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Ved inngangen til 1971 er det nær-
liggende for meg å ta et tilbake-
blikk over det som skjedde på
vårt virkeområde i naturvernåret
1970. Da vi sto foran naturvern-
året var det ikke vanskelig å for-
utsi at NVE og vannkraftutbyg-
ging ville komme i fokus og at de-
batten i stor grad ville bli preget
av usaklighet og emosjonelle for-
mer.

Det har vært angrep på person
i stedet for sak. En professor har
sogar uttrykt ønske om å ekspor-
tere oss til et eller annet fjernt
u-land. En burde ha lov til å vente
større grad av likevekt og saklig-
het fra en professor og vitenskaps-
mann.

I massemedia, presse og kring-
kasting har vi vært vitne til sen-
sasjonsreportasje og til innlegg
med innhold og overskrifter som
har stemt dårlig med faktiske for-
hold. Misforstå meg ikke! Sam-
funnsintresserte mennesker kan
ikke være uengasjert, men det må
da være lov å vente større grad
av selvbeherskelse og vilje og
evne til å søke informasjon før
man fyrer løs. Hvor stor betydning
slik virksomhet har for opinions-
skapning, er vanskelig å ha noen
klar forestilling om, men uten
virkning er den ikke.

Hva kan så vi gjøre for at opi-
nionen skal ha et bedre grunnlag
for sin meningsdannelse? Mitt svar
er at vi trenger en aktiv informa-
sj onsvirksomhet. A møte med
gjennomslagskraft den form for 


opinionsskapning som vi har sett
i 1970, er ingen lett sak. Dertil har
saklig informasjonsvirksomhet for
lite sensasjon i sig. Oppgaven er
ikke uløselig, men er helt avhen-
gig av at vi får knyttet til oss
folk som kan dette faget og kjen-
ner dets irrganger. Behovet blir
ikke mindre i årene som kommer,
og det er ikke bare et behov. Det
er også en plikt å sørge for at folk
i sin alminnelighet har et bredere
grunnlag når de skal ta stand-
punkt til vår virksomhet.

I løpet av naturvernåret har det
også vært en utvikling i retning
av å betrakte næringsliv som et
onde og at det er galt å nytte —
som en del av det fundament næ-
ringslivet må bygge på — den for-
del som ligger i våre naturlige
ressurser. I denne forbindelse sy-
nes man å glemme at det er en
utviklingsprosess med sammen-
heng. Vi startet etter okkupasjo-
nen med et nedslitt produksjons-
apparat satt fem år tilbake i ut-
vikling. Man synes også å glemme
at det er en avgjørende forutset-
ning for vår materielle og imma-
terielle tilfredsstillelse, for utvik-
ling av vårt utdannelsestilbud, for
muligheter for vitenskapelig inn-
sats og forskning osv, at vårt næ-
ringsliv greier å bære dette på
ryggen og samtidig har nok mid-
ler igjen å pløye tilbake i virk-
somheten for å møte den stadig
økende konkurranse.
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Tar man et historisk tilbakeblikk
over den offentlige vassdragsad-
ministrasjon, framtrer Vassdrags-
avdelingen med sine forløpere som
en nestor blant de organer som
opp gjennom tidene har forvaltet
våre vannressurser. Jeg har derfor
lyst til i denne artikkelen å for-
søke å gi en historisk oversikt over
Vassdragsavdelingen og fortelle
litt om de mange administrative
omskiftninger som har ført til den
oppbygging av avdelingen som vi
har i dag. Dette kan vel også passe
når vi nå i 1971 er inne i NVE's
store jubileumsår.

En del av det saksområde som
i dag omfattes av Vassdragsavde-
lingen har sin opprinnelse helt fra
den gang man i 1804 opprettet en
«Canaldirection».  I 1841 fikk man
et  Kanal- og HavnedirektØrem-
bete  hvorunder lå alt som vedkom
vassdragene samt kanal- og hav-
nesaker. 5 år senere ble embetet
delt i to og alt som angikk vass-
drag, innsjøer og kanaler ble lagt
under et Kanaldirektørembete.
Med visse modifikasjoner besto
denne ordningen til 1907, da Ka-
naldirektørembetet ble omdøpt til
VassdragsdirektØrembetet  og ad-
ministrasjonen ble kalt  Vassdrags-
vesenet.  Like etter i 1909 fikk man
de første konsesjonslovene om er-
verv av vannfall og det ble ansatt
en ingeniør til å forestå bl. a. be-
handlingen av konsesjonssaker.
Således framsto den såkalte  Kon-
toravdeling.  Samme år ble det
også opprettet en avdeling for
kontroll med vassdragsanlegg,
Kontrollavdelingen.  Vassdragsve-
senet ble etter hvert utbygd til å
omfatte organer for en rekke for-
skjellige områder vedr. vassdrags-
og elektrisitetsutbyggingen.

I 1920 ble så det hele omorgani-
sert i og med opprettelsen av  Ho-




vedstyret for Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen  (NVE) (i
virksomhet fra 1921.) Administra-
sjonen ble delt i 3 direktorater og
saksområdene til de tidligere Kon-
tor- og Kontrollavdelingene ble
lagt under  Vassdrags- og F1Ø-t-
ningsdirektoratet.  Under dette di-
rektoratet lå også Hovedstyrets
budsjett, regnskap og kasse- og
personalanliggender. Denne ord-
ningen besto til 1935 da direkto-
ratene falt bort og administrasjo-
nen ble i stedet delt opp i 6 av-
delinger, ledet av hver sin avde-
lingssjef, senere benevnt avde-
lingsdirektør. Nå oppsto for første
gang navnet  Vassdragsavdelingen,
som ble tillagt:

Ervervs- og reguleringskonse-
sjoner og tillatelser etter vass-
dragsloven, alt med tilhørende
innkreving av konsesjonsavgifter
og kontroll med betingelsenes
overholdelse. Kontroll med vass-
dragsanlegg. Behandling av fløt-
ningssaker. Administrative avgjø-
relser etter vassdragsloven. Avgi-
velse av oppgaver til Riksskatte-
styret. Administrative spørsmål
vedrørende den hele etat. Bud-
sjett, regnskaps-, kasse- og perso-
nalanliggender for den hele etat.

I og med den sterke ekspansjon
etaten undergikk i de første årene
etter siste krig ble det i 1949 nød-
vendig med opprettelse av ytter-
ligere 2 avdelinger for fordeling
av de økte oppgaver. De admini-
strative spørsmål vedrørende hele
etaten, herunder personalsaker
samt budsjett, regnskap og kasse
ble således utskilt fra Vassdrags-
avdelingen og overført til den ny-
opprettede Administrasj onsavde-
lingen.

Men det skulle skje ytterligere
forandringer av administrasjons-
ordningen, og etter en inngående 


komiteinnstilling og omfattende
debatt i Stortinget, ble det i 1960
bestemt at NVE skulle bestå av 4
direktorater med hver 3-4 avde-
linger. Avdelingssjefene fikk nå
tittelen fagsjef. Vassdragsavdelin-
gen ble underlagt  Vassdragsdirek-
toratet  som ble opprettet 1. febru-
ar 1962 med direktør Hans Sper-
stad som sjef. Det oppsto i og med
denne nyordningen ingen vesent-
lig endring i Vassdragsavdelin-
gens saksområde, dog skal tilføyes
at saker vedrørende oppgaver til
Riksskattestyret noe senere ble
overlatt til Sekretariatet i Vass-
dragsdirektoratet.

Samtidig med ovennevnte om-
organisasjon ble det funnet hen-
siktsmessig at det under avdelin-
gene ble opprettet kontorer alt et-
ter de forskjellige hovedsaksom-
råder. Således fikk man i Vass-
dragsavdelingen 3 kontorer:  Kon-
sesjonskontoret Tilsyns-
kontoret (VVT),  og Vann- og klo-
akkontoret, senere benevnt  Vann-
og  avløpskontoret  (VVV).  Hvert
kontor ledes av en overingeniør I.
Man kan si at Konsesjonskontoret
kan føre sin historie tilbake til
Kontoravdelingen fra 1909 og Til-
synskontoret (også kalt Vassdrags-
tilsynet) på sin side tilbake til
Kontrollavdelingen fra samme år.
Vann- og kloakkontoret ble opp-
rettet i s1utten av 1940-årene, da
saksområdet vedrørende vannfor-
syning og kloakk i. h. t. bestem-
melser i vassdragsloven av 15.
mars 1940 etter hvert fikk en viss
størrelse.

Jeg skal ikke her i denne artik-
kelen komme nærmere inn på da-
gens arbeid i disse 3 kontorer —
dette vil framgå av særartiklene
— men bare få si at saksmengden
er enorm og arbeidspresset stort.
Særlig i Vann- og avløpskontoret

'411'PC

Vassdrags-
avdelingen
VED

FAGSJEF ÅGE HJELM-HANSEN
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vokser saksmengden sterkt —
vannforurensingsforholdene er jo
nå blitt et problem som opptar så-
vel styresmaktene som den van-
lige borger mer og mer — og dette
gjenspeiler seg derfor i kontorets
økte aktivitet. I og med den nye
lov mot vannforurensing er trådt i
kraft den 1. januar i år, har kon-
toret fått et sterkt utvidet saks-
område og vi venter nå spent på
om de høyere myndigheter gir oss
de midler og det antall nye stillin-
ger vi har bedt om for å kunne
sette oss i stand til å forvalte lo-
ven på en tilfredsstillende måte.

Ellers skal jeg få nevne den en-
dring i den offentlige administra-
sjon av miljØ- og naturvernsaker
som de siste år har vært oppe til
debatt. En ny administrasjonsord-
ning på dette felt vil ventelig også
omfatte behandlingen av vannfor-
synings- og vannforurensings-
spørsmålene, og vi venter spent på
hvilken oppbygging som til slutt
vil bli etablert. Imens forsøker vi
å foreta szkn nødvendige utvidelse
av VVV's virksomhet i NVE mest
mulig fleksibel for best mulig å
kunne innpasses i den ordning som

KONSESJONS-
KONTORET

VED

OVERINGENIØR 0. FOSSHEIM

Grunnlaget for kontorets arbeid
er konsesjonslovene av 14. desem-
ber 1917. Det er der bl. a. bestemt
at «Vassdragsreguleringer, som
fremmer industrielle formål, kan,
utenfor de tilfelle som er nevnt i
§ 3, bare utfØres av staten eller
den som får tillatelse av Kongen
( konsesj on) .»

Det heter videre: «Vil reguler-
ingen øke vannkraften i vassdra-
get med minst 20 000 nat.hk. eller
står betydelige interesser mot
hverandre, bør tillatelse ikke gis,
fØr saken har vært forelagt Stor-
tinget.» 


en ny miljøvernadministrasjon
måtte få.

Ved Vassdragsavdelingen er det
i dag 23 ansatte, i tillegg kommer
våre hyggelige og flinke damer
som hjelper oss med maskinskri-
ving, arkivering og ekspedisjon
m. v. Som fØr nevnt regnes det
med et stort antall nye stillinger
ved VVV i de nærmeste år og det
antas at dette kontoret, inklusive
det påtenkte tilsyn med vann-
forurensing med tiden måtte ville
ha over 60 ansatte.

Jeg vil før jeg avslutter denne
historiske oversikten få nevne de
menn som siden opprettelsen i
1935 har stått som leder av Vass-
dragsavdelingen og som hver på
sin måte ved dyktighet og person-
lighet har bidratt til den sterke og
ansette stillingen en må få lov å
si avdelingen alltid har innehatt
som et offentlig forvaltningsorgan.

1935-45: A. Hugo-Sørensen, av-
delingssjef (tidl. vassdragsdirektør
1925-35).

1945-55: Olaf Elverum, vass-
dragssj ef.

1955-62: Ragnar Bang, avde-
lingsdirektør.

Erverv av vassfall er også un-
derlagt konsesjonslovene.

I 53 år har altså loven vært
gjeldende og gitt arbeid til konse-
sjonskontoret. Det ligger tradi-
sjoner bak og i innstillinger om
konsesjonssaker finnes kildemate-
riale for en interessert person på
område vassdragshistorie og norsk
kraftutbyggingshistorie. Ja, skif-
tende leveforhold i landet speiler
seg også av. I den første tid — og
jeg hadde nær sagt fØr den med
tanke på de foreløpige konsesjons-
lover av 1906 — var det oppkjØ-
pertid og etablering av endel uten-




lansk virksomhet (Tysso, Sauda,
Høyanger bl. a.). Senere kom de
trange tider i 1920-30-årene med
finansieringsvanskeligheter og
søknader om fristforlengelser med
hensyn til konsesjonenes bygge-
frister. Brutte forhåpninger opp-
sto i distriktene og fristforlengel-
sessakene var ikke alltid så enkle.
For enkelte vassdrag har vi hatt
en serie fristforlengelser fram til i
dag.

I denne tiden hadde en også fra-
fall av gitte konsesjoner. Eksem-
pelvis ble 12.5 m regulering av
Næren frafalt. Kontoret hadde vi-
dere også føling med kommunale
konkurser idet panthaverne i an-
legget tok over det hele når kom-
munen ikke kunne innfri lånefor-
pliktelsene — tok pantet til bru-
kelighet som det vel heter — og
måtte ha ervervskonsesjon på fall-
rettighetene. Med krigen 1939-45
kom nedgangen i saksmengden.
Etter den kom først stadfesting av
de saker som tross alt var blitt
behandlet i krigsårene og deretter
ble det flere og flere og større og
større saker helt fram til i dag da
de har nådd rekordhøyder i alle
fall i omfang.

Reguleringskonsesjonssakene
forberedes for framlegg i hoved-
styremøte. Innstillingen som skal
utarbeides er ikke noe enmanns-
arbeid. Det foregår en vidstrakt
innsamling av informasjoner, vur-
deringer og standpunkter som gis
videre i bearbeidet form. Innsam-
lingen av dette materiale foregår
i store trekk etter reguleringslo-
vens bestemmelse. I første rekke
skal distriktsmyndighetene få si
sin mening, og dette er en behand-
ling som kan ta tid. Ved siden av
dette foregår det vurderinger av
forskjellige spesialister innen
Vassdragsdirektoratet når det gjel-
der f. eks. hydrologiske forhold,
isproblemer, prosjektets tekniske
og Økonomiske standard, natur-
vernspØrsmål m. v. I den senere
tid har som kjent natur- og fri-
luftslivinteressene kommet sterkt
inn i bildet. Disse får anledning til
å uttale seg i dag via Kommunal-
departementet. Direktoratet for
Jakt, Viltstell og Ferskvannsfisket
gir gjennom Landbruksdeparte-
mentet uttalelser for så vidt angår
fisket og viltstell og gir forslag til
konsesjonsvilkår for så vidt. Når
det gjelder disse sakene kan en
vel i framtiden regne med økende
krav til utredninger og detalj ert
saksbehandling. Det er imidlertid
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å håpe at diskusjonen omkring
verneplanen for vassdrag som bør
unntas fra utbygging, vil gi kla-
rere forhold.

