samlet
energiproduksjon i 1965 nærmet
seg 49 000 GWh. I 1966 ventes el-
produksj onen å passere 50 000
GWh. Utbyggingen av kraftover-
føringene for høyspenning i til-
knytning til de nye kraftverkene,
og utvidelsene og forsterkningen
av fordelingsnettene for å møte
det økte energiforbruk, har fort-
satt i uforandret tempo fra tidli-
gere år. Alle disse ting influerer
på en eller annen måte på ar-
beidsmengden innen Elektrisitets-
direktoratet, og denne viser fort-
satt en stigende tendens.

Elektrisitetsdirektoratets hoved-
oppgave i 1966 har imidlertid
vært utarbeidelsen av meldingen
fra NVE til Industridepartemen-
tet om elforsyningen i Norge. Elek-
trisitetsavdelingen og Kontoret for
alminnelige saker, og også dels i
noen grad Statsstønads- og kon-
trollkontoret, var meget sterkt be-
lagt med arbeidet med meldingen
i hele første halvår. Arbeidsopp-
gaven var så stor at det var van-
skelig å overkomme den med det
personale som sto til rådighet, men
det lyktes å få saken ferdig på
meget kort tid, kortere enn det
som var ønskelig fra vår side.
Meldingen er, når dette skrives,
ferdigbehandlet i Industridepar-
tementet og vil bli trykt og sendt
ut sammen med departementets
melding til Stortinget.

Også ved Konsesjons- og Til-
synsavdelingen har det vært man-
ge store saker, spesielt i forbin-




delse med den nye overførings-
linjen fra Hallingdal til Oslo, og
andre stamlinjearbeider av lik-
nende art. Konsesjonsavdelingen
har arbeidet nær sammen med
Elektrisitetsavdelingen i en rekke
av sakene, blant annet med hen-
syn til spennings- og tverrsnitts-
valg. For overføringen Hallingdal
—Oslo ble det fastsatt at denne
skulle bygges slik at det senere
var mulig å gå over til drifts-
spenning 380 kV, men den skulle
foreløpig drives med 275 kV. Til-
rådingene i ekspropriasjonssakene
i forbindelse med slike store kraft-
overføringer innebærer et used-
vanlig stort arbeid, både med inn-
hentning av uttalelser, befaringer
i marken, og sist men ikke minst
med samling av det hele i et skriv
til Industridepartementet.

Virksomheten innen Elektrisi-
tetstilsynet påvirkes også av ak-
tiviteten generelt, og det krever en

gram for landets samlede kraft-
utbygging som er forutsatt i lang-
tidsprogrammet. Et annet spørs-
mål er imidlertid hvor stor del
av landets framtidige utbyggings-
virksomhet skal falle på Stats-
kraftverkene, og vi håper jo at vår
andel i hvert fall ikke blir redu-
sert.

NVE har for øvrig i løpet av
året utarbeidet en oversikt over
den nåværende og antatte fram-
tidige situasjon på kraftforsynin-
gens område, og på grunnlag av
en melding fra Industrideparte-
mentet vil vi antakelig i løpet av
høsten få en Stortingsdebatt om
disse problemer.

Om magasinsituasjonen er å si
at vi nå regner å skulle slippe
strømforsyningsproblemer i lan-
det til vinteren, idet situasjonen
har bedret seg vesentlig. Tidligere
på høsten kunne vi ikke se så op-
timistisk på situasjonen, men ned-
børsforholdene og kraftimport har
heldigvis gjort bildet lysere.

Når det gjelder avsetningsfor-
holdene har situasjonen i 1966 vært
den at etterspørselen fra våre av-
takere har vært større enn vi har
kunnet imøtekomme. Mens vi i 


fjor måtte drive en aktiv salgs-
virksomhet for å få avsatt spill-
kraften, har altså problemet i år
vært å skaffe kraft nok.

Vi nevner at Stortinget i løpet
av året har vedtatt kontrakter om
tilleggsleveringer til MOSAL og
til Ardal og Sunndal Verk.

Som kjent er det vedtatt at
statskraftprisen skal gå opp 10 pro-
sent fra 1. januar 1967. I den an-
ledning har vi hatt og vil fortsatt
få kontakt med forhandlingsut-
valget for våre avtakere, særlig
med henblikk på å finne fram til
en akseptabel tariff.

De beregninger vi har kunnet
foreta når det gjelder det øko-
nomiske resultat av vår virksom-
het i 1966 tyder på et overskudd,
men en del usikre faktorer gj ør
det vanskelig på dette tidspunkt å
antyde noe tall. Sannsynligvis vil
imidlertid overskuddet bli mindre
enn i fjor.

Vi har i løpet av året motvillig
måttet konstatere at det antall
kontorer som Statskraftverkene
er tildelt i det nye administra-
sjonsbygg ikke lenger er tilstrek-
kelig. Dette betyr antakelig at vi
må skaffe flere kontorer innen 


samme areal. Enkelte vil nok se
dette som et uttrykk for at vi nå
begynner å bli overadministrerte
til tross for Parkinsons advarsler,
og det skal ikke nektes at ledelsen
har hatt bekymringer i anledning
den suksessive utvidelse av staben
ved Oslo-administrasjonen. Vi vet
jo alle at hvis det ligger ugjorte
oppgaver og venter, er det lettere
å be om mer hjelp enn å analysere
hvorvidt arbeidet er lagt opp mest
mulig rasjonelt, om vi gjør ting
som kanskje kunne vært sløyfet,
om vi har overlappinger og dob-
beltarbeid, om vår organisasjon er
den mest effektive osv., osv. Vi er
også klar over at Oslo-administra-
sjonen sitter særlig utsatt til for
kritikk fra våre folk ute på dette
punkt, fordi vi når det gjelder an-
legg og drift har lagt opp store
rasjonaliseringstiltak som bl. a. tar
sikte på å unngå overbemanning.
Vi har imidlertid før hver enkelt
nyansettelse etter evne forsøkt
kritisk å analysere behovet for
mer hjelp og hva slags hjelp vi
trenger, og vi må håpe at vi har
vurdert riktig.

T.  Mengshoel.
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stor arbeidsinnsats fra Tilsynets
side for å følge opp alle ting. I et
av distriktene har en unormalt stor
personalavgang voldt problemer,
men en regner med å få rettet opp
forholdene etter hvert.

Arbeidet med revisjon av de nye
forskriftene for elektriske anlegg
har fortsatt, og en betydelig del av
lavspenningsforskriftene er nå fer-
dig revidert, slik at det i nær
framtid vil bli holdt et møte i den
permanente forskriftskomité for
å få vedtatt endringene. Senere
skal de behandles av Hovedstyret
og Departementet. Den tekniske
utvikling fortsetter med storm-
skritt, og revisjonen av forskrif-
tene må skje mer kontinuerlig enn
noensinne dersom de til enhver
tid skal være tilpasset tidens krav.

Elektrisitetsavdelingen hadde
som nevnt en meget stor oppgave
i forbindelse med meldingen om
forsyningen i Norge, og har for
øvrig fortsatt sitt arbeid ut fra
tidligere opptrukne retningslinjer.
Arbeidet med kraftbalanser, prog-
noser og behov for videre kraftut-
bygging har vært viet stor opp-
merksomhet ved Statistikk- og
Oversiktskontoret og utredningene
danner en betydelig del av mel-
dingen til departementet. Når det
gjelder vurderingene av utbyg-
gingen av overføringsnettene for
høyspenning, har Planvurderings-
kontoret hatt mange oppgaver å
løse. Oppgavene har til dels vært
store og vanskelige, og da altfor
mange kommer inn samtidig, blir
det et hardt press for å klarere av
de enkelte prosjekter etter hvert.
Det er å håpe at Direktoratet etter
hvert kan komme en del på for-
skudd med planvurderingsarbei-
det slik at tidspresset kan unngås.
Ved Energikontoret har en fort-
satt arbeidet med optimalisering
av produksjonssystemet, og bear-
beiding av grunnlagsmaterialet i
forbindelse med studiet av den
framtidige elenergidekning, samt
undersøkelse av samkjøringsfor-
bindelser generelt.

Selv om antallet uforsynte per-
soner i Norge ved årsskiftet anta-
kelig vil være kommet ned i ca.
2700, fordelt på 855 husstander,
betyr ikke denne sterke reduksjon 


av de mørke områder at virk-
somheten ved Statsstønads- og
kontrollkontoret er redusert. Tvert
imot medfører det forhold at en er
kommet i gang med 2. trinn av
statsstønaden, nemlig ombygging
og forsterkning av bestående for-
delingsnett, bygging av tilførsels-
linjer m. v., at kontorets arbeids-
mengde snarere øker. De vurder-
inger som må foretas ved søkna-
der om stønad til slike arbeider,
er ofte mer omfattende enn når
det gjelder forsyning av ufor-
synte. Søknadsmassen viser heller
ingen tegn til nedgang. De rester-
ende uforsynte personer må det
tas sikte på enten å få forsynt i
løpet av de nærmeste 2 år, eller å
få klarlagt at forsyning ikke kom-
mer på tale. En er nå kommet så
langt at det stort sett må sies at
det er det siste oppryddingsar-
beid som gjenstår. Det merkelige
er imidlertid at det helt opp til
den seneste tid er dukket opp
uforsynte områder i sentrale deler
på Østlandet, og områdene ligger
faktisk svært nær bestående led-
ningsnett. I løpet av 1967 er det
grunn til å anta at en ganske be-
tydelig del av de gjenværende
uforsynte personer som det kan
komme på tale å forsyne, vil bli
tildelt stønad for elutbygging.

Ved Kontoret for alminnelige
saker har arbeidsmengden i år
sprengt alle rammer. Ved begyn-
nelsen av året måtte kontoret ved
siden av arbeidet med stortings-
meldingen, også utarbeide en full-
stendig orientering til Hovedsty-
ret og Industridepartementet om
elforsynings- og organisasj onsfor-
holdene i Lofoten i forbindelse
med de stridigheter som var opp-
stått når det gjaldt sammenslut-
ning av kraftlagene. Denne store
utredning ble vedtatt av Hoved-
styret tidlig i 1965 og har senere
vært til behandling i Industride-
partementet og Kommunaldepar-
tementet. En regner nå med at sa-
ken vil være avklart i løpet av
1966. Ikke minst de økonomiske
forhold i dette området gjør det
nødvendig å komme fram til klare
organisasjonsforhold. Ellers har
en fortsatt arbeidet i forbindelse
med organisasjonstiltak i en rekke 


fylker. I Sogn og Fjordane arbei-
des det videre etter de opptrukne
retningslinjer, og en har også inn-
ledet virksomhet i Finnmark, Sør-
Trøndelag, Buskerud og Møre og
Romsdal fylker, for å nevne de
viktigste, alt i alt meget nært sam-
arbeid med Fylkeselektrisitets-
kontorene.

