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Bare 55 år gammel har generaldirektør
Halvard Roald p. g. a. sviktende helse
trukket seg tilbake fra sin stilling som øverste leder for NVE. For en så aktiv
og levende personlighet
som Halvard Roald må det føles ekstra vondt å legge
inn årene så tidlig, og midt inne i en periode med mange utfordringer
og problemer for denne etaten som har et så vidtfavnende
virkefelt.
Halvard Roald tok eksamen ved NTH i 1937, arbeidet flere år som sekretær i
Handelsdepartementets
industrikontor,
ble byråsjef i Industridirektoratet
fra
1945 og statssekretær
i Industridepartementet
fra 1951. I desember 1954, altså
for drøye 13 år siden, ble han direktør ved Hovedstyret
for NVE.
Det skulle snart vise seg at han kom til å sette et sterkt
han ville sette alle sine krefer inn i arbeidet.

preg på etaten, og at

Gjennom sin deltakelse som sekretær i organisasjonskomWen
for NVE av mai
1956 fikk han være med på arbeidet med å finne fram til det organisasjonsmønster som etaten har i dag. Og han fikk også da han i 1960 overtok som
generaldirektør,
hovedansvaret
for gjennomføringen
av det nye opplegg.
Det var ingen lett oppgave han sto overfor som generaldirektør
for NVE. Samtidig med endringen av hele etatens organisasjon var det en rivende utvikling som stadig stilte NVE overfor nye oppgaver og utfordringer.
Halvard Roald
tenkte aldri på å spare seg selv. Med en uoppslitelig energi ga han seg i kast
med problemene,
og han hadde en egen evne til å finne positive løsninger selv
i de vanskeligste
situasjoner. Overfor sine medarbeidere
var han alltid vennlig, og vi som har hatt nær kontakt med ham i det daglige, vet hvilke usedvanlig gode

meneskelige

egenskaper

han

er i besittelse

av.

Generaldirektør
Halvard Roa/d var bl. a. etatens representant
i Utvalget for
kraftkrevende
industri,
han var medlem av Kraftfinansieringsutvalget,
formann i styret for Sira-Kvina
Kraftselskap,
medlem av styret for Røldal-Suldal
Kraft A/S, medlem av styret for kraftverkene
for øvre Namsen, medlem av
Den norske komW
for verdenskraftkonferanser
og han representerte
ellers
NVE ved en rekke internasjonale
konferanser
og forhandlinger.
Jeg vil gjerne,
samarbeidet
og
ligger i å koble
legr ønsker deg

både på egne og etatens vegne, takke deg Halvard Roald for
for innsatsen. Jeg håper at du nå vil ta den hvile som det
av med personlige innteresser, og jeg og alle dine andre kolgod bedring.
H. W. Bjerkebo.

Kjære kolleger!
Jeg har hatt mange rike arbeidsår i
NVE i en periode med stadig økende
virksomhet.
Men så skulle altså sviktende helse gjøre det nødvendig for meg
å søke avskjed allerede nå. Det var en
tung beslutning å ta, men noen annen
brukbar løsning fantes ikke. Når jeg nå
ser tilbake på den tiden jeg har vært i
etaten, har jeg mest gode minner, men
også en fØlelse av at det er så mye
ugjort som jeg gjerne skulle vært med
på å gjennomføre.
Da jeg kom til NVE fra Industridepartementet i desember 1954 som direktør
ved Hovedstyret,
var jeg heldig stillet
på mange måter. Jeg hadde på den ene
siden godt kjennskap til etaten fra mitt
virke
i Industridepartementet
siden
1945, og jeg fikk som sjef generaldirektør, professor
Fredrik Vogt. Med sin
store dyktighet hadde han i en voldsom
utviklingsperiode
maktet å legge alt til
rette på en måte som gjorde det mye
lettere for meg da jeg i 1960 overtok
generaldirektørstillingen
etter ham.
Men f Ør dette hadde det jo skjedd mye.
Jeg var fra 1956 med som sekretær i det
utvalg som utredet NVE's framtidige
målsetting
og organisasjon.
Innstillingen forelå i 1958, og senere b/e det
altså min oppgave som generaldirektør
å få gjennomført
i praksis det nye opplegg som Stortinget
vedtok i 1960.
I 1957 var jeg blitt formann for plankomiten
for en administrasjonsbygning for NVE, og dette at vi i 1964 kun-

ne flytte fra trange, uhensiktsmessige
lokaler spredt på flere steder og inn i
nybygget, er noe jeg ser tilbake på med
spesiell glede.
Det har i disse årene vært en stadig
økende arbeidsmengcle
på cale felter
NVE's virksomhet
spenner over. Som
generaldirektør
har det i svært mange
tilfeller vært min oppgave å formidle
kontakten
med andre institusjoner
og
personer
både i inn- og utland. Det
har nok vært uenighet om måten å lØse
problemene på mange ganger, men jeg
kan likevel si at drøftelser og forhandlinger har funnet sted i en god atmosfære. Det har bidratt til å gjøre arbeidet lettere både for meg personlig og
etaten som helhet. For dette vil jeg
gjerne takke — og jeg ber mine kolleger i etaten være med på å bringe denne takk ut til alle dem som jeg ikke
når gjennom «Fossekallen».
Til mine kjære kolleger i NVE vil jeg
gjerne si at stillingen som generaldirektør dessverre aldri har gitt meg anledning til å komme i kontakt med alle
slik som jeg så gjerne skulle ønsket det
var mulig. Også denne gang må jeg
nøye meg med å benytte «Fossekallen»
for å rette en hjertelig og oppriktig følt
takk til hver enkelt arbeider og funksjonær, ute i distriktene
og ved hovedkontoret, for god etatsånd, for vilje til
innsats, og for et samarbeid som jeg
bare ser tilbake på med glede. Jeg Ønsker dere alle, og etaten lykke til i tiden framover.
Halvard Roald.
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SYTTIÅR
Overingeniør
Ødegård fylte den
18. februar
70 år, og fratrådte
sin stilling som anleggsleder
ved
Tokke-anleggene
ved utgangen av
samme måned. Han avsluttet
da
en sammenhengende
tjeneste
Staten på 47 år, hvorav 27 år ved
NSB og 20 år ved NVE.
I de 20 årene i NVE har han
vært anleggsleder
ved Aura-anleggene ca. 8 år og resten, 12 år,
ved Tokke-anleggene.
Det blir således ganske mange
av oss her i S som i årenes løp
har vært Ødegårds medarbeidere
i en eller annen form, og jeg tror
at jeg på vegne av alle oss kan si
at vi har bare lyse minner fra den
tid vi hadde den glede å arbeide
sammen med ham.
Når Ødegård
nå slutter
ved
NVE's anlegg kan man vel si at
det er begynnelsen
på et generasjonsskifte som nå tar til, idet han
var den første av oss anleggsledere som gjennomgikk
de harde
20- og 30-årene, som nå går over
i pensjonistenes
rekker. Han har
gått gjennom alle faser innen Statens anleggsdrift
fra de første
kummerlige
år før krigen, til et-

terkrigsårene
da anleggsdriften
seilte i medvind.
Men Ødegård
fant seg imidlertid
godt tilrette
i anleggsmiljøet
uansett gode eller dårlige tider, og kan stå som
et godt eksempel
på hvordan
man ved å utnytte sine tidligere
erfaringer
kan innpasse disse til
samtidens høyt utviklede teknikk.
Her var det ikke spørsmål om at
slik gjorde vi det før, men her
har vi redskapen og da gjelder det
å bruke den på beste måte. Han
var alltid ute etter tunnelmeter,
flest mulig tunnelmeter
på kortest
mulig tid, og i løpet av sine 20 år
er det jo blitt endel av dem også.
Ødegård kunne når det var påkrevet
sette opp en streng
og
myndig mine, men vi ,som kjente
ham visste at bak denne strenge
fasade skjulte det seg en annen
Ødegård, den hyggelige, joviale og
uhyre rettskafne
karakter som vi
alle etter hvert satte stor pris på.
Vi visste alle at det som alltid lå
i hans tanker var sine medarbeideres ve og vel, og dette er noe
vi alle vil minnes når vi ser tilbake
på vårt
samarbeid
med
Ødegård.

Ved ei tilstelling
på Tokke fekk
gaard Kongens
fortjenestmedalje.
har han den på.

ØdeHer

Vi ønsker ham mange riktig
gode og hyggelige
år framover
hvor han i fullt mon, sammen med
familien, kan dyrke sine hobbies
— jakt, fiske og hagestell.
Bygningsjef
William Greve.

Ny
generaldirektør
Som generaldirektør
dragsvesenet

etter

1 VassHalvard

Roald, er utnemd departementsråd Vidkunn

Hveding.

kjend

frå den tid han

var

i NVE

administrerande

Han

direktør.

Lukke til.
S N

«Fossekallen» nr. 3 1967 brakte bilder og reportasje fra byggingen av bølgeskjerm på Aursjøen. Denne er nå ferdig, og har vist
seg meget effektiv.
Vedlagte bilde viser bølgeskjermen
«i bruk» ved liten storm
tidlig i høst.
Kaa.
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FILEFJELL
REPRESENTATIVE
OMRÅDE
Avd.ing.
I mai 1964 nedsatte Det Kongelige Departement
for Industri og
Håndverk en komite for å komme
med forslag til program for norsk
deltakelse
i Den Internasjonale
Hydrologiske
Dekade, og å sørge
for en hensiktsmessig
gjennomføring av dette program. Den Internasjonale
Hydrologiske Dekade
(Det hydrologiske
10-år) administreres av UNESCO og hvert av
de 98 deltakerland
forplikter
seg
til å yde hydrologiske
data til en
Et
global hydrologisk kartlegging.
av hovedmålene er å kunne foreta
en detaljert beregning av jordens
vannbalanse.
Dekaden begynte 1. januar 1965,
men på grunn
av planlegging,
sene bevilgninger
og bygging av
diverse
måleutstyr,
kom Norge
først i gang med sine undersøkelser i løpet av 1966.
En av de viktigste opgavene var
å finne representative
felter hvor
en kunne gjøre undersøkelser
i ro
og fred, det vil si unngå reguleringer og andre forandringer
i geografien i løpet av disse 10 år. Et
representativt
område bør være
homogent når det gjelder de faktorer i naturen som påvirker hydrologien.
Foruten
NVE's
Hydrologiske
avdeling med sine undersøkelser
i avløp, grunnvann,
is, snø og
glasiologi, er ellers følgende institusjoner representert
med sine undersøkelser:
NGU, NIVA, Meteorologisk
Institutt,
NLH og NTH.
Hydrologisk
avdeling i NVE har
en sentral stilling i disse undersøkelsene, og dekadekomiteens
sekretariat
ble derfor etablert
ved
avdelingen.
Etter ønsker fra den norske komite og de nordiske land for øvrig,
ble et høyfjellsfelt
på Filefjell
valgt til et av de representative
felter. Dette felt svarte til de krav
som er nevnt ovenfor og har en
passende høyde, 915-1800 m. o. h.
Størrelsen,
155 km2, er også hensiktsmessig
for detaljstudier
av
vannbalansen.
Tvers gjennom feltet går helårsveg, og det er ingen planer om regulering av dette felt innen dekadens slutt i 1974. Planen for dette
felt er å måle nedbør, avløp, snømagasin,
grunnvann,
fordunstning, vannets kvalitet og en rekke

klimatologiske faktorer. Disse målingene skal skje kontinuerlig hele
dekaden, ved siden av en rekke
engangsundersøkelser
av topografi, vegetasjon,
jordbunn,
geologi og limnologi.
For at alle de nevnte undersøkelser skulle kunne utføres måtte
en gjøre en masse installasjoner.
En plan ble laget, befaringer
ble
foretatt, grunneiere
kontaktet
og
tillatelser
innhentet fra disse for
installasjoner
og bygging av forskjellig slag, og tilslutt og ikke
minst vesentlig,
ble penger bevilget.

B. Sletaune,

Hydrol.

avd.

Forutsetningen
for at et høyfjellsfelt som dette, med all slags
vær (ja — for et vær!), virkelig
kunne bli av verdi, med de tusener av målinger
og avlesninger
som skal til, var at den observatør som ble ansatt måtte være glad
i fjell og friluftsliv,
og ha stor
viljestyrke.
Vår observatør,
Harald Kruge, ser ut til å ha disse
egenskapene,
og han bor nå med
sin familie i en bolig som var det
første som ble bygd der oppe. Ved
boligen,
som står i 1000 m. o. h. er
det etablert en fullstendig
meteorologisk stasjon med daglige av-

Snøputen under montering.

k‹.
Filefjellfeltet,

øvre

Smeddalsvatn

sett Østover.
FOSSEKALLEN

5

F I LEFJELLFELTET

0.<?'

3

Krn

Observasjonsnett
pt 1. des. 1967

14.511
9512

limnigraf
V

1199

T

vannmerkeskala
nedbörmålet
totalisator
snötaksering

å
I

9-

1903

t

vanntemperatur

*
"

meteorolog isk
stasjon
sndpute

111, Fogernes

•

vannpröve,
kjemisk analyse

Åpne symboler betegner
planlagte observasjons•
steder

StS
(

lesninger
av nedbørmåler,
evaporimeter,
termometer,
solautograf, strålingsinstrumenter,
evapotranspirometer
og vindfløy. Vår
observatør sender «Met» til Oslo
3 ganger for dagen kl. 07.00 —
13.00 og 19.00. Når han er i felten,
midt på dagen, tar hans kone disse
observasjoner
og sender
«Met».
Foruten nedbørsmåleren
ved boligen har vi 5 stykker
som står
langs feltet øst-vest, og som leses
av daglig. Disse er satt opp et lite
stykke ut fra vegen og gjør det
mulig for observatøren
å bruke
bil. Planen er å få målt nedbøren
over hele feltet, noe som byr på
mange vanskeligheter.
I forbindelse med denne plan, har Meteorologisk
institutt
ført opp en
prototyp
av en totalisator
som
skal registrere
nedbøren
over et
lengre tidsrom uten tilsyn. Hvis
dette gir tilfredsstillende
resultat
skal 7 slike totalisatorer
settes
opp jevnt fordelt i feltet.
Observatøren
har ved siden av
sine mere lokale gjøremål, turer
på opptil 20-25 km, 2-3 ganger
i måneden, hvor han utfører diverse målinger
og avlesninger.
Observatøren
er utstyrt med radiosender slik at han er stadig i
kontakt
med observatørboligen.
Dessuten
har
Dekadekomiten
kjøpt hund, en schäfer som er en
god følgesvenn, den er godt dressert og er en meget god trekkhund.
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For å få en kontinuerlig
registrering av snømagasinet
gjør vi i
år, som de første i Norden, forsøk
med en mere avansert
metode:
snøputemetoden.
Dette er en rund
Neopren-(gummi)
pute som er ca.
4 m i diameter, fylt med sprit og
vann i forholdet
1:1. Denne står
i forbindelse
med et stigerør via
en slange. Når denne puten, som
flukter
med terrenget
omkring,
blir belastet med snø, blir så frostvesken presset opp i stigerøret.
Denne bevegelsen
blir registrert
av en limnigraf som er plassert på
toppen av stigerøret, hvor en da
får en registrering
av snøens
vanninnhold
i et partielt felt. Parallelt med dette forsøk, gjør vi
snømålinger
etter den konvensjonelle metode: sonderinger
i feltet
med veininger
i representative
punkter.
For registrering
av avløp er det
lagt ned et stort arbeid med oppsetting av over 20 vannmerker
i
nesten alle vann, og bygging av
fire limnigrafer med 3 store måledammer. Dessuten er det hittil foretatt ca. 150 vassføringsmålinger,
utført vesentlig av studenter. Måledambyggingen
var et meget vanskelig arbeid i det ulendte terreng
med fjell og myr, og med været