Kontorets saksområde omfatter
videre behandling av søknader om
ekspropriasjon av grunn og rettig-
heter for bygging av kraftverk
i. h. t. vassdragsloven av 15. mars
1940. Disse sakene henger for så
vidt nært sammen med konse-
sjonssakene og kommer oftest som
et tillegg etter at konsesjonssaken
er behandlet. De har en langt min-
dre omstendelig behandlingsgang
idet det er private interesser som
berøres i denne forbindelse. En
egen kategori saker utgjør de som
kan oppstå i forbindelse med ut-
bygging av elvekraftverk (eks.
Hunderfossen i Lågen, Løpet
kraftverk i Rena, Asmulfoss i
Namsen m. v.). Vassdragsloven av
15. mars 1940 har bestemmelser
som beskytter interesser tilknyttet
fiske, ferdsel og fløting. Disse sa-
ker legges ut i distriktet med 20-
dagers frist for uttalelse. Ved si-
den av dette får fiskerisakkyndige
ved Landbruksdepartementet ut-
tale seg og i enkelte tilfeller, f.
eks. der hvor betydelige jord- og
skogarealer blir berørt, også kom-
munestyrer. I slike saker er det
også en mulighet ved forhånds-
skjønn etter vassdragslovens § 112
å avgjøre om det blir nødvendig
med offentlig tillatelse av hensyn
til de interesser som er nevnt.
Vassdragsavdelingen ser det som
det gunstigste om kraftutbyggerne
gikk veien om slike skjønn for å
avklare dette spørsmålet.

For øvrig arbeider kontoret med
mange ulike administrative spørs-
mål som kan reise seg i forhold til
vassdragsloven i forbindelse med
større og mindre tiltak som påvir-
ker vassdragene såsom spreng-
ning og opprensking av stein for
fløting, grustak i vassdrag, fiske-
dammer m. v.

Som kjent pålegges det avgifter
pr. nat.hk. innvunnet ved regu-
leringer og innkreving og forde-
ling av disse beløp er også tillagt
konsesjonskontoret. I fordelings-
saker skrives innstillinger til ho-
vedstyret og for kompliserte kon-
sesjoner kan disse bli temmelig
omfattende. En nevner som eks-
empel Sira-Kvina hvor beløpet
ved full utbygging vil omfatte ca.
3.2 millioner kroner og 6 kommu-
ner.

Kontoret har for tiden tre an-
satte.

VANN- OG
AVLØPSKONTORET

VED OVERINGENIØR
BJØRN BERGMANN-PAULSEN

Vann- og avløpskontoret har hit-
til hatt ansvaret for behandling av
søknader etter vassdragsloven av
15. mars 1940 om tillatelse til ut-
slipp av forurenset avløpsvann til
vassdrag og ekspropriasjon i for-
bindelse med kloakkanlegg samt
ekspropriasjon av vann, grunn og
rettigheter for vannverk.

For vannverk foreligger det
ikke alminnelig konsesjonsplikt
og de søknader som behandles ved
kontoret gjelder bare de tilfelle
hvor vannverket ikke har kommet
til minnelig overenskomst med de
berørte rettighetshavere. Drikke-
vannsinteresser har meget høy
prioritet i forhold til andre inter-
esser knyttet til vannforekom-
stene. Vann må skaffes. Søknads-
behandlingen vedrørende vassverk
består oftest i en vurdering av
hvilke alternativ drikkevannskil-
den som vil føre til minst mulig
samfunnsmessige ulemper og hvil-
ke tiltak som er nødvendige for å
sikre tilstrekkelige mengder vann
av god kvalitet. I stedet for påleg-
ging av en rekke servitutter (eien-
domsinnskrenkingen) i vannkil-
dens nedbørfelt for å hindre til-
førsel av forurensninger, kan f.
eks. en bedre rensing av vannet i
enkelte tilfelle være mer hen-
siktsmessig. Det er etablert et
godt samarbeid med helsemyndig-
hetene i vannverksspørsmål. Noen
vesentlig økning av antallet slike
søknader som i dag ikke utgjør
noen stor del av kontorets arbeids-
mengde, ventes ikke i nær fram-
tid.

I de senere år har forurens-
ningssituasjonen i våre vannfore-
komster blitt tatt opp til offentlig
diskusjon. På tross av at Norge
topper statistikken over disponible
ferskvannsmengder pr. innbygger
blant de industrialiserte land, har
vi områder hvor tilstanden i vann-
forekomstene er langt fra tilfreds-
stillende, og en opprydding av
disse forholdene er i gang.

Kommunene har fått beskjed
om å intensivere arbeidet med
forsvarlige løsninger av avløps-
forholdene. Dette bør skje ved ut-
arbeiding av rammeplaner for
kloakkeringen som skal fullføres
i det tempo som kommunenes øko-
nomi tilsier. Rammeplanene skal
fortrinnsvis utarbeides i nær sam-
menheng med de øvrige deler av
generalplanene. Med bakgrunn i
avløpsplanene gis det midlertidige
tillatelser til utslipp som inngår
som naturlige etapper i gjennom-
føringen av planene.

Med hensyn til industriens ut-
slipp som i mange vassdrag ut-
gjør den absolutt største tilførsel
av forurensninger, er det hittil
gjort lite.

De aller fleste utslipp foregår
uten tillatelse og må derfor be-
traktes som ulovlige. Disse proble-
mene er vi nå i gang med å ta opp.

Saksbehandlingen er meget ut-
advent. Både før søknader er inn-
sendt og under behandlingen er
det en god del møtevirksomhet og
befaringer. Det innhentes videre
uttalelser fra andre fagetater for å
få best mulig grunnlag til vurde-
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ring av interessene i resipientene
og dermed hvilke krav som må
stilles til de forskjellige utslip-
pene.

Loven om vern mot vannforu-
rensing av 26. juni 1970 og dennes
ikrafttreden 1. januar 1971 stiller
kontoret overfor tildels nye og
mer omfattende oppgaver enn tid-
ligere. Loven setter et generelt
forbud mot å gjøre noe som kan
føre til vannforurensing uten at
det er innhentet tillatelse. Vass-
dragsloven av 15. mars 1940 om-
fattet utslipp av forurenset av-
løpsvann fra industri og tettbe-
byggelser m. v. til vassdrag. Lov
om vern mot vannforurensing om-
fatter alle utslipp til vassdrag
samt utslipp fra industri og tett-
bebyggelser e. 1. til grunnen eller
til sjøområder. Forbud mot dum-

VASSDRAGS-
TILSYNET

VED OVERINGENIØR

BJARNE SUNDT

I forbindelse med den midlertidige
konsesjonslov av 1906 som ble av-
løst av loven om hjemfallsrett av
september 1909, kom på tale å
opprette en egen avdeling ved
Vassdragsvesenet for kontroll med
anlegg i vassdrag.

Den såkalte «kontrollavdelin-
gen» ble opprettet i 1909. I be-
grunnelsen ble primært henvist til
hjemfallsretten til staten av kon-
sederte anlegg etter en periode av
50-100 år, men det ble videre
pekt på at «Ilensynet til den al-
mindelige sikkerhet tilsiger ogsaa
i mange tilfælde en saadan» (kon-
troll av anlegg).

Vassdragstilsynets hjemmel for
kontroll av og tilsyn med vass-
dragsanlegg grunner seg på be-
stemmelser i konsesjonsloven og
lov om vassdragsreguleringer av
14. desember 1917. Tilsynet gj aldt
tidligere ikke Statsreguleringer,
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ping av avfall i sjøen er også in-
kludert. Det er videre forutsatt
opprettet et organ som skal utøve
tilsyn med vannforurensing.

Kontorets bemanning, som etter
hvert har kommet opp i 14 perso-
ner, er langt fra tilstrekkelig til å
kunne håndtere bestemmelsene
om forurensing i vassdragsloven.
Det sier seg derfor selv at det må
skje betydelige utvidelser for å
kunne ta seg av den langt mer om-
fattende lov om vern mot vann-
forurensing på forsvarlig måte.
For å kunne gjennomføre lovens
intensjoner, er det fra NVE's side
foreslått en betydelig utvidelse av
det nåværende kontoret. Utvidel-
sen består i en oppdeling i 4 kon-
torer samt opprettelse av 5 dis-
triktskontorer for tilsyn.

men etter endring av Vassdrags-
reguleringsloven i april 1959 om-
fatter også tilsynet vassdragsregu-
leringer som utføres for statens
regning.

Videre blir det vanligvis betin-
get tilsyn med vannverksdammer
når vannverkene gis tillatelse til
å ekspropriere grunn og rettighe-
ter etter Vassdragsloven av 15.
mars 1940.

Som det framgår av ovenstå-
ende er det ikke anordnet almin-
nelig offentlig tilsyn med utfø-
relse, bruk og vedlikehold av vass-
dragsanlegg. Vassdragsloven har
imidlertid generelle bestemmelser
når det gjelder de krav som skal
stilles til innretning, fundamen-
tering, materiale og arbeid for an-
legg som skal utføres i vassdrag.
Loven gir også «Hovedstyret» an-
ledning til å gripe inn hvis et an-
legg i vassdrag er så dårlig bygget 


eller vedlikeholdt at det frambyr
fare for menneskeliv eller for of-
fentlige eller almene interesser
eller skade på annenmanns eien-
dom. Videre kan «Kor£gen i den
utstrekning han finner det nød-
vendig anordne tilsyn med vass-
drag og med utførelse, bruk og
vedlikehold av anlegg i eller over
vassdrag».

Ved Vassdragstilsynet arbeider
for tiden 5 ingeniører, inklusiv
kontorleder.

Ved siden av vanlig arbeid, jfr.
ovenfor, har Vassdragstilsynet i
stigende omfang de senere år fått
til uttalelse planer for såkalte
fiskedammer. Dette er vanligvis
forholdsvis små anlegg, men pla-
nene er i ganske stor utstrekning
mangelfulle.

Jeg vil også peke på forholdet
vedrørende våre dammer fra den
første vassdragsutbyggingsperi-
ode. De eldste av disse dammer er
nå 50-60 år gamle. Man må vente
at det i stigende utstrekning vil bli
nødvendig med omfattende utbe-
dring og forsterkningsarbeider
ved denne kategori av dammer.
Til nå er vår eldste platedam
(1916) forsterket ved hjelp av
forspente kabler, en massivdam
(1926) er ombygd til fyllingsdam
med morenetetning og fire andre,
lavere, massivdammer er forster-
ket ved forspente kabler. Ombyg-
ging og forsterkning av andre
dammer fra samme periode står
for tur.

SMÅSTUBBAR

Seint ute.
Frisøren skulle nett til å stengja for

dagen, då ein langhåra og uflidd type
kom pesande og ville inn.

Du må verkeleg orsaka at  eg  er
litt seint ute, mumla han.

Sa du litt? Eg skal seia deg noko:
Du skulle ha vore her for minst eit år
sidan.

Trafikk.
Kva meinest med gater der det er

einvegskøyring?
Det er gater der syklistar berre

kan verta nedkøyrde bakfrå.

Sømd.
Presten og kona hans hadde adoptert

eit spebarn, og dette vart mykje om-
tala i kyrkjelyden. På eit møte i sy-
foreninga til misjonen var det to gamle
peparmøyer som uttale seg om saka. —
Det er ein bra og sømeleg måte å få
små på.



Frå PROSJEKTLEDELSE-
samarbeidsutvala

4„.• INFORMASJON

Når ein les protokollane frå møta
i alle dei 17 samarbeidsutvala som
er i sving i etaten, so får ein inn-
trykk av at mesteparten av møte-
tida går med 'til å lese protokol-
lane frå møta i andre samarbeids-
utval. Likevel, av og til står det
eit og anna å verte vis av, no sist
i protokollen frå møte 7. oktober
1970 i «Hovedsamarbeidsutvalget
for driften av stAtskraftverkene».
Serleg sak 22 ô sak 23 må ha
interesse for mange i etaten.

Sak 22 var om:
PROSJEKTLEDELSE —  for  sty-
ring av større kraftutbyggings-
prosjekter — orientering vidirek-
tør  Sig. Aalefjær.

Direktør Aalefjær viste innled-,
ningsvis til den enorme, tekniske
utvikling en  har hatt  de siste 25
år, og som etter hvert har med-
ført  at  store kraftutbyggingspro-
sjekter består  av  mange spesial-
områder som hver for seg har sin
del av prosjektet. En kan derfor
si at den gamle oppfatning om at
sjefen skal vite  aZt om  det anlegg
han leder, ikkel lenger er mulig
ved så store prosjekter.

Sorn følge av denne utvikling
er  det etter hvert  blitt vanlig at
en  ved store  prosjekter,  så  vel i
privat  som offentlig virksomhet,
tilsetter en prosjektleder. Pro-
sjektlederens myndighetsområde
og rone i bedriftsorganisasjonen
kan imidlertid  være  noe forskjel-
lige, og en skjelner her vanligvis

følgende to typer:

Prosjektleder med total or-
dremyndighet over det anleg-
get han leder, og også ordre-
myndighet overfor bygnings-
og elektrosjef når det gjelder
tildeling av personell og ma-
teriell.

2. Prosjektleder som følger an-
legget og kontrollerer dette,
men uten ordremyndighet.

I NVE er det den siste type
prosjektleder en har tenkt seg,
men en regner med  at  en pro-
sjektleder skal  kunne vite  alt  om
det anlegg han har ansvaret for,
når det gjelder  den oppsatte  tids-
p/an,  kostnadsoverslag, skjønn,
terminplaner m. v. Han skal rap-
portere til  Kraftverksdirektøren
om eventuelle  avvik fra p/anen
på  ett eller flere av de angitte
områder.  Det  er  for øvrig menin-
gep, at en skal prøve  denne  ord-
ningen ved Grytten-anlegget, som
er ,et relativt lite anlegg, men som
likevel vil gi oss nyttig erfaring
på dette felt. Når en skal tilsette
prosjektleder regner en imidlertid
ikke med å finne en mann  som  er
spesialist på en eller flere av de
angitte  felter, men å finne en som
kan  dette med å lede. En tror  at
dette  etter hvert vil bli et spesielt
fag, men resultatet vil alltid være
svært avhengig av at en finner
den rette mannen til jobben.