En stor del av kontorets tid går
med til arbeidet med finanierings-
spørsmålene innen elforsyningen.
Da kontoret avgir uttalelser i for-
bindelse med alle lån i Kommu-
nalbanken til elsektoren, og da
den tildelte lånekvote bare utgjør
en brøkdel av søknadsmassen, er
prioriteringsarbeidet ikke så en-
kelt. Det har videre vært vanske-
lig å få lagt ut obligasjonslån på
det norske marked og tegningen
har vært liten, samtidig som uten-
landske lånemarkeder praktisk
talt har vært stengt. Alt gjør at
finansieringsproblemene har vært
meget store, og har medført arbeid
med å finne alternative løsninger.
I samme forbindelse har kontoret
måttet ta for seg tariffspørsmålene
ved en rekke elverker.

Heller ikke dette år har en vært
forskånet for forskjellige tvister
innen elforsyningen, og Elektrisi-
tetsdirektoratet har måttet tre inn
som meklere flere steder. Stort
sett har det lykkes å få forlikt de
stridende parter, og det ser ut som
en viss sentral medvirkning i slike
ting bare er av det gode.

Virksomheten innen Elektrisi-
tetsdirektoratet i 1966 har stilt
store krav til alt personale, til dels
større enn det som med rimelig-
het kan forlanges av hver enkelt.
Likevel har alle gått inn for opp-
gavene med en sjelden iver og in-
teresse, og det er bare denne inn-
sats som har gjort det mulig å
klare av flertallet av arbeidsopp-
gavene uten større forsinkelser.
Enda henger vi nok betydelig et-
ter, men med fortsatt gå-på-hu-
mør vil nok de fleste oppgaver
kunne takles innen noenlunde ri-
melig tid. Jeg vil til slutt takke
hver og en i direktoratet for en
helhjertet innsats i 1966.

Rolf Moe.
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Administrasjon
Aret 1966 har vært preget av fortsatt høy aktivi-

tet på alle områder innenfor NVE's arbeidsfelt, noe
som har gjenspeilet seg i arbeidsmengden også for
Administrasj onsdirektoratet.

Innenfor økonomifunksjonene har budsjett- og
regnskapstall nådd nye høyder. Økningen skyldes
her i noen grad høyere generelt kostnadsnivå, men
det er også betydelig reell vekst. Arbeidet med om-
legging av arbeidsrutinene fortsetter, og den system-
analyse som ble påbegynt i 1965 vedrørende admini-
strativ databehandling er nå avsluttet. På grunnlag
av den vil det bli tatt standpunkt til om en i videre
utstrekning skal gå over til EDB i tilknytning til
bokholderi og lønningsregnskap. Fra 1. januar 1966
foregår nå etterbehandlingen av hovedkontorets
bokføringsdata ved GIER-anlegget i NVE, og en har
også fått lagt inn i etterbehandlingen et opplegg for
automatisk kontroll av konteringer. Omleggingen har
gitt personalet verdifull erfaring, som vil være til
nytte i det videre arbeid.

De vedtekter som nå gjelder for Konsesjonsav-
giftsfondet er tatt opp til revisjon, og det er i 1966
sendt Industridepartementet et forslag til nye ved-
tekter hvor det m. a. er tatt med bestemmelser om
hvorledes midlene skal plasseres. Fondets kapital er
igjen økende etter at den særlige belastning fondet
i noen år hadde ved bruk av midler til NVE's nye
kontorbygg er bortfalt. Vedtektssaken vil trolig bli
framlagt for Stortinget våren 1967.

De store vassdragsreguleringene og -utbyggingene
som NVE forestår, medfører at det må holdes om-
fattende og langvarige skjønn til fastsetting av er-
statninger og tiltak vedkommende de skader og
ulemper grunneierne blir påført. Også linjebyggin-
gen gir opphav til skjønnssaker av betydelig omfang.
Arbeidet med disse skjønnene har utgjort en vesent-
lig del av Juridisk avdelings virksomhet i 1966 og
vil fortsette å gjøre det i flere år framover. Tokke-
skjønnene har således nå gått i over 10 år. På denne
tiden har en rukket å bli ferdig med det meste av
områdene ovenfor Bandak; men selv her står det
ennå igjen å løse vesentlige prinsipielle spørsmål som
er blitt brakt inn for Høyesterett. Nedenfor Ban-
dak er skjønnene bare så vidt kommet i gang. Det
dreier seg her om en ca. 10 mil lang strekning, og
vanskeligheter for fløtingen, is- og ferdselsproble-
mer og hensynet til driften av Skien-Bandak-kana-
len og kraftverkene på denne strekningen blir de
viktigste emner for skjønnene.

Det vil ellers føre for langt å komme inn på
skjønnsbehandlingen vedkommende hvert enkelt
kraft-, regulerings- og overføringsanlegg, men en
vil nevne ett, særlig betydningsfullt, problem som
er blitt aktuelt ved skjønn som nå er under avvik-
ling:

Reguleringene av Røssåga, Bjerka, Plura, Rana
og Barduelva gjør at det renner større mengder
ferskvann i sjøen vinterstid enn normalt. Grunn-
eiere langs sjøen og andre som er avhengig av ferd-
selen der, hevder at den økte ferskvannstilførselen
medfører at isen legger seg over store områder som
før var isfrie, og krever erstatning og tiltak fra re-




gulantens side til gjengjeld. Det pågår nå skjønn ved
både Sørfj orden, Ranafjorden og Malangsfjorden.

Med utbyggingsvirksomheten og NVE's øvrige ar-
beidsoppgaver følger også andre saker av juridisk
art. Lovregler og forskrifter på vassdrags- og elek-
trisitetsvesenets område er i den utviklingsperiode
vi nå er inne i , under en stadig revisjon, noe som
legger beslag på mye tid så vel i fagdirektoratene
som i Administrasjonsdirektoratet. Sakenes vandring
fram til endelig avgjørelse i departementer og Stor-
ting er ofte lang og hard, og det arbeid som er lagt
ned i saksbehandlingen i de forberedende instanser
får sjelden noen rask belønning. I årets trontale er
bebudet framsettelse av proposisjoner i saker som
Vassdragsvesenet har hatt til uttalelse for lang tid
siden om revisjon av konsesjonslovene for vass-
kraftutbygging, om nye lovregler vedrørende vass-
dragsforurensing og om vassdrags- og annen natur-
fredning.

NVE's deltakelse i samarbeidsselskaper av for-
skjellig art innenfor elforsyningen stiller oss over-
for en rekke nye praktiske og juridiske problemer.
Det kan ofte se arbeidsbesparende ut å la kraftut-
bygging foregå i regi av et samarbeidsselskap, men
i stor grad betyr det for NVE bare en forskyvning i
arbeidsmengden og at sakene går i andre administra-
tive kanaler enn de ordinære.

NVE's funksjonærtall er fortsatt stigende, men
stigningen er ikke så sterk som tidligere. Rasjonali-
seringsbestrebelsene og automatiseringen har såle-
des ført til at personalbehovet ved kraftverkene
ikke øker i takt med produksjonen. Antallet av ube-
satte stillinger har også gått ned. Fremdeles er det
avdelinger som lider av underbemanning, men de
fleste steder er det en påtakelig bedring i tilgangen
på kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Vi har
fortsatt relativ liten avgang fra etaten, men innenfor
drift og anlegg er det som tidligere en del bevegelse
ved overflytning.

I begynnelsen av 1966 fikk NVE sin informasjons-
konsulent som administrativt er plassert i Admini-
strasjonsdirektoratet. Han skal virke som et sam-
ordningsledd for etatens samlede informasjonsvirk-
somhet og P.R. Vi har alt sett resultater av virksom-
heten i den ansiktsløftning som NVE's årsmelding
for 1965 har fått. Informasjonskonsulentens arbeids-
felt skal også omfatte intern informasjon, og en opp-
lysningsbrosjyre for nytilsatte ved hovedkontoret
er utarbeidet.

EDB-kontoret har dessverre hatt relativt høy
personalavgang, noe som har vanskeliggjort arbei-
det i en tid med stadig økende anvendelse av elek-
tronisk databehandling i NVE. Fra 1. oktober 1966
ble NVE's kjøretid på GIER-anlegget utvidet med
en time pr. dag, og kjøretiden er for tiden fullt be-
lagt. En har også dekket noe av ekspansjonen i bru-
ken av EDB-metoder ved å legge flere oppgaver in-
nenfor teknisk databehandling til det store regne-
anlegget som Forsvarets Forskningsinstitutt og Insti-
tuttet for Atomenergi har på Kjeller.

Opprettelse av hydrologisk data-arkiv er fortsatt
den største enkeltoppgaven på GIER-anlegget. De
vesentligste anvendelsesområdene har for øvrig vært
kjøringer av simuleringsmodeller for drift av vann-
kraftsystemer, elektrotekniske beregninger og me-
kaniske beregninger av luftledninger.

T. Moe.
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Gamal oppgangsag

En gang i 1960 kom en av led-
ningsmontørene og jeg fra befar-
ing og underveis passerte vi dette
gamle sagbruket og restene etter
en gammel mølle. Vi kom i snakk
om disse tingene, og ledningsmon-
tøren som var bedre kjent enn
jeg, kom da til å nevne at stedets
folk hevdet at det spøkte der. Som
vi sto slik på vegen og pratet, kom
en av stedets folk syklende mot
oss. Ledningsmontøren foreslo da
at vi skulle be ham følge oss og
vise oss saga, noe han tvilte sterkt
på at denne mannen ville gjøre,
for folk der i traktene ville ikke
gå ned på sagbruket og kvern-
huset. Som folk flest der i trak-
tene ville denne mannen gjerne
prate med fremmede, og han stop-
pet og sto lenge og snakket med
oss om løst og fast. Han syntes å
ha god tid, og vi syntes det var
artig å prate med ham. Vi nevnte
ikke sagbruket under samtalen.
Så spurte vi ham om han ville
følge oss ned og vise oss det gamle 


sagbruket, men da fikk han det
plutselig så travelt. Det var noe
spesielt, det hastet så med at
han brått hev  seg  på sykkelen, og
vekk var han. Vi gikk da og så oss
om der nede alene, og det var
ganske interessant.