•
kanskje som den argeste motstander. Gode damsteder, generelt sett,
ligger som kjent ikke bestandig så
altfor gunstig til adkomstmessig,
og spesielt vanskelig er det jo når
måledammen er en for «liten sak»
til å lage en anleggsveg
til, og
dessuten er det strenge krav som
stilles til en måledam, så hvor som
helst kan de ikke bygges. Her
skal nevnes at maks. flom ved de
tre måledammene
er 16-20 m3/
sek, så omløpskanaler
og fangdammer
ble bygd etter
riktig
dambyggingsoppskrift.
Det hører
med til historien at den ene dammen og den tilhørende limnigrafkum, ble faktisk
bygd under
snøen, i hule. Transport,
boring
og graving, ble foretatt av tre forskjellige typer maskiner.
Ved hjelp av disse dammene
med «V-profil» og limnigraf, blir
vannføringen
registrert
kontinuerlig, og observatøren
kontrollerer
dem hver uke.
Problemet
med å få registrert
vannstanden
kontinuerlig
gj ennom vinteren med limnigraf, har
ofte vær vanskelig,
spesielt der
hvor elektrisk strøm ikke kan fø-

res fram. Nå ser det ut som vi har
løst dette problem på de steder
hvor vi har isolerte, og dype nok
kummer med hus. Vi leder nitrogen-gass ned i bunnen av kummen, slik at de boblene som går
til overflaten,
drar med seg det
varme bunnvannet,
og vi får på
denne måten en isfri overflate. På
Filefjell er det umulig å tenke på
elektrisk
strøm til limnigrafene,
så det var Nitrogen-metoden
velkommen.
Noen av de faktorer som i høy
grad bestemmer
de hydrologiske
forholdene i et nedbørfelt er geologi og vegetasjon. Filefjellet er et
typisk norsk høyfjellområde,
også
på den måten at den nakne berggrunn dominerer. Bare langs daldraget midt i feltet, ligger det løsavsetninger,
sand og grus i noen
mengde. Geologien, særlig kvartærgeologien,
vil bli kartlagt i løpet av dekaden. Kartleggingen
av
vegetasjonen
har allerede startet
med hjelp fra Norges Landbrukshøgskole.
Også trær
og andre
planter er konsentrert
i dalbunnen
hvor det er de beste forhold med
hensyn til grobunn og klima.
Som før nevnt skal vi ha tak i
vannets kvantitet,
men også dets

Frostdøla

måledam

og limnigraf.

kvalitet, så vannprøver
og temperaturmålinger
blir tatt med jevne
mellomrom
på faste steder omkring i feltet.
I det representative
område på
Filefjell, har en fått anledning til
å anvende de beste instrumenter
som vi i dag har til hydrologiske
undersøkelser.
Selv om slike undersøkelser
er meget vanskelig
å gjennomføre,
håper vi observa-

sjonene vil gi en bedre forståelse
av vannets kretsløp i slike områder. Endel av resultatene
kan så
tilpasses
og overføres
til andre
høyfjellsfelt.
Slike data kommer
til stor praktisk nytte for mange,
så som vegvesenet,
vassdragsvesenet og jernbanen.
Også vitenskapelig
vil pålitelige
tall over
vannets kretsløp være av svært
stor verdi.

FRÅDAMKONGRESS
OGSTUDIETUR
I TYRKIA
Avd.ing.
Organisasjonen
International
Commission
on
Large
Dams
(ICOLD) skipar til kongress kvart
3. år. I 1946 var Edinburgh møtestaden. Den 9. kongressen
vart
halden i år frå 4.-8. september i
Istanbul. Omlag 1000 utsendingar
møtte frå dei kring 60 medlemslanda. Frå Noreg kom pålag 20
deltakarar
og av desse var 4 her
frå Vassdragsvesenet,
nemleg fagsjef Greve og overing. Nilsen frå
Statskraftverka
og direktør Sperstad og underskrivne
frå Vassdragsdirektoratet.
Det tok oss berre ein dag med
fly via København og Tyskland å
koma til Istanbul. Lengre tid måtte
nok vikingane ha når dei drog så
langt av lei, men nå var både dei
og Myklagard
borte.
Istanbul er i dag ein storby på
2,3 mill, menneske og har uvanleg
mykje interessant
å by på både
av nytt og gamalt. Kongressbygningen høyrde til det tekniske uni-

Gunnar Solberg,

versitetet og låg i eit nyare strøk
på ein åsrygg ikkje langt frå hotell Hilton, der ein del av kongressdeltakarane
budde, men på
langt nær alle. Dei fleste var
spreidde på ymse hotell og sume
hadde til dels lang veg til møtelokalet. Mellom dei var Sperstad
på hotell Tarabya
og så nokre
stykke på hotell Harem på Asiasida av byen. Sjølv var eg heldig
med opphald på hotell Ciragan der
og professor Heggstad
frå NTH
var plassert. Ved Ciragan var det
digre murar med hagar innanfor
og ned mot Bosporus ruva ruinene frå det storslegne
palasset
Ciragan som brann i 1910. Pengemangel har hindra restaurering.
Me likte oss godt på Ciragan
og praktisk var det. Vekking slapp
ein for hanen gol kvar morgon.
Om han budde på sjølve hotellet
med sitt hønseharem fekk eg ikkje
oppspora, men langt unna kunne
det ikkje vera. A propos høns så

Damkontrollen

såg eg lite til egg, men hønsekjøt
med ris vart servert ofte. Ja, i
kjøtgryta skulle nok dei 3-4 buntane med levande dyr som vart
lempa inn i bagasjerommet
på ein
bil og køyrt av garde for kanskje
første, men siste gong.
På kongressen var i korte drag
desse emna oppe til drøfting:
Dammars
sikkerhet
med tanke
tiå fundamenta.
Mellombels
og
varig trygging mot flaum. Skadeutvikling og dammar i jordskjelvstrøk eller under andre uheldige
omstende.
Engelsk og fransk var dei offisielle språka og nytten ein har av
å høyra på innlegga er sjølvsagt i
i stor mun avhengig av språkkunnskapen
både til talar og lydar. Det var lagt ut hovudtelefonar slik at ein kunne få omsett
frå fransk til engelsk eller omvendt,
men sjenerande
skurrelydar gjorde at dei fleste heller
fort la frå seg heile telefongreia.
FOSSEKALLEN
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Møtesalen var luftig og god, men
prosjekteringsapparatet
som vart
nytta viste altfor små bilder slik
at teksten kom bort. Mange av
talarane
var tydeleg nervøse og
gløymde å tala gjennom mikrofonen. Kunsten
å ordleggja
seg
på eit framant mål var både og.
Ein japanar
som slutta innlegget sitt slik: «You must excuse my
very bad english» kunne gjort seg
til talsmann for mange. Dei engelskeller
fransktalande
har
store føremuner
på slike kongressar.
Tida til drøftingane
vart stundom knapp, og ordstyraren
måtte
ofte minne om taletida
og kom
med oppmoding om ikkje å snakka
snøggare enn stenografane
vann
skriva. Likevel er eg viss på at ein
franskmann
greidde
å setja ny
personleg rekord. Det var om å
gjera å få sagt det som segjast
skulle.
Nå får det vera nok om timelange møte, for ute skein sola. Det
gjorde ho forresten kvar dag, men
etter
soleglad
vart
det brått
myrkt. Kveldane vart likevel ikkje
stusslege for støtt var det noko å
gå på. Ein kveld var me den
tyrkiske regjering sine gjester på
universitetet,
neste kveld var det
invitasjon
til ballett i San Consert Hall der også opningshøgtida
vart halden. Etter den høgtidlege
opninga fekk me sjå eit feiande
program
med tyrkisk
folkedans.
Til Hilton vart me bedne både av
firmaet Atlas Copco og den nasjonale tyrkiske
damkomiteen
som
sto for kongressen og la opp studieturane
etterpå.
Gløymast
må
ikkje båtturen
på Bosporus som
helsa oss med voggande bylgjor
og svale vindar under ein myrk,
stjerneklår
himmel.
Ein tur til gamlebyen på vestsida av Galata bru lyt ein i det
minste ha. Her ligg både Sofiamoskeen og Den blå Moske, den
einaste i verda med seks minaretar. Like bortanfor var dei overbygde basarane der varer og pengar fort skifter eigar. Dei fleste
var nok innom der og kunne vel
etterpå syngja som Prøysen i visa
«. . . og mange har je nare og
mange nare meg».
Prisane kunne vera nokså variable i Istanbul. Serleg gjaldt det
drosjetakstane
og det tryggaste
var å avtale prisen på førehand.
Eit smart system hadde dei med
dolmus, ein slags kollektiv drosje.
Dei gjekk i hovudgatane
og føra-

8

FOSSEKALLEN

rane brukte hornet vederstyggeleg, stogga på faste haldeplasser
for å setja av og ta med nye passasjerarar
så lenge det var plass
og vel så det. Det var rimelege
farkostar
å nytte såsant ein var
så heldig at dei gjekk i den lei ein
etla seg. Føraren ropte ut køyreruta, men det var ikkje alltid lett
å oppfatta for ein framand.
I gamlebyen
finn ein og Topkapi Sarayi som eingong var residens for sultanen, nå museum.
Topkapi hyser ei rekkje verdifulle klenodier og rikdomar. Sultanens bodstikker i sylv med sirlege inskripsjonar
var utstilte. Det
var ei for kvar kone. Her var verdens største samling av kinesisk
porselen. Omvisaren sa at det var
laga porselen som reagerte på gift.
Var det gift i maten brast fatet i
stykker. Det vart ikkje demonstrert for oss. Derimot såg me den
største kjende smaragd og den 3.
største
diamant.
Relikvier
som
eine handa og armen pluss eit
brot av hjerneskallen
til døyparen
Johannes låg i ein monter. Elles
var der ei mengd med ting i gedigent gull, prydde med edelsteinar.
Men

like

utanfor

i bakkehellinga

mot sjøen levde folk
mildt sagt
— i tronge kår. Eg var glad det
var høglys dag (sundag)
då eg
gjekk der, for eg var åleine.
Kongressdagane
var omme og
studieturane
kring i landet tok
til. Alle fire frå Vassdragsvesenet
kom på tur C — ei gruppe som i
alt talde 75 personar frå så ymse
land. Det vart nytta bussar, men
fly på dei lengste strekningane.
Første
dag og etappe var med
buss frå Istanbul til Ankara med
avstikkar
bort til Hasanlar
dam.
Det var umåteleg interessant
å få
reisa gjennom
Tyrkia
som har
eit skiftande landskap med skog
og grøne dalbotnar,
til dømes
utanfor
Istanbul.
Men det me
nordbuar vil minnast best var dei
vidstrakte grå og brunsvidde viddene — serleg i høglandet — der
vegetasjonen
var sparsom.
Her
gjekk gjetarane med dyreflokkane
sine, helst i nærleiken
av eit
skyggefullt
tre, og så dukka det
stundom opp ein landsby der folket budde.
Første dammen me såg på turen var ved Hasanlar. Her vert det
bygt ein 70 m høg steinfyllingsdam. Hovudfyremålet
er irrigasjon
og flaumkontroll.
Førebels
var
det utført lite av dammen, men
lell hadde dei fått planert ut det

eine massetaket til fotballplass og
reist målstengene. Det var sundag,
men heldigvis ingen fotballkamp.
Dei som har fylgt med i avisene i
haust vil vita at det kan gå ekstra
hardt for seg i Tyrkia under slike
oppgj er.
Basen mellom
dammane
var
Keban dam under bygging langt
aust i landet. Etter nære på 2 timars flyreise frå Ankara til Malatya gjekk ferda derifrå vidare
17 mil med buss fram til damplassen. Keban er og for det meste ein
steinfyllingsdam
og imponerte
med sine veldige
dimensjonar.
Han kjem til å ruve 163 m over
elvelægjet,
men 207 m frå botn
av fundamenta,
og vil skapa ein
innsjø 12,5 mil lang. Magasinet
vert på 31 km3 og det svarar
nesten til summen av alle norske
magasin pr. i dag. Omløpstunnelen
(det var 2 stk.) hadde ei høgd på
16 m.
Det skal installerast
i alt 8 aggregat med samla yting 1240 MW
i kraftstasjonen
ved damfoten.
Kostnaden vert den nette sum av
200 mill, dollar utan og 325 mill.
dollar med overføringslinjene.
Utbygginga kostar såleis bortimot 20
og 32,5 øre pr. kW-time, men viktigast er her som så ofte elles i
Tyrkia, vatn og atter vatn til alt
som kan leve og gro. Det var amerikanske konsulentar
for dammen
som vart bygd av eit fransk-italiensk konsortium.
Mange
problem
knyter
seg
sjølvsagt til eit slikt prosjekt. Elva
som dammen
skal temja heiter
Firat i Tyrkia og det er det same
som Eufrat, og ho renn som kjent
inn i Syria. For å kunna regulere
elva måtte det ei semje til med
Syria og den går m. a. ut på at
det til ei kvar tid lyt gå minst
400 m3/sek forbi dammen.
I dalføra innanfor bur det over
1000 menneske.
Dei får oppgjerd
etter
takst.
Så lyt dei forlata
heimane sine, ta vandringstaven
i hand, og sjølve syta for å skaffa
seg ein ny tilhaldstad.
Her som
ellers ved utbygging
gjeld den
ting at ein kan ikkje få både i
pose og sekk. Visse ulemper fylgjer i det gode sitt fotefar. Om
inngrepet
og magasinet
ved Keban er av ein slik storleik at det
vil influera på verlaget eller skipla
anna i den lokale natur får framtida svara på.
Porsuk
dam var den einaste
ferdige dammen me fekk sjå, men

her var og arbeid igang då han
skulle påbyggjast
for å skaffa
større magasin.
Demningen
var
bygd berre med tanke på vatning
og var ein massivdam
i betong.
Det er den første dammen i Tyrkia
som blir påbygd, og vert på ein
måte eit eksperiment
for dei tyrkiske ingeniørane.
Ved Porsuk vil 3 bygder bli
nedsøkte og folket lyt flytta. Ein
av damingeniørane
kunne tenkja
seg at jorda kring Porsuk gjennomsnitleg
vart verdsett til 2000
T.L. pr. Ha. (10 000 m2). Det svarar til 16 øre for kvadratmeteren
då 1 tyrkisk lire var pålag 80 øre.
Det høyrest ikkje mykje ut, men
der var store vidder og ein lyt
hugse på kostnadsnivået
ellers i
landet. Ved Porsuk tente ein anleggsarbeidar
på 8 timar berre 20
—25 T.L. og betalte opptil 30 prosent i skatt og sosiale utloger vart
det sagt.
Utslag av den billege arbeidskrafta
var f. eks. at dei drog
ut brukte spikrar, og samla dei i
sekkjer for vidare bruk. Det skjer
neppe på ein norsk byggjeplass,
men heller ikkje den ting at kramkaren kjem til damfoten og byd til
salgs frukt og anna direkte på
eselryggen.
Tyrkia står, etter mitt skyn,
midt oppi ei rivande utvikling, ikkje minst når det gjeld utbygging
av vassdraga og har med dette for
augo etablert eit vassdragslaboratorium utanfor Ankara. Dei byggjer dette med tanke på morgondagen. Eit stort område på 570 mål
var avsett
til dette føremålet.
Store og gode bygningar var reiste her, men der var rikeleg plass
til fleire om det skulle melda seg
nye krav i framtida. Utstyret var
ennå på mange område mangelfullt og dei vantar fagfolk i fleire
greiner, men grunnlaget
for eit
godt og tidhøveleg
institutt
var
lagt. Av prøvene som var i sving
kan nemnast utforming
av overløpet på Keban dam.
Det kan bli for mykje med berre
fag. Slik tenkte nok vertsfolka
våre og, for midt uti studieturen
var det lagt inn to dagar med
berre
«kulturelt»
program.
Det
starta då me kom frå innlandet
til Izmir (det gamle Smyrna) ved
Egeerhavet.
Her vart det bading,
og spør om det smakte å få boltra
seg i krystalklårt,
salt havvatn på
22° C og deretter eit godt måltid
på badehotellet Tusand med utsyn
over land og sjø.