Aalefjær understreket til slutt
at når en orienterte hovedsam-
arbeidsutvalget  om planene på
dette felt på et så tidlig tids-,
punkt, var det for at utvalget
skulle være orientert om det som
måtte skje her, bl. a. ved kunn-
gjøringer etter prosjektleder.

Etter orienteringen ble det også
i denne 'sak stilt en rekke spørs-
mål, men for øvrig ble den tatt til
etterretning.»

Dette sikkert noko som har
iAteresg` for mange fleire enn dei
som får sjå protokollane frå dette
såmarbeidsutvalet.

Sak 23,  var om:

«INTERN OG EKSTERN in-
formasjon. (Kan samarbeidsutval-
genes protokoller benyttes til å
publisere aktuelt stoff?)

Harald Graatrud innledet til
diskusjon om dette spørsmålet, og
viste  herUnder  til at en ved drif-
ten av  Ståtskraftverkene  har  spe-
sielt behov for løpende  informa-
sjon, bl. a. som følge av at de lo-




kale driftsadministrasjoner hver
for seg dekker store områder, og
med ganske små tjenestemanns-
grupper plassert ved de enkelte
kraftverk, transformatorstasjoner
og ledningsområder. Rent erfa-
ringsmessig viser det seg også at
de små grupper fjernt plassert  fra
ledelsen ofte har lett for å danne
seg den oppfatning at de blir holdt
utenfor,  og  at  ledelsen ikke viser
rimelig interesse for deres ar-
beidsoppgaver og tjenestlige for-
hold. For å motvirke slike tenden-
ser har en tenkt seg  at protokol-
lene  kunne utvides til å omfatte
følgende:

Spørsmål fra ansatte (spørre-
spalte). En bør imidlertid
ikke regne med at en får en
interessant spørrespalte i hver
eneste protokoll,  men det  vil
være en oppfordring til de
ansatte om å komme fram
med  sine ønsker og  anmod-
ninger til samarbeidsutvalget.

Den lokale ledelse bør kunne
benytte protokollene  til infor-
masjon og meddelelser til  de
ansatte om alle forhold som
knytter  seg til driften  av
kraftverket, transformator-
stasjonen eller ledningsnettet.
En tenker her på bl.  a infor-
masjon om erfaringer fra
driftsforstyrrelser, meddelel-
ser  om  utvidelse, tekniske
forbedringer  og  forandringer
av tjenesteforhold m. v.

En bør også kunne ta inn i
protokollen generelt informa-
sjonsstoff fra den sentrale
toppledelse.

H. Graatrud pekte til slutt på  at
hovedsamarbeidsutvalget tidligere
har appellert til arbeidstakernes
representanter i samarbeidsutval-
gene om å  benytte bl.  a. forenings-
møter til å orientere om arbeidet
i utvalgene. En  har imidlertid  ikke
inntrykk av  at dette er blitt særlig
benyttet, og det vil for øvrig hel-
ler  ikke vcere  hensiktsmessig  an-
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dre steder enn der  hvor  en kan
samle et større antall tjeneste-
menn til fellesmøte.

Sig. Aalefjær var enig i  at de
lokale administrasjoner i distrik-
tet nok kunne  ha behov for  bedre
informasjon til de ansatte, og pro-
tokollene kunne muligens brukes
noe mer her. Han påpekte imid-
lertid videre at han hadde opp-
daget at det  ved den  sentrale
drifts- og anleggsadministrasjon
ofte var endel tjenestemenn som
falt utenfor når det gjaldt infor-
masjon om planer og arbeidsopp-
gaver  innenfor  de enkelte fagom-
råder, og han visste i  denne for-
bindelse til  at  overingeniør  Mceh-
lum  ved SBP hadde tatt konse-
kvensen av dette, og ville innby
til et kveldsmøte for  å informere
om  denne avdelings virksomhet.

Det ble videre under debatten
rettet spørsmål til direktør Torolf
Moe om en eventuell utvidelse av
Fossekallen. T. Moe pekte på at
en utvidelse av Fossekallen ville
medføre  behov for  økte bevilg-
ninger, og dessuten kunne dette
ikke komme på tale før en  fikk
tilsatt en ny informasjonskonsu-
lent.

Konklusjonen på disse drøftel-
ser ble at formannen og sekretæ-
ren til neste møte skal legge fram
et  forslag om nye tiltak, som ho-
vedsamarbeidsutvalget så kan ta
standpunkt til.»

Noko so godt som det Graatrud
seier i innleinga si har vel aldri
vore sagt offentleg før om tilhøva
mellom «ledelsen og de ansatte».
Sitat: «Rent erfaringsmessig viser
det seg også at de små grupper
fjernt plassert fra ledelsen ofte
har lett for å danne seg den opp-
fatning at de blir holdt utenfor,
og at ledelsen ikke viser rimelig
interesse for deres arbeidsoppga-
ver og tjenstlige forhold.»

Hadde den første delen av dette
avsnittet vore sløyfa, det om Stats-
kraftverka og dei små teneste-
mannsgrupper fjernt plassert so
vore skildringa fullkommen slik
mange kjenner det, men avstan-
den i kilometer er ikkje alltid
den verste, det må ein hugse.

Elles kjem denne sak 23 so
mykje inn på Fossekallen at re-
daktøren har serleg interesse av
den. Kva direktør T. Moe meinar
med det han seier om ein eventuell
utvidelse av Fossekallen er ikkje
godt å skyne. Når han skriv «kun-
ne dette ikkje komme på tale før 


en fikk tilsatt ny informasjons-
konsulent» so må det vel vere at
denne skulle forme informasjo-
nane før dei vart sende til Fosse-
kallen. Dersom det er slik å forstå
so er det vel ei stor nedvurdering
av dei som skal gje frå seg slike
opplysingar og av redaktøren som
skal ta stilling til om han skal ta
dei inn. Det må elles redaktøren
gjere om dei kjem frå informa-
sjonskonsulenten og, so T. Moe
bør svare på kva han meinar med
dette, han har fått kopi av styk-
ket her.

Dersom det ikkje blir gjeve nok
opplysingar av dei som steller med
sakene so hjelper korkje «gamal»
redaktør eller ny informasjons-
konsulent. Det fell her sjølvsagt
lettare for ein mann som kjenner
etaten og kan finne fram til mangt
av det som hender av den grunn,
enn for ein ny som berre må ta
mot det han får. Det å få tak i
opplysingane er ofte vanskele-
gaste arbeidet både for informa-
sjonskonsulentar og redaktørar, so
mykje har eg snakka med slike
folk.

Skal dei tilsette i ein etat få
greie på det som hender der før
dei ser det i blada, so må dei spm
arbeider med sakene tore fortelje
litt om desse før saka er avgjord

Informas
Eg vil gjerne knyta nokre merk-

nader til det stutte referatet fr4
møtet den 7. oktober 1970 Ho-
vudsamarbeidsutvalet ved drifta
av statskraftverka og til innlegget
frå redaktøren.

Meir (og i det heile betre) in-
formasjon om verksemda er eit
ålment ynske på alle arbeidssta-
dene i NVE. Denne saka har vore
framme i samarbeidsutvala, og det
har m. a. vore rådd til nytta
«Fossekallen» i større mon, og
senda ut bladet kvar måned for å
gjere det meir tenleg til informa-
sj on.

Dette er etter mi mening ein
god tanke. Vi treng då større løy-
ving til bladet. Men det yij ikkje
vera til hjelp, om vi ikkje sam-
stundes kan leggja meir arbeid i
å få fram det rette informasjons-
stoffet og i å få ei god form på
det.

Det vil vera naturleg at infor-
masjonskonsulenten i NVE tar seg
av denne oppgåva om det blir 


og dei har fått dette skriftleg. Dei
kan rekne sikkert med at dei som
får slike opplysingar gjev dei att
for det dei er, ei sak som er under
arbeid, men ikkje avgj ord endå.

Eg trur eg torer tryggt seie at
det er her den store bøygen ligg
når det gjeld få ut informasjon
til dei tilsette. Ofte har eg fått
tips om eit eller anna som kjem
til å hende og funne fram til den
som steller med saka. Då stoggar
det opp, og som oftast med den
grunngjevinga at saka er under
arbeid. Ein enkel og grei måte Çi
sleppe frå det på, og so les ein om
det i dagsavisene når dei har fått
tak i det. Dei treng, ikkje ta om-
syn til at saka er under arbeid.

So lenge denne instillinga sit i
so kjem ein ikkje nokon veg kor-
kje med fleire rundskriv eller
med Fossekall som'kjem kvar ma-
nad. Eit blad som Fossekallen har
ei noko lang trykkingstid og det
tej si tid frå eit rundskriv vert
patenkt og til det er kome ihençle
pt dei som, skal ha opplysingane,
jfr. stykket om laurdagsfri.

Bladet kjem no 6 gonger i året
mot 4 før, og vi har nett no  jn-
gen informasjonsmann, men nqko
serleg forskjell med meir eller
mindre tilsendt slikt stoff kan pin
ikkje merke av dette.  Sly

onssakq
nøko av ei slik utviding av «Fos-
sekallen». Oppgåva hans blir då
m. a. å kjempa ned den bøygen
som redaktøren har møtt: den
motviljen som mange har mot å
fortelja om ei sak før ho er av-
gjord. Om informasjonskonsulen-
ten sjølv må forma stoffet eller
om han berre kan vera «katalysa-
toren» som får informasjonspro-
sessen i gong, vil nok skiftet frå
sak til sak etter kva saka gjeld og
kven som har informasjon å gi.
Ein viktig del av arbeidet vil bli
å sjå til at straumen ikkje stoggar,
at det blir samanhang i informa-
sjonen om dei ulike emne, og å
sørgje for samordning.

Denne saka må takast opp til
drøfting så snart vi får tilsett ein
ny mann i stillinga etter informa-
sjonskonsulent Skjervagen, og ein
må då og sjå nærare på spørsmå-
let om å få auka løyvinga til infor-
masj onsverksemda.

Torolf Moe.

8 FOSSAI...LEN



Laurdagsfri
Som eit døme på kor lite det vert
gjeve av informasjon kan vi ta
dette med den nye laurdagsfri-
ordninga.

Det vart 8. desember 1970 sendt
ut eit notat frå A om frilaurdag i
julehelga. I dette notatet vert det
vist til eit møte 5. desember i
Administrasjonsdirektoratet med
tillitsmannsrepresentantene. Etter
det eg har høyrt vart det der gjeve
opplysingar om den nye ordninga
med fri kvar laurdag frå og med
15. april til og med 14. oktober
mot no 15. mai-14. september.
Dette stod det ingen ting om i no-
tatet av 8. desember. Møtet mel-
lom staten og tenestemannsorga-
nisasjonane der saka vart avgjord
vart vel og merke halde først den
10. desember, men det har vore
arbeidt med spørsmålet i lang tid
og dette kunne det kome infor-
masjon om for lenge sidan.

So vidt eg veit har det ikkje
kome eit ord fra administrasjonen,
offisielt, til dei tilsette om dette
sidan saka vart teken opp i 1968.
Resultatet av desse tingingane
kom so i blada 11. desember. I
Aftenposten stod denne notisen
då:

PRØVEUTVIDELSE AV
ORDNINGEN MED STATLIG
LØRDAGSFRI

I et forhandlingsmøte i Lønns- og
prisdepartementet torsdag mellom Sta-
ten og tjenestemennenes hovedsam-
menslutninger ble partene enige om å
utvide gjeldende lørdagsfri-ordning i
sentraladministrasjonen som en prøve-
ordning for 1971. Heretter skal tje-
nestemennene ha fri hver lørdag
tiden 15. april til 14. oktober, men sIik
at det skal etableres en vaktordning.

Resten av året skal det gis fri an-
nenhver lørdag, slik som hittil. De nye
fridager skal opparbeides ved at den
daglige arbeidstid begynner ett kvar-
ter tidligere hele året. Den nye ar-
beidstiden gjennomføres fra 1. januar
1971.

No kan ein sjølvsagt seie at det
gjorde same gagnet om dette med
laurdagsfri frå april til oktober
stod nemnt i rundskrivet eller
ikkje. Grunnen til det: opplysnin-
gane i rundskrivet frå møtet 5.
desember kom meg i hende 16.
desember.

Her er det elles ikkje mest ad-
ministrasjonen som kan lastast,
dei hadde ikkje noko med tingin-
gane å gjere, desse var mellom
staten og organisasjonane. Orga-
nisasj onane kunne her bruka
Fossekallen til å gje opplysingar

Slik stod det då:
Endeleg fekk Fossekallen ein

direktør å skrive om att. Ei tid
stod det om 2-3 direktørar eller
fagsjefar i kvart nummer av bla-
det, men no har det vore smal-
hans lenge. Ein av dei som kom
hit den gongen, direktør Gauk-
stad i Elektrisitetsdirektoratet,
skal slutte og i hans stad kjem
Rolf Moe. Den nye direktøren er
fødd i Oslo i 1917, men vaks opp
på Eidsvoll, dit han kom då han
var tre år gamal. Han er no 53
år. Skulegonga si har han på
Eidsvoll fram til artium; det tok
han i 1936 på Landsgymnaset. I
1943 fekk han eksamen på NTH,
elektro sterkstraum og elektro
svakstraum, og heldt so fram på
skulen der som ass. ing. i el.anl.
1944-45. Han var tilsett i NSB
1945-46, driftsing. Tromsø e.v.
1946-47, drifsstyrar Narvik
komm. e.v. 1947-52, det same i
Midt-Helgeland k.l. 1952-54 og
so overing. i Skiensfjordens
komm. kr.s. frå 1954 til 1964. I
1964 kom han til Norske Elek-
trisitetsverkers Forening som
overing. og derifrå til NVE i 1965.
Kona til Moe er frå Halden, dei
har to born, ein gutt på 25 år og
ei gjente på 22 år. Då eg spurde
han kva han serleg interesserte
seg for utanom arbeidet, svara
han at det var å skrive.