Hvor gamle disse tingene kan
være, kan jeg ikke si, men jeg
har seinere fått høre at den er
bygd mens Norge lå under Dan-
mark, og alt jern som er benyttet
måtte det søkes danskekongen om
tillatelse til å få kjøpe. Både aks-
lingen til saga og kvernsteinene lå
der enda. Jernet ble fraktet dit av
en same med pulk.

Seinere fikk jeg høre historien
som knytter seg til sagbruket. Den
er omtrent slik:

Det var to brødre som bodde på
samme gård. Den ene var gift,
men ikke den andre. Nå hendte
det  seg  slik at den ugifte gikk
hen og forelsket seg i sin sviger-
inne, og så laget det seg slik at
også hun forelsket seg i ham. Nå

Sagramme — oppgangssag.
Foto: Karl Nilsen.

ville de gjerne bli kvitt ekteman-
nen, og en kveld fikk de ham med
seg ned til det omtalte sagbruket,
og der tok de livet av ham. Sei-
nere tok de med  seg alt  gården
eide av sølvtøy og flyktet. De kom
seg til ei hule i et fjell i nærheten,
men her ble de innhentet av byg-
das folk som gikk manngard etter
dem. Som skikken var på den ti-
den ble de dømt til døden og hals-
hugd på samme sted som forbry-
telsen var forøvet. Nemlig det om-
talte sagbruket. Mestermannen
(bøddelen) bodde i Mestervik.
Derav navnet.

En gang traff jeg en gammel
mann som bodde på en gård der
vi hadde noen arbeidsfolk boende.
Jeg kom i snakk med ham og kom
til å nevne dette gamle sagbruket.
Han kunne vel være mellom 80
og 85 år. Han fortalte meg da en
historie som han hadde opplevd i
sin ungdom. Her er den:

Han var en gang og fisket i
nærheten av saga da han plutselig
fikk se en mann med langt skjegg
og kvite klær komme mot seg.
Fiskeren trodde mannen var på
tur bort til ham, men plutselig
stanset denne kvite mannen. Fis-
keren tok til å gå ham i møte,
men da snudde den kvite mannen
og tok til å løpe. Fiskeren etter, og
slik løp de da til fiskeren plutse-
lig snublet og falt. Da han et øye-
blikk etter så opp, var den kvite
mannen borte. Den gamle mannen
jeg snakket med, mente ellers at
det ikke var trygt å ferdes ved
det omtalte sagbruket.

Før jul 1965 var jeg der oppe,
og da lå restene etter saga og
kvernhuset der enda.

Reidar Hagen.

«41

Foto: Karl Nilsen.
Fra  venstre:  0.ing. Bleken, driftssjef Johnsen, Narvik og driftsbestyrer Ueland.
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Jacobsen og  Selvik  på fergen over
Kvalsundet på vei til Hammerfest.

videlser av ledningsnettet og den
videre elektrisitetsutbygging i
landsdelen. Men her som så ofte
ellers når man skal orientere seg
om elektrisitetsforsyningsspørs-
mål, ble det nødvendig å ta en
rekke andre ting med på kjøpet.
Det nytter ikke i dagens samfunn
å se på løsrevne problemer, og det
er derfor ikke underlig at Hoved-
styrets medlemmer også sørget for
å skaffe seg innsikt om beskjef-
tigelse, næringsgrunnlag, økonomi,
distriktsutbygging, befolkningsut-
vikling og mye annet.

Det er vel ikke så galt å si at
elektrisiteten influerer — og in-
flueres — på, og av, en vesentlig 


om det nå bare er rundt 2700
mennesker i landet som er uten
elektrisitet — så er det tydeligvis
enda en del uløste oppgaver på
dette felt.

Reiseruten for turen var lagt
opp i fellesskap av Hovedstyre-
medlem Nils Jacobsen og direktør
Rolf Moe i Elektrisitetsdirektora-
tet. Her var det nemlig samlet
lokalkunnskaper i store mengder,
og det førte til et program så tett-
pakket og utbytterikt — uten tap
av tid eller avsporinger i pro-
grammet — at det umulig kunne
vært gjort mer effektivt selv for et
NVE-Hovedstyre som stiller store
krav i så måte.

Vi må her tilføye at stortings-
representant Nils Jacobsen er fra
Skj ervøy kommune i Nord-Troms

Med hovedstyret no
H ovedstyrets Nord-Norge-tur idagene 6.-11. september ble
på så mange måter en suksess,
men først og fremst fordi delta-
kerne fikk anledning til å skaffe
seg førstehånds innsikt og kunn-
skaper om forholdene i våre tre
nordligste fylker.

Hovedhensikten med turen var
å se på en del av de problemer en
står overfor i forbindelse med ut-




del av samfunnsforholdene i våre
dager. I Norge er det også gjort
særlig mye for å føre elektrisite-
ten — dette hovedverktøy i da-
gens velstandssamfunn — fram til
nesten hele landets befolkning.
Spørsmålet om statsstønad til
fremme av elektrisitetsforsynin-
gen i mørke og dårlig forsynte
områder, ble for øvrig levende an-
skueliggjort på denne turen. Selv

Haugeland og Benum har god utsikt
over Mo i Rana og terrenget omkring
— men sannelig var den vinden sur

her på f jellet!

og at direktør Rolf Moe foruten å
være særdeles Norgesbereist også
har vært bosatt i landsdelen i
rundt regnet 9 år.

Noen detaljert beskrivelse av
hva Hovedstyret så på og behand-
let under turen er det som leseren
vil forstå ikke hensiktsmesig å gi
i en kort artikkel som denne. Men
det vil antakelig være instruktivt
å se ganske kort på reiseruten og
besøkssteder.

/. dag.

Fornebu via Bardufoss og Trom-
sø til Banak, innerst i Porsanger-
fjorden i Finmark. Besøk Lakselv
og Smørfjord trafostasjoner. Vi-
dere til Skaidi øverst i den vakre

Dette er  verken bakere,  slaktere eller kirurger — skjønt lysten til å gripe
kniven og gå løs på ferskfisken ganske sikkert er til stede. Et  besøk  på Findus-



anleggene i Hammerfest ble et interessant innslag. Det ble bl. a. fortalt at be-



driften må importere arbeidskraft fra Finland! Av mer spesiell interesse: Mu-



lighetene for at fryseindustrien i framtiden  kan  komme til å trenge atskillig
mer kraft. Fra venstre: Selvik, Findus-representanten, Roald, Benum

og Haugeland.
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Repparfjorddalen som er et yndet
feriested for Hammerfest-befolk-
ningen.

dag.

Til Hammerfest trafostasjon
(under bygging ved siden av lan-
dets eldste kommunale kraftsta-
sjon). Besøk ved Findus fabrik-
ker med orientering om frysein-
dustriens mulige større kraftbehov
i framtiden. Besøk i Alta transfor-
matorstasj on.

dag.

Til Kvænangsbotn kraftverk og
dermed over i Troms fylke. Også
befaring av damsted. Til Olderda-
len og Kåfjordbotn. Det er nylig
søkt om konsesjon for utbygging
av Goulassjokka som renner ut i

dover.• • Glimt av nord-norsk natur i september måned med ferskt snøfall. Akkurat her,
ute på  den værharde Nordnesodden i Lyngenfjorden,  lever enda  familier som
må klare seg med lyset fra parafinlampen i den lange  vintertiden  som nå

kommer.

Overingeniør Kåre J. Kummeneje i Finnmark fylkes E-forsyning orienterer
Selvik og Moe under  en kort stopp  på Isnestoften ved Altafjorden.

Kåfjordbotn. Møte med kommu-
nale representanter.

4. dag.

Med ferge tvers over Lyngen-
fjorden fra Olderdalen til Lyngsei-
det. Videre via Nordkjosbotn til
Mestervik trafostasjon innerst i
Malangsfjorden. Til Bardufoss, og
turens eneste forsinkelse. Flyav-
gang til Bodø betydelig utsatt, men
det gikk omsider. Så er vi i Nord-
land fylke og drar v ia Hopen tra-

Besøk ved Kvænangsbotn Kraftverk
som vil gi et betydelig strømtilskudd
med sine ca. 160 millioner kWh når an-



leggene er helt ferdige og kan  utnyt-



tes fullt ut. I forgrunnen fyikesmann
Kristian E. Haug, Troms.

fostasjon til ELKEMS nye alumi-
niumsverk under bygging i Vall-
jord, innerst i Sør-Folda. Tilbake
til Fauske og videre med nattog
til Mo i Rana. (Middag ble det
ikke tid til den dagen).

5.  dag.

Befaring Langvatn kraftstasjon,
inntak, tverrslag, stasjon, dam
Reinsfossen, boligområde Kari-
åsen, stasjonsområde Rana, over-




sikt fra toppen av fjellet, maskin-
salen, stasjonsområde Hammeren,
Akersvatn og retur Mo. Videre
med nattog.

6. dag.

Ankomst Stjørdal. Til Værnes
og videre til Oslo.

PUH!
Noen som betviler at dette var

tur med hardkjøring?
Over til side 14.
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F\ JULEREISE
I 1907

Alby United Carbide Factories
Ltd. og North Western Cyanamide
Factories Ltd. bygde i 1906 fabrik-
ker i Odda. Kraften skulle leveres
av Tyssefallene, som bygde sin
kraftstasjon i Tyssedal.

Jeg arbeidet den gang i tunnelen
i Tyssedal. Betalingen var 100
kroner om måneden, men da jeg
betalte 125 kroner om måneden
på hotellet, og da jeg synes jeg
foreløpig hadde lært nok om tun-
neller, sa jeg opp, og tok min båt
og rodde inn til Odda for å prøve
min lykke der.

Fabrikkene hadde svenske sje-
fer. Jeg ble godt mottatt, og da
jeg ble spurt om hva jeg hadde
tenkt meg som betaling forlangte
jeg 200 kroner om måneden. Jeg
ble spurt om jeg ikke kunne nøye
meg med 175 kroner. Jeg var over-
lykkelig og synes min framtid var
sikret.