Hotell Hilton.

I dette området fekk me vitja
huset og staden der jomfru Maria
budde på sine gamle dagar. Det
var høgt og fritt langt oppe under
ein skogkledd ås. Staden vart først
funnen kring 1950. Nedanfor
på
slettene låg restene av dei gamle
byane Efesus. Det har vore fleire
Efesus då byen av ymse grunnar
(malaria)
har vore flytt. Frå eit
høgdedrag her kunne ein sjå ruinane etter det ein gong så herlege Artemistemplet
som Herostratos sette fyr på i året 356 f.
Kr. Ja, det var hans måte å te seg
på for å bli kjend og aldri gløymd.
Ikkje
minst
imponerte
byen
Pergamon
der utgravingane
tok
til i 1928. Det var berre å gje seg
over ved synet av restene av det
dei hadde makta å byggja lenge
før Kristus si tid. Her var svære
brulagde
gater
omkransa
med
digre søyler og monument,
ordna
kloakksystem
og vassleidningar
som delvis var istand den dag i
dag. Amfiteatret
i Pergamon
er
det brattaste ein veit om. Det har
plass til 15 000 personar og hadde
flyttbar
scene. Biblioteket
var
vide kjent og der hadde vore innpå
200 000 band. Ein av herskarane,
Antony,
brydde
seg ikkje
om
bøker. Då Cleopatra skreiv og ville
låna nokre, sende han rubb og
rake som gåve. Bøkene gjekk seinare opp i logar ved ein ildebrann
i Aleksandria.
Hospitalet
Asklepion bør nemnast. Her kunne ingen døy, og det sytte lækjarane
for. Var ein pasient dødssjuk, vart
han flytt til ein annan stad. Hovudterapien
var ved inspirasjon
og draum, urter og gytjebad, tea-

ter og tidtrøyte. Kommunikasjonskanalane
frå pasienten
i sjukeromet til lækj aren i andre høgda
kunne ein tydeleg sjå innbygde
i veggene.
Studieturen vart etter mitt skyn
ein fulltreffar.
Vår faste fylgjesvein på ferda var den unge, sjarmerande sivilingeniør
Ilkin Esen,
som var tilsett ved vassdragslaboratoriet i Ankara. Gløymast skal
heller ikkje Tandogan Altinözek,
guiden vår ved Efesus og Pergamon. Han var ingeniørstudent,
men var fast omvisar i sommartida. Tandogan hadde ei uvanleg
evne til å fortelja og gjera stoffet
levande.
Hotella som me tok inn på var
framifrå og det hende at det vart
skipa til serskild underhaldning
for oss som på Celik Palas Hotell
i Bursa. Her vart det synt fram
ein sverddans som tok pusten frå
nokon kvar. Dansen har tradisjon
attende
til 1315-1326
den tid
Burst var kringsett. Då dansa soldatane på bymurane.
Nå storma
folkeclansarar frå byen inn på podiet og gjekk på kvarandre
så det
gneistra i skjold og sverd. Det
var så realistisk
at dei som sat
nærast fann det rådelegast å flytta
unna. Applausen
dansarane
fekk
etterpå var teikn på at dette var
eit program utom det ein til vanleg får sjå.
Studieturen
tok også slutt og
siste samværet
var middagen og
overnatting
på Hilton i Istanbul.
Kongressopphaldet
vart
ei rik
oppleving
for deltakarane
som
sikkert vil fylgje interessert
med
i den vidare utbygging av landet.
FOSSEKALLEN
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Anleggsfolk
eg møttehausten
1967

Erling

Nilsen.

Erling Nilsen, bas på Akersvassdammen er trønder fødd på Ranheim, men flytta til Trondheim då
han var 11 år. Han reiste til sjøs
som 17-åring i 1936 og var heime
berre ein gong før han kom til
landet etter krigen i 1946. Han
reiste då til Alta og var med på
gjenreisingsarbeidet
der i 3 måneder og reiste so til sjøss att. I
1947 var han heime og arbeidde
på Liafossen kraftanlegg
eit halvt
års tid.
Sjøen drog, og Nilsen reiste so
med kystrutene
fram til 1950 og
tok då til på anlegget i Nedre Røssåga og har sidan med eit kort
avbrot vore i NVE, sidan 1962 ved
Ranaanlegget.
Nilsen har siste fire åra vore
representant
frå fagforeninga
i
Kulturutvalget
for Rana-anlegga.
Dette utvalet
femner
om heile
konsesjonsområdet
og har sett
det som si største
oppgåve
å
legge alt til rette for dei som
vil ha meir utdaning.
Dei har
dreve mykje med å hjelpe folk til
å ta kurs og gjeve stipend til
dette. Nilsen seier han ser dette
som svært viktig med den fart utviklinga har i dag og alt det nye
som kjem til på alle omkverve.

og friluftskafe før ho tog til i NVE.
På Reinfoss var ho vel to år og
kom so til messa på Selfors og har
vore her dei siste 3 åra. På denne
messa her ,er det for det meste
kontorfolk som har vore, men no
skal den leggjast ned og ho tel på
knappane om ho skal flytte over
til Hammern
messe ved Gruben
eller ho skal slutte.

Gunnar

På Akersvatn møtte og oppsynsmann Gunnar Mosti frå Saltdal,
han var i Korgen i 5 år, 1949 til
1956, og var so hjå Selmer i Mosjøen, i den tid arbeidde han og
på Hundøla som Midthelgeland
k.
1. bygde ut. I 1962 tok han so til
på Ranaanlegga
og i NVE att.
Før dette arbeidde han på NSB,
men han likar
seg best i NVE
og det er no hyggjeleg å høyre.
Han har arbeidd ved kraftstasjonen på Hammarn
og på Virvassdalen, Elvatn og Gluggvatt
i
Røssåga.

Kristian

Paula

Johansen.

Karoniusen.

Paula Karoniusen frå Vefsn tok
til som kokke på Reinfoss i 1962
og tykkjer ho har vore so kort tid
at det er ikkje stort å skrive om.
Mannen var anleggsarbeidar
og
då han døde var ho noko på hotell
10

Mosti.
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Kristian Johansen heiter ein av
sjåførane.
Han tok til i NVE i
1948 og dreiv første tida med stikking og grunnboring.
Johansen er
fødd i Moss, men voks opp på Hedmark. Første tida i arbeidslivet
var han gardsarbeidar.
Han kom
so på landbruksskule
og var so på
gartneri
i Oslo i 13 år før han

flytte til Korgen der kona var
fødd. På ein ferietur ‘dit i 1945
likte han seg so godt at dei fann
på å flytte
dit i 1946, der dei
kjøpte hus og dreiv kafe første
tida. Då han tok til på anlegget i
Korgen var det Guldvåg som var
sjef og sidan har det vore mange.
I 14 år køyrde Johansen lastebil,
men siste åra har han vore so
plaga av ryggen og køyrer no ein
folkevognbuss
med folk og varer.
Han har berre godt å seie om f olket her nord, her har vore ein god
stad å vera.

Karl

Lia.

Karl Lia køyrer lastebil og har
dreve med det i 14 år. Han er frå
Beiarn og kom til NVE då Terkelvatnet i Glomfjord vart regulert.
Dette var medan Hans Sperstad
var byggeleiar
der. Etter at den
utbygginga
var ferdig heldt han
fram i NVE og reiste til Korgen.
Her køyrde han rute mellom lageret i Korgen og Svartisanlegget,
seinare vart det køyring til Langvatn og no i det siste har det vore
mest til Virvassdal han har køyrt.
Eg spurde om han hadde noko
aning om 'kor mange kilometer
han hadde køyrt desse åra, men
det kunne han ikkje seie, men eit
år køyrde han iallfall 60 000 km,
og då blir det iallfall utruleg langt
på 14 år.

Søster

Hanne.

Søster Hanne let vel over helsetilstanden på anlegga. Det er ikkje
fårleg å ha dette arbeidet no. Det
er ikkje langt til lækjar her på
Mo og då blir det ikkje so tungt
ansvar. Det var noko verre då det
var mest 1000 mann på øvre anlegget i Røssåga og 5-6 mil til
lækjar på Hemnesberget.
Det var
mange store ulukker og når lækjaren budde so langt borte vart
det søster som måtte stå for førstehjelpa støtt, og det var mange
tunge stunder.
Her på Ranaanlegga
er so fint
eit bedriftslækjarkontor
at berre
det er ein stor ting, å få det so.

,

Bård

Kvamme.

Bård Kvamme er ein av oppog han er på stasynsmennene
på utløpstunnelen.
sjonsområdet
Kvamme er frå Olden i Nordfjord
og har hatt mange slags arbeid. I
og
unge år var han skyssgut
og
med hest
turistar
køyrde
i
Forbygningsavdelinga
kj erre.
NVE hadde mykje arbeid i gong i
arog om vinteren
Oldedalen
beidde han so der. På den tid var
det ingeniør Selmer som var sjef
og Sandal
på Vestlandskontoret
var oppsynsmann.
Etter å ha gått Elementærteknisk dagskole i OsIo var han ei
fylkes vegkort tid i Finnmark
vesen og arbeidde i Karasjok. Seinare tok han til i «Brente stenders
og arbeidde i fire år
regulering»
i Troms. I 1951 tok han so til i
NVE på Røssåga på Tustervassog har sidan hatt ardammen
beidsplassen sin NVE.

er
på Ranaaniegga
Kontorsjef
J. M. Dahl. Den første tida på anlegget var han kasserar og heldt
då til i Korgen. Dette arbeidet
hadde han frå 1949 til 1957 og
sidan då har han vore kontorsjef.
Dahl er frå Svolvær og arbeidde
i 18 år på kontoret til A/S Norske
Shell der. I fem år var han so kontorsjef hjå Sverdrup på Reine før
han tok til i NVE. Dahl trivst godt
på Mo, men det var no stillare og
so var det sjølvsagt reinare luft
i Korgen.
Ei tid i Korgen var det heile
1100 tilsette å halde greie på på
anlegga, i dag er det 600, so det
har minka mykje. Når det gjeld
har det
kontoradministrasjonen
desse åra.
vore store forandringar
har revolusjonert
Holkortsystemet
det er noko
heile arbeidsgangen,
heilt anna no enn første tida.

Olav
Roar

Anny

J. M. Dahl.

Grunnvoll.

Knutsen.

Anny Knutsen er frå Bjerka og
har vore på anlegget her i 10 år.
Første åra sat ho på sentralbordet
ovanfor Korgen. I
i Halvardalen
1962 flytta ho so til lønningskontoret i Korgen. Då dette kontoret
vart flytt til Selfors i Rana i 1965
var
kom ho hit. Vassdragsvesenet
hennar so ho
første arbeidsstaden
har ikkje noko å samanlikne med,
men ho seier ho har lika seg godt
i NVE og blir no her for det første.

Milly

Høknes.

Milly Høknes kom til Korgen
på kontor i 1964. Ho er frå Beiarn
og hadde før ho kom dit m.a. vore
til Elektro i Bodø,
på kontoret
i Korgen var ho eit år og flytte so
til Selfors i Rana. Før heitte ho
Tollånes, men vart her på Selfors
gift med Odd Høknes, so guten
deira, Børge, er altso fjerde gei elektrisitetssektoren
nerasjon
nr. 64 om ma(sjå Fossekallen
Høknes).
skinmeistar

Ormaasen.

Roar Ormaasen er bokhalder på
anlegget, han er fødd på Kongsberg, kom 12 år gamal til Senja
og var der ei kort tid og var so
Han var so ei tid i
i Sulitjelma.
Sverige under krigen og flytta so
mellom Sulitjelma og Senja. Ormaasen reiste til Kongsberg og tok
og fekk eit stipend og
artium
reiste til Amerika og var der i to
år, var so ei tid på Svalbard og
tok deretter handelsgym. Til NVE
kom han i 1954 og har no sidan
vore her, første par åra på Rasj omen har sidan
naliseringskontoret,
1956 vore bokhalder. I fire år var
Ormaasen anlegget sin represenfor Rana. Her
tant i Kulturutvalet
tykkjer han at han fekk utretta
for lite og har no gått ut av utvalet.

Olav GrunnVerkstadarbeidar
voll har permisjon frå verkstaden
og er formann og forretningsførar
fagforening.
for Ranaanleggenes
Grunnvoll er frå Tyssfjord og tok
då setil som anleggsarbeidar
i Kjøpsvik utvida
mentsfabrikken
i 1946. Etter eit par år der reiste
og arbeidde i
han til Svalbard
Store Norske eit halvt års tid
og har so sidan 1948 vore i NVE,
først i Korgen og seinare i Rana.
Mest heile tida har han hatt tilEtter at
litsyrke i organisasjonen.
hadde vore f orErling Pettersen
i fire år
mann og forretningsførar
over no i mars
tok so Grunnvoll
i år. Han er og frå i år medlem av
Grunnhovedsamarbeidsutvalet.
voll er 44 år og soleis ein ung
og sammann og organisasjonen
få
sikkert
kan
arbeidsutvalet
mykje nytte av han i åra som
kj em.

Sigrid

Holmseth.