«Og så har jeg fått meg «Pen-
sjonistbolig» i Kragerø; der er
alltid noe å gjøre når jeg er der.
Jeg liker også godt å lese, og har
spesielt jernbaneteknikk som
hobby.»

«Kvar har du lika deg best av
dei stadane du har vore?»

«Uten tvil vil jeg da si Tromsø.
Det var et ualminnelig trivelig
sted å bo.»

«Kor er det, gled du deg på å
kome til Vassdragsvesenet no
då?»

etter som tingingane gjekk sin
gang, so hadde alle høve til å få
vete det som hende i saka. SN

«Det har jeg faktisk ikke fått tid
til å tenke på ennå. Jeg ble jo ut-
nevnt i går. NVE er nå ellers ikke
noe nytt sted for meg; jeg har jo
vanket der en del før også. Nå,
siden jeg kom i NEVF, har jeg jo
drevet mye med de nye forskrif-
tene, så alt er ikke fremmed for
meg,» sa Moe til slutt i 1965.

«No når du skal slutte i NVE
og ser tilbake på desse åra her, er
du bra fornøgd?»

«Det har vært noen meget hyg-
gelige år og jeg vil særlig frem-
heve det gode samarbeid og ut-
merkede teamwork i E-direkto-
ratet. Kontakten med elforsynin-
gen i hele landet har gitt rike
impulser og vært meget interes-
sant. Selv om mange saker har
vært kontroversielle, slik at be-
tydelig uenighet mellom de andre
og NVE av og til har vært til
stede, må samarbeidet utad sies
å ha vært meget godt. Samtidig
har det imidlertid vært noen
usedvanlig travle år, og arbeidet
i E-direktoratet har opptatt prak-
tisk talt all min tid. Dette har gått
sterkt utover privatlivet, og
hobbyvirksomhet har måtte redu-
seres til strengt nødvendige ar-
beider med huset i Kragerø. Min
husbygging i Aurskog er også blitt
meget forsinket, men nå må dette
arbeid forseres, så jeg kan flytte
inn der ikke altfor lenge etter at
jeg går over til NEMKO.»

«Kvir du deg eller gled du deg
til å ta til på den nye arbeidsplas-
sen?»

«Det blir jo i noen grad å gå
over til et spesialisert arbeidsfelt
innen elektrisitetssektoren, etter i
flere år å ha fulgt opp hele spek-
teret. De administrative oppgaver
blir vel noe større enn her, og
ellers har jeg en god del kjenn-
skap til arbeidet i NEMKO både
fra tidligere og fra årene i NVE.
Bortsett fra at jeg synes det er
litt trist å forlate NVE, ser jeg
med glede fram til å ta fatt på
arbeidet i NEMKO.»

NY DIREKTØR I NEMKO
Norges Elektriske Materiellkontroll

Direktør Rolf Moe i Elektrisitetsdirektoratet, NVE,
er blitt direktør i NEMKO. Då han vart tilsett
i NVE i 1965 hadde Fossekallen nokre opplysningar
om den nye direktøren. Når alder og slikt er
justert, so fann eg ut at same opplysningane kunne
brukast no og, med litt tillegg.
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Fra Karasjokk td Vågå..
Glirnt fra Forbygningsavdelingens anlegg

I1111111    11111111    
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AV BÅRD ANDERSEN

I Fossekallen nr. 1 for 1970 had-
de vi en artikkel om Forbygnings-
avdelingens arbeidsområde. Vi
skal her ta for oss enkelte typer
av anlegg fra forskjellige landsde-
ler. Men først er det nødvendig
med en liten oversikt.

Forbygningsanleggene er karak-
terisert ved sitt store antall og be-
skjedne størrelse. I 1970 har det
således vært under utførelse ca.
375 anlegg med samlet overslag
ca. 140 millioner kroner. I 1970
er det gått med i alt ca. 16 millio-
ner kroner. Relativt få anlegg er
på over 1 million kroner. Alle til-
tak planlegges av avdelingens
funksjonærer og de aller fleste
anlegg utføres med avdelingens
maskiner og utstyr. Anleggsvirk-
somheten ledes av i alt 6 arbeids-
bestyrere ved hovedkontoret og
distriktskontorene i Førde i Sunn-
fjord, i Trondheim og i Narvik. I
alt 14 oppsynsmenn for hele lan-
det tar seg av den daglige drift.
Maskinførere og arbeidsformenn
søkes beskjeftiget hele året, for
øvrig blir arbeiderne tatt inn for
kortere eller lengere anleggsse-
songer.

Forskjellige typer av forbyg-
gings- og senkingstiltak finnes
praktisk talt overalt i landet, men
hovedvirksomheten er konsentrert
om spesielle områder hvor det
enten har vært store flomskader
eller hvor sikrings- eller tørrleg-
gingstiltak er nødvendige for ut-
nyttelsen av arealene. Ved flom-
skader må anleggene ofte planleg-
ges og utføres i løpet av få måne-
der, i andre tilfelle kan det gå år-
tier før finansiering og andre for-
malia blir ordnet.

Forbygningsavdelingens arkiv
inneholder utrolig mye interes-
sant fra den mer enn 150-årige
virksomhet. Vi skal her bare se 


på noen få tiltak som er valgt helt
tilfeldig. Som vanlig i avdelingen
starter vi i det høye nord. Vi har
tatt turen opp til Karasjok, hvor
vi allerede ved Kirkestedet oppda-
ger spor etter forbygningsvirk-
somhet.

Karasj okka er tilløpselv til
Tana. På de nedre ca. 30 km har
elva et krokete løp mellom flate,
terasseformete avleiringer som re-
presenterer det beste av jord-
bruksområdene i kommunen, og
hvor det meste av bebyggelsen er
anbrakt. Elvekantene består av
fine masser som lett graves vekk
når påkjenningen blir for stor. I
alle typiske yttersvinger er det
oppstått elvebrudd hvor det sta-
dig foregår erosjon. I storflommer
kan utviklingen ofte gå temmelig
raskt, slik at betydelige arealer
dyrket mark kan bli revet med
og bebyggelse og veger kan kom-
me i faresonen.

Også isforholdene skaper pro-
blemer i Karasjokka, dels ved at
elveløpet bunnfryser og tettes
igjen, dels ved at ismasser kommer
i bevegelse. Hvor isen stopper opp,
kan det bli kraftig oppstuvning
av vannstanden slik at jord, be-
byggelse og veger blir satt under
vann. I de senere år har hyppige
isganger med oversvømmelser
medført at Naturskadefondet har
gitt tilskudd til flytting av en del
bruk som ligger spesielt utsatt til.

Forbyggingstiltakene i Karasjok
tar i første rekke sikte på å hindre
utgraving av elveskråningen. Ar-
beidet består i å dekke skråningen
med et ca. 0.5 m tykt lag av stein
som blir sprengt ut i egne stein-
brudd, lastet opp med avdelingens
maskiner og kjørt fram på leiete
lastebiler. Utsprengingen og trans-
porten foregår ofte om vinteren,
dels fordi vi da påfører eiendom-
mene minst mulig skade, dels for-

Karasjok med kirkerstedet. Sett nedover. Anne foto.

'
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Namsen.

di arbeidene på denne tid kan re-
dusere sesongmessig arbeidsledig-
het. Det kan ofte bli en sur for-
nøyelse å drive med disse arbei-
dene i 30-40 kuldegrader og del-
vis mørke, men samene i Karasjok
er ikke bortskjemt. Ordning av
stein langs elvekanten foregår nå
vesentlig med maskin i sommer-
halvåret.

I tillegg til sikring av elveskrå-
ningene er det på mange av nesene
langs Karasjokka nØdvendig med
flomverk langs elvekanten. Dette
er jordfyllinger som blir lagt opp
av masser på stedet eller kjørt til
med lastebil. De skal forhindre at
elva under flom eller isgang med-
fører oversvømmelse og utgra-
ving av områdene. Flomverkene,
som sjelden blir hØyere enn ca.
2 m, blir ofte benyttet som gårds-
veger. Hvor påkjenningen er stor
må de sikres med sprengt stein på
vannsiden, for Øvrig blir de til-
sådd for å gli inn i landskapet.
Også steinforbygningen vil van-
ligvis vokse til og gå i ett med
landskapet etter noen år.

Anleggene i Karasjokka er av
størrelsesorden på opptil 600 000
kroner. I gjennomsnitt koster for-
bygningene her 4-500 kroner pr.
m. Vassdragsbudsjettet dekker
4/5, kommunen resten. I enkelte
tilfeller har Arbeidsdirektoratet
betalt statens del.

Daglig leder for arbeidene i
Karasjokka er oppsynsmann Gun-
nar Pedersen. Han bor i Skipa-
gurra, Tana, og har om sommeren
en kjøretur på ca. 300 km til Kir-
kestedet (på norske veger). Om
vinteren kan han delvis benytte
elveisen på Tana, dette reduserer
avstanden betydelig. Men arbeids-
bestyreren, overingeniør H. Haa-
nes, bor i Narvik og har en veg-
lengde på nesten 750 km til Kara-
sjok. Vegen er for Øvrig stengt om
vinteren.

På veg sØrover fra Finnmark
finner vi forbyggingstiltak som er
utført eller under utførelse i de
fleste større, sentrale elver. Vi
stopper likevel ikke før vi kom-
mer til Namdalen i Nord-Trønde-
lag, hvor vi holder på med de mest
omfattende forbyggingsarbeider i
hele landet, -med samlet overslag
på ca. 25 millioner kroner. Arbei-
dene foregår vesentlig i Namsen i
kommunene Grong og Overhalla
mellom Fiskemfoss og sjøen, en
lengde på ca. 50 km.

Bakgrunnen for disse arbeidene
er de hyppige leirrasene langs

Namsen, hvor også menneskeliv
har gått tapt ved flere anlednin-
ger. Geotekniske undersøkelser
har vist at områdene langs elva er
ustabile mange steder. Det skal
til dels små forandringer til før
farlige ras kan bli utløst. En av
årsakene som geoteknikerne på-
viste var erosjon i elvekanten.
Skråningene langs Namsen er for
det meste tilgrodd. Under flom el-
ler ved uheldige forhold om vin-
teren oppstår det endringer av
strømforholdene. Elvekantene kan
bli undergravet og elva går til an-
grep på de fine massene. Når det
først er dannet et elvebrudd, vil
det vanligvis utvide seg stadig ras-
kere. Det ble derfor anbefalt å
sikre elvekantene så snart som
mulig, og vi har senere utarbeidet
planer for en rekke stØrre og min-
dre forbyggingstiltak. Etter tem-
poplanen brukes det nå ca. 2.5 mil-
lioner kroner pr. år til arbeidene
i Namsen (fra 1967).

Vi skal se litt på utfØrelsen av
et tilfeldig anlegg i Namsen. Vi
har med oss arbeidsbestyreren,
overingeniør 0. Krogstad fra
Trondheim og oppsynsmann J.
RØnning, som bor i Stjørdal. Vi
starter i steinbruddet. Her finner
vi gravemaskiner som holder på å
laste opp stein, enten Ruston 22
RB eller Brøyt X-2 B. Steinmas-
sene, som her for det meste er
småsprengt, ligger i røys i foten
av bruddet Og blir lastet opp på
kraftige lastebiler. På en avsats
8-10 m høyere er noen arbeidere
opptatt med forberedelsene tiren
ny salve. En beltegående borvogn
holder på å bore flere rekker med 


borhull. Den forsynes med luft fra
en kompressor i et skur lenger
unna. Når steinmassene i foten av
bruddet er kjørt vekk, blir det
sprengt ut av en ny salve, og laste-
maskinene kan fortsette. Stein-
bruddet ligger langt fra bebyg-
gelse m. v., så her sprenges «fritt».
— Ved en del anlegg i Grong har
det for øvrig vært brukt tidligere
utsprengt tunnelstein til disse ar-
beider, noe som naturvernmessig
er en god løsning.

Vi følger de private lastebilene
nedover mot elva. I Namsen er det
helårsdrift, bare avbrutt av tele-
lØsning og flom. Det er derfor
bygd egne anleggsveger flere ste-
der. Avstanden til elva er kanskje
7-8 km, men det meste er riks-
veg. Siste delen går bratt ned mot
elva til vi kommer på forbyggin-
gen, en steinfylling langs foten av
elveskråningen. Steinmassene blir
tippet fortløpende slik at det blir
veg langs elvekanten, et par me-
ter over lavvannstand. Et par
mann «tar imot» steinlassene og
jevner vegdekket.

Høyden på elveskråningen vari-
erer sterkt, men det er ikke uvan-
lig at den er opptil 20 m. Dybden
langs elvekanten er sjelden mer
enn 4-5 m. Det er viktigst å få
sikret skråningsfoten. Hvor det
ansees påkrevet, blir også skrå-
ningen dekket med stein, vanligvis
i høyde med stor flom. Dette skjer
enten ved at en gravemaskin leg-
ger steinen opp i skråningen fra
vegfyllingen eller ved at stein-
masene blir tippet fra toppen av
skråningen og ordnet etter hvert.

Mange steder er det nØdvendig
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å sikre utløp fra bekker og grøf-
ter. Også enkelte sideelver til
Namsen eroderer i farlige leir-
skråninger. Forbyggingstiltak er
planlagt og vil bli utført etter
hvert som det kan skaffes midler.

Arbeidene i Namsen har gått
greit unna. Til tross for stadig
prisstigning ser det ut til at det
vil kunne bli besparelser på en-
kelte av de store anleggene. Dette
skyldes ikke minst at vi har hatt
en stabil, solid arbeidsstokk her i
flere år.

Og så skal vi over til en ekstra-
ordinær flomskade på Sunnmøre,
i Nordfjord og i deler av Sogn i
1966. Etter langvarig regnvær fikk
disse distriktene kraftige regn-
skyll 6.-7. september.Dette fØrte
til krappe flommer i mindre:vass-
drag, mange steder i forbindelse
med steinskred og jordras. Vannet
flommet ut over jordene, dyrket
mark og hager ble ødelagt av sand
og grus. Også bygninger, veger og
bruer ble skadet.