Den dag jeg rodde til Odda, ble
det holdt manntall for skatten. Jeg
kom ikke med i manntallet, fordi
jeg var flyttet fra Tyssedal, og
ennå ikke var ankommet til Odda.
Da skattesedlene kom, fikk mine
kamerater 20 å 30 kroner i skatt,
og jeg fikk ingen ting. Jeg bekla-

Disse var med: Generaldirektør
Halvard Roald, hovedstyremed-
lemmene Olav Benum, Trygve
Haugeland, Nils Jacobsen og Tor-
stein Selvik. Direktør Rolf Moe,
Elektrisitetsdirektoratet, hoved-
styresekretær Arne R. Øgaard og
informasjonskonsulent Tor Skjer-
vagen. Fagsjef Asbjørn Vinjar var
med på befaringen  1  Kvænangs-
botn og hovedstyremedlem Bernt
Ingvaldsen deltok fra femte dags
morgen.

Til slutt må understrekes: Den
verdifulle og hyggelige bistand
fra alle som ble besøkt gjorde tu-
ren ekstra nyttig og utbytterik.

Informasjonskonsulenten. 


get meg til ordfører Aga, men han
sa bare, at når jeg ikke hadde fått
skatteseddel, så var alt i orden.

Det skulle bare vært i dag.
Hardanger var da helt uberørt

av industrien. Om sommeren var
det en veldig turisttrafikk. Har-
danger Hotell, Grand Hotell, og
flere andre hoteller var propp-
fulle av turister. Hver kveld kom
det store følger med turister med
hurtigruten. Hotellene var store,
gammeldagse trehus med store
ganger og trapper, og det var et
forferdelig spetakkel når turistene
kom trampende dag og natt på
store, jernbeslåtte beksømstøvler.
Klokken 5 om morgenen kom de
første som skulle til Folgefonnen
og Buarbre, klokken 7 kom de
neste, som skulle til Tyssedal og
Skjeggedal, og senere reiste de
roligere turister som skulle kjøre
landeveien med hest over fjellet
til Østlandet.

Flere ganger om uken kom store
norske og utenlandske turistbåter.
Turistene ble satt i land i små-
båter. På kaien sto det oppstilt
store følger med hester med stol-
kjerrer og karjoler, som kjørte
turistene opp og ned til Låtefoss.

Det var et yrende liv, og det var
morsomt å se på.

Var det livlig om sommeren, var
det stille om vinteren. De store
hoteller var stengt, og vi hadde
dalen for oss selv.

De fastboende oddinger tok godt
imot oss. Vi fikk være med i ung-
domslaget, og vi lærte nasjonal-
danser, og oppunder jul fikk vi lov
til å delta i «guttenes dans» og
«jentenes dans». Kontingenten til
guttenes dans var 30 øre.

Etter hvert ble vi også godt
kjent i omegnen, og vi hadde
mange fine turer rundt på fjellet
sommer og vinter.

Julen 1907 ba jeg om permisjon
for å reise hjem til mine foreldre
i Kristiania.

En reise den gang fram og til-
bake fra Odda til Kristiania rundt 


kysten, snareste vel, tok minst 6
å  7 dager.

Det var imidlertid også en annen
reisevei, som var under bygging,
nemlig den vordende Bergensbane
mellom Bergen og Oslo.

1. juli 1907 var det åpnet prøve-
drift mellom Voss og MyrdaL I
oktober 1907 var skinnene mellom
øst og vest knytte tsammen.

Arbeidsminister Brunchorst had-
de bestemt, at Bergensbanen skulle
åpnes midlertidig over fjellet, og
ansatte helt nytt driftspersonale.
Driftsbestyrer Fasting på Vosse-
banen ble sjef, og ingeniør Harald
Poppe ble seksjonsingeniør og sta-
sjonsmester på Finse.

Sjefen for anleggsarbeidet, over-
ingeniør Skavland, mente dette
var for tidlig. Han foreslo å la
anleggets folk beholde ledelsen
inntil videre, og prøve vinterdrift
med den roterende, som alt var i
bruk.

Da åpningstoget kom til Hauga-
støl 9. desember 1907, klarte det
ikke å forsere snøen. Den rote-
rende, som skulle prøve å hjelpe,
forsøkte å kjempe seg igjennom
3 å 4 meter høye snødriver i skjæ-
ringer, men ble sittende fast. Ap-
ningstoget måtte returnere til
Gulsvik.

Arbeidsministeren måtte da slå
retrett å gå over til Skavlands
fr,rslag.

Da trafikkdirektøren kom til-
bake til Oslo etter det mislykkede
åpningstog, kunne han fortelle, at
hele linjen fra Haugastøl til Myr-
dal var blokkert, og at et lokomo-
tiv var blitt løftet opp av snøen
og slengt av sporet. I avisene ble
det skrevet om skandale. Stor-
tingsmann Peder Rinde slo fast, at
Bergensbanen for all framtid ville
bli et smertens barn for statskas-
sen.

Det er jo klart, at dette måtte
interessere meg, som hadde arbei-
det i Gravhalsen, og hadde godt
kjennskap til fjellet. — Jeg hadde
jo også lyst til å se den roterende
i arbeid.

Jeg spurte derfor overingeniør
Fasting om jeg kunne få lov til å
sitte på med tilfeldige anleggstog
over fjellet. Han sa blankt nei,
det kunne ikke være tale om det.

Av Bergensbanen gjensto kun
en strekning på ca. 80 km mellom
Myrdal og Geilo, som var skinne-
lagt, men ennå ikke åpnet for
drift.

Jeg kjøpte derfor billett til
Myrdal.
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Olaf Devik er kjent av de fleste
som en solid og fantasifull fysiker,
og er fremdeles en sentral skik-
kelse i norsk kulturliv. Hans ar-
beidsområde har i mange år vært
innen vassdragsfysikk, og han kan
med rette kalles grunnleggeren av
norsk isforskning. Som leder av
Det Offentlige Isutvalg har han en
nesten daglig kontakt med Iskon-
toret og har en utrolig evne til å
aktivisere oss alle.

Det er flere måter å arbeide på.
Noen arbeider hovedsakelig med
hendene og vi kaller dem hånd-
verkere. Andre bruker mest  ho-
det  for å vurdere, analysere og
konkludere og kalles åndsarbei-
dere. Noen ganske få bruker i til-
legg til hendene og hodet  også
hjertet i  sitt arbeid og disse blir
ofte kalt kunstnere. Til den sist-
nevnte kategori hører vår rådgi-
ver Olaf Devik.

Det ville føre for vidt å nevne
alle de instrumenter og diverse
innretninger som han har konstru-
ert og laget for forskning. Hans
strømmålere, vindmålere, kalori-
metre og andre apparater er i sta-
dig bruk. Selvfølgelig er det na-
turlig at en mann med så vidt fav-
nende evner og interesser som Olaf
Devik ofte blir kalt til oppgaver
også utenfor sitt fagområde. Vi
kan nevne at han nylig har kon-




struert et leseapparat som kan
festes på et sengeben, han blir
innkalt for å renske og reparere
pipa på Videnskaps Akademiets
forskningshus ved Atnasj øen og
den tiden han var på Island i FN's
tjeneste, lærte han islendingene
blant annet å isolere hus mot var-
metap om vinteren.

Hvis han ikke er på befaringer
eller med i et vassdragsskjønn eller
annen konferanse, kommer han på
kontoret presis.

Det går rykte om at han må
plukke opp en mengde fyrstikker,
en av gangen, som fruen har kas-
tet på gulvet, for å holde seg i
form. Vi vet ikke om det er rik-
tig, men når han først har kom-
met på kontoret, da får vi det tra-
velt. Vi må f. eks. legge fram alle
målinger, observasjoner og andre
faktiske opplysninger som kreves
for at han kan bedømme hvorle-
des en regulering vil påvirke eller
har påvirket isforholdene i et
vassdrag eller fjordarm. Hvis det
ikke er nok materiale blir vi
sendt ut til åstedet uansett vær-
forhold.

Når Iskontoret løser ett pro-
blem, dukker som regel flere nye
og mer innviklete opp. Det er som
trollet i eventyret: når vi hugger
av ett hode, vokser to nye ut.

Vi legger merke til at vår viten

vokser, samtidig som vår uviten-
het blir større og større. Da er
Olaf Devik en uvurderlig hjelp for
oss med sin visdom og sin over
halvt hundre års lange erfaring.

Det er alltid sentrale problemer
han betrakter, og den virtuose
bruk av matematiske hjelpemidler
sammen med det bevisste formål å
nå fram til praktisk anvendbare
resultater, preger alle hans tall-
rike foretagender. Han er en vir-
kelig kunstner, særlig når det
gjelder å bygge bro mellom den
rent teoretiske og den anvendte
forskning som er nødvendig for å
nå målet.

Vi håper at han også i de kom-
mende år vil være samme, given-
de kilde for oss på Iskontoret som
han har vært tidligere, og ønsker
ham av hele vårt hjerte alt godt
i framtida.

ISKONTORET

ISFORSKER SOM ARBEIDER MED
HENDENE, HODET OG HJERTET

Dr philos Olaf Devik
fyller 80år

På veien ergret jeg meg over at
jeg ikke hadde fått lov til å følge
jernbanen, og jeg telegraferte der-
for til stasjonsmester Stenberg på
Myrdal:

Overingeniør Svanøe ønsker å
medfølge lokomotiv til Finse.

Edvard Svanøe.

Jeg kjente ikke stasjonsmeste-
ren, men jeg hadde hørt han skul-
le være en kjekk kar, og jeg håpet
derfor han ville hjelpe meg. Jeg
var nok langt fra å være over-
ingeniør, men hensikten helliger
midlet.

Jeg var litt spent da toget rullet

inn på Myrdal stasjon. Jeg bret-
tet opp vindjakken, trakk hetten
godt ned i pannen og tok på meg
snøbriller, og håpet at jeg ville
likne så meget som mulig på en
virkelig overingeniør.

På perrongen sto stasjonsmeste-
ren og tok imot meg. Jo, de hadde
et lokomotiv som skulle opp til
Finse om jeg ville bli med det?
Det ville jeg gjerne. Om jeg ville
ha en kopp kaffe? Nei, mange
takk.

På perrongen var det mørkt,
vind og snøvær, så jeg følte meg
noenlunde trygg med vindhetten,
men jeg torde ikke vise meg i 


lyset. Jeg kom meg opp på loko-



motivet, og så for vi ut i natten.
På Finse sa jeg takk for meg,

og gikk av på stasjonen. Jeg ville
forsøke å finne et uthus eller en
brakke hvor jeg kunne være til
det lysnet. Men sannelig var det
ikke lys i venteværelset. Jeg
prøvde forsiktig døren, jo, den var
åpen. Der inne var det både varmt
og lyst, og jeg fant meg en hygge-
lig plass i en krok. Litt etter kom
overingeniør Poppe ned. Han
bodde i 2. etasje.