Sigrid Holmseth er frå Elverum
og har vore i NVE sidan 1949 då
ho tok til på Aura. Her var ho
fØrst kokke på Gåsbua, men var
der berre i sesongane, og i 1954
kom ho til Aursjøen der ho var til
1963, då reiste ho til Rana og
tok over på messa på Akersvatn
og der har ho vore sidan. Då eg
spurde om ho har lika seg godt
i NVE, svara ho at det må eg vel
ha gjort sia eg har vore so lenge.
Dei har vore greie alle vi har hatt
med å gjere og eg tykkjer det er
at dei går so godt i
eineståande
lag alle, serleg når dei som på
Aura var der inne på fjellet saman i einsemda so lenge.
S N
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Elvbru.

Jordet.

Isproduksjon i et stritt elveparti.
Det er hovedsakelig vanntemperatur
og strømhastighet som er avgjørende for isproduksjonen
i en stri
elv. Isdannelse kan foregå etter at vannet er avkjølt
til 0 °C og når denne temperatur
er nådd, vil all isproduksjon
bli avhengig av vannhastigheten
og elvas bunnforhold.
Hvis strømhastigheten
overstiger
den kritiske for isleggingen
(ca. 0.7 m/s), vil elva
holde seg åpen og produsere
is så lenge kulden
varer.
Skal 1 kg vann fryse til is må det avgi 80 kilokalorier. Ved sterk kulde, f. eks. lufttemp. ± 20 °C,
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Eldfossvollen

Trysilelva

gård.

5. januar

1968 etter

isgangen.

svak bris og klart vær er varmetapet
fra en åpen
vannflate ca. 100 kilokalorier
pr. dekar pr. sek. (36
cal./cm2,
time).
Dette kan produsere
100/80 =
1.25 kg is pr. dekar pr. sek. Dette er meget betydelige ismengder.
Således blir det pr. døgn ca. 100
tonn is pr. dekar. På en elvestrekning
av 1 km
lengde og 50 m bredde vil det da pr. døgn produseres vel 2500 tonn is, forutsatt at isen føres nedover
fra de åpne partiene.
I en stri elv vil vannet røres effektivt om ved
turbulens
slik at hele vannmassen
blir avkjølt til
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AVDELING
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1•6, S.

Kommuneingeniøren

og sjefen

for Heimevernet,

Trysil.

Klart, stille, lufttemperatur
vassføring
ca. 30 m3/s.

Ved

Jordet,

tett frostrøyk

kl. 9.00 var

over

de åpne

÷

18°C,

elvepartier.

Vint erisganger.

0 °C, og deretter vil vannet bli underkjølt
i overflaten. En slik underkjøling
under naturlige forhold
er som regel bare noen få hundredels
grader. Den
underkjØlte vannhinnen
vil da bevege seg gjennom
vannet og underveis
finne krystallisasjonsbasis
—
det blir aktivt sarr som flyter i strømmen.
Det underkjølte
vannet kan også smyge seg ned
mot bunnen og starte dannelsen av bunnis. Dannelsen av sarr og bunnis kalles kjøving.
Dette er en
dynamisk isdannelsesprosess
og isarter som dannes
under denne prosessen kalles unclervannsis.

I flere vassdrag vil det på visse strekninger
inntreffe at kjøvingen
på åpne elvepartier
under en
sterk kuldeperiode
blir så stor at det bygges opp
betydelige isdemninger
av bunnis og sarransamlinger — den ene etter den andre oppover elva. Hvis
en slik oppdemning blir for stor, eller hvis varmeinnstrålingen
fra atmosfæren øker, kan disse isdammene bryte sammen. Vann- og ismassene setter seg
da i bevegelse nedover vassdraget,
feier med seg
den nedenforliggende
is og danner en vinterisgang.
Ismassene stopper som regel ikke før de kommer til
FOSSEKALLEN
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Eksplosjon

av TNT

2-2.5

kg ladning

i 2 m dybde.

et rolig parti av elva med mindre fall eller mot diverse hindringer,
øyer, delte elveløp, skarp sving,
bruer o. 1.
Vinterisgangene
opptrer fortrinnsvis
på bestemte
elvestrekninger
hvor de naturlige betingelser
ellers
ligger til rette. Slike isgangstrekninger
har vi bl. a. i
Glomma
ved Tolga og på strekningen
mellom
Barkald og Koppang, i Atna, Mistra og i Trysilelva
på strekningen
Eidet—Jordet.
I tidsrommet
1923-46 har det forekommet
flere
vinterisganger
i Trysilelva, nemlig:
Vinteren

1928-29
1931-32
1933-34
1934-35
1944-45

2., 6. og 19. januar.
2. og 24. des. og 4. januar.
2. og 20. des. og 3. januar.
1. og 11. januar.
2., 14. og 29.-30. januar.

Alle de noterte isgangene opptrådte på den samme
strekning,
nemlig fra oppunder
Engeras utløp og
nedover forbi Jordet mot Eltosvold.
Såvel erfaringer fra Trysilelva som fra andre elver
på Østlandet viser at når det først opptrer en vinterisgang, så kommer det i mange tilfeller 2-3 isganger på rad. Isleggingen må starte på nytt når en isgang har rensket elva.
I tidsrommet
1946-66 har det vært flere små isganger på den samme strekningen
og mindre isansamlinger i elveleiet nedenfor Jordet uten at de har
forårsaket
noen nevneverdige
skader verken på bebygglse
eller dyrket mark.
Vinterisgangen

i Trysilelva

årskiftet

1967-68.

Under en langvarig kuldeperiode i siste halvdel av
desember
var det usedvanlig
stor isproduksjon
i
Trysilelva. De siste dagene av desember løsnet en
isdam på strekningen mellom Styggefoss og Eidet, ca.
3 km ovenfor Engera, og forårsaket
en meget kraftig isgang nedover i vassdraget.
Etter iskantene
langs elva kunne en konstatere
at isgangen hadde
gått etappevis nedover en ca. 15 km lang strekning.
Ismassene hadde stanset i elveleiet ved Øyen, nedenfor Jordet. Her har elva svakere fall, elveleiet er
grunt og elvefaret forgrenet.
Isansamlingen
forårsaket en sterk stigning i vannstanden
og en del dyrket mark og bebyggelse
langs vestsiden ble oversvømmet. 5 gårder måtte evakueres under vanskelige forhold.
Den 4. januar fikk Iskontoret et telegram med an-
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Forsøk

på å åpne

strømdraget

med

spregning.

modning om øyeblikkelig
faglig assistanse, og den
5. januar ble det foretatt
den første befaring av
vassdraget. Vassføringen i Trysilelv ved Nybergsund
var 36 m3/s, dvs, den største som i nyere tid er blitt
observert i første del av vinteren. Lufttemperatur
var ± 30 °C og elva var åpen etter isgangen på en ca.
15 km lang strekning.
Isproduksjon
i form av sarr
og bunnis på denne strekningen
var meget stor. I
området ved Smeifloen lå et tett frostrøykteppe
over
elva og dempet til en viss grad varmetapet.
Det er å
bemerke at det under isganger i januar 1929 var en
vassføring på ca. 35 m3/s, avtagende til 25 m3/s.
I det første møte med representanter
fra kommunen, hæren og heimevernet
ble det bestemt å foreta
disse tiltak:
Issprengning
i en lengde av ca. 300 m i isdammens nedre del ved Øyen for å avhjelpe den akutte
situasjon.
Ovenfor isansamlingen
på et passende sted legges ut lenser for å hindre tilførsel av aktivt sarr fra
elva ovenfor.
Den 6. januar
kom sjefen for hæren, gen.ltn.
Harald Løken og generalinspekt.
for ing.våpenet,
oberst Oddvar Tveten, på en inspeksjonsreise
til
Trysil.
Den 7. januar gikk det om kvelden en ny mindre
isgang. Lensen med Smeiflo bru brakk ned og nye
ismengder
forverret
situasjonen
langs østre elvebredd. Ytterligere
2 gårder måtte evakueres.
Den 8. januar ble det lagt ut flere lenser av ukvistet gran like nedenfor Smeiflo bru. Lensene viste seg
effektive
til å framkalle
isleggingen
på en kort
strekning, men strømhastigheten
i elva var over den
kritiske, vel 1 m/s, og det var meget vanskelig å
stanse drivisen.
På møte den 9. januar ble det diskutert diverse
tiltak for å bygge kunstige faste isdammer til å
stanse sarr- og isdriften
og for å hurtigst mulig
kunne stabilisere isforholdene.
Dr. Torkild Cartens,
Vassdragsog Havnelaboratoriet
ga en kort orientering om diverse tiltak.
Issprengning
foregikk alle dager og 14. januar ble
det brukt 1500 kg sprengstoff
(TNT med meget høy
detonasjonshastighet).
Til dette arbeid og til rekognosering av isforholdene brukte de militære helikopter. Det er delte meninger
om nytten
av disse
sprengningene.
Vår mening er at de hadde bare begrenset virkning.
I tiden 22.-25. januar foretok Iskontoret en opp-

måling av ismengder i eleveleiet og undersøkte vannets løp under ismassene. Måleresultatene
er vist på
vedlagte kartskisse.
En ny befaring av Trysilelva i området Jordet—
Engernesset ble foretatt 5.-7. februar etter anmodning av lensmannen
i Trysil. Den 2. februar hadde
det begynt å trenge vann inn i kjellerne i selve tettbebyggelsen
i Jordet. Årsaken til dette var at det
ved forholdsvis
streng kulde lokalt hadde bygget
seg opp flere bunnisdammer
i det åpne elveløp mellom Smeiflo bru og isansamlingen.
Heimevernet fikk
et helikopter
fra det militære til hjelp og sprengte
dammene. Den 4. februar var vannstanden
sunket
så mye at vannet ble borte fra kjellerne.
Under befaringen
mellom Jordet og Engerneset
viste det seg at Trysilelva var delvis islagt og at isforholdene stort sett hadde stabilisert seg.
Diskusjon om årsaker til isgangen og hva som
kan gjøres for å forebygge liknende
tilfeller i fremtiden.
Etter vår oppfatning var hovedårsaken til isgangen
den sterke kuldebølgen
i siste halvdel av desember
og det usedvanlig
store tilsig i vassdraget.
Andre

uregulerte
elver, f. eks. Mistra og Atna gikk også
med isgang antakelig av den samme årsak. Det er
mulig at den opprensking og bortsprenging
av store
stener i vassdraget
som er foretatt
av hensyn til
fløtingen kan ha vært en medvirkende
årsak.
Angående forebyggende
tiltak for framtiden
ble
det på møte den 9. januar lagt fram Iskontorets meninger som i korthet gikk ut på følgende:
Erfaringer fra andre regulerte vassdrag, (Vinstra,
Nea, Hallingdalselva
o. a.) viser at en planmessig
utbygging også kan forandre isforholdene betydelig.
I Trysilelva vil det virke meget effektivt på isforholdene hvis den kritiske
elvestrekning
fra Sensjøen og nedover kunne bli tørrlagt f. eks. ved å
demme opp Sensj øen, bruke den som inntaktsmagasin og lede vannet gjennom en forholdsvis kort tunnel til Engersj øen. Fallet mellom disse sjøene er ca.
50 m og kan godt utnyttes til kraftproduksjon.
På strekningen
fra Engersj øen og nedover til Jordet vil avløpet få en overtemperatur
på ca. 1 °C.
Dette vil bevirke at en ca. 10 km lang strekning av
Trysilelva ved middelsterk
kulde om vinteren vil gå
åpen uten nevneverdig
isproduksjon.

unfEKSLING
AvGLASIOLOGE
.Cand.

rpe,aftlie,

Iskontoret
Sommeren
1967 ble det etter
henvendelse
fra U. S. Geological
Survey foretatt utveksling av glasiologer mellom denne institusjons
avdeling i Tacoma, Washington og
Vassdragsvesenets
hydrologiske
avdeling. Jeg var så heldig å få
representere
vår etat, og reiste til
Washington i midten av april 1967
for å være der til begynnelsen
av
oktober. Wendell Tangborn,
som
var U.S. Geological Survey's representant hos oss, var i Norge fra
midten av mai til begynnelsen
av
desember.
(Se Fossekallen
2/
1967).
U.S. Geological Survey er den
statsinstitusjon
som tar seg av
Sambandsstatenes
hydrologiske
undersøkelser,
og hovedkontoret
for etatens glasiologiske arbeid er
i Tacoma. Kontoret,
som karakteristisk nok heter «The Project
Office», står meget fritt i sitt valg
av arbeidsoppgaver,
og ledes av
en av landets mest anerkjente glasiologer, Dr. M. F. Meier. Kontoret har 8 fast ansatte medarbeidere.
Breundersøkelsene
inngår ikke
som et ledd i de hydrologiske undersøkelser
ved planlegging
av
kraftverk slik som hos oss. De fleste steder i U. S. A. er breene
ennå av liten eller ingen betyd-

ning i denne sammenheng,
men
det finnes dog områder i Washington, Oregon og i særlig grad
Alaska der breene i vesentlig grad
påvirker de hydrologiske forhold.
Kontoret
har en egen forskningsstasjon
ved South Cascade
Glacier i Cascade Mountains nordøst for Tacoma. Brene er 2.6 km2
stor og ligger mellom 2100 m og
1600 m. o. h. Den ender i en innsjø, og breoverflaten
er relativt
jevn (fig. 1).

Nærbilde

av de «populære»

På denne breen er det siden
1957 foretatt målinger av materialhusholdningen
(dvs. akkumulasjon og ablasjon), og avløpet ved
utløpet
av vannet er registrert.
Det foretas dessuten stadig spesialundersøkelser,
først og fremst
av glasiohydrologisk
art. Det er
et meget godt samarbeid mellom
kontoret og universiteter
som arbeider med glasiologi, og da først
og fremst University of Washington i Seattle.

trugene.

FOSSEKALLEN
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Hytta

ved

South

Cascade

Glacier

er stor

I forbindelse med den internasjonale hydrologiske
dekaden ble
det satt i gang målinger av materialhusholdningen
på en bre i
California
og to breer i Alaska.
Hydrologer som arbeider ved Geological Survey i henholdsvis
Sacramento og Fairbanks tar seg av
den praktiske gjennomføringen
av
disse målingene, men arbeidet er
direkte underlagt Dr. Meier.
Min oppgave besto både i å
delta i det daglige arbeid ved kontoret og etterse materialbalansemålingene på South Cascade Glacier. Prinsipielt
benyttes
samme
arbeidsmetoder
som her hjemme,
men det viste seg at både den
praktiske
gjennomføringen
av
feltarbeidet
og bearbeidelsen
av
de innsamlete
data divergerte
på
en del punkter.
I begynnelsen
av mai var jeg
med på akkumulasjonmåling
på
South Cascade Glacier. Også her
var det unormalt mye snø i 1967,
med snødyp på mellom 8 og 10 m
over store deler av breen. Amerikanerne
har imidlertid
kommet
fram til utstyr for måling av snødyp og snøtetthet som er lettere å
bruke enn det vi tidligere
har
brukt, spesielt ved store snødyp.
Vi har nå anskaffet noe av dette,
og håper det vil vise seg å være
hensiktsmessig
også under norske
forhold. Det ser forelØpig ut til at
det på våre breer blir minst like
mye snø i år som i fjor, og da kan
dette komme godt med. Effektiviteten i feltarbeidet
på breen var
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og rommelig.