Vestlandskontoret satte straks i
gang undersøkelser og planleg-
ging. Etter kort tid kunne i alt 20
saker med samlet overslag ca.
800 000 kroner legges fram for
hovedstyret. Så snart distrikts-
vedtakene var ordnet, kunne ar-
beidsbestyreren, overing. Bjørbæk
og oppsynsmennene Sandal og Wi-
ger, sette i gang utbedringsarbei-
dene, noen var ferdige allerede før
jul 1966. Arbeidene har omfattet
opprensking av bekkeløp og sik-
ring med stein, opplegg av masser
som flomverk, forbygging av elve-

Forbygningsarbeider i Erdalselv,
etter en voldsom flom i oktober

brudd, sprenging av løp i fjell
(m. v.) I noen tilfelle har det se-
nere vist seg nødvendig med mer
omfattende tiltak. Det alt vesent-
lige er nå ferdig.

Det har vist seg å være av stor
betydning ved flomskader av den-
ne art at Forbygningsavdelingen
er utbygd med distriktskontorer
som raskt kan hjelpe til med ut-



bedring og sikring mot nye skader.
Til slutt har vi valgt å nevne

litt om arbeidene i Finna, Vågå i
Oppland, en av de vanskeligste
flomelver i østlandsområdet, til
tross for at området er svært ned-
børfattig. Finna renner gjennom
tettstedet Vågåmo ut i Otta like
nedenfor Vågåvatn.

Etter en katastrofeflom i 1860
innberettet lensmannen i Vågå
blant annet:

«Da jeg ankom til Finnabroen var
Veien paa begge Sider af denne Bro
overskyllet af Finnaelv i flere Hun-
drede Alens Længde, saa at Adkom-
sten til Broen var en Umulighed eller
mindst forbunden med den yderste
Livsfare for Heste og Folk. Finnaelv
gik med en rivende Strøm over Veien
paa Broens begge Ender, saavelsom i
Veistrækningen opover fra Broen til
Haakenstad. Et stort, med skrækkeligt
Naturspill vistes her. Elven medbragte
en uhyre Mængde Grus og Sten, der i
nogen Tid opdæmmede dens Vand og
bragte det i de strideste Strømme ud-
over til begge Sider. Man frygtede
hvert Øieblik, at Elven vilde nedrive
Finnabroen og den strax nedenfor lig-
gende Vaage Kirke, og at den vilde
gjøre et nyt Far under øi over den
flade Mark til Sandbogaardene. Man
fandt det uundgaaeligt, at en stor Øde-
læggelse vilde finde Sted, hvor Hoved-
gjennembruddet skede. Forventningen

Stryn,
1908.

og Spændingen om, hvor Ulykken
vilde ramme, var frygtelig. Efter en
Times Tid var man ikke længere i
Uvished. Elven havde gjenlagt sit Far
med Sten og Grus i mellem 1 og 2
Alens Høyde gjennem det hele Leie
og brudt et tildels nyt Far i Nærhe-
den af Vaage Kirke, hvor en Arm af
Elvesengen havde givet Afløb for en
liden Del af dens Vand. Den brød ind
paa Vaage Præstegaards Eiendom,
borttog i et Par Timers Tid Husebyg-
ningerne paa den Vaage Præstegaard
tilhørende Plads, Klokkergaarden, hvis
Jordvei den aldeles ødelagde, borttog
Gaarden Løbe No. 84, Smedsmoens
Ager og Engmark, hvoraf kun en ube-
tydelig strimmel er tilbage, og fort-
satte med Bruddet paa det Vaage Præ-
stegaard tilhørende betydelige Ager-
land, Halland kaldet, indtil man ved
improviserede Forbygninger i Elven
fik Vandet saavidt bortledet, at dets
ødelæggende Virkninger paa Vaage
Præstegaards Eiendomme, Halland og
Moend, bleve indtil Videre stansede.»

31. august-1. september 1938
inntraff igjen en voldsom flom i
Finna. Aftenposten skriver 5. sep-
tember 1938 blant annet:

«Efter de beretninger vi har fått,
forløp redselsnatten i Vågå — natt til
torsdag — stort sett slik:

Det høljregnet hele onsdag, og elver
og bekker steg. Utpå eftermiddagen
var vannet blitt såvidt truende at de
forsiktigeste begynte å forberede seg
på flukt. I løpet av noen timer steg
vannet imidlertid så voldsomt at det
blev klart for alle at man måtte røm-
me sine hjem. Vannet steg opp i selve
Vågåmo og trengte inn i gatene. Så
sprer flyktningenes skarer sig til for-
skjellige kanter i øsregnet. Bare et
eneste menneske sov i Vågåmo den
natt, — og det var en kvinne.

De fleste — over 200 mennesker —
drog som nevnt til prestegården som
ligger høit oppe ved Jutulberget. Det
viste sig atter at prestegården var et
godt sted å ty til.»

«Av og til hørtes brak gjennem alt
det andre bulderet, og man undredes:
Hvis hus og hjem var det nu som
gikk?»

«Det synes å være på det rene at
mens det var på det verste bruste
Finna (og Nugga) som stride elver
både sydover riksveien til Sørum og
tvers gjennom Vågåmo, mot broen
som fører over Otta i Vågåvannets
nedre ende. I de lavestliggende deler
av Vågåmo har vannet gått bortimot
en meter over gulvet i første etasje i
husene og har ført med sig inn all ver-
dens sand, røtter, sten o.s.v.»

Etter flommen i 1860 ble de
mest utsatte partier langs Finna
forbygget, og senere har det vært
utført mindre forsterkingsarbei-
d er. Det viste seg i 1938 at
disse arbeidene var utilstrekke-
lige, og det er derfor senere blitt
bygd sammenhengende flomver-
ker gjennom Vågåmo over en
lengde på ca. 2.5 km. Verkene er

sikret dels med mur av store stein-

,••
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Med reine ord

blokker, dels med stor sprengt
stein.

I 1958 inntraff en flom som var
nesten like stor som i 1938. Hel-
digvis tålte forbyggingene påkjen-
ningen, men vi fant det nødven-
dig å forhøye verkene. På øvre
del av elva er det bygd terskler
av store steinblokker for å be-
skytte bunnen og forhindre at
elva skal undergrave murene. Ne-
dre ende av tersklene er sikret
med nedslåtte jernskinner.

I de senere år har arbeidsbesty-
rer overingeniør Strømmen og
oppsynsmann Asbakk utført noen
forbyggingstiltak videre oppover i
Finna for å beskytte dyrket mark
og bebyggelse.

Orienterings-
sesongen
allerede i gang!

Arets første 0-løp er allerede
gått av stabelen på Bygdøy. Tak-
ket være den uvanlige vinteren
ble det altså rekordtidlig start i år.
Løypelegger var Knut Rønniksen,
og best i den 3 km lange løypa ble:

Håkon Thaulow 22.45
Oddvar Andreassen 25.00
Helge Flæte 26.25
Roar Bjordal 28.05
Tormod Syrtveit 31.55

Damer:

1. Randi Pytte 54.55

Fra 1938 til 1958 er det utført
arbeider i Finna for ca. 1.5 millio-
ner kroner. De senere forsterk-
ningsarbeidene har kostet ca. 0.6
millioner kroner. Dq't er store
summer, men det er på det rene
at arbeidene har reddet verdier
for minst samme beløp bare under
flommen i 1958.

I de senere år er Vågåmo blitt
videre utbygd både med boliger,
forretninger, hotell og industri.
Det er selvsagt umulig å beskytte
seg mot enhver flom som kan ten-
kes å inntreffe, men vi får håpe at
beboerne i Vågåmo slipper å opp-
leve redselsnettene fra 1860 og
1938 igjen.

Bård Andersen.

Elektrisitetslandet
NORGE

Professor Johan Vogt har etter
oppdrag fra NVE skrevet en fram-
stilling av viktige og sentrale trekk
i norsk vassdrags - og elektrisitets-
vesens historie. Arbeidet framtrer
som en historisk oversikt og om-
fatter tiden som er gått fra den
offentlige administrasjon for alvor
tok hånd om vassdragsspørsmå-
lene i vårt land, dvs, begynnelsen
av det nittende århundre, og fram
til i dag.

Manuskriptet er nå til trykking,
og arbeidet ventes å foreligge i
bokform til hovedstyrets 50-års-
jubileum 1. mai i år.

Klutar, avispapir, matpapir, flas-
ker o. i. må ikkje kastast i kloset-
tet eller på golvet, men overbord.
Slik står det på sume båtar i na-
turvernåret 170. På ein tur med
ein båt der det stod eit slikt opp-
slag korn vi i snakk om dette nokre
stykke. Vi meinte då at her var
det blitt ein snunad, slikt ville in-
gen skrive i dag, at aL. slag skrot
skulle kastast overbord. No etterpå
rann det meg i hugen noko eg las
nyleg om kor mykje søppel båtane
kasta ut i havet berre på ein tur
mellom Danmark og Noreg, det
var ikkje småting. Det hjelper lite
om menigmann let vere å kaste
overbord papir, flasker o. 1. der-
som båten vert reingjord med å
kaste alt overbord. Det som er
endå verre er at industrien leiger
store båtar som går med allslag
avfall og tippar det overbord. Til
og med slikt som dei veit er giftigt
blir berre pøst på sjøen.

DET MA BLI SLUTT MED
BRUKE SJØEN SOM SØPPEL-
BØTTE.

DET ER FARE PA FERDE.
HEILE HAVET VERT FORGIFTA

Over alle grenser
Verdens Gang hadde eit stort opp-

sett om leidningshyttene til NVE som
vart  billeg bortleigde til folk i etaten.
Def  fekk dette svaret:

Når ein les siste sida av VG nr. 12
fredag 15. januar 1971, so må ein gje
seg  over i undring. Det er fantastisk
å kunne fylle ei side slik som dei gjer
der. Ein får lyst å seie med ei om-
skriving: Aldri har so mykje vore
skrive om so lite med slikt oppslag.
Nei maken skal du leite etter, tenk
det, dei tilsette i Vassdragsvesenet får
leig leidningshyttene til ferieforemål
r4ir dei ikkje bur arbeidsfolk. At både
linjetrase og det som elles trengst er
oreigna har mindre å seie i denne sa-
manheng. Eg trur knapt NVE sine folk
som bur i ei hytte er korkje verre el-
ler betre å ha gåande i skog og mark
enn kvenn som helst andre. Vi får tru
at ikkje fleire rundt i landet vil gå
inn for å halda funksjonærane i Vass-
dragsvesenet borte frå utmarka si.
Hadde det ikkje vore råd for funksjo-
nerane å få leige desse hyttene so kun-
ne ein med større rett skreve. NVE
UMULIG MOT SINE FUNKSJONÆ-
RER.  Sigurd Nesdal.

Boka får tittelen: ELEKTRI-
SITETSLANDET NORGE. — Fra
norsk vassdrags- og elektrisitets-
vesens historie.

Det er meningen at alle som har
sitt arbeid i NVE skal få et ek-
semplar av boka.  A. A.
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ønsker vi  å loo
.
usio området?

Noen momenter vedrørende
NVE's lokalisering sett ut fra en
personalpolitisk synsvinkel.

Hvorfor stifter man egentlig et
borettslag?

Det kan utvilsomt være i flere
grunner, men i de store pressom-
rådene er den altoverskyggende
hensikt å samle kreftene til felles
kamp mot et av samfunnets ;store
stebarn, bolig- og tomteproblemet.

Innen Statskraftverkene har det
nå i 5 år eksistert to borettslag
som hver for seg og i fellesskap
har arbeidet med tomtespørsålet.
Resultatene hittil har vært full-
stendig mislykket. Det er den kol-
de skulder å møte overalt. De ak-
tuelle boligkommuner omkring
Oslo lider stadig sterkere under
presset fra hovedstaden og ønsker
å bremse innflyttingen mest mulig.

De private eiendomsbesittere er
uangripelige og selger i beste fall
til eventyrlige priser.

Disse forholdene vil etter hvert
drive folk lenger og lenger ut fra
byen. Den daglige reisetiden vil
øke, reiseutgiftene likeså, bilkø-
ene inn og ut av byen blir stadig
lenger og langsommere. I bilene
sitter vi, med stadig voksende
stressymptomer, og trekker i oss
en luft så full av svovel og andre
styggedommer at den nesten kan
skj æres med kniv. Om ikke lenge
vil ventelig reisetiden til og fra
kontoret i gjennomsnitt nærme seg
2 timer pr. dag, eller mer enn 5
prosent av ens yrkesaktive liv. Det
er da utvilsomt grunn til å stille
seg spørsmålet: Ønsker vi egentlig
å leve i et slikt miljø, er fordelene
ved å bo i en storby tilstrekkelige
til å oppveie de trivselsmessige
bakdelene? Det er vel grunn til å
anta at svært mange ville svare
benektene på disse spørsmål. Nå
har imidlertid også saken en an-
nen side, og det er den yrkesmes-
sige. I våre dagers hektiske effek-
tivitets- og inntektsjag går nok
ofte hensynet til en god stilling
foran de fleste andre hensyn. Når
dertil samfunnskonsentrasj onen
stadig blir sterkere rundt de store
sentra er tendensen klar, pressom-
rådene vokser i omfang og utrive-
lighet.

Disse problemene synes å være
av uovervinnelige dimensjoner for 


våre politikere og samfunnsplan-
leggere. Det skulle være nok å vise
til den helt utrolige treghet i be-
handlingen av tilsynelatende helt
bagatellmessige utflyttingssaker.
Det hele må vel kunne karakteri-
seres som noe av en molbovirk-
somhet. Vi er alle så opptatt av de
daglige detaljproblemer at vi mis-
ter fullstendig helheten av syne.
En løsning ville kanskje være
å sende samtlige politikere på
romferd. De ville da få se sine pro-
blemer i et større perspektiv og i
likhet med månefareren Frank
Bormann i Apollo 8 kanskje opp-
dage meningsløsheten i de relativt
små problemer de har å stri med.
Eller hvordan mener du det ville
ta seg ut fra verdensrommet å be-
trakte Oslo-området kl. 8 en man-
dag morgen. En ville vel uvegerlig
begynne å lure på hvorfor folk på
død og liv skulle presse seg inn
på denne lille flekken mens res-
ten av landet med få unntak lå
folketomt?

Etter disse noe kritiske reflek-
sjoner må vi likevel konstatere at
det er tegn i tiden til en øket for-
ståelse av disse spørsmål. Det ar-
beides med distrikts- og desentra-
liseringsspørsmål, det planlegges
å flytte statsinstitusjoner ut av
Oslo, men det skjer ingen ting.
Hvorfor gås det ikke grundigere
til verks? For 6 år siden flyttet vi
inn i vårt nye store bygg i Middel-
thunsgate. Hvorfor har aldri en
utflytting av NVE, som har en slik
landsomfattende virksomhet vært
på tale?