Jeg spurte om jeg kunne få sitte
i venteværelset til det lysnet, men
det ville han ikke ha noe av. Iste-

FOSSEKALLEN 15



3. NORDISKE
VATTENVÅRDS
MØTE

Det første møtet av denne sort

fant sted i Helsingfors i 1964 et-

ter initiativ av Den Finske Dele-

gation för Vattenskydd.

Det andre ble holdt på Håsslby

slott i Stockholm i 1965. Delta-

kerne som representerer vass-

dragsmyndigheter og -institusjo-

ner i Danmark, Finland, Sverige

og Norge, har funnet møtene så-

vidt hensiktsmessige at de vil bli

holdt årlig.

De spørsmål som drøftes under

møtene omfatter administrasjon,

lovbestemmelser og forskning i
forbindelse med de problemer

man står overfor når det gjelder

vannforsyning til befolkning og

industri, disponering av kloakk-

vann og industrielt avløpsvann

samt forurensning av vassdrag  og

fj order.

3. nordiske vattenvårdsmøte ble

holdt 25. og 26. oktober 1966 i

NVE's møtesal i 7. etasje. Det
møtte i alt 22 deltakere fra de nor-

diske land hvorav enkelte var spe-

sialister på særlig aktuelle områ-

der som ble behandlet. Fra NVE's

side deltok fagsjef Åge Hjelm-

Hansen og overingeniør Olav S.

Nedenes.

Av spesielle saker som ble dis-
kutert kan nevnes:

Spørsmålet om å fremme løs-
ningen av forurensningspro-

blemene ved hjelp av økonom-

isk støtte fra staten eller bedre

lånemuligheter.

Former for tilsyn og kontroll

av vannforurensninger.

Utdannelse av faglig personell.

Videre ble enkelte problemer

i forbindelse med forurensning

av grensevassdrag omtalt.

Bj. Bergmann-Paulsen.

denfor ba han meg ovenpå, og der
fikk jeg en meget hyggelig kveld.

Neste dag var det julaften. Nå
nyttet det ikke å bløffe lenger, og
etter en utmerket frokost takket
jeg for meg og fant skiene fram
for å ta fatt på marsjen til Hauga-
støl eller Geilo øverst i Halling-
dal. Overingeniør Poppe mente
imidlertid at han burde ta en in-
speksjonstur over fjellet med den
roterende snøplog, og tilbød meg
å være med som mannskap mot en
betaling av 30 øre timen. Det var
en opplevelse å se den roterende
i arbeid. Overingeniøren kjørte
selv, og det var alltid spennende
når den stoppet i skjæringene, og
vi måtte bakke ut igjen å ta fart
på ny. Mitt arbeid var å løfte på
en skrape eller skinnekniv i tun-
nellene. Det var ikke så vanskelig,
da var det kaldere å måke snø.
Vi kom dog trygt og sikkert ned
til Geilo i Hallingdal.

Jeg fikk plass på skysstasjonen.
Det var julaften. Om kvelden satt
vi i kjøkkenet med et stort juletre.
Det var riktig hyggelig. Etter
hvert kom det en del gjester, men
det var nok ikke alle som var inn-
stilt på en fredelig jul. Verten
kom bort til meg å foreslo at jeg
skulle gå til mitt værelse, så jeg
slapp å være med om det skulle
bli noe bråk. Han fulgte meg opp 


og stilte en hel flaske akevitt og
en gammeldags bolle med hjemme-
brygget øl på nattbordet ved sen-
gen. Han ønsket meg en gledelig
jul og overlot meg til meg selv.

I soveværelset sto et stort skap
fullt av bøker. Da jeg kikket i det
fant jeg en stamtavle over gamle
slekter i Hallingdal. Under Kryds-
haugetten fant jeg Svanøefamilien
og mitt eget navn. Ole Tollefsen
Ulshagen i Krydshaugetten var
stamfar til Ole Torjussen Helling,
som kjøpte Svanøen i 1804, og an-
tok navnet Svanøe etter sin nye
gård. Det var min oldefar, og jeg
synes nok jeg hørte mer hjemme
i Hallingdal etter at jeg hadde fått
rede på at mine forfedre og slekt-
ninger hadde bodd der i over 300
år.

1. juledag kjØpte jeg billett nr.
3 på 3. klasse fra Geilo til Guls-
vik. På toget kom jeg ved siden
av statsråd Wollert Konow, og han
sa blant annet, at det måtte være
morsomt å komme til et nytt sted
som Odda, hvor vi måtte kunne
ha det helt ideelt uten å være pla-
get av gamle uenigheter. Det kom
nok ikke til å stemme. Da noen
år var gått, var vi like uenige som
alle mulige andre steder i Norge.

Det viste seg, at Stortingets
jernbanekomite også var ombord,
og at jernbanen ville prøve å få 


et lokomotiv med en vogn fram
fra Gulsvik til Kristiania om nat-
ten. Jeg fikk tilbud om å være
med, og jeg kom således med den
første gjennomgående vogn fra
Gulsvik til Kristiania.

Etter 2 dager i Kristiania reiste
jeg tilbake til Odda med hurtig-
ruten rundt kysten. Vi hadde tid
nok. I Kristiansand lå hurtigruten
6 timer. Det hastet ikke.

Senere fulgte jeg diskusjonen
om Bergensbanen i avisene. Hele
banen over fjellet føk igjen.

Men ingeniørene på drift og an-
legg mistet ikke motet.

Overingeniør Skavland fram-
holdt, at når de planlagte og på-
begynte forbygningsarbeider var
ferdige, ville Bergensbanen komme
til å gå helt sikkert, og oppe på
Finse ville man få et vinterliv som
kunne konkurrere med det i St.
Moritz.

Når vi i dag reiser med Ber-
gensbanen over fjellet, er det nok
få som tenker på de vanskelig-
heter man hadde for 50-60 år
siden.

Ingeniører, oppsynsmenn og ar-
beidere var ikke bare dyktige i
sitt fag, men det var også mann-
folk som ikke ga seg før alt var i
orden.

Edvard SvanØe.
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StØlan. Berg.

Elektrisitetstilsynet 5 distrikt
Tilsynsmann E. østmo er frå

Brandval og er fødd i 1906, og tok
artium på Kongsvinger i 1925. Et-
ter 1 års praksis på Elektrisk Bu-
reau i Oslo kon han inn på NTH
sterkstraumavdelinga. «Det var
lett å komme inn på NTH den ti-
den og heller ikke uoverkommelig
å få eksamen. Jeg tok min i 1930,
men i arbeidslivet var 1930-32 og
videre en underlig tid: Ingen had-
de bruk for nye folk, de være seg
ingeniører eller annet, og de som
fikk beholde jobbene sine var hel-
dige,» seier Østmo. Han fekk seg
no likevel arbeid, var ei tid ved
Vest-Oppland komm. kraftselskap
og seinare ved Norges Elektriske
Materiellkontroll. I 1937 vart
Østmo tilsett ved Elektrisitetstil-
synet 5. distrikt og har sidan vore
der. Sidan 1957 har han vore til-
synsmann og sjef for 5. distrikt.

Kona er frå Trondheim, dei har
vore gifte sidan 1939 og har to
søner.

Avdelingsingeniør Gunnar Tør-
seth er fødd i 1930. Han tok mon-




tør gr. L 1954 og Trondheim Tek-
niske Skole 1957. Tørseth reiste

so til USA og studera ved Michi-
gan Tech. i Michigan der han tok
eksamen 1959. Etter eit år på A/S
NEBB kom han til Elektrisitetstil-
synet 5. distrikt 1960.

Tørseth er gift og har eit barn.

Kontorfullmektig Randi Andre-
asen er fØdd i Vardø, men har
budd i Trondheim sidan ho var to
år gamal. I 1933 tok ho artium på
engelsklina ved Trondheim Kate-
dralskule, og året etter eksamen
ved Handelsgymnasiet. Ho var so
i om lag 3 år stenograf i eit im-
portfirma. I desember 1937 kom
Randi Andreasen til Elektrisitets-
tilsynet 5. distrikt og har vore der
no i mest tjue år. Frå september
1966 er ho kontorfullmektig i sær-
klasse.

Overingeniør Halstein Hesjedal
er fødd på Dalekvam i 1923. Han
tok artium på Firda Gymnas 1942
og. eksamen ved NTH i 1949.

Hesjedal vart so tilsett i Elektri-
sitetstilsynet 5. distrikt 1. januar
1950, og har vore der sidan. Som
so mange andre sivilingeniørar har
han og funne seg kone i Trond-
heim og dei har tre born.

Avdelingsingeniør Bjørn Stølan
er fødd i 1933 og har artium frå
Trondheim Katedralskule. Han har
eksamen frå NTH sterkstraum
1959. Etter militærtensta tok han
so til i Tilsynet 5. distrikt og var
der eit år. Han var so eit år ved
Fjæremsfossens komm. kraftsel-
skap og kom deretter tilbake til
ET 5. distrikt. Både Stølan og kona
er frå Trondheim og dei har 2

born.

Terje Berg er yngstemann i 5.
distrikt, han er fødd i Orkanger
1941. Tok eksamen artium ved
Orkdal off. Landsgymnas i 1960
og vart ferdigutdana sterk-
straumsingeniør fra NTH våren
1966. Berg vart tilsett på engasje-
ment i Elektrisitetstilsynet 1. au-
gust og går no og ventar på sen-
sur av diplomet og på fast tilset-
ting. Han er endå ikkje gift eller
fast engasjert på det feltet heller.
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Anleggsleiar Torkiv Høgestøl

Torleiv Høgestøl seier då Fosse-
kallen spurde kvar han er frå at
han er fødd som vestlending i
1918. Har aldri prøvd å løyne det.

Skular:
Folkeskule på Voss og i Sunn-

hordland.
Mellomskule på Sunnmøre.
Gymnas i Nordfjord.
Teknisk høgskule i København.
Eit års vidaregåande studium i

USA.
Om eg med all denne skule-

gang (eventuelt kunnskap) har
vorte ein brukande samfundsbor-
gar eller om gestaposjefen på
Viktoria Terasse, Reinhardt sin 


skriftlege attest frå 1942: Er ist
ein Gefahr für das Bestehen des
Volkes und States, framleides
gjeld, ja det får andre døme om.