Nederst

til høyre

sees

gjennomgående
liten. Det skyldtes
først og fremst at de fleste valgte
å bruke enten truger, store tunge
slalåmski,
eller rett og slett å
vasse i snøen når de skulle flytte
seg og utstyret omkring på breen
(fig. 2).
Jeg hadde heldigvis tatt med
mine egne ski og et passende utvalg skismøring. Uten særlig innsats distanserte jeg lett alle andre
som var med. Som de fleste menn
syntes naturligvis
også amerikanerne det var ille å bli forbigått
av ei jente! Etter sitt opphold her
i Norge forsto nok Wendell Tangborn at utstyret var av vesentlig
betydning
i denne sammenheng,
og han tok med seg et par løypeski tilbake til Washington.
Mine
ski solgte jeg til en hydrolog som
var mye ute på snømåling.
De hadde lenge savnet en mere
effektiv måte å bevege seg omkring på breen på, og hadde søkt
om å få anskaffe en snøscooter.
Breen lå imidlertid
i et offisielt
villmarksområde
hvor det var restriksjoner
mot bruk av motorkjøretØyer,
og søknaden
hadde
blitt avslått.
I mai var vær- og føreforholdene sammenliknbare
med hva de
er på breene her hjemme til samme tid, men utover
sommeren
skulle det vise seg å bli annerledes. Sommeren 1967 var usedvanlig tørr og varm; i Tacoma var
varmen direkte plagsom, og det
kunne den til sine tider også være
oppe på breen. I august f. eks. til-

generatoren.

brakte jeg nettene mest behagelig
nesten utenfor soveposen på toppen av en fjellknaus, med utmerket utsikt over breen og dalen nedenfor. Riktignok var været langt
bedre enn normalt, men man merket godt at stedet lå på bare 48° N.
Det rikere dyre- og planteliv
på og omkring breen var også imponerende. Stor kraftig skog vokste høyere enn breen, og gress,
busker og vakre blomster dekket
fjellsidene. På breen levde breormer, ca. 1-2 cm lange tynne ormer som ernærte seg av alger som
vokser på de fleste breer. Ormene
er imidlertid
bare observert
på
South Casade Glacier. Fjellgeiter
vandret
omkring
hytta
og det
gjorde også forskjellige
små gnagere. Av disse var den såkalte
«marmut»,
av størrelse
omtrent
som en katt, den eneste som virkelig var plagsom. Foruten å spise
tilgjengelige deler av hytta — den
hadde stor kulinarisk glede av finer — spiste den selvfØlgelig menneskemat og gikk dessuten til angrep på ikke-metalliske
deler av
instrumenter,
der gummikabler
så
ut til å være de deler som falt
best i smak. Man hadde tidligere
undervurdert
dens evne til å gj øre
skade, og var derfor lenge opptatt
med å gjøre instrumentene
«marmutsaf e».
Selve hytta, som lå på en fjellrygg på siden av breen, var meget
komfortabel
(fig. 3). Det kombinerte kjøkken og oppholdsrom var

svært imponerende.
Her var det
gasskomfyr
med stekeovn,
oppvaskkum,
masse skapplass,
bord
og stoler og store vinduer. I soverommet var det 8 køyer og rikelig
plass for oppbevaring
av alt slags
utstyr. Verktøyskapet
var det en
fornøyelse å titte i, alt lå nok ikke
i perfekt orden, men så man seg
litt om fant man stort sett det
man måtte ønske. Utenfor huset
sto en generator til avbenyttelse
dersom man ønsket å bruke noe
av det elektriske
verktøyet.
Det
var nok noe på kanten av villmarksforskriftene
å ha en generator gående, men denne hadde
de altså ikke søkt om å få installere.
Adkomsten til og fra breen var
med helikopter,
skifly eller til
fots, i alle tilfeller kombinert med
bilkjøring.
Jeg fikk forsøke alle
mulighetene.
Vinter og vår var
skredfaren
i området
nedenfor
breen stor, og på denne tiden
brukte man fly både fram og tilbake. Ellers var det alminnelig å
fly opp og gå ned. Helikopteret
opererte omtrent
som her, men
skiflyet krevde liten eller ingen
slette på breen for å lande eller ta
av. Flygeren foretrakk
gjerne til
dels meget bratte baker, særlig
når han skulle ta av.
På grunn av meget bratt terreng og kraftig vegetasjon var det
nærmest uframkommelig
utenfor
opparbeidede
stier. Bratte skrenter og stup, bekker og elver, tett
undervegetasjon,
ofte med tornekratt
og brenn-nesler,
og ikke
minst store tømmerstokker
som
det var nødvendig å klatre over,
hindret en fri ferdsel i naturen.
Stien opp til breen måtte ryddes
hvert eneste år for at den ikke
skulle gro igjen.
Jeg fikk fort vite at det fantes
bjørner i området, at de var ufarlige og redde, og at jeg ikke kom
til å møte noen. Det siste viste seg
ikke å holde stikk, men heldigvis
var ikke bjørnen interessert i noe
nærmere bekjentskap.
Oppholdet
i Washington,
både
på kontoret og i felten, var meget
utbytterikt,
og jeg er svært glad
for at jeg fikk anledning til å representere vår etat ved denne utvekslingen.
Det var inspirerende
å arbeide sammen med Meier og
hans stab i Tacoma, og det er
selvfølgelig interessant
å lære å
kjenne forholdene på breer under
andre klimaforhold enn våre egne.

Nvorfor
får vi ikkeinformasjon?
Da stillingen som generaldirektør
for kort tid siden ble utlyst kunne en
finne følgende i avertissementet:
«Etatens organisasjon
og saksområde
vil bli g jennomgått
og vurdert med sikte på omorganisering.»
For meg var det ukjent at noe slikt var i gang, og andre jeg snakket
med lot til å være like uvitende. Hvorfor har vti ikke fått informasjon
om dette gjennom Fossekallen? Jeg har heller ikke fått vite noe om
dette gjennom vår representant
i samarbeidsutvalget;
er saken forelagt
dette organ? Hvis ikke, hva er meningen med dette fra administrasjonens side? Er det kanskje slik å forstå at Industridepartementet
gjennom en slik annonse lar Vassdragsvesenet
få denne opplysning?
Kan
Fossekallen få rette vedkommende
i vesenet til å gi oss svar på dette?

Administrasjonsdirektoratet
er
gjennom redaktøren
i «Fossekallen» forelagt ovenstående
spørsmål. Nedenfor skal vi referere hovedpunktene
i utviklingen
av saken:
I stortingsdebatten
13. juni:1967
om
elektrisitetsforsyningen
i
Norge der stortingsproposisjon
nr.
19 ble behandlet, fremmet representanten
Lars Platou følgende
forslag:
«Stortinget ber Regjeringen vurdere
— eventuelt gjennom et eget utvalg —
en omorganisering
av hele Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen
bl. a.
med sikte på om mulig å øke effektiviteten
og utrede spørsmålet
om å
skille ut Statskraftverkene
som eget
frittstående
statsselskap.»

Ved voteringen
ble forslaget
vedtatt oversendt til Regjeringen.
Platou sa i sin begrunnelse for
forslaget bl. a. at det er forbausende å se at stortingsmeldingen
ikke går inn på en eventuell rasjonalisering
av NVE. Han hevdet
at det bør undersøkes meget nøye
både om selve organisasjonsformen er den eneste riktige, og om
effektiviteten
er den største. Til
slutt sa Platou:
«Mange frykter for at det i dag er
blitt litt for liten avstand mellom de
organer som skal kontrollere,
og de
som skal kontrolleres.
Er dette riktig,
er det meget uheldig og bør endres.»

Under
Stortingets
behandling
14. desember 1967 av innstillingen
fra Industrikomiteen
om bevilgning til Statskraftverkene,
sa representanten
Olaf Knudtson bl. a.
at han ville be departementet
se
på spørsmålet om en omorganisering av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
på ny og vurdere om
ikke tiden var inne til å tenke på
en slik deling. Han sa videre:
«Jeg minner for øvrig om at representanten
Platou i forbindelse
med

debatten
om elektrisitetsforsyningen
i Norge den 13. juni i år fremmet forslag om at Statskraftverkene
ble skilt
ut som eget frittstående
selskap. Jeg
går ut fra at dette forslaget, som ble
oversendt Regjeringen og nå sannsynligvis er til behandling
i Industridepartementet,
blir undergitt
en grundig vurdering.»

Industriminister
Sverre Walter
Rostoft sa senere som svar på herr
Knudtsons spørsmål, at han foreløpig hadde tatt opp arbeidet med
å gjennomgå
NVE's
organisasjonsform
med Rasjonaliseringsdirektoratet,
og Industriministeren fortsatte:
«Vi holder nå på å diskutere
oss
fram til et mandat. Arbeidet er tatt
opp på basis av det forslag fra representanten
Platou som ble oversendt
Regjeringen, og som igjen er oversendt
meg for behandling. Jeg håper at direktoratet
kan legge fram sitt forslag
om en del måneder. Det må da også
behandles av en rekke andre instanser,
men saken er i arbeid.»

Representanten
Nils Jacobsen,
som også er medlem av hovedstyret, sa senere i debatten at spørsmålet om Statskraftverkene
administrativt skal høre inn under hovedstyret for Vassdragsvesenet,
er
en sak som en godt kan si har
flere sider. Han avsluttet
med å
peke på at han selvfølgelig ikke
hadde noe imot at departementet
vurderte
et slikt spørsmål, men
understreket
at han på det nåværende tidspunkt
ikke kunne innse
at det skulle være slike vesentlige
fordeler med den ordning representanten
Knudtson
omtalte
og
som også gikk fram av det forslag som herr Platou satte fram i
vår.
I brev av 8. januar 1968 fra Industridepartementet
til NVE viste
departementet
til konferanse mellom
administrerende
direktØr
Bjerkebo
og statsråd Rostoft og
bekreftet
at departementet
hadFOSSEKALLEN
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de anmodet
Rasjonaliseringsdirektoratet
om å foreta en gjennomgåelse og vurdering av NVE's
organisasjon
og saksområde og på
grunnlag av denne legge fram forslag til omorganisering
av etaten.
I samme brev ble meddelt at Rasj onaliseringsdirektoratet
var villig til å påta seg oppdraget.
I møte 9. januar ble hovedstyret
orientert om saken og om Rasjonaliseringsdirektoratets
forslag til
mandat for oppdraget. I møte 22.
januar
ble NVE's bemerkninger
til saken behandlet og godkjent av
hovedstyret.
NVE ekspederte saken til Industridepartementet
i
brev av 24. januar.
Departementet
meddelte
så i
ekspedisjon
av 1. februar at Rasjonaliseringsdirektoratet
var gitt
det oppdrag som tidligere er omtalt, og med det mandat som senere skal refereres. I brevet av 1.
februar ba Industridepartementet

også om at det måtte bli gitt nødvendig informasjon
om undersøkelsen til de ansatte i etaten. Departementet
ba også om å få utpekt en kontakt i NVE for å ta
seg av saken og samarbeide
med
Rasj onaliseringsdirektoratet.
Gjennom rundskriv
nr. 265 av
8. februar ble alle etatens ansatte
orientert
om den gjennomgåelse
og vurdering
av NVE's organisasjon og saksområder som Rasjonaliseringsdirektoratet
skal foreta.
Rasjonaliseringsdirektoratets
mandat, som også ble referert i rundskrivet, gjentas her:
«R-direktoratet
anmodes om å foreta
en vurdering
av NVE's organisasjon
med det formål å finne fram til en så
hensiktsmessig
organisasjonsform
som
mulig for de arbeidsoppgaver
som i
dag tilligger NVE, og for andre oppgaver, særlig vedrørende
energiproduksjon, som det kan være aktuelt å
vurdere i denne sammenheng.
Direktoratet
skal spesielt
vurdere

arbeidsdelingen
mellom Industridepartementet og NVE og spørsmålet om en
utskillelse
av statskraftverkene
som
eget
rettssubjekt,
eventuelt
aksjeselskap.
Direktoratet
bør se organiseringen
av vassdrags- og elektrisitetssakene
i
et vidt perspektiv,
slik at også arbeidet med utnyttelsen
av andre energikilder tas med i vurderingen.
R-direktoratet
kan i samråd med
departementet
engasjere
konsulenthjelp i den grad dette er hensiktsmessig, f. eks til spesielle deloppdrag. Utgifter i forbindelse med bruk av private konsulenter
betales av NVE eller Industridepartementet.
Industridepartementet
anser det meget ønskelig at Direktoratets
forslag
kan foreligge for departementet
innen
utgangen av juni måned inneværende
år.»

Av ovenstående redegjørelse vil
det framgå at det ikke tidligere
har vært grunnlag for å gi noen
orientering
gjennom
Fossekallen
om saken.
Administrasjonsdirektoratet,
19.
februar 1968.

Bedriftsidrettslaget
vedGlomfjord
kraftverk
Av driftsstyrer
I slutten av april i fjor ble det
nye
administrasjonsbygget
ved
Glomfjord kraftverk
tatt i bruk.
Det gamle kontorbygget
skulle
benyttes som velferdsbygg,
og tiden var da inne til å danne et bedriftsidrettslag
ved kraftverket.
I juni ble det holdt et konstituerende
møte hvor bl. a. ungdoms- og idrettslederen
i Meløy
kommune, Sverre Stenersen,
var
til stede og kåserte om mosjonens
og treningens betydning for trivsel og velvære i det daglige liv,
både hjemme og på arbeidsplassen.
Til styre ble valgt Arne Jensen
(formann),
Laila og Jens Johnsen og Toralf Lillevold, og etter
kaffe og film var så laget klart til
å begynne sin virksomhet.
Sommeren var naturlig nok en
stille tid, men utpå høsten begynte
man treningen
i Velferdsbygget,
eller «Trimhuset» som det nå blir
kalt. Det er nå fire partier i gang
— damer, herrer, jenter og gutter — og treningen går med liv og
lyst.
Oppildnet av sin framgang fikk
kraftverkets
damer også leie stedets svømmehall en kveld i uken,
men etter at det ble slutt på det,
møtes de nå i lysløypa ved LilleGlomvann i stedet.
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Laget har etter hvert fått en
god del utstyr, bl. a. takket være
velvillig bistand fra Velferdskontoret, og disponerer nå både ergometersykkel,
unikum
ribbevegg
og roapparat
og videre ting som
hoppetau, bordtennis, ringer o. a.
Siste tilskudd er miniatyrrifle,
og
skytebane er under innredning.
På lekeplassen ved St. Hanshaugen er det laget skøytebane,
men

Helmen

stadige snøfall skaffer banemannskapet mye bry.
I romjulen arrangerte
bedriftsidrettslaget
stor juletrefest
hvor
også pensjonistene
var innbudt.
Deltakerantallet
var hele 126 stk.,
hvorav 58 barn. Det var musikk,
leker, gang rundt juletreet og naturligvis julenisser som hadde en
stri tørn, og etter kaffe, brus og
kaker, ble det hele rundet av med
en film.