Gjennom mange år har NVE's
organisasjonsform vært et tilbake-
vendende tema, og særlig spørs-
målet om Statskraftverkenes ut-
skillelse har vært godt diskusjons-
stoff. Spørsmålet er i disse dager
igjen høyaktuelt, og p. g. a. nød-
vendig ekspansjon av E- og V-dir.
kan det vel også bli aktuelt med
fysisk utskillelse av S. Hvis nå
dette skulle vise seg å bli aktuelt,
kan en ikke komme forbi en vur-
dering av å flytte ut fra Oslo-om-
rådet.

Uten her å komme inn på de
faktorer som taler for og imot
en utflytting, er det grunn til å
understreke den mulighet som her
er til stede hvis en fysisk utskil-
lelse likevel skal finne sted.

Det er grunn til å spørre hvor-,
dan etaten selv stiller seg til dette.
Kan man også denne gangen, i lik-
het med da nybygget ble bestemt,
vente at bestemmelsen en dag lig-
ger på bordet uten at en eneste
ansatt under sjefsnivå har fått
anledning til å fremsi sin mening?

La oSs Være enig om at dette
ikke m skje denne gangen. Med
de økerkle miljømessige problemer
i Oslo-Områda er det en utbredt
oppfatning at flere og flere ønsker
seg ut 'av dette området, og at
færre og færre ønsker å flytte inn:
Dette er naturlig nok et .relativt
ubetydelig problem for de men-
nesker som vanligvis tar de store
avgjørelser. Det ligger i sakens na-
tur at disse i overveiende grad er
veletablerte og fastgrodd i dette
miljøet. Men ledelsen kan ikke
drive virksomheten alene, de må
ha sin store stab av medhjelpere
for at hjulene skal svive. Det er
imidlertid disse «menige soldater»
som føler miljø- og trivselsproble-
mene sterkest og derfor bør få lov
å si sin mening — og bli lyttet til.
I denne forbindelse er det grunn
til å rette oppmerksomheten mot
rekrutteringsproblemet. Det er
ikke til legge skjul på at den
mest kvalifiserte arbeidskraften
har en tendens til å gå til andre
arbeidsgivere. Med statens lønns-
politikk er dette helt naturlig,
fordi man i pressområdene har sel-
gers marked også når det gjelder
arbeidskraften. Dette gjør seg spe-
sielt gjeldende med hensyn til in-
geniører og sivilingeniØrer. altså
de to grupper vår virksomhet står
og faller med.

I alle fall — la de ansatte få ut-
tale seg. Styret i Borettslag II
overveier derfor på eget initiativ
å s4te i gang en rundspørring
blant samtlige onnsatte i S.

Tidligere har vi gjort det sam-
me blant våre medlemmer og med
overveldende stemning for utflYt-
ting. Ca. 80 prosent kunne uten
forbehold tenke seg å flytte. I pa-
rantes bemerket omfatter dette
flere såkalt veletablerte personer.
Nå skal vi ikke la en så liten grup-
pe forlede oss til å tro at dette er
en gjennomgende trend i hele S,
men resultatet kan likevel indi-
kere en tendens.som vi mener må•
klarlegges nærmere.
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Jeg skal sent glemme da uvdølingen
mistet tanngaren sin da han som støpe-
bas sto under røret som pøste betong-
masse ned i en av de store formene i
Pålsbudammen. Den gang var det van-
skelig nok å skaffe noe å bruke ten-
nene til, og langt verre var det å skaffe
nye tenner.

Det var på et nattskift dette hendte,
og det var om høsten, mørkt som bare
det.

Men for å ta hendelsen i korte trekk,
så er den slik: Det falt  seg  der hen at
basen hadde gebursdag dagen før støp-
ingen skulle begynne, og selv om han
ikke akkurat bød til «gards», så ble
det iallfall til at noen av oss fant veien
opp på rommet til «astronomen» den
kvelden. Han hadde ventet oss, det var
så, men det dro allikevel ut før han
skjenkte, og klokka den gikk.

Så sto vi altså på skift litt halvfulle.
Blanderiet gnagde monotont og mot-
bydelig, og nede på knuseren plumpet
en og annen stein tilfeldig ned i de
tyggende kjeftene. Men det var ressur-
ser å gå på, og alle var innstilt på at
basens gebursdag og den var bare
én gang i året — skulle ikke sette
merker etter seg ved dårlig innsats.
Det var 8 timer å ordne den saka på.

For å hoppe noen timer fram så er
vi der det skjedde. En av basens form-
folk hadde tilfeldigvis kommet på ei
historie som ikke var fortalt før om
kvelden, og poenget i denne kom ak-
kurat idet basen fikk sats fra løpa.
Og siden det ikke alltid er så godt å

Nå vil sikkert mange tenke at
disse spørsmål vil de likevel ikke
kunne øve noen innflytelse på, spe-
sielt hvis formålet er en så «vill»
tanke som å flytte hele Statskraft-
verkene ut av Oslo. Man skal ikke
være så sikker på det. Tanken er
slett ikke så vill som mange kan-
skje tror. I Sverige, hvor de alltid
har en tendens til å ligge et heste-
hode foran oss, pågår diskusjonen
for fullt om å flytte Vattenfall ut
fra Stockholm. Såvidt man skjøn-
ner er det også der storbyens
pressproblemer som frembringer
diskusjonen. Hva om vi for en
gangs skyld kunne vise litt be-
sluttsomhet og gå foran i sporet?
Saken bØr utredes, men ikke så
lenge at ideen dør mens utred-
ningen pågår. Det man ikke fin-
ner ut i løpet av et år i denne sa-
ken tror vi ikke er verdt å vite —

holde det en ikke har, i hendene, var
det gjort. I latteren får gebisset ut av
munnen på basen, omhyggelig blandet
med massen og i et øyeblikk bearbei-
det av en ilter vibrator.

Alarm til løpe og blanderi. Stopp!
Noe hadde hendt.

Det falt seg i øyeblikket slik at bi-
len som kjørte pukk også var på blan-
deriet da meldingen kom, og uten nær-
mere orienteringer skranglet den i hui
og hast med det ene lyset ned til knu-
seren, og der var det «komponisten»
som reagerte først. Han var alltid føl-
som, ikke minst i en smule bakrus.

Heseblesende stormet han opp trap-
pen fra blanderiet og hen til forma
der mesteparten av mannskapet sto
som tilskuere foran en klovn.

Har dere finnin? skrek han ned.
Mere fikk han ikke sagt, for i skinnet
fra lyskasteren sto storbasen og tørket
gebisset med hatten sin, før han støps-
let det inn og sa: «Mer sats no kara»!
Det eneste vi oppfatta av «komponi-
stens» ordflom var det siste: No kjem
insjnørn, og det er jaggu tilpass.

Gosen.
Noen hundre meter innenfor dam-

men, og ca. 12 m under høyeste vann-
stand ligge i dag tuftene etter Gosen.
Det var en prektig tømmerhytte som
eides av fellesfløtingen, og som ble
brukt som bolig under dambyggingen.
Det var utrolig vakkert ved Gosen.
Den lå på en halvøy, med elveoset på

SMÅSTUBBAR

No kjem eg!
Det var orkan og Ola låg framleis og

sov på morgonkvisten. Brått slo vin-
den opp eine vindauga og sende ein
takstein i hovudet på Ola. Han skvatt
til:

Ja, ja, kjære, no kjem eg.

Ufint.
Kåre var vitne i ei rettsak og skulle

gje signalement på ein mann:
Han var omlag så stor og stygg

som skrivaren . . . Det er vel forresten
ikkje fint å seia at nokon er stygg, så
fullt så stygg var han vel ikkje, tenk-
jer eg.

eller — er man nettopp interessert
i en utredning som aldri tar slutt?

Styret i Borettslag II.

den ene siden og Pålsbufjorden mot
nord.

Der bodde landmålingsveteranen Ole
Kirkeby og jeg, og kokklerte sammen.
Det er rart å tenke på de ingredien-
sene vi hadde å lage mat av. Det var
ikke spreke greiene, men vi mikset og
kokte av det som var, og siden man
ikke var bedre vant i de dager så gikk
det ned. Standardretten var hvalspekk,
ofte så trått og harskt at det var rød-
gult, og klippfisk. Fisken var forresten
god når den fikk overnattet i rennende
vann. Vi lagde en slags saus av det
melet som ble brukt i det meget om-
talte brødet, og strakk potetrasjonen
til, var det redningen for middagen.
Ellers gikk det i kålrot eller turnips,
seig og trevlet som treverk. Vi hadde
ei mus som vi kalte smetta. Den holdt
til bak kjøkkenbenken, og kom fram
hver gang vi kalte på den.

En kveld fikk vi besøk av to for-
skalingssnekkere, som bodde nede
dalen. Vi kokte kaffe, og bød karene
på. Etter en stund sa landmåleren:
Har noen sett smetta i kveld? «Ja,
svarte en av karene, men gu bevare
meg vel så full ho var». At det var to
med samme navnet kunne ikke vi vite.

Sykehustransport.
Age Hjelm-Hansen hadde sine første

år i vesenet som assistent til byggele-
der Moxsnes ved Pålsbudammen.

Han ble straks kjent som en meget
sympatisk og hjelpsom  ung  mann, og
det skulle komme godt med da budeia
på Tørrhaugsetra fikk et akkutt syk-
domsanfall.

Vi som bodde på sjølstell i Pålsbu
satte veldig pris på budeia, som til-
tross for krig og rasjonering tilgodeså
oss med en melkeskvett i ny og ne.
Det var alltid koselig å komme dit, og
vi er henne mange takk skyldig for
hjertelag og gjestfrihet. Men, selv ei
sprek bygdejente som er vant til å ta
et tak kan bukke under, og det skulle
bli vår budeies lodd å bli  syk  på se-
tra. Legen som hadde besøkt henne
beordret innlegging på sykehus, men
hvordan skulle han komme dit? Det
var ingen kjørevei fra Pålsbu til Tørr-
haug, og på hesteryggen kunne hun
ikke sitte. Da var det Hjelm mobili-
serte alle fastboende til transporten.
Jeg vet ikke nå hvem som lo mest på
veien ned, budela eller vi som bar. Jeg
husker iallfall at hun datt av den pri-
mitive båra minst én gang, og at en av
karene spente neggelen av den ene
stortåa. Men hun kom ned i god be-
hold, og du verden så takknemlig hun
var.

Den vinteren det spøkte 1 flomløpet.
Det var en smed ved anlegget en tid

som fant på mye rart. I de tider var
det som en vil huske påbudt å blende,
og følgelig ble det mørkt og uhyggelig
både inne og ute. Da var det smeden
fikk icWen at brakkelivet godt kunne
fordrives med litt spiritisme, om ikke
akkurat av det slaget som de profe-
sjonelle byr på. Det gikk iallfall så-
vidt at kokka ikke turde ligge alene
uten med fullt lys. Mange sløyfet visst-
nok også den vanlige runden utafor
veggen før sengetid, og noen tok det
så alvorlig at de søkte bort fra all udy-
dig lektyre. Det falt seg slik at også
pumpevakta, en eldre stillferdig mann

Palsbuminner
AV 0. H. GROVEN
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I eit intervju med Fossekallen nemnde
PR-konsulent Strand at han kunne
tenkje seg å arbeide for å få motiv
frå kraftutbygginga på eit frimerke.
Dette rann meg i minne no eg såg
siste Vattenfall, der var frimerke frå
mange land med motiv frå kraftverk,
dei fleste frå vasskraftverk.

Frå Albania 2, Algerie 1, Argentina
1, Bahawalpul 1, Belgia 4, Belgisk
Kongo 1, Bolivia 2, Brasil 5, Bulgaria
18, Camerun 1, Ceylon 2, Egypt 10,
Ekvatorial-Afrika 1, Elfenbenkysten 2,
Finland 1, Formosa 1, Frankrike 7,
Ghana 1, Grekenland 9, Guatemala 1,
Haiti 1, Irak 4, Iran 7, Irland 14, Israel
1, Italia 1, Japan 4, Jugoslavia 4, Ka-
nada 2, Kenya og Uganda 2, Kina 15,
Lettland 1, Libanon 4, Lichtenstein 1,
Malacka 2, Marokko 145, Mexico 1,
Nord-Korea 2, Nord-Vietnam 3, Ny
Caledonia 2, Pakistan 3, Polen 3, Por-
tugal 163, Rhodesia og Nyassaland 1,
Romania 3, Salvador 2, Saudi Arabia
16, Schweiz 4, Sovjet-Samveldet 35,
Spania 3, Sverige 2, Sør-Korea 1, Tsjek-
koslovakia 7, Tunis 1, Tyrkia 4, Tysk-
land 2, Ungarn 2, Uruguay 22, USA 4,
Østerrike 8.

Mange av desse frimerka er nokso
like, berre ymse valørar, der det er
heile seriar. Alt i alt er det mest 300
ulike merke. Frå Noreg er ikkje eit ei-
naste med motiv frå elektrisitetsut-
bygging. Frimerkeforvaltaren i Post-
styret sa då eg snakka med han om
dette at det var ikkje kome noke fram-
legg om slike merke. Om det ikkje
kjem før so kunne det kanskje kome
ein serie til femtiårsjubiMet i 1970?

SN

Dette har vore drøfta men så vidt
eg skjønar vert det ikkje noko av det.

d. s.

FIN JOBB

- Korleis har sonen din det for
tida?

- Jau, takk, han har fått to
fine jobbar. Om. føremiddagen de-
ler han ut flygeblad, og om kvel-
den plukkar han dei oppatt.

Mann kom til rette
etter 4 dager
på Jostedalsbreen
HAN HADDE KOMEN INN
I HYTTA PÅ STEINMANN

Onsdag vart  to  mann frå vass-
dragsstellet sette  ned på Jostedals--
breen med  fly. Dei skulle gjera
nokre observasjonar, men på
grunn  av  skodde og dårleg ver
kunne ikkje flyet henta dei  att.
Den eine kom ned til folk ved eiga
hjelp, medan det var uvisst med
den andre. Vona var at han hadde
kompass og såleis kunne ta seg
fram til  hytta  på Steinmann, ein
marsj på  3-4 timar. Det var  så
dårleg ver i området at det var
nyttelaust å tenkja på å setja inn
helikopter i leitinga.