Arbeidstid i NVE.
Assisteningeniør på Elektrisi-

tetsavdelinga i 1951.
Anleggsingeniør på Aura i 1952.
Nestkommanderande (overing.)

på Røssåga i 1959.
Anleggsleiar på Innset i 1962.
Nå utsikter til arbeidsløyse-

trygd. (Innset må ein gong verte
ferdig.)

Kva interesser har du utaom det
daglege arbeid?

Tidene skifter og meiningar og
interesser med dei. I dei siste åra
har eg kome fram til den overtyd-
ing at dersom vi kunne få det
norske folk like godt fysisk rusta
i dag som i dei harde 30 åra og på
same tid ha 60 åra sit velstands-
samfund, ville ei mengd av tida
sine store samfundsproblem rett
og slett forsvinne av seg sjøl. An-
dre kan sjå det som si oppgåve å
arbeide mot kreft, tuberkulose
osv., eg prøver å peike på rota til
alt vondt, nemleg at den sviktan-
de folkehelsa kjem av svikten i
fysisk fostring.

Kommunikasjonar og arbeids-
sparande maskiner har endra heile
samfunnet vårt, men vi har ikkje
teke konsekvensen av det når det
gjeld vår eiga helse. I 30-åra klara
store deler av folket å gå til marsj-




merket utan spesiell trening, men
sjå i dag.

Det er berre eit fåtal som i dag
har eit slikt arbeid etter dei er
35 år at sjølve arbeidet er til-
strekkeleg for den fysiske trening
som trengs. Gardbrukerane gror
snart fast på traktorsetet.

Mitt konkrete forslag er: Læk-
jargransking 3. kvart år av alle
norske menn over 35 år. Dei som
ikkje har tilfredsstillande fysikk
og kondisjon, men som ellers er
eller burde vere friske, vert sendt
på minst 3 måneders trenings-
leir i militær regi. Eg er viss på at
resultatet ville bli godt. Tenk ber-
re kor ivrege arbeidsgiverane ville
verte for å få arbeidsstokken i
slik form at det slapp verte hol i
rekkene p. g. a. 3 måneder-tenes-
ten. Alt dette vere sagt fordi eg er
overtydd om at for å få ei sunn
sjel må det til ein sunn kropp, el-
ler:

Til ein sunn folkesjel trengs ein
sunn  folkekropp.

Har sjøl prøva å vere eit godt
føredøme, her på anlegget, når det
gjeld fysisk trening. Eg trur det
har hjelpt litt. Om det har gitt
meg ei sunnare sjel får andre
døme, men det har i alle fall gitt
meg større arbeidsglede i mitt dag-
lege arbeid.

Kona Liv er frå Oslo. Ho var i
mange år kontordame i NVE. Dei
har fire born, to fødde då dei var
på Aura og to på Rana. S N
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BRIDGEKLUBB I NVE

Bridgeklubbvertinna.

Etter at det fra de ansatte ble gjort
flere henvendelser til Velferdskonto-
ret om å medvirke til dannelsen av en
bridgeklubb for NVE's ansatte i Oslo,
sendte dette kontor i midten av okto-
ber d. å. ut et rundskriv med anmod-
ning om at alle bridgeinteresserte
måtte melde seg til Velferdskontoret
innen utgangen av måneden.

Det viste seg å være forholdsvis stor
interesse for et slikt tiltak, og etter
initiativ fra Velferdskontoret ble brid-
geklubben stiftet ved et møte i kanti-
nen den 14. november d. å. Det ble
valgt et styre bestående av formann
Henry Nilsen (SSK), turneringsleder
Ole G. Falnes (E) og sekretær Grete
Hesbø (AA), og vi regner med at klub-
ben fra starten av vil bestå av ca. 30
medlemmer som vil komme sammen
en gang i uken for å dyrke sin kjære
hobby. Da det viser seg at en rekke 


av de interesserte har svært liten eller
ingen kjennskap til den edle bridge-
kunst, er det meningen at det til å be-
gynne med vil bli gitt en del under-
visning både i teori og praksis hvor
de mer avanserte bridgespillere vil
forsøke å bringe sin viten videre til
nybegynnerne.

Senere er det meningen å gå over til
vanlig turneringsspill og vi håper at
interessen vil være så stor at det kan
spilles i to puljer med en klasse for
viderekomne og en klasse for nybe-
gynnere og mindre øvede spillere.

Det er derfor om å gjøre å få så
mange som mulig med i klubben, og
dersom flere skulle være interessert I
å bli med er det bare å henvende seg
til vår charmerende bridgevertinne og
sekretær Grete Hesbø, rom 638, tlf. 616.

0. F.

18 FOSSEKALLEN



Køen i kantina
Problemet løyst

Teikning RB. Tekst SN.

Fossekallen kan kome med ei glede-
leg melding. Det skal bli slutt med å
stå  i  kø ved disken i kantina frå 1.
januar 1969. Vi hadde vondt for å tru
at dette var sant då vi høyrde rykte
om det, og vende oss difor til rette
vedkomande for å høyre kva som ligg
bak den sensasjonelle meldinga. Histo-
ria er rett og slett fantastisk og viser
eit mot og ein insatsvilje som er uvan-
leg i staten. Fossekallen skal prøve og
fortelje i korte trekk kva som har gått
for seg.

Alle har erga seg over å stå i køen,
og some har, med vondt samvet, fått
andre til å handle for seg. Det er i
kassa køen stopper opp og det går like
fort å betale for to koppar kaffi med
ei krone som for ein med femti øre,
køen går då dobbelt so fort framover.
Likevel var ikkje dette nokon farande
veg, for dei som ikkje stod i køen
sjølve kjende det på sig at dei gjorde
likevel noko som var urett mot dei som
tolmodig sto si tid.

Ordninga med eit bord der kaffi og
mjølk vart selde for seg sjølve verka
godt, men kantina hadde nett då si
travlaste tid og kunne ikkje ha sit-
jande to og ta mot pengar.

So tok det til å hende noko. Folk
frå EDB laga eit reknestykke og mata
maskinene med det. På to tidels sekund
kom svaret. Når 400 personar står i
køen og kvar står 3 min, i gjennom-
snitt pr. dag so blir det 1200 min., det
blir 1200 min. : 60min./time = 20 timar.
Desse 20 timane er for alle dei tilsette
og representerar ulik løn og er difor  i
rekneoppgåva kalle dir/bud timar, der
alle er medtekne mellom direktør og
bud. Reknemaskina fann so ut at ein
dir/bud time blir betalt med 10,02 kr.
og køen kostar då kvar dag ca. 200,04
kr. Med 250 arbeidsdagar i året blir
det ca. 50 000.10 kr. pr. år.

Her kom Forslagsordningen i Sta-
ten inn i bilete, og det strøymde på
med framlegg. Eit gjekk ut på at det 


skulle gjennomførast pliktteneste ved
mjølk/kaffibordet. Der skulle dei sitje
ein time kvar dag alle tilsette frå den
øvste til den nedste. Dette blei med
ein gong forkasta, det ville vere å
subsidiere kantina med ca. 2550.50 kr.
pr. år. Om ein på det sparde Staten for
ca. 47 449,62 kr. so kunne ikkje det
brukast. Eit anna forslag gjekk ut på
at kvart direktorat skulle stelle til
rådvelde ein funksjonær som skulle
sitje ved bordet ein time for dagen og
dette skulle so gå på omgang med
ei veke på kvart av direktorata. For-
slaget gjekk rundt til direktørane og
dei med små direktorat protestera.
Det ville vera urett om dei skulle bruke
like mykje arbeidskraft til kaffi/mjølk
salet som dei store direktorata, forsla-
get blei so droppa. So kom det fram-
legget som løyste knuten. Funksjo-
nerane skulle delast opp i puljer etter
bokstavane i alfabetet og kvar pulje
skulle få tjue minutt. Den som kom
med framlegget visste at det var ubru-
keleg for det ville då verte kø for kvar
20 min., men der var eit genialt til-
legg. Dersom han fekk ein premi på

3000 kr. for framlagget so ville han gje
desse pengane til å betale eit men-
neskje til å sitje å ta mot pengar og
då var det hans pengar som gjekk til
dette og ikkje statens, so det blei ikkje
subsidiering.

Forslaget vart so underhand lagt
fram for Finansdepartementet som såg
på det eit halvt år. Dette departe-
mentet la saka fram for Justisdeparte-
mentet og Sosialdepartementet og båe
desse fann å kunne gå med på det.
No er det so kome melding fra Finans-
departementet om at dei reknar med
å legge saka fram for Stortinget ein
gong i 1967 og at ein kan vente Konge-
leg resolusjon på vedtaket i god tid so
vedtaket kan setjast i verk ved års-
skiftet 1968-69. Brevet sluttar slik:
«Det er en forutsetning at denne premi
på 3000 kr. blir utdelt hvert år og at
forslagene ikke er helt like fra år til
år så ordninga er juridisk uangripelig.
For ordens skyld gjør en opmerksom
på at denne måte å ordne problemet
vil bli brukt i de andre kantiner uten
at Vassdragsvesenet kan regne med
noen ekstra godtgjørelse.»
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Ny kkjar
Det er noko som heiter å vere tilsette på åremål,

men når det gjeld bedriftslækjarane i NVE so må
dei visst vere tilsette på månemål. Vi har no fått den
tredje på kort tid.

Han som no er komen heiter Oddmund Falck-Kiil
og er fødd 2. februar 1925 på Kvesmenes i Troms.
Tok realartium i 1943 på Tromsø off. høyere Almen-
skole, Tromsø, og medisinsk embetseksamen hausten
1951 ved universitetet i Oslo. Etter generell klinisk
utdanning ved Rikshospitalet pluss nokre vikariat i
praksis, har han hat eigen praksis i Oslo sidan 1960.
Falk-Kiil er berre vikar so den andre kjem vel att.

S N
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på  besøk
hos framtidens

røkelaks

Kraftutbyggerne
setter ut smolt fra Lundamo
til regulerte vassdrag

Det blir stadig lengre mellom hver gang vi bevil-
ger oss en liten skive røkelaks — for ikke å snakke
om en fersk middagsporsjon av denne edle fiske-
sort. Arsaken er de stadig større sjokk vi blir påført
når vi drister oss til å spørre om kiloprisen.

Hva er årsaken til de skyhøye prisene?
Ja, ikke er vi så overbevist om at bestanden har

minket særskilt, og forklaringen må vel ligge i den
stadig større etterspørsel fra et verdensmarked som
gjerne er avtakere av lekrerier som laks i alle fa-
songer.