NVE's
Bedriftsidrettslag

Konstruktør

NVE's Bedriftsidrettslag
holdt sitt
4. ordinære
årsmøte i kantina mandag 11. desember 1967. Følgende styre
ble valgt:
Formann: Arne Hovland.
Nestformann:
Arne Berg.
Sekretær: Randi Pytte.
Kasserer: Randi Rønningen.
Styremedlem:
Knut Svendheim.
varamann: Audun Hage.
varamann: Rolf Marstrander.
Videre
ble
følgende
gruppeoppmenn valgt:
Bordtennis: Torbj ørn Mengshoel.
Fotball: Odd-Bjørn Elve.
Fri-idrett:
Hans Haakon Faanes.
Håndball, kvinner: Grete Hesbø.
Håndball, menn: Jon Tveit.
Mosjon, kvinner: Grete Hesbø.
Mosjon, menn: Erik Nybø.
Orientering:
Knut Rønniksen.
Ski: Geir Taaje.
Skyting: Oddvin Valaker.
Til revisorer ble valgt:
Einar Hansen Wold.
Fritz-Erik
Andresen.
Roar Hove, (varamann).
Til formann i valgkomiteen ble valgt
Kåre Hagen.
Fra årsmeldingene
til de enkelte
grupper har vi sakset følgende:
Bordtennis
(Kjell KØber).
Gruppen stilte et lag til bortenniscupen 1967. De som deltok var Mengshoel, Ballestad og Køber. Første kamp
gikk mot Nyco i vår egen kantine, 1.
februar
1967. Vi ble slått ut, men
Mengshoel vant en av sine kamper.
Også i år har en arrangert
en intern turnering,
denne gang i høstsemestret. Det var 7 deltakere, og alle
spilte mot alle.
Sluttresultatet
ble:
Antall
Antall
seire
tap
1. J. Husebye
6
0
2. T. Mengshoel
.
5
1
3. H. Dobloug
4
2
Fotball,

(Odd-Bjørn Elve).
spilte i år som i fjor i 3.
divisjon. 12 lag spilte i vår avdeling
og sluttresultatet
for de beste ble:
Forstadsbanene
16 poeng
Thune
15
»

Til neste sesong bør gruppen
stille
mer forberedt. Det er som kjent blitt
ordnet med gymnastikksal,
og denne
egner seg fint til trening i vinter. En
kan selvsagt ikke sparke fotball her,
men det er fint med litt forhåndstrening før våren kommer og fotballen igjen ruller i Frognerparken.

Fri-idrett (Hans Haakon Faanes).
Fri-idrettsgruppen
har sett det som
sin fremste
oppgave
å arrangere
idrettsmerkeprøver
for idrelttslagets
medlemmer.
For å stimulere interessen omkring idrettsmerket
igangsatte
fri-idrettsgruppen
en konkurranse
for
å kåre den beste idrettsmerketaker.
Dette tiltak viste seg å være vellykket og førte til en momentan
øking av avlagte prøver. I alt har 38
personer avlagt en eller flere prøver,
noe som betegner
en betydelig
øking
fra foregående år.
Antall fullførte prøver er imidlertid ikke noe vesentlig større enn i
fjor. Pr. 1. desember har 17 fullført
prøvene mot 15 totalt for i fjor. Misforholdet
mellom påbegynte
og avlagte prøver skyldes først og fremst
sommel fra de enkelte med å få avlagt den obligatoriske
svømmeprøve.
(Pr. 1. desember står 11 personer til
rest med nare 200 m svømming.) Man
har bl. a. merket seg at en forbausende
stor del av styret ikke har avlagt eller
fullført prøvene.
1. sluttresultat
for de beste i
idrettsmerkekonkurransen
1967.
Damer:
fullført
prøvene
pr. 1.
desember 1967. (To har fullført utenfor konkurranse.)
Ingen

har

Herrer:
Odd Laksfors
Christian Nielsen
Jon Tveit
Hans Sperstad.
Arne Hovland .
Kristen Borge.

Laget

Fabri

14

»

Iglebæk
Radiumhospitalet
Vassdragsvesenet

12
12
12

»
»
»

Resultatet viser at det var forholdsvis jevnt i teten. Det ble altså 6.
plass istedenfor 4. plass på grunn av
dårlig målforskjell.
Treningen
har i
denne sesong blitt drevet regelmessig
2 ganger i uken. Frammøtet
har variert nokså mye. Noen ganger har
vi vært 12-14 stykker, men det har
også vært nede i 2. Da treningen
startet
i vår, var frammøtet
størst.
Utover våren og sommeren da Frognerparken
ble tørr og fin, avtok interessen for trening betraktelig. Forstå
det den som kan.

Klubbrekorder

1932.18 poeng
1920.75»
1474.00
»
1398.1
»
1353.9
1256.2

pr. 1. desember
1967:

Damer:
60 m: Turid
Lengde
ut:

Faanes,

9,7 sek.

Turid Faanes, 2,11 m.
Slengball: Randi Rønningen, 24,72 m x.
Liten ball: Berit Svendheim, 36,92 m.
Kule: Randi Rønningen, 8,13 m. x
500 m svømming: Turid Faanes, 14,50
min.
Herrer:
60 m: Arne Berg/Kristen
Borge, 7,9
sek. x
100 m: Ole Sandsbraaten,
12,7 sek. x
400 m: Geir Taaje, 64,0 sek. x
800 m: Jon Tveit, 2,20,7 min.
1500 m: Christian
Nielsen,
4,26,5
min. x
3000 m: (over 50 år) Arne Hovland,
13,33,7 min. x

Knut Svendheim

5000 m: Christian
Nielsen,
16,54,5
min. x
Lengde: Jon Tveit, 5,23 m. x
Lengde ut: Per Fladhagen, 2,79 m. x
Høyde: Knut Svendheim,
1,59 m. x
Kule: Torgeir Høvestad, 13,06 m.
Diskos: Leil Bretun, 32,32 m. x
Håndgranat: Knut Svendheim, 46,08 m.
1000 m svømming:
Hans Faanes,
22,36,0 min. x
(x markerer
resultater
nådd i 1967.)

som

er opp-

Som det framgår av sammenlikningene med fjorårets resultater, er årets
resultater
best i alle øvelser bortsett
fra en. Det skyldes at idrettsmerkekonkurransen
har ansporet dem som
allerede
har avlagt
prøvene
til å
prøve og forbedre seg ytterligere. Man
kan derfor si at selv om idrettsmerkekonkurransen
har sviktet sin hensikt med å få flere til å fullføre
idrettsmerket,
så har den i alle fall
forårsaket
en større aktivitet
blant
dem som har avlagt prøvene.
Forsøket med en slik konkurranse
frister derfor til gjentakelse,
og da
med det mål for øye at minst 30 skal
avlegge idrettsmerkeprøvene
neste år.

Håndball - damer.
(Randi RØnningen.)
Damehåndball-laget
har siste år deltatt i innen- og utendørsseriene.
I
innendørsserien
spilte laget i 4. divisjon hvor 10 lag deltok og vi ble
nr. 5. I utendørsserien
rykket
vi i
fjor opp i 3. divisjon
(9. lag) og
har i år spilt 8 kamper. Siden vi ble
jumbo i denne divisjon, vil vi neste
år igjen spille i 4. divisjon og håper
på bedre resultat der. En av årsakene
til det dårlige resultatet
er at NVE
stadig stiller med redusert
lag. Det
burde i hvert fall være mulig å rette
på dette, og vi håper kommende
sesong å kunne inspirere
etatens damer slik at vi får fullt lag i alle
kamper.

Håndball, menn:
(Jon Tveit.)
Aret 1967 har vært et dårlig år for
håndballgruppa.
Innendørsserien
19661967 spilte laget i 3. divisjon, avdeling A, og vi endte på siste plass.
Inneværende
innendørssesong
spiller
følgelig laget i 4. divisjon, avdeling
A, og etter de avviklede
kamper å
dømme tyder det på at det eventuelt
neste sesong må spilles i 5. divisjon.
Arsaken
til den stadig
dårligere
innsats av laget kommer ganske sikkert av at nivået innen bedriftshåndballen stadig er blitt bedre, mens
vårt lag har gått tilbake. Dette skyldes at vi har mistet flere av støttespillerne etter hvert og at nye talenter har vært mangelvare.
Utstrakt
reisevirksomhet
gjør det dessuten vanskelig å stille det beste laget til alle
kamp ene.
FOSSEKALLEN
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menn.

Mosjon,

(Erik

Nybø).

Også i 1967 har mosjonsvirksomav mangel
heten vært skadelidende
på egnede lokaler i nærheten.
Etter søknad til bedriftsidrettskretNVE's bedriftssen ble imidlertid
idrettslag for skoleåret 1967-1968 innrømmet time en dag pr. uke. (fredag kl. 16.45-18.00) i Ris skoles gymnastikksal. På grunn av oppussing var
besalen ikke klar ved skoleårets
gynnelse, men treningen har nå vært
i full gang en tid. Det er bare beklagelig at så få har funnet veien til
disse mosjonstimene.
(Knut

Orintering.

Rønniksen).

Gruppen har også i år bestått av
Når
slitere».
«trofaste
en håndfull
var sesongen
unntas KM individuelt,
bedre enn i fjor. Særlig er vi godt
fornøyd med den fine 3. plassen i årets
ellers kan
Av resultater
budstikke.
nevnes at Nils Ro ble nr. 1 i kl. 1. i
Aker Mek.'s løp 15. juni, Asbj ørn
Molle ble nr. 1 i kl. 7. i Standards løp
23. mai og Knut Rønniksen ble nr. 1.
i kl. A i Oslo Politis løp 24. august.
fant
Vår debut som 0-løpsarrangør
sted 25. mai. På grunn av snøforholdene måtte løpet i 11. time flyttes
Dette
til Lillomarka.
fra Vestmarka
førte til en meget hektisk innspurt,
og vi var derfor meget spent på de
160 løperes «dom». Den var heldigvis
positiv, og vi tar derfor sjansen på et
også i 1968.
slikt storarrangement
og aktiinteressen
For å stimulere
på å arrangere
er vi nå innstilt
viteten
Vi håper
på vårparten.
et lite 0-kurs
noen
vil framtrylle
og tror at dette
flere aktive.
Ski.

(Torvald

Ballestad.)

godt til
la forholdene
Værgudene
rette den første del av vinteren. Gode
snøforhold har mye å si for oss, da
det setter oss i stand til å arrangere
rett utenfor «stuedøra».
konkurranser
har det
konkurranser
Av interne
vært arrangert tre:
14. januar 1967 gikk Vassdragsmomed deltakelse
av stabelen
nolitten
av hele 11 lag, en øking fra året før
på hele 275 prosent. Det ble i år, så
langt det var mulig, stilt rene koneller direktoratlag.
avdelingstor-,
Som ventet viste det seg at lagene
fra SB var de sterkeste. Resultatliste:
55.58
56.24
57.31

SBF
S(B+R)
SBP II
Etappetiden

for de beste

var:

Herrer:

Chr. Nielsen, VHB,
Per Røiri, SBF,
Damer:
Randi Pytte, VHB,
Randi Rønningen, A,

17.00
17.14
23.54
26.36

i
Foreløpig er det ingen premiering
så vinnerne må
denne konkurransen,
nøye seg med æren.
Vass10. mars ble det arrangert
skirenn for de ansatte.
dragsvesenets
og
i langrenn
Det ble konkurrert
idealtidsrenn.
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Best tid av damene fikk også i år
Randi Pytte med 27,20, og Per Røiri
var på nytt bestemann i herreklassen,
med 39,44, men hadde denne gang
av Chr. Nielsen,
skarp konkurranse
39,48. Generalclirektørens
som fikk
premie var i år satt opp til beste
herre over 42 år og gikk til Johan
Andersen med tiden 44,10.
ble Ragnhild Graff
I idealtidsrennet
vinner av hver
og Bård Braskerud
sin klasse.
gikk fra langDepartementsrennet
14.
på Frognersetra,
rennslokalene
mars 1967. Fra NVE deltok 12 damer
Av disse ble 27 preog 36 herrer.
mierte. Randi Pytte ble nr. 3 i klassen for damer under 35 år, Per Røyri
nr. 1 i klassen for aktive over 35 år,
Geir Taaje ble nr. 2 i klassen for
under 35 år, Olav Stokkebø
herrer
ble nr. 7 i klassen for herrer, 35-42
år, og Johan Andersen ble nr. 6 i klassen for herrer, 42-50 år.
Sist, men ikke minst, må her tas
med at vi i år fikk vårt første napp
for beste firemannsi vandrepokalen
lag i langrenn uansett klasse. De som
sto for denne bragd, var Per Røyri,
Chr. Nielsen, Geir Taaje og Ola Gunnes.

Det deltok i alt 20 skyttere
konkurransen.
Klubbmesterskap:
Klasse

1:

Skyting

(Oddvin

vært

Klasse

2:

skyttere

Våpen

år for

et bra

har vært

aktivt

med

etc.:

nå 4 miniatyrLaget disponerer
Det er ønskegevær og 2 kikkerter.
til da laget
lig å skaffe 2 kikkerter
som regel deltar med 4 mann sametc. Det
tidig ved divisjonsskytingen
for 8-10
bør også skaffes hørselvern
mann.
Tr ening :

1966 og vårsesongen
I høstsesongen
på treningskvel1967 var frammøtet
dene relativt godt. I høstsesongen 1967
Dette
vært dårligere.
har frammøtet
henger delvis sammen med at flere
har vært på
av de aktive skyttere
arbeid ute i marken.
1966-1967:
i sesongen
Konkurranser
NVE har deltatt i divisjonsskytingen som gikk over 3 runder i høsti vårsesesongen 1966 og 3 runder
en
songen 1967. Det ble sammenlagt
hederlig plassering da laget ble nr. 2
i 4. divisjon. Dette betyr da at laget
rykker opp og må skyte i 3. divisjon
i sesongen 1967-1968.
Konkurranse

18. oktober-15.

desem-

ber 1966:
teller
De 5 beste 10-skuddsserier
sammen.
Alle skjøt i en klasse, men det ble
poeng.
med respitten ordning
benyttet
poeng.
E. Berntsen
H. Daling
N. Ro

257
250

R. Ekre
H. Rødberg

3 x 30 skuddkonkurranse:
1967 ble det startet
Den 10, januar
og konkurtreningsen kombinert
der de 3 beste serier å
ranseskyting
30 skudd teller. Denne skytingen ble
avsluttet den 25. april 1967, og 24 skyttere hadde da deltatt. Beste skytter
i hver klasse ble tildelt gavepremier
fra Willy Røgeberg.
Sluttresultater:
Klasse

1:

T. Toneiet..
J. Døsvik
0. Valaker .
Klasse

277-274-271
275-273-270
273-272-271

= 822
= 818
= 816

251-250-244
251-243-240

.= 745
= 734

2:

Valaker.)