Trass i at det onsdag var klart
at  fly ikkje  kunne henta mannen
ned att, var det først laurdag vass-
dragsstellet tenkte på å senda opp
ein ekspedisjon for å sjå etter
mannen.  Det vart  så organisert
ein ekspedisjon som skulle ta seg
opp til Steinmann,  om  lag 1600
meter over havet. Frå Gjerde er
det ein marsj på om lag 5 timar
dit. Det var også i går stridregn
slik  at det på mange  måtar var
strevsamt, men føret var likevel
godt. Fem mann frå Jostedalen var
med på turen. Fem  av  leitemann-
skapet gjekk heilt inn til  hytta,
og der fann dei mannen i fin form.
I 18-tida i går  var  alle på veg ned
att til Gjerde.

Fra bladet Sogn og Fjordane.

Frimerker med kraftverksmotiv

Frå Fossekallen 1965.

fra nabobygda, var med i «sekta». Han
måtte gjøre sine runder i anlegget om
det var slik eller slik. Som kar kunne
han umulig gjøre tilkjenne at han var
en smule redd, tvertimot, han demon-
strerte sin modighet med ønsker om
å få stå ansikt til ansikt med de udø-
delige vesener. Dette slapp imidlertid
den samme mann å ønske mer enn &.1
gang, for samme kvelden ble han pre-
sentert så det gjorde monn. Han hadde
gått gjennom flomløpet der flere pum-
per var i gang for å lense formene for
støp. Etter sigende var det på tilbake-
turen, idet han skulle opp en stige han
fikk selskap. Jeg vil ikke beskrive
hvordan jeg fikk forklart at spøkelset
så ut, men det vet jeg at noen og hver
ville sett seg om etter en annen vei
enn stigen. Det ble iallfall nok for
mannen. Han kom vettskremt til
brakka og pakket sitt pjank, og dagen

etter var pumpejobben ledig. At det
var smeden som hadde vært ute kunne
ikke han drømme om.

Busten.
Jeg glemmer aldri da grisen til

elektrikeren skulle ende sine dager.
Gris var det forresten ikke. Den lig-
net mest ei gelt. Hodet, som var ne-
sten like stort som skrotten ellers
hang ytterst på en lang hals, og busten
minnet mest om geiteragg, derfor kalte
vi den Busten. Ja, det var en under-
lig skapning, men hele brakkas kjele-
degge. Gudene skal vite hva stakkaren
hadde levd av. Men, dens dager var
iallfall talte. Smeden, to storviltjegere
og en yrkesslakter var rekruttert, og
alle forberedelser var unnagjort. Som
seg hør og bør hadde eieren sikret
slakterdram, og siden det hele skulle
ta til en lørdag ettermiddag måtte det 


høve å starte opp med en liten knert.
Grisen var allerede ført til retterste-
det og sto bundet i ei bjørk. Antakelig
hadde flere fått nyss om griseslak-
tinga, for etterhvert kom det luskende
en og annen og gjorde seg ærend med
ditt og datt. Slik gikk timene og sel-
skapet ble mer og mer høymælt, ikke
minst slakteren sjøl. Kona til smeden
hadde kokt betasuppe, for karene
måtte ha mat. Men denne sammenset-
ningen tålte ikke slakteren, han fikk
«kula» og måtte bråfly ut. Hvor han
tok velen, ville han ikke ut med si-
den. Enden på visa ble iallfall at hele
gjenget kom syngende gjennom anleg-
get, med Busten i band - og etterlyste
slakteren. Men han var forduftet, og
Busten ble ei uke eldre.

Neste gang, storfisking og klokker-
tj eneste.
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Organisasjonen av statskraftverka
FOSSEKALLEN HAR SPURT
DR. ØSTREM OM HENDINGA:
Brekontoret har en rekke målestaker
på Nigardsbreen og Vesledalsbreen,
som begge er utløpere fra Jostedals-
breen. I løpet av vinteren må disse
stakene skjøtes for at de ikke skal
snø ned. Vi hadde i dette tilfelle lenge
ventet på en godværsperiode for å
utføre stakeskjøtingen.

Fire mann lå i beredskap, og da
værmeldingene var gode, startet grup-
pen tidlig onsdag morgen 6. januar
i to fly fra Fornebu. En mann lan-
det med det minste flyet i Jotunhei-
men og utførte arbeidet på Hellstugu-
breen og Memurubreen og fløy der-
etter tilbake til Oslo. De 3 andre reiste
i et litt større fly til Jostedalsbreen,
der 1 mann ble satt på Vesledalsbreen
med avtale om henting senere på da-
gen, de 2 andre ble plassert på Ni-
gardsbreen. På grunn av tungt føre
på breen kunne flyet ikke taxe om-
kring som planlagt og de 2 karene
gikk ut i hver sin retning på bre-
platået. Været var det best mulige
med tindrende sol og vindstille. Like-
vel tok alle med seg sine ryggsekker
med mat, sovepose, spade og full vin-
terutrustning samt naturligvis måle-
utstyr. Derimot virket det helt unød-
vendig å bære omkring de relativt
tunge bilradioene, så disse ble etter-
latt i flyet.

Utpå dagen kom det tydeligvis inn
noe fuktigere luft, slik at det oppsto
et tynt lag ugjennomsiktig vanndamp
på breoverflaten. En av karene sa
etterpå at han plutselig ikke kunne
se skiene sine, mens horisontal sikt
fremdeles var mange km. Flyveren
fant at det var uholdbart å bli lengre
på et sted der han ikke kunne se
ujevnheter o. 1. på overflaten og be-
sluttet å dra fra breen. Han tok om-
bord den mann som i øyeblikket var
nærmest og fløy bort til den andre,
Brekontorets tekniker, Hans Chr. 01-
sen. Han ville ikke lande ved Olsen
uten å ha synlige markeringer på
bakken, men dette lot seg ikke eta-
blere. Til slutt kastet man ut en be-
skjed til Olsen om at flyet ikke kunne
gå ned. Olsen snudde da og gikk til-
bake til hytta, som er god og varm
og har et nødlager av brensel og pro-
viant. Været ble etter hvert dårligere
og Olsen holdt seg fornuftigvis innen-
dørs.

I mellomtiden dro flyet til Vesle-
dalsbreen, der forholdene var like
vanskelige, noe som allerede var klart
for ham som arbeidet på breen. Flyet
kastet ut en liknende beskjed og den
etterlatte mannen gikk til en av de
to hyttene som finneS på Vesledals-
breen. Der kunne han ha blitt en tid,
men ettersom været fremdeles var re-
lativt bra, valgte han å fortsette ned
til bygda.

Flyet gjorde til slutt en runde til-
bake over Nigardsbreen og så at Olsen
var på vei ned til hytta.

I farten var det ingen som tenkte
på å etterlate en bilradio, da flyet i
all hast måtte ta av, så Olsen i hytta
på Steinmannen var uten noen kon-
takt med omverdenen.

Vinden var oppe i orkans styrke de
følgende dager og det ville vært umu-
lig å komme opp til hytta med hjelpe-
mannskap eller for Olsen alene å gå
derifra. Selv da været forbedret  seg

Vil ein ha greie på om folk er for-
nøgde eller missfornøgde med
«tingenes tilstand» i vår dagar so
set ein i gang med ein Gallup. I
statskraftverka har dei ei eiga ra-
sjonaliseringsavdeling og den har
fått i oppdrag å analysere organi-
sasjonen i Statskraftverka. For å
ha noko å gå ut frå har dei sendt
ut skjema til alle ovanfrå og ned
til lønsklasse 17 med 47 spørsmål.
Mange var forundra på kvifor dei
hadde valt å sende spørjeskjema
ovanfrå og ned til 17. Redaktøren
av Fossekallen fann sjølv dette so
pass interessant at han gjekk til
oppdragsgj evaren, kraftverksdi-
rektør Aalefjær for å få greie på
dette, men vart vist til han som
har fått oppdraget, overing. Jør-
gen Sørensen. Sørensen er sjef
for SR, altså rasjonaliseringsavde-
linga, og soleis den som har arbei-
det. Då eg spurde han kvifor dei
hadde stogga ved 17 sa han at det
var for at dei ikkje skulle få for
mange svar å arbeide med. Neste
spørsmål var kvifor dei då ikkje
kunne velje ut folk frå alle lag
slik Gallup gjer. Til det svara Sø-
rensen at det var helst kva dei
meinte dei dei hadde valt ut dei
var ute etter, elles meinte han dei
hadde gått bra langt «nedover»
når dei hadde teke med ned til 17.
Det er helst det kontorleiarar og
slike meiner om organisasjons-
form og organisasjonsklima vi er
ute etter, men vi har spurd andre
og. Eg spurde då om det ikkje var
ein tanke å spørje dei underordna,
det er ofte dei kan sjå klårast kva
som ille er. Sørensen sa då at det

på søndag og unnsetningsekspedisjo-
nen nådde fram til hytta, var vinden
så kraftig at alle 5 mann flere ganger
ble slått overende i vindkastene. Sam-
tidig regnet det og alle var gjennom-
våte til skinnet. Søndag kveld kom alle
våte og nokså slitne ned igjen til
bygda.

Det var aldri noen fare på ferde,
idet vi visste at hytta hadde rikelig
proviant og at Olsen er en trenet og
erfaren fjellmann. Den manglende
kommunikasjon og dermed en snev
av uvisshet om hvordan Olsen hadde
det, gjorde at vi så snart forholdene
tillot det, sendte opp en unnsetnings-
ekspedisjon. Hvis den etterlatte hadde
vært uerfaren ville det vært en stor
risiko at han på egen hånd ville for-
søke å ta seg ned fra hytta i dårlig
vær. Heldigvis er våre hytter så godt
utrustet at man kan tåle en ganske
lang «beleiring». 


nok kunne vere noko i dette, men
det må vel vere eit stort framsteg
at vi har spurt so mange, det er
første gongen slike spørsmål har
gått lenger ned enn til direktø-
rane. Når eg tenkjer meg om so
har han sikkert rett i det. Alltid
når det skal omorganiserast eller
brigdast noke so plar det vere so
knapp tid at vi får ikkje vete om
det før det er ordna. Ja det var det.

SN

Smånytt fra
elektrisitetsdirektoratet
Kurs og  møter.

Avd.ing. Tor J. Næss, ES, er enga-
sjert som foredragsholder på Norske
Elektrisitetsverkers Forenings kurs
om de nye kommunale regnskapsfor-
skriftene som holdes på Nevra 19.-21.
januar.

I et informasjonskurs ved Kraftdata
A/B i Stockholm vedrørende en nyut-
viklet samkjøringsmodell i dagene
17.-18. desember 1970 deltok fagsjef
Robert Strømme, overingeniør Kjell
Amundsen og avd.ing. Kjell Køber,
alle EE.

På «Det 4. verneledermøtet for bygg-
og anleggsindustri» i Sandefjord 13.—
15. januar 1971 deltok avd.ing. Enok
Ødegård og konstruktør Per Olsen,
EK. Fagsjef Alf Johansen deltok som
foredragsholder på møtet.

Oppnevninger
Sjøfartsdirektoratet.

Som medlem av sakkyndig råd til å
bistå Sjøfartsdirektoratet ved etter-
gransking av større spøulykker er opp-
nevnt fagsjef Alf Johansen for perio-
den fram til og med 15. januar 1973.

Norske Elektrisitetsverkers Forening.
Som NVE's representant i Sertifiser-

ingskomiten har Industridepartemen-
tet oppnevnt overingeniør Ingvar
Steine, med avd.ing. Enok Ødegård
som varamann. Oppnevningen gjelder
fram til 1.. mars 1973.

Norsk Elektroteknisk Komité. (NEK).
Som en av NVE's representanter i

NEK's råd er oppnevnt fagsjef Alf Jo-
hansen for perioden fram til 15. no-
vember 1974.

Statens Teknologiske Institutt.
Som representant i yrkesutvalget

ved den elektrotekniske avdeling har
NVE utpekt fagsjef Ali Johansen.

Den permanente forskriftskomW.
Som nytt medlem av den perma-

nente forsikringskomité er oppnevnt
overingeniør Hans Jørgen Johansen,
Elektrisitetstilsynet 4. distrikt, Bergen.
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In memoriam

Ruth Hauge
En kjær kollega, en god venn

og et fint menneske er gått bort.
Ruth Hauge døde den 20. januar
og ble begravet den 26. Ski kirke
var fylt til siste plass og dette vi-
ser hvor avholdt hun var av man-
ge, både av venner og av kolleger
som på denne måte ville vise henne
sin ære og følge henne til den siste
hvile.

Fru Hauge begynte i Vassdrags-
vesenet i april 1964. I de første
årene arbeidet hun ved Hydrolo-
gisk avdeling som kontordame ved
Brekontoret. Det siste året arbei-
det hun ved Forbygningsavdelin-
gen med regnskapene.

Hun var et menneske av en type
det i dag ikke finnes så mange av.
Hun gikk opp i sitt arbeid med
hele sin energi og hele sin sjel.
Hun tenkte kun på å gjøre nytte
for andre — sjelden eller aldri for
bare seg selv. Hun var alltid i godt
humør selv om plagene nok på
slutten kunne bli uutholdelige. En
slik kollega er det en fryd å sam-
arbeide med. Arbeidet blir lystbe-
tont også for dem som kommer i
daglig kontakt med slike givende
mennesker.

Fru Hauge ble bare 62 år, og
hun var nesten 7 år i vår etat.
Hennes ettermæle vil for alltid
være godt, og hun hører til de
mennesker man er glad for å ha
møtt.

J. Otnes.

In memoriam

Harald Hildonen
Avdelingsingeniør Harald Hil-

donen døde 20. januar 1971, 52 år
gammel. Det var hjertet som svik-
tet. Vi visste at han hadde søkt
lege for en tid tilbake, men det
var meget få som visste at han
hadde alvorlige problemer på
grunn av hjertet. Han gav aldri
uttrykk for det. Det var derfor et
sjokk for oss da den triste meldin-
gen om hans død kom.

Med Hildonen har vi mistet en
dyktig og solid medarbeider, et
helstøpt og trofast menneske.

Hildonen begynte som oppsyns-
mann i 1952 og satt nå som leder
for Fjernledningskontorets an-
leggsavdeling i Mjøsa-området.
Hans grundighet og interesse for
arbeidet var blant de ting som
førte ham dit han nå satt. Allerede
tidlig la Hildonen for dagen egen-
skaper som viste at oppsynsmanns-
stillingen var for snever for ham.
Han ble således i 1957 satt til å
lede Fjernledningskontorets an-
leggsavdeling, først i Gausdal, sei-
nere i Vågåmo, inntil han i 1964
flyttet til Gjøvik. Herfra har han
ledet flere store utbygginger av
kraftledninger og transformator-
stasjoner i Mjøsa-området. Den
siste og den største oppgaven sto
han nå midt oppe i, på god veg til
en like programmessig og perfekt
avslutning som flere ganger tidli-
gere.