Vassdragsutbyggerne får også føle at laksen er po-
pulær — og de må — som bare rimelig er — bidra
til opprettholdelsen av bestanden der hvor reguler-
inger og annen «styggedom» muligens kan være en
minusfaktor.

Rent praktisk har dette gitt seg utslag i at kraft-
utbyggerne flere steder rundt om i landet har an-




lagt egne utklekkings- og oppdrettsanstalter for laks
og ørret. Det er nemlig dem selv som må skaffe den
yngel og settefisk Landbruksdepartementet pålegger
utsatt i de forskjellige vassdrag.

Når det gjelder laksen, er et av våre største
problemer for tiden å skaffe rogn, forteller fiskeri-
biolog  Christofer Senstad  som har overoppsynet
med NVE's egne settefiskanlegg, og anlegg der eta-
ten er partshaver.

Vi har nå fått et stamfiskanlegg for ørret ved
anlegget på Reinsvoll. Her blir de framtidige rogn-
og melkeprodusenter fOret opp til de er kjønns-

Til våren er dette smolt, sier bestyrer Arne Mathisen.
Fra settefiskanlegget  på Lundamo.  Bestyrer Mathisen og
fiskeribiolog Christofer Senstad ved en av  radene  med
kummer. De hvite «spannene» med plastik over er fårings-



automatene.

20 FOSSEKALLEN



modne og kan forsyne oss i noen år. Jeg håper vi
kommer i gang med en liknende ordning for laks
også.

Vi er på besøk ved A/S Settefiskanlegget Lun-
damo, noen mils vei sør for Trondheim, og kan ved
selvsyn beundre de vel 200 laksene man har satt
av til stamfisk her. I løpet av 11/2 måneds f 6ring har
de lagt mer enn en tredjedel til sin lengde. Senstad
er tydelig fornøyd over denne utviklingen, og det er
ikke fritt for at «fosterfar», bestyrer  Arne Mathisen,
har vanskelig for å skjule sin stolthet over «avkom-
met».

Om noen år er det kanskje disse 200 som vil stå
bak anleggets forventede produksjon på ca. 120 000
smolt. Ifølge vår nyervervede viten er smolt fagut-
trykket for utvandringsferdige lakseunger, ca. 16 cm
lange. Som regel vil de da etter klekking ha tilbrakt
to somre og to vintre i et av de mange bassengene.
Her har framtidens røkelaks gjennom fåringsauto-
matene fått et tørrfår som bl. a. består av fiskemel
(det er av sine egne man skal ha det)! Mathisen er
glad for at man nå etter hvert slipper å fôre på den
gamle måten med lever, milt, fisk osv., slik som
han har vært vant til fra anlegget startet opp i 1950.
Den gang var det Trondheim Omland Fiskeadmini-




strasjon og Trondhjems Fiskeriselskab som hadde
anlegget. I dag er det flere interessenter i tillegg,
nemlig Norges vassdrags- og Elektrisitetsvesen,
Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk, Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk, Trondheim Elektrisitetsverk og
A/S Svorka Kraftselskap.

Smolten utsettes i elver hvor selve produksjonen
er nedsatt på grunn av vassdragsregulering, og er-
statter på denne måten elvenes produksjon. Det be-
tyr i realiteten først og fremst at bestanden i sjøen
blir holdt ved like, men der hvor det er gode opp-
gangsmuligheter i elvene, kommer det også disse til
gode.

Av Lundamo-smolten er det i 1966 satt ut
15 000 stk. i Rana-elven, 23 000 i Bævra, 23 000 i
Surna, noen i Sandvikselva — ja, i det hele må en
si at de 16 cm lange laksene fra Mathisens bassenger
har fått tildelt varierte jaktmarker. Vi får håpe de
trives. Kanskje vil vi selv igjen en gang la ufornuf-
ten råde og gjøre det nødvendige innhugg i lomme-
boken, slik at vi kan få en skive av denne edle fis-
ken på middagsbordet.
Morioa med å hale fisken på land, får vi vel avskrive
det er tross alt en grense for vår optimisme.

Informasjonskonsulenten.

Kurs og reiser
Fagsjef Age Hjelm-Hansen, VV, og overingeniør

Olav S. Nedenes og cand. real. Bjørn Bergmann-
Paulsen, VVV, har deltatt i 3rd International Con-
ference on Water Pollution Research i München 5.—
9. september d. å.

Konsulent Arthur Fleisje, VVV, har deltatt i kurs
vedrørende avløpsvann ved Bayerischen Biolo-
gischen Versuchsanstalt i München 3. - 7. oktober
d. å.

Fagsjef Age Iljelm-Hansen, VV, og overingeniør
Olav S. Nedenes, VVV, har deltatt som norske re-
presentanter ved 3dje Nordiske Vattenvårdsmøte
25.-26. oktober d. å., som ble holdt i Oslo i NVE's
administrasj onsbygg.

Overingeniør Olav S. Nedenes, VVV, er av Kom-
munaldepartementet oppnevnt som medlem av Ar-
beidsutvalget for vann- og kloakkspørsmål under
Østlandskomiteens sekretariat.

SMÅNYTT
FRA
GLOMFJORD KRAFTVERK

Grunnarbeidene for gondolbanen i Fykandalen går
videre, og man er nå ferdig med de to mastfunda-
mentene på toppen, opplyser driftsbestyrer  Helmen
til Glomfjordposten. Man holder nå på med fun-
damentene for nedre stasjon, så noen form for mon-
teringsarbeider er ennå ikke kommet i gang.

Aleggsarbeidene på kraftstasjonsområdet, hvor det
bygges nytt administrasjonsbygg m. m. går også
greit.

Kurs for
bedriftsavis
redaktører

Norske bedriftsavisers redaktørklubb heldt da-
gane 17. og 18. oktober kurs for medlemane sine på
Voksenåsen. Som vanleg på slike kurs og møte i
denne klubben var der gjester frå liknande klubbar
i Sverike og Danmark.

Emna på kurset var «Redaktørens praktiske pro-
blemer». Vi bedømmer og kritiserer vårt blad sam-
men med tegneren Kai Øvre. «Hvorfor må redaktø-
ren fornye seg? Nye metoder og midler», ved kon-
sulent H. Nissen-Lie og til slutt mandag. «Bedrifts-
aviser over landegrensene. De nordiske gjester har
ordet.»

Tirsdag tok til med «Hva er redaktøren verd?
Stilling og status innen bedriften». Innleiding til dis-
kusjon ved Erling Stenrød, formann i Redaktør-
klubben, personalsjef Paul Johansen frå Tandberg
Radiofabrikk A/S, og dir. Skedsmo frå Narvesens
Kioskkompani. Etter innleidinga var det ordskifte.
Neste emne var PR for redaktøren ved PR konsu-
lent Egil Tresselt. Her og med diskusjon. Til slutt
var det so oppsumering og avslutning av kurset.
«Hva mener kursdeltakerne om kurset?»

Då det etter dei fleste av foredraga var gruppe-
arbeid og ordskifte so var det ikkje lett å halde
timeplanen. Om lag 40 stk, var på kurset og det var
mykje interessant å høyre.

Noko som gjekk igjen frå mange som hadde ordet
var at redaktøren skulle vere dei tilsette sin mann
vis å vis leidinga og leidinga sin mann i tilhøve til
dei tilsette. Han måtte ikkje vere redd for å la kri-
dkk kome til orde, men vere varsom so han ikkje
3kada verksemda.

S. N.
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Driftstyrar Warloe er fødd i
Norderhov på garden Vaker  i  1927.
Han tok artium ved Ringerike
Høyere skole i Hønefoss i 1945.
Eksamen frå NTH er frå 1950 og
han har gått ved elektroavdelinga.
Etter å ha tent verneplikta vart
Warloe tilsett ved Kraftverksav-
delinga i Oslo. Frå 1. januar 1955
har han vore ved Aura kraftverk,
driftstyrar sidan 1961.

«Har du nokon hobbi då?» «Jo
jeg er gla i å ta fjellturer og i 


....ø - •.....--

fjellet går jeg sommer og vinter.
Fjella omkring Sunndalsøra og i
de tilgrensende fjellområder Troll-
heimen og Dovrefjell byr på ene-
stående muligheter.» «Huslyden
kor stor er den?» «Kone og et
barn, en gutt på ca. ett år. Kona
er fra Moss. Vi trives riktig godt
på grunn av gode bolig- og ar-
beidsforhold, gode naboer og ven-
ner, mye vakker natur.»

S. N.

*

Drifisstyrar Warloe

*

Statsstønad til elektrisitetsforsyninga

For tredeve år sidan var det ei etterrøking i gang
for å sjå kor mange det var her i landet som ikkje
hadde elektrisk kraft. Ein kom då til at det var om
lag 700 000 menneskje, og det vart sett i gang ar-
beid med planlegging og utbygging av el.forsyninga
og korleis den skulle finansierast. Det vart i stor
mon gjeve statsstønad for å føre fram elektrisk
kraft til dei som endå ikkje hadde slik forsyning.
I  krigstida var det lite å få av alt slag materiell til
dette, so då var det ikkje so mange nye som fekk
straum kvart år.  I  dei første åra etter krigen var
det og slike vanskar, men so skaut arbeidet fart. Det
året talet på nye som fekk straum var høgast var
det oppe i om lag 50 000 menneskje. Siste åra har
det vore små tal soleis. Talet på dei som endå ikkje
har straum minkar likevel jamt og kostnadene pr.
husstand og person veks. Vi er no snart «ved vegs
ende». Statsstønadskontoret i Eldirektoratet har dei
siste åra prøvd å få ei best mogleg oversyn over kor
mange som ennå var uten elkraftforsyning og som
ikkje har fått statsstønad til slik forsyning. På
grunnlag av dei siste oppgåver som er innhenta og
kva ein ellers har registrert, skulle no talet vera som
tabellen her viser.

Samandrag.




Søkt st.
Husst. Pers.

I alt
Husst.Pers.