Medlemmer:

20-25
i året.

269
265
265

J. Døsvik
E. Haakenrud
T. Flesaker

R. Ekre
H. Rødberg
1966-1967 har
skyttergruppen.

i denne

480
476
475

Pokalkamp

TAXI-NVE:

1967 ble det holdt en
I vårsesongen
pokalkamp mellom TAXI og NVE. Det
deltok i alt 39 skyttere, 19 fra TAXI og
20 fra NVE. De 10 beste fra hvert lag
talte. Det ble seier til NVE med 2573
poeng mot TAXI 2544 poeng. NVE fikk
som
altså første napp i vandrepokalen
skal gå over 3 år.
Pokalskyting

NAFO-NVE:

og
NAFO
mellom
Pokalkampen
NVE ble i år avviklet for andre gang,
og NVE tok sin andre aksje i den oppsatte vandrepokal. NVE vant med 1350
poeng mot NAFO 1292. Det deltok 8
mann på hvert lag.
For at laget skal stå best mulig rustet til de kommende oppgjør henstilles
det til medlemmene å møte opp på trehver tirsdag og torsdag
ningskveldene
fra kl. 16.15.
IDRETTSNYTT
som beheiter ein liten publikasjon
her i huset skal gje
driftsidrettslaget
ut for å prøve å få opp interessa for
er den tidlegare
laget. Redaktør
Knut Svendheim.
oppmannen

Praktikanttjeneste

skyte-

i NVE.

med OpplæringssekI forbindelse
1967/1968
saksbehandlerkurs
sjonens
tatt
har Administrasjonsdirektoratet
telegraffullmekimot to praktikanter,
TelegrafHaram,
Joveig
tig Ingebjørg
SilIngri
styret, og førstefullmektig
som
fra Norges postsparebank,
jan,
ved Personalavdehar tjenestegjort
og økolingen og Administrasjonsi tiden desember 1967
nomiavdelingen
til mars 1968.
konsulentene
har vært
Veiledere
Søren Hoff og Tørres Wathne.

i NVE20 år
Samarbeidsutvalgene
Av velferdssjef Graatrud

i NVE 20 åd.
Graatrud.
Av velferdssjef
av samarom opprettelse
Avtalen
het det den
(driftsutvalg
beidsutvalg
ble
kraftverker
statens
ved
gang)
11. juli 1947. Avtaleparundertegnet
og elekvassdragstene var Norges
og
siden
ene
på den
trisitetsvesen
Norsk
i Norge,
Landsorganisasjonen
og Kraftstasjonsforbund
Elektrikerpå
Arbeidsmandsforbund
Norsk
og
side.
den annen
av driftsom opprettelse
Avtalen
forutkraftverker
ved statens
utvalg
ett hoopprettes
at det skulle
satte
driftsutsamt
vedsamarbeidsutvalg
med tilkraftverker
valg ved Nore
FlesSmestad,
understasjoner,
hørende
samt ved Mår, Hakaaker og Slagen,
vik og Glomfj ord kraftverker.
kraftverker
av statens
Ved driften
driftsvar det i 1947 et fast ansatt
en
pluss
på 152 personer
personale
Ved
reservepersonell.
timelønt
del
on
administrasj
sentrale
driftens
på
det
var
(kraftverksavdelingen)
i alt 25 peransatt
tidspunkt
samme
soner.
samarbeid
Idéen om det organiserte
kom til vårt land etter
i bedriftslivet
sin
i 1945, og den hadde
frigjøringen
våre landsi den erfaring
bakgrunn
det organifått gjennom
menn hadde
allierte
våre
blant
samarbeid
serte
gjenskjedde
Opplegget
under krigen.
fellespropartiers
de politiske
nom
betydning
gram hvor en understreket
av de popå tvers
av et samarbeid
Det var ingen tvil
skillelinjer.
litiske
adminilandets
hos de som overtok
okkupasjon
den tyske
etter
strasjon
gjenoppbyggingen
en makte
at skulle
en
måtte
områder,
av de krigsherjede
til om det på
uten hensyn
samarbeide
kunne være delte mepunkter
enkelte
burde
oppgavene
om hvordan
ninger
løses.
Samarbeidsutvalgene

for driftsog gjøremålene
Formålet
var den gang også skissert
utvalgene
slo fast at utvalsvært ideelt. Avtalen
opplyrådgivende,
være
gene skulle
ta opp til
som skulle
organer
sende
Orientesaker:
følgende
behandling
virkom etatens
meddelelser
rende
for virksomplaner
ledelsens
somhet,
bli stilt
en ville
og de krav
heten
om
orienteringer
og fortrolige
overfor,
og budsjetdisposisjoner
økonomiske
man behandle
skulle
tet m. v. Videre
på å øke arsom tar sikte
forslag
sikkerog funksjonærenes
beidernes
samt
på arbeidsplassen,
het og trivsel
til økt effektivitet.
stimulere
bestemimidlertid
hadde
Avtalen
så strengt
som vi ikke holder
melser
forbud
kategorisk
på i dag, nemlig
saker som
mot å drøfte eller behandle
og arbeidstil lønnshar tilknytning
vilkår.
til som man
en ting
hadde
Man
og som er litt ankan nevne
kanskje
bestemmelsene
i dag, nemlig
nerledes
og valg. Dvs.
i § 6 om representasjon
for samarrepresentanter
man valgte
til det vi
i motsetning
beidsutvalgene
oppnå, nemlig
i avtalen
fått
har
av
og som jo er et resultat
nevning,
å
om
ønske
hovedorganisasjonenes
i
representasjon
sikre seg best mulig
utvalgene.
på samarbeidsEt lite tilbakeblikk
første
i den
virksomhet
utvalgenes
i 1947 hadde
tiden, viser at en allerede
seg den grå hverdag
å nærme
begynt
å bli mer skeptisk
og man begynte
resultater.
til de mulige
med hensyn
var
til dette
årsak
En medvirkende
innenfor
nok at fagadministrasjonen
inog drift ikke viste særlig
anlegg
samarbeidsutvalgenes
for
teresse
og artillitsmenn
Blant
virksomhet.
var
i sin alminnelighet
beidstakere
interesse
stor
noen
ikke
det heller
på
Dvs, de stolte
arbeid.
for dette

på fagde stolte
organer,
de gamle
og dette
som de kjente,
foreningene
nye fikk derfor ikke den tillit og støtte
En følge av dette
som det fortjente.
til
representanter
av
at valg
var
fra arbeidstakersamarbeidsutvalgene
at alle
etter
nes side ofte ble gjort
og kvalivar besatt
tillitsverv
andre
i utvalgene
teten av representasjonen
av dette.
ble vel i noen grad preget
raskt
økte svært
NVE's virksomhet
hadde
og mot 50-årene
krigen,
etter
ut samarbeidsfor å bygge
en behov
vel
Man hadde
ytterligere.
utvalgene
fått en noe
umerkelig
også, om nesten
og noen
i utvalgene
aktivitet
bedre
for arbeidsoppgaven.
forståelse
bedre
var
En følge av den økte virksomhet
ved
samarbeidsutvalget
fikk
at man
enn
av virksomheten
grener
andre
nemlig
i avtalen,
det som var fastlagt
En fikk oppbare ved driftssektoren.
hovedsamarbeidsutvalg
et nytt
rettet
av samarbeidet
ta seg
skulle
som
som hadde
ved anleggsvirksomheten
dette
og man fikk under
økt betydelig
også tilsvarenhovedsamarbeidsutvalg
anlegg.
ved det enkelte
de utvalg
si at helt
kan man
generelt
Rent
samarbeidsutval1950 hadde
oppimot
ikke ført til store resulgenes arbeid
opphadde
Det man imidlertid
tater.
nådd i disse årene, var å få opprettet
en del lemellom
kontakt
personlig
på alle trinn.
dAre og arbeidstakere
ga seg
ikke
kontakt
Selv om denne
veldig
eller
bragder
i store
utslag
den til å utvikle
medvirket
aktivitet
som er så
kjennskap
det personlige
og tillitsfullt
for et godt
nødvendig
samarbeid.
av nye samarbeidsOrganiseringen
av økt virksomhet
som følge
utvalg
har pågått
og drift
både ved anlegg
samhele tiden og en har nå følgende
Statskraftverkenes
arbeidsutvalg:
av statskraftverkedrift: Ved driften
ne har en nå et hovedsamarbeidsut5
hvorav
valg med 10 representanter
og 5 fra arbeidstakerfra ledelsen
hoveddette
Under
organisasjonen.
har en samarbeidssamarbeidsutvalg

Norsk
Haugen,
Alfred
sekretær
fra venstre:
1967 viser
28. september
møte
fra hovedsamarbeidsutvalgets
Bildet
Torolf
direktør
og Kraftstasjonsforbund,
ElektrikerNorsk
Klafstad,
Bjarne
forretningsfører
Arbeidsmandsforbund,
hoH. Graatrud,
velferdssjef
T. Haugli-Nielsen,
overing.
Harald Hedemark,
overing.
0. Håheim,
Moe, maskinntester
maskinmesSig. Aalefjær,
direktør
Helge Martinsen,
Gran, montørformann
Torbjørn
sekretær
formann
vedutvalgets
Ivar Aasen.
og maskinmesterass.
halvt skjult
Rønning
Gunnar
terassistent
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utvalg ved Aura-verkene,
Glomfjord
kraftverk,
Rana-verkene
og Innsetverkene. En har dessuten 2 distriktsutvalg, begge på østlandet.
Det ene
omfatter
Nore-verkene,
Tokke-verkene, Mår kraftverk og Hakavik kraftverk, og det andre omfatter
transformatorstasjonene;
Smestad, Flesaker,
Hasle, Slagen, Minne, Gjøvik, Furnes
og Vågåmo, samt overføringsanleggene for øvrig. Alle disse utvalg har 6
representanter.
Statskraftverkenes
anlegg: Ved Statskraftverkenes
anlegg har en ett hovedsamarbeidsutvalg
med 10 representanter,
hvorav 5 fra ledelsen og
5 fra arbeidstakerorganisasjonen.
Under dette hovedsamarbeidsutvalg
har
en samarbeidsutvalg
ved Aura-anleggene,
Innset-anleggene,
Rana-anleggene, Tokke-anleggene,
Vik-anleggene og SBF. Det sistnevnte
samarbeidsutvalg
dekker Fjernledningskontorets virksomhet
i hele landet, og er
derfor
organisert
som landsutvalg.
Dette utvalg består av 8 representanter fordelt med 4 fra ledelsen og 4
fra arbeidstakerorganisasjonen.
Alle
de øvrige samarbeidsutvalg
har 6 representanter
med 3 fra hver av partene.
Sentraladministrasjonen
i NVE: Ved
NVE's sentraladministrasjon
ble det
opprettet samarbeidsutvalg
den 8. januar 1962. Utvalget dekker den administrative
del innenfor etatens 4 direktorater,
og har derfor en litt annen formoppbygging
idet det vesentlig tar seg av problemer innenfor den
administrassjon,
(Hovedkonsentrale
toret).
Som det framgår
av de opplysninger en har gitt foran er det fram
til dags dato organisert i alt 15 samarbeidsutvalg
i etaten.
Når det gjelder selve rammen for
samarbeidsutvalgenes
virksomhet
slik den er skissert i nåværende
avtale (undertegnet
3. juni 1965) er denne svært utvidet
i forhold til den
første avtalen. Hele avtalen bærer nå
preg av ønsket om å gi samarbeidsutvalgene
større albuerom,
samtidig
som en har fått presisert
plikten
til å samarbeide. På arbeldsgiversiden
betyr dette at bedriftens
ansvarlige
ledelse også har som tjenesteplikt
å
sørge for at samarbeidsutvalgene
fungerer tilfredsstillende.
Det er for øvrig presisert at arbeidsgiverens
representanter ved utvalgene skal være vel
inne i virksomheten,
og det er ledere
man fortrinnsvis
tar sikte på å få

med der. Når det gjelder representasjon fra arbeidstakersiden
i utvalgene skal det ikke oppnevnes ledere,
men en anser det som en fordel om de
ansattes
tillitsmenn
kommer
med.
En forutsetter
for øvrig at arbeidstakernes representanter
skal være aktive i samarbeidsutvalgene.
De skal
sørge for å få fram i utvalgene
det
syn eller tverrsnitt
av syn som arbeidstakerne
står for, og de skal
sørge for informasjon
tilbake til arbeidstakerne
om samarbeidsutvalgenes virksomhet,
spesielt
dette med
plikten til å orientere
sine kolleger
om samarbeidsutvalgenes
arbeid
er
noe en ikke alltid har vært fornøyd
med. Det er imidlertid blitt noe bedre,
men en er fortsatt av den oppfatning
at dette kan gjøres enda bedre. Det
er ved flere anledninger
blitt pekt
på at det ville være naturlig om de
som sitter som arbeidstakernes
representanter
i
samarbeidsutvalgene
hadde møter med sine kolleger
og
informerte
om virksomheten,
for selv
med omfattende
referater
eller protokoller ville det ikke være mulig å
få med alt.
Om samarbeidsutvalgenes
virksomhet i perioden
1950-1960 kan en si
at de aldri fikk noen stor betydning for NVE's virksomhet
på de
ulike felter. En fikk nok i denne perioden en del nye utvalg men aktiviteten var beskjeden.
Fra 1960 kan
en imidlertid
si at samarbeidsutvalgene i NVE har utviklet
seg stort
sett bra. Når en bruker dette årstall
til omtalen av samarbeidsutvalgenes
virksomhet,
skyldes dette at en i 1960
fikk den nye organisasjonsplan
for
etatens
administrasjon
og
dette
medførte
også økt virksomhet
i utvalgene. Aret 1960 var på mange måter et generasjonsskifte
både når det
gjaldt administrative
ledere og arbeidstakernes
representanter,
i første
rekke tillitsmenn.
Virksomheten
har
også siden den gang mer og mer
tatt preg av det avtalen forutsetter,
nemlig å behandle
de store linjer i
samarbeidet,
spørsmål som er av den
største betydning
for oss alle, det
være seg ledelse eller arbeidstakere.
Konkurransemomentet
er kommet inn,
man skal være aktiv, man skal gå
inn for å gjøre virksomheten
effektiv. Den skal være rasjonell. Vi skal
ikke sløse hverken
med arbeidskraft
eller penger. Vi skal i det hele tatt
være samfunnets
tjenere så godt og
så effektivt som det overhodet er mu-

lig. Alle er blitt klar over at det ikke
vil føre til noen utvikling om vi bare
kommer sammen for å framlegge anmodning om bedre boliger, bedre sosiale tiltak eller andre ønskemål som
en enkelt tjenestemann
eller gruppe av tjenestemenn
måtte ha. Den primære oppgave må være gjennom effektive tiltak å gjøre bedriften til et
godt verktøy for samfunnet og en god
arbeidsplass
for de ansatte.
Det er i denne forbindelse riktig å
peke på at hovedsamarbeidsutvalgene
ved h. h. v. statskraftverkenes
anlegg
og drift og samarbeldsutvalgene
under dette nå bl. a. behandler
rasjonaliseringstiltak
som forutsetter
at
bruk av mannskaper
og maskiner blir
benyttet på en slik måte at en får en
hensiktsmessig
effektiv
virksomhet.
Dette er saker som fenger og det
medfører til dels skarpe diskusjoner.
Arbeid
og effektivitet
er
spørsmål
hvor det alltid er meningsforskjell
med
hensyn til løsningen
av de enkelte
oppgaver, og det er naturlig. Det er
bare gjennom realistiske drøftelser en
kan komme videre framover.
På dette felt har medlemmer
av
samarbeidsutvalgene
en stor oppgave.
De kan informere sine kolleger muntlig om virksomheten
og på denne måten medvirke til å aktivisere
alle arbeidstakerne
for dette arbeid. Gjennom økt interesse
og forståelse
for
samarbeldsutvalgenes
virksomhet
vil
det også være mulig å få dem mer
direkte med i det faglige arbeid i bedriften. Det er for øvrig nødvendig
å presisere
at medlemmer
av samarbeidsutvalg
skal ha evnen og viljen til samarbeid. De skal ha kjennskap til sin virksomhet,
det gjelder
så vel bedriftens
organisasjon,
formål og oppgave som den sosiale rolle
og den økonomiske
stilling og plassering i den nasjonale
økonomi. De
skal ha kjennskap
til samarbeidsavtaler og kunne forberede
møter.
Selv om samarbeidsutvalgene
i NVE
de siste årene stort sett har virket tilfredsstillende
må en fortsatt arbeide
for å gjøre dem bedre. Skal en noen
gang kunne fylle den målsetning som
er
lagt
for
samarbeidsutvalgenes
virksomhet, må hver i sær betingelsesløst gå inn for samarbeid,
selv der
hvor det går på tvers av det vi som
enkeltmennesker
har som oppfatning
av saker og ting, og ser de store linjer og mål som den eneste rettesnor
og det eneste sanne siktepunkt
for
virksomheten.