Det som kjennetegnet Hildonen
i hans arbeid var at han behersket

og hadde kontroll over enhver si-
tuasjon, over enhver fase i den
oppgaven han var satt til å løse.
Han arbeidet stille, men intens og
jevnt. Det virket som om han had-
de eller kunne utvikle de egen-

Juletrefester 1970

Som dei andre åra var det jule-
trefest i kantina i to dagar. Før
har festane vore på fredag og laur-
dag med mykje folk fredag og
mindre laurdag. I år var det på
torsdag og fredag og meir likt med
frammøte, men med overvekt fre-
dag. Begge dagane var det stor
stemning både mellom vaksne og
born. Ei songgruppe frå Eiker med
omlag 50 songarar song frå scena
og leida songen kring juletreet
begge dagane. Torsdag var det el-
les to utanom etaten, Aud og Her-

skaper som til enhver tid var nød-
vendig for å løse en oppgave. Han
hadde også vilje til det. Det var
karakteristisk for ham at han i et
par stille perioder mellom for-
skjellige byggetrinn løste større
spesialoppgaver som ble pålagt
ham av kontormessig og organisa-
sjonsmessig art like samvittighets-
fullt og omhyggelig som de mere
vante oppgaver. Hildonen var en
medarbeider vi kunne stole på.

For dem som kom ham nær, var
Hildonen et hjertelig og behagelig
menneske. For dem av oss som
fikk lære ham å kjenne som men-
neske, var han noe langt mere enn
en dyktig medarbeider. Han hadde
kunnskaper, interesser og menin-
ger som gjorde samtaler med ham
interessante og hyggelige.

Vi takker ham som en dyktig
medarbeider og et trofast men-
neske og lyser fred over hans
minne. Rolf R.  Johnsen.

man (Berthelsen) som leida fes-
ten og det gjekk med liv og lyst.
Fredag var Gunders der og hadde
program og det var ei oppleving
for mange. Ein ekstra spiss på
hans del av programmet var ein
liten gut som satt attmed han og
fylgde med med heile kroppen når
Gunders spela. Det var so fin ein
forestilling at det skulle vore fil-
ma, men ingen hade kamera. Tryl-
lekunstnar var der begge dagane
og so bollar og brus til borna og
kaffi og kringle til dei vaksne. Det
var gang kring juletreet og pak-
kar frå nissen til slutt som det seg
hør og bør.
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Kraftutbygging og naturvern
Eit nytt utval har vurdert kva

for vassdrag som er verneverdige.
Vassdragsdirektør Sperstad, NVE,
har vore formann, og utanom han
har desse vore med:

Dosent, dr. Kåre Elgmark, Uni-
versitetet i Oslo, finansråd Eivind
Erichsen, Finansdepartementet,
underdirektør Gunnar Germeten,
Kommunaldepartementet, profes-
sor, dr. Olav Gjærevoll, Universi-
tetet i Trondheim, landskapsarki-
tekt Knut Ove Hillestad, NVE,
fagsjef Ernst Wessel, NVE.

I alt har dei denne gongen vur-
dert 219 vassdrag. Til samanlik-
ning kan nemnast at ein same
slags komité , Gabrielsenkomiten,
vurderte 94, desse er so teke opp
til vurdering på nytt av utvalet.
Eit underutval frå Universitetet i
Oslo har kome med framlegg om
å frede 81 vassdrag, deira repre-
sentant i utvalget var altso dr.
Kåre Elgmark.

Frå friluftsorganisasjonar, fyl-
kesadministrasjonar og andre er
det åg kome inn framlegg, saman-
lagt vert det altso desse 219.

Det som skil dette utvalet frå
Gabrielsenkomiten er at det er
teke større omsyn til kva vitska-
pen meiner i og med dette under-
utvalet frå universitetet. Gabriel-




senkomiten tok mest omsyn til
frilufts- og turistorganisasjonar.

Jotunheimen/Breheimen er teke
med i eit ekstra avsnitt og tel i
dei 219 berre som eit vassdrag,
både austsida og vestsida. Hardan-
gervidda tel Og som eit verne-
obj ekt.

Av 219 vassdrag komiten har
vurdert, går dei inn for verning
av 144.

Det folk har lagt mest merke til
er at dei går inn for verning av
Sjoa med Gjende i Jotunheimen.
NVE har her lenge dreve med
planlegging, mykje av vatnet kan
her førast både austover og vest-
over, so her kan mykje hende, for
vestsida går dei ikkje inn for å
frede.

Alta-Kautokeinovassdraget med
Masi har vore mykje framme i
ordskiftet no i det siste. Om dette
vassdraget har dei ikkje kome med
nokon konklusjon. Når det gjeld
Hardangervidda er det framlegg
om å verne Låtefossen og Eidfjord
sør, altså Kinso- og Veigvass-
draga.

Når det her i stykket står «ver-
na», so gjeld dette at desse vass-
draga er verna i 10 år, men ynsket
er å få dei med på ein permanent
verneplan i desse 10 åra. Ein stor
del av vassdraga er det alt fram-




legg om å verne permanent. Ut-
valet reknar med at det ikkje vert
gjeve konsesjon for utbygging av
nokon av dei vassdraga som er
kome med i verneplanen og at det
heller ikkje vert sett i gang «for-
beredende» arbeid.

Det er Og føresetnad at det ikkje
blir sett i gang anna arbeid som
kan øydelegge vassdraget, slikt
som vegbygging, hyttebygging o. 1.

SN.

Ettilbakeblikk . . .
Forts. fra side 2

Nå er det ikke vår oppgave å
drive industripolitikk, men det er
i alle fall vår oppgave å utrede
hvorledes vi kan skaffe elektrisi-
tet til lavest mulig kostnad såvel
for det alminnelige forbruk som
for næringslivets forbruk. I denne
forbindelse er det viktig at vår
vannkraft ikke blir kreditert for
lavt for de kvaliteter den har
sammenliknet med andre produk-
sjonsformer. Det er også viktig at
de verdier en tar vare på ved av-
ståelse fra utnyttelse, er så høye
at en slik beslutning er berettiget.
På disse felter vil det kontinuerlig
være behov for utredninger, be-
regninger og undersøkelser for å
få et bedre beslutningsgrunnlag.
Et fullkomment beslutningsgrunn-
lag er nok ikke til stede på det
tidspunkt beslutninger må taes.
A nå så langt er vel neppe mulig.
Når det gjelder vannkraftutbyg-
ging og konsekvenser, har vi i alle
fall også ervervet et solid erfar-
ingsgrunnlag gjennom vel 70 års
utbyggingsvirksomhet på dette
område i vårt land.

Ved inngangen til 70-årene står
vi overfor store oppgaver. Natur-
vernåret har også skaffe oss opp-
gaver som av mange vil oppfattes
som ekstra byrder. Det blir en øk-
ende interesse for vårt arbeid, en
interesse som vil medføre økning
av henvendelser, krav om utred-
ninger og forklaringer og om flere
alternativer osv. Den nye lov om
offentlighet i forvaltningen vil
også virke i samme retning.

I denne utvikling er det et øn-
ske at vi får tilstrekkelig kapasitet
og har evner til å ivareta våre
oppgaver på en verdig og likevek-
tig måte.

Songgruppa på  juletrefesten.

H. W. Bjerkebo.
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NVE's PERSONALE
Endringer i november og desember 1970

Nytilsatte:
Bendiktsen, Harald
Granli, Jostein
Holme, Arne
Johnsen, Sven Morten
Kolsrud, Tormod
Kvarekvål, Steffen
Myrvang, Odd
Norheim, Erling
Strid, Harald
Syvertsen, Arild
Søbstad, Terje
Thorbjørnsen, Ellen
Vist, Jarle
Ytre-Eide, John

Avansement og opprykk:
Birkeland, Ottar
Buene, Inger-Lise
Fredriksen, Ove
Johansen, Alf
Nicolaisen, Odd
Sagen, Gunvor
Sefting, John
Taaje, Geir

Fratredelse:
Drangsholt, Rolf
Eriksen, Thor
Ljødal, Neri
Lund, Grete
Reistad, Karsten
Ribe, Toralf
Richardsen, Evald
Sandnes, Anne-Britt
Sannes, Aksel
Skrøppa, Jon

Ca. 30 stk, var møtt fram til
idrettslagets årsmøte for 1970.

Beretningen om de respektive
gruppers aktiviteter har tidligere
stått omtalt i «Idrettsnytt» og
skal derfor ikke gjengis her.

Formann Arne Berg påpekte
meget sterkt at etter hans me-
ning var mangel på egnede loka-
ler en hemsko for den videre ut-
vikling innen idrettslaget. Kjel-
lerrommet i NVE-huset er ikke
tilfredsstillende; noe den senere
diskusjon forsterket inntrykket
av. Henleggelse av aktiviteter til
henholdsvis Smestad og Ris er noe
for perifert, flere av gruppenes
videre arbeid står og faller med
om det kan bli en eller annen løs-
ning på dette problem .

Dette forhold gjør også at det
må improviseres en god del, og
da med noe blandet resultat.

Fottbaliguttenes innsats har

vært noe ujevn, og det ble dess-
verre byks ned i 4. divisjon. Men
økt interesse og tilslutning på
tampen av sesongen gjør sitt til
at det vil bli satset for fullt på
en god fortsettelse i 1971. Nytt av
året var at det vil bli tatt kon-
takt med Vattenfall om utkjem-
pelse av en pokalkamp.

Friidretts-Faanes var på grunn
av sin gruppes stagnasjon innstilt
på å ta sin hatt og gå. Han så seg
ikke lenger i stand til å ta noe
initiativ ut over det normale. Be-
klageligvis gjorde også denne ut-
vikling seg gjeldende på spinne-
siden. Arsmøtet ga imidlertid
begge oppmenn nok en sjanse til
«å overleve». Nå er det da opp til
medlemmene selv å gjøre Faanes
dystre spådommer til skamme.

Håndball  for damer ligger for
tiden i dvale. Det er bare å kon-
statere at rekrutteringen svikter 


totalt. På herresiden er situasjo-
nen noe lysere, særlig da med
hensyn til innendørsserien. Her er
faktisk mulighetene til stede for
opprykk i 3. divisjon.

Orienteringsgruppen  seiler for
tiden i medvind. Flæte kunne for-
telle at aldri har det vært så
mange aktivisert i skogssporten,
og heller aldri har det vært tatt
så mange premier. Storseiren i
«Solo-stafetten» må vel karak-
teriseres som sesongens beste o-
prestasjon. Men vi savner spinne-
siden, o-sporten passer alle alders-
grupper, enten de nå er hun- eller
hankjønn!

Skyttergruppens Simonsen er en
aktiv herre. Han kunne melde om
tilsvarende aktivitet også innen
gruppen. Det ville også fra hans
side være aktuelt med noe bedre
«albuerom» i kjelleren. Gruppens
store andel av lagets budsjett ble
bemerket. Simonsen opplyste
imidlertid at det her er tale om
en flerårsinvestering. Skytespor-
ten  er  kapitalkrevende; bedrifter
som vi kan sammenlikne oss med
yter vesentlig mer til slikt arbeid.
Nytt av året er at det skal arran-
geres et større korrespondanse-
stevne og at det ble arrangert en
vellykket fest som avslutning på
sesongen.

Bordtennisgruppen  har en eks-
klusiv og aktiv liten gruppe. Opp-
mannen torde imidlertid ikke ta
sjansen på noe PR-virksomhet så
lenge lokalitetene er som de er.

Arsmøtet godkjente enstemmig
regnskap og valgkomitens for-
slag. Styret og gruppeoppmenns
navn ser slik ut for 1971:

Styret:
Formann: Arne Berg (gj.v.), nest-

formann: Jan Andersen (ny), sekre-
tær: Randi Pytte (gj.v.), kasserer:
Gunn Askedal (ny), styremedlem:
Roar Brevik (ny), 1. varamann: Ola
Gunnes (gj.v.), 2. varamann: Geir
Taaje (gj.v.).

Revisorer:
Roar Hove (gj.v.), Fritz Erik Andre-

sen (gj.v.).

Oppmenn:
Ski: Knut Rønniksen (gj.v.), Roar

Bjordal  (ny).
Orientering: Helge Flæte (gj.v.).
Bordtennis: Ingvar Steine (ny).
Håndball, H.: Ragnar Ebbesen (ny),

D.: Laila Lundeberg (gj.v.).
Fotball: Odd Andersen (gj.v.), Roald

Bakkebø (gj.v.).
Skyting: Knut Simonsen (ny).
Friidrett H.: Hans Haakon Faanes

(gj.v.). D.: Bente Berg (gj.v.).
Mosjon: Arne Hovland (gj.v.).
Valgkomiten: Nesdal (gj.v.).

K.  Rønniksen.

Oppsynsmann II
Tekniker II
Avd.ingeniør I
Konstruktør III
Ktr.assistent I
Oppsynsmann I
Avd.ingeniør I
ELmaskinist
Konstruktør III
Avd.ingeniør I
Konstruktør III
Ktr.fullmektig II
Oppsynsmann I
Førstesekretær

Fullmektig I
Fullmektig II
Oppsynsmann I
Fagsjef
0.ingeniør II
Fullmektig II
Fullmektig i særklasse
Betjent i særklasse

SBF
Folgefonn-anl.
VVV
Folgefonn-anl.
AAØ
SBF
SSV
Glomfjord kraftverk
SBF
SDR
SR
SKH
SBF
SR

AAØ
ET 4
Vik-anleggene
EK
Grytten-anlegget
AAØ
Folgefonn-anl.
AA

El.maskinist
Konstruktør I
Konstruktør I
Ktr.assistent I
Konstruktør III
Konstruktør III
El.maskinist
Ktr.assistent I
Oppsynsmann II
Oppsynsmann II

Hakavik kraftverk
EE0
EKK
VK
SRA
SBM
Bana-verkene
Innset-verkene
Tokke-anleggene
Rolgefonn-anl.

Årsmøte i bedriftsidrettslaget

Aktietrykkeriet - Oslo, 1971