Østfold 	 3 12 22 58
Akershus 	 7 15 38 108
Hedmark 	 10 32 64 203
Oppland 	 5 19 25 62
Buskerud 	 20 69 32 102
Vestfold 	




10 24
Telemark 	 2 6 53 123
Aust-Agder 	 2 7 39 89
Vest-Agder 	 3 12 49 102
Rogaland 	




35 86
Hordaland 	 3




44 86
Sogn og Fjordane 	 2 10 7 22
Møre og Romsdal 	




13 30
Sør-Trøndelag 	 2 14 31 87
Nord-Trøndelag 	 20 83 27 106
Nordland 	 52 188 155 519
Troms 	 44 179 56 227
Finnmark 	 55 213 155 609

Sum heile landet 	 230 859 855 2 643

Kontoret har og sett opp ein tabell som syner kor
mange det er i kvart herad som ikkje har straum.
Etter denne er det i Sør-Noreg, Sør-Odal som har
flest uforsynte, 21 husstand og 71 menneskje. Dei
herad i Nord-Noreg som har flest uforsynte er Kara-
sjok, 21 husstand med 144 menneskje og Kautokeino,
27 husstand med 139 menneskje.

Siste åra er det blitt utdelt statsstønad for å hjelpe

til å få ei betre elektrisitetsforsyning der ho er alt-
for dårleg, og det er den mange stader. Linjene har
for små dimensjonar, det er bruka uimpregnerte
stolpar og ofte er det for lange lågspenningslinjer
Eit kraftlag har til dømes 7700 uimpregnerte stolpar
som må skiftast ut på kort tid. So her er store opp-
gåver å løyse.

S N
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AURA KRAFTVERK OG ALUMINIUMSVERKET

PÅ SUNNDALSØRA

UtendØrsanlegget.

Aura kraftverk kom i drift med
det første aggregatet den 18. ok-
tober 1953 og tok opp leveringen
til ledningsnettet.  I  februar 1954
ble Aluminiumverket på Sunn-
dalsøra tilknyttet, og elektrolyse-
ovnene kom i drift i begynnelsen
av mars. Ferdig utbygd kunne
Aura smykke seg med tittelen
«Norges største kraftverk» inntil
Tokke ble ferdig.

Et tilbakeblikk på driften i de
passerte 13 år, byr på mange in-
teressante trekk. En kan ikke
unngå å komme inn på de første
driftsårs minimale magasinbe-
holdninger, med rasjonering av
kraft for samkjøringsnettet og for
Auras største avtaker, A/S Ardal
og Sunndal verk. Til og med
gratisavtakere og Auras egne an-
satte fikk føle rasjoneringen vin-
teren 1954/55. Ett år senere,
våren 1956, så det ut til at Auras
magasiner ville tømmes helt og
nå null på selve nasjonaldagen
17. mai. Heldigvis kom snøsmelt-
ingen noen dager før og forhindret
dette.

For driftsfolkene har det ikke
manglet på dramatikk i form av
driftsforstyrrelser. I denne for-
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bindelse kan nevnes de kraftige
kortslutninger på linjene til Alu-
miniumsverket som nordvestvin-
den har klart å få til, første gang
i januar 1958. Inne på fjellet har
den motsatte vindretning, sør-
østen, forårsaket skade på Aursjø-
dam.men ved å kaste store  vann-
mengder over  damkronen høsten
1964. Saltbelegg på linjer, kort-
slutning i generatorer, skovlbrudd
og mye annet kunne også nevnes.

Disse forhold har likevel bare i
liten grad influert på produksjo-
nen fra Aura, som siden idriftset-
teLsen har betydd et vesentlig bi-
drag til samkjøringsområdets sam-
lede produksjon.

Aluminiumverket avtar en stor
del av Auras produksjon, og i de
nærmeste årene framover vil le-
veringen til A/S Ardal og Sunn-
dal verk øke ytterligere. Linjefor-
bindelsene vil bli forsterket slik at
en selv med det økte uttak får
bedre reserve og bedre muligheter
til å utnytte Auras magasiner og
samkjøringsnettets leveringsmu-
ligheter. Tekniske forbedringer vil
gjøre aluminiumdriften til en om
mulig enda jevnere og behageli-
gere belastning.

Karsten Johan Warloe.
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logien. Har man begynt i statstjenesten med en universi-
tets- eller høyskoleutdannelse bak seg, betyr det bare 20
år senere at man ligger 20 år etter i utvikling. For tiden
strever spesialistene med å holde seg å jour ved å studere
litteratur, men mengden av litteratur er allerede større enn
en travel mann kan klare, og den øker hurtig. Det blir
således behov for opplæring og videreopplæring, og alle
statens institusjoner må forberede seg på å påta seg denne
oppgaven når dette blir nødvendig.

Frerntiden — og opplæring
av statstienestemenn

Tendensen til hurtig forandring i ytre omstendigheter,
i teknikk og i organisasjon, synes å ville fortsette og til
og med øke, heter det i en artikkel i siste nummer av
Administrasj onsnytt.

Dette innebærer at hverken den som begynner i stats-
tjenesten med tanke på å bli der i 30-40 år framover,
eller hans sjef, kan vite hvilke arbeidsoppgaver som kan
bli aktuelle i et så stort tidsrom. Fortsatt opplæring kom-
mer til å bli like nødvendig for spesialisten som for alle
andre grupper tjenestemenn, fordi framgangens fart vil
bli bestemt av hastigheten i utviklingen innenfor tekno-

Statens Personaldirektoratet
utgir brosjyre

«Ny i statens tjeneste» heter en brosjyre som nylig er
utgitt av Personaldirektoratet.

Underdirektør Saastad i Lønns- og prisdepartementets
juridisk-administrative avdeling sier til Administrasjons-
nytt at man lenge har vært klar over at det forelå et stort
behov for en orientering til nyansatte. Hittil har det vært
mer tilfeldig hvordan man er blitt introdusert i de for-
skj ellige institusj onene. Den introduksjonsbrosjyren som
nå foreligger, vil på den ene side gi de nyansatte en hel
rekke nødvendige opplysninger — samtidig som den er
ment å skulle være et hyggelig velkommen.

Frå Administrasjonsnytt.

Nytilsatte:
Ask edal, Gunn
Bakken, Magnus
Bergerøy, Roar
Brekke, Ola
Brænne, Mabel
Dahl, Erling
Eriksen, Edith
Eriksen, Erik S.
Hansen, Aud M.
Henriksen, Jørgine
Ilebekk, Anne E.
Johnsen, Turi
Kristensen, Kate
Larsen, Jens R.
Larsen, Liv
Lyftingsmo Trond
Myrland, Gunnar
Rugsveen, Liy
Sagen, Gumfor
Støren, G d
Sæbø, Rar
Tan , Paula

aje, Geir
Ødeg-ård, Enok

"3'
dt' Jorunn

Andreassen,  Arne
Andreassen, Randi
Bjerkeli, Anne
Eklund, Algot
Foyn, Svend
Fløtre, Jonfin
Gravir, Torbjørg
Hagen, Torleif

Kontorass. II
Sekretær  II
Avd.ing. II
Avd.ing I
Sentralb.betj. I
Avd.ing. I
Kontorass. II
Kontorfullm. I
Kontorass.  II
Maskinbokh.
Kontorass.  II
Kontorfullm.  II
Kontorass.  II
Konstruktør III
Kontorass. II
Utsk.kandidat
Ledn.formann
Kontorass. fl
Kontorass. II
Kontorass. I
Utsk.kandidat
Maskinbokh,
Betjent
Avd.ing. I
Kontorass. II

Kontorfullm. I
Kont.flm. i særkl
Kontorfullm.  II
Maskinm.ass.
Siv.forsv.leder
Avd.ing. I
Kontorfullm. II
Konstruktør I

SK
AA
ET 4
Vik-anl.
AA
SB
EA
SI
AE
Tokke-anl.
ET 3
AA
AA
VF
SI
VF
Vestl.-verkene
VH
AA
EA
SB
Rana-anl.
AA
EK
VK

AA
ET 5
AA
Aura-Verkene
SD
SB
AA
Tokke-verkene

Hansen, Bjørn K.
Hansen, Liv
Helland, Fritjof
Helmen, Aadne
Hjerpb akk, Turid
Husby, Nils
Jordheim, Alf
Jørgensen, Kåre
Jørnlo, Gerd
Knutsen, Anny
Kristiansen, Alfred
Kristiansen, Trygve
Langkås, Per
Nilsen, Henry
Orro, Randi
Ruud, Alf
Ræstad, Karsten
Skaug, Håkon
Steen, Ole J.
Tveit, Jon
Viken, Harald
øxning, Per
Aarhus, Ingar

Fratredelse:
Berg, Einar
Bergskås, Olav
Brattebø, Alf
Fogelstrøm, Kjell
Faanes, Turid
Høyer, Rolf
Johnsen, Per A.
Lind, Jarle
Lindland, Jostein
Markussen, Magnor
Nielsen, Anders Kr.
Nilsen, Gunnar
Paulsen, Anne E.
Pracek, Britt
Stelen, Halvor
Styrvold, Frans
Taraldsen, Toralf
Vinsrygg, Arne
Wiger, øystein
Østgård, Sigurd

Avd.ing. I
Kontorfullm. I
Konsulent I
Driftsbestyrer
Mask.bokholder
Maskinm.ass.
Konstruktør  II
Avd.ing. I
Sekretær II
Mask.bokh older
Maskinm.ass.
Oppsynsm  I
Sekretær I
Avd.ing.  II
Kontorfullm. I
Sekretær I
Avd.ing. I
Avd.ing. II
Avd.ing. II
0.ing.  II
Konstruktør  III
Sekretær  II
Avd.ing. I

Avd.ing. I
Oppsynsmann  II
aing.  II
El.reparatør
Programmerer
Avd.ing. I
Maskinm.ass.
Konstruktør II
Mask.bokholder
Oppsynsm  II
Avd.ing.I
Konstruktør II
Kontorass.  I
Kontorass. I
Opsynsmann  I
Avd.ing.  II
Oppsynsmann I
Avd.ing. I
Konstruktør  II
ELmaskinist

ET 3
ET  6
VF
Gl.fj. Kr.v.
Rana-anleggene
Aura-verkene
SB
ET I
AP
Rana-anleggene
Rana-verkene
Rana-anleggene
SR
SS
VK
Aura-anleggene
SE
SE
Aura-verkene
EE
VH
SR-Rana
ET 2

Tokke-anl.
Tokke-anl.
SD
Østl.overf.
AE
SB
Rana-verkene
Innset-anl.
AA
Vik-anl.
ET 4
Innset-anl.
SK
VK
Innset-anl.
ESS
Tokke-anl.
ET 5
Vik-anL
Kanstadbotn

NVE's PERSONALE
Endringer i 3. kvarkil 1966

Avansement og opprykk:

Aktietrykkeriet - Oslo, 1966