KOEN
I KANTINA

Dei har tilråda at den nedsette komiten får i stand ei ordning slik at eit
menneskje
sit og sel kaffi, te og
mjølk for dei som berre skal ha det.
For å sleppe å opprette ein ny stilling skal komiten
altså tinge med
departementa
om å få lov å bruke
slike som alt er tilsette i andre stillingar til å sitje der ein halv time for
dagen. Etter det Arbeidsdirektoratet
opplyser har dei lite tru på at departementet kan gå med på ei slik løysing,
for konsekvensen
sin del er det betre
å la folk stå i kø.

Rasjonaliseringsdirektoratet
har og
vore inne på tanken at folk treng slappe av og det kan dei gjere i køen om
den blir ordna på rette måten. Ein ekspert der har laga ein plan som
går ut på at det skal monterast transportbånd langs veggen og disken der
køen plar stå. Dette bandet skal vere
;elektronisk
styrt
med
automatisk
framrykking
for kvar sum som blir
slegen inn på kassa-apparatet.
Her
kan so folk sitje i fred og ro med
ryggen mot salen og munnen mot maten til turen kjem til kvar og ein.

Rasjonaliseringsdirektoratet
har som
første sak i NVE teke opp køen i
kantina. Det har no blitt nedsett ein
komiM som skal tinge med Finansdepartementet
og Pris- og lønnsdepartementet
om saka. I komiten
er
det med ein representant
frå kvart
av direktorata
og ein frå hovudstyret.
Direktoratet
har studera nøye Fossekallen sitt opplegg for å få slutt på
køen.
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Noreverkenes
bedriftsskirenn
1968
Lørdag 17. februar d. å. i strålende
kaldt
vintervær
ble Noreverkenes
bedriftsskirenn
avviklet på Wollan i
Vikangrend.
Nå i denne søte olympiatid hadde nok løypekomiten
merket
seg noe, for hva løypa angikk så var
nok løypa ikke noe å gi i bytte på, med
den som våre gulljenter
og -gutter
nede i Grenoble gikk i. Det var en
fornøyelse å springe rundt i det herlige terrenget som Wollan har å by på.
Resultatlisten
taler sitt eget språk om
forholdene
og den meget store deltakelsen, hele 40 startene. Vi var også
beæret med gjest fra Hovedkontoret,
idet vår velferdssjef,
Gråtrud, hadde
avsatt tid til å delta. Den store konkurransen ble som vanlig i de to aktive
klasser, og et minus her var at vår
gode venn Hans Greven ikke stilte til
start grunnet forkjølelse.

Premieutdeling
med festlig samvær
er også noe som hører til tradisjonene,
og det ble i år en kjempesuksess.
Komiten
hadde anskaffet et så kjent
og godt orkester
som Arnt Haugens
trio, så snakk om her skulle det bli
svingom for både den ene og annen
smak.
Komiten
vartet også opp med andre overraskelser
som skinke og poteter til middagen, med kransekake
og
kaffe til dessert, og ikke å forglemme
ertesuppe som nattmat. Var det noen
som kunne klage på slikt et opplegg?
Driftssjef
0. Ueland
benyttet
en
pause, for å komme til orde med premieutdelingen.
Løypesjef Helge Hagen
hadde samlet sammen en anselig premiesamling.
Jubelen
gikk høyt for
hver enkelt prestasjon,
og det var
ikke få slående replikker
som kom

TRESKJÆRING

Av driftsstyrer Warloe

Etter alle kunstens regler snittes og skjæres det i tre på Aura
for tiden. Det foregår nemlig kurs
i treskjæring.
Den glød og iver
som her legges for dagen skal det
letes lenge etter, og under lynskarpe jern trylles fram lampetter, peisblåser og skrin, ja endog
gammeldagse,
gode mangletre tar
form.
Betegnelser
som «geissfuss» og
«skvulp» tureneres
nå like lett
som en ellers snakker om kniv og
gaffel. For de som ikke er innviet
i treskjæringens
fagspråk kan røpes at disse betyr de to viktigste
jern som benyttes,
henholdsvis
med V-form og U-form. Karve-

Kurslederen

skurd og krillskurd
er to hovedformer for mønstre. Mens karveskurden er oppbygd rent geometrisk og basert på sirkelen,
er
krillskurden
bygd opp av den for
treskjærere
velkjente
akanthusranken, som slynger seg elegant
over gjenstanden.
Betegnende for
en tredje stilart, dragestilen,
er
dragen som slynger seg i buktninger og krumninger
for til slutt
å bite seg selv over halen. Opphavet til denne stilen finner vi igjen
helt tilbake i vikingetiden
i dyreornamentikken,
senere finner vi
den på kirkedørsportalene.
De siste opplysningene
hører med til
«teorien» som kurslederen
gir oss.

Anker Wangsmo med et påbegynt

mangletre.

Egil øyen

under denne sermonien. Etter premieutdelingen takket Ueland alle de som
hadde stått for dette festlige opplegget som ble behørig applaudert. Siden
gikk dansen og festen til langt ut i de
små morgentimer.
Det var en fulltreffer som snart må komme igjen.
N.
RESULTATLISTE:
Aktive under 42 år:
1. Bjørnar Larsen

39.22

Aktive over 42 dr:
1. Helge Hagen

43.34

Turklasse på maksimaltid
1. Thorstein
Hagen

(32.07).
32.09

Navn som Jakob Klukstad
fra
Lesja og «Skjåk-Ola»
får vi også
stifte bekjentskap
med.
Når
samarbeidsutvalget
ved
Aura-verkene
kunne gå inn for et
treskjæringskurs,
var det utelukkende fordi vi har en dyktig treskjærer
som stilte sin fritid og
mangeårige
erfaring
til disposisjon, Anker Wangsmo. For ordens
skyld må vi tilføye at Wangsmo
selv forlanger
å bli kalt amatør.
Interessen for kurset var stor, og
det ymtes allerede frempå om et
nytt kurs. Vi som går dette kurset, har fått «gløden» i den grad
at mange har gått til innkjøp av
egne verktøy med planer om å gå
videre
med oppgaver
på egen
hånd. Vi synes alle at maken til
fin hobby skal en lete lenge etter.

og Rolf Wiger i full aksjon.
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Gutter 11 år:
Kjetil Ueland
Jan Ivar Thon .

Noreverkenes
barneskirenn
este grad vellykket både i terrenget
og på festen, og det er sikkert noe
som de små barnesinn vil ta med seg
videre ut i livet.
Komiteen har all ære av sitt opplegg, og vi som foreldre vil gjennom
«Fossekallen» bringe dere en takk for
det store arbeld dere har lagt ned for
våre barn.
N.

Noreverkene arrangerte skirenn for
den yngre garde på Rojordet søndag
4. februar d. å.
Søndagen som så mange små hadde
lengtet til, opprant med strålende sol
og vintervær. Føret var så gnistrende
at skikomiten måtte la langrennet gå
den motsatte veg mot tidligere år, for
å unngå de skarpe utforkjøringene.
Gutter og jenter hadde forberedt seg
til det ytterste, det viser resultatlisten.
Det ble kjempet med liv og lyst, og
den som hadde treningen i orden kom
lengst fram på seierspallen.
Etter strabasene i løype og slalåmbakke gikk turen til festsalen. Noen
av mammaene hadde dekket til fest i
kontorbyggets
spisesal med pomp og
prakt. Her vanket det både brus, bløtkake, hatter, ballong og frukt. Ikke nok
med det, men prestasjonene tidligere
på dagen ble belønnet med premie til
hver enkelt. Etter premiutdelingen
kom avslutningen med to artige eventyrfilmer. Hele tilstelningen var i høy-

PREMIELISTE:
Lang-Utforrennstidtid

36.0

Gutter 10 år:
1. Lars Madsen

4.37

33.0

Jenter 9 år:
Ragnhild Nisja
Gerd Jorunn Hagen
Bente Nilsen

4,45
5.25
5.27

34.2
37.4
36.1

3.47
4.43
4.53

31.7
34.2
42.1

4.36

34.8

1. Petter Knudsen

4.44

32.0

Jenter 6 år:
Anne G. Wetterhus
Sissel Irene Thon

7.00
8.06

37.2
58.2

Gutter
6 år:
1. Arne Ueland

4.54

43.6

9.57

70.2

Gutter 9 år:
Jostein Ueland

.

Magne Madsen .
Per Harald Grinde
Gutter 8 dr:
1, Hallstein Madsen

Gutter

7 dr:

Gutter
5 år:
1. Frank Kristiansen

Gutter 12 år:
1. Ølvind Nisja

3.58

32.2

Jenter 4 år:
1. Jorun Redalen

Jenter 11 år:
Aud Evju
Kari Madsen

4.09
4.29

32.9
33.2

Gutter 4 år:
Vidar Nilsen
9.29
Nils Torger Wetterhus

SKA
Rana-verkene
SBM
Hamang trafo.
Hamang trafo.
Svorka kraftverk
VVV
Hamang trafo
AA
SDR
EKK
SBP
SBA
SR - Vik
Hamang trafo.
SR - Vik
SBP

konsulent II
maskinm.assistent
kontorfullm. 1 særkl.
oppsynsmann I
oppsynmann I
kontorassistent I
kontorfullm. I
kontorfullm. I
kontorfullm. I
kontorfullm. i særkl.

5.08

33.7
35.4

Avansement og opprykk:
Akselsen, Arne T.
Berntsen, Sigmund
Berven, Turid
Dehs, Bjørn
Eldevik, Hjørleiv
Fallingen, Tina
Gjøtterud, Arnhild
Gravir, Torbjørg
Hansen, Olga
Hirsch, Anna B.

Jenter 10 år:
1. Sissel Knudsen

4.06
5.16

Endringer i 4 kvartal 1967
kontorassistent I
el.maskinist
overingeniør II
maskinm.assistent
maskinm.assistent
el.maskinist
overingeniør II
maskinm.assistent
sentralb.betjent I
konstruktør II
avd.ingeniør II
tegner I
konsulent I
avd.ingenlør I
maskinm.assistent
konstruktør II
tegner II

31.3

Jenter 12 år:
Turid Svensrud
Wenche Grinde

NVE's PERSONALE
Nytilsatte:
Andersen, Ester
Angermo, Kåre
Asvall, Thorstein
Berg, Erik
Elton, Knut
Fjeldstad, Willy
Fleisje, Arthur
Gulbrandsen, Kristian
Halvorsen, Vigdis
Hauge, Ragnar
Jenssen, Thorleif
Kobbe, Grethe
Michaelsen, Finn
Mæland, Idolf
Sigolsen, Henry
Teigen, Øystein
Ulen, Leif

3.22
13.29

AP
Gjøvik trafo.
SKA
SBF
SBF
SIK
VH
AA
VFN
SKH

.

kontorfullm. i særkl.
Holter, Astri
Hovelsrød, Berit
kontorfullm. I
sekretær I
Jørnlo, Gerd
kontorfullm.1 særkl.
Pettersen, Per IL
overingeniør II
Røed, Egil
Rømer, Lauritzen, Sig kontorfullm. i særkl.
kontruktør I
Strømslid, Walter
maskinm.assistent
Sørensen, Birger
Tande, Jorun
kontorfullm. i særkl.
Tredal, Kåre
kontorfullm. i særkl.
Vaa, Dyre
overingeniør I
Wold, Anders
oppsynsmann I
Ødegaard,
Helge
avd.ingenlør I

Tokke-anlegger
ET 1
AP
Rana-anleggene
EKK
SSK
Glomfj ord
Rana-verkene
VH
Aura-anleggene
EKK
SBF
SSV

Fratredelse:
Med pensjon:
Midtj ordet, Torbjørn

fagarbeider

Nore-verkene

Annen:
Andersen, Gunleik
Fagerland, Gunvard
Holth, Liv Asta
Hovd, Magnus
Johnsen, Gunnar
Kvalnes, Gerd
Larsen, Jens R.
Martinsen, Johan A.
Poensgen, Werner
Tungesvik, Lars
Ulvik, Arnold
Valand, Unni
Ørbek, Arne

oppsynsmann II
konstruktør II
kontorfullm. I
maskinntassistent
maskinmester I
kontorfullm. II
konstruktør III
kontorassistent I
konsulent I
førstesekretær
avd.ingeniør I
tegner II
maskinm.assistent

Innset-anleggene
SR - Aura
AV
Tokke-verkene
Alta trafo.
AAØ
VF
Aura-anleggene
AJ
Vik-anleggene
Vik-anleggene
SBP
Innset-verkene

Avgått ved dØden:
Berglund, Einar Odd oppsynsmannVik-anleggene
Moan, Oddvar
Øyan, Olav

Aktietrykkeriet - Oslo, 1968

14/12-67
oppsynsmanr. Aura-anleggene 28/12-67
fagarbeider
Aura-verkene 28/9-67

