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HOVUDSTYRET
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Det må vel vere litt av eit treff vel. Hovudstyret som

institusjon og Hovudstyret personleg 50 år, og so akku-

rat på same tid at det kjem i same nr. av Fossekallen.

Hveding er fødd 27. mars 1921 og kom altso til verda ein

månad før Hovudstyret offisielt kom i funksjon. Alle dei

nærmaste visste om begge desse hendingane ei tid

førevegen. Når det galt Hovudstyret visste ein kva dato

det skulle kome, det gjorde sjølvsagt ikkje dei som venta

på generaldirektøren.

Olav Skj ørten skriv annan stad i Fossekallen om

makta og mynde til generaldirektøren i NVE, mellom

hovudstyremøta er det han som er Hovudstyret.

Fossekallen ynskjer begge jubilantane til lukke med

åremålsdagen.
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VASSDRAGSVESEN
HOVEDSTYRE NVE

Den 1. mai 1971 er det 50 år siden Hovedstyret for
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen trådte i funksjon.
Men det er ikke bare hovedstyret som kollegium jubileet
gjelder. Det er vår etat i den form den har i dag, stort
sett, som nå har levet i 50 år.

«Vassdragsvesen», saker som hadde med vassdragene å
gjøre, hadde det nok vært lenge før 1921. «Det forelig-
ger sparsomt med materiale» om hva som egentlig fore-
gikk før 1804, sier historikeren, som gjerne vil ha alt
med fra begynnelsen. Men videre utover 1800-tallet ble
det meget å gjøre, både teknisk og administrativt, med
kanaler og fløting, elveopprenskning og forbygning, og
sikkert også fosseutnyttelse til sagbruk og annen fabrikk-
drift. Alt dette var vassdragsvesen. Vesen var dengang
ikke navn på noen institusjon, men betydde rett og slett
saker. Vassdrags-saker altså, som ble stelt med, sukses-
sivt, av Canaldirectionen. Kanal- og havneinspektøren,
Kanaldirektøren, og fra 1907 Vassdragsvesenet. Nå var
saksområdet blitt til en etat.

Men det som skjedde i 1921, var resultatet av en helt
gjennomgripende ny utvikling som hadde satt inn i slut-
ten av forrige århundre. Elektrisiteten var kommet ut
over kuriositetsstadiet og begynte å bli praktisk nyttbar.
Og hvor nyttbar — ja det var det vel de færreste som
dengang kunne drømme om. I dag skulle man ha van-
skelig for å tenke seg en tilværelse uten elektrisitet, men
det er en annen sak.

Norge var tidlig ute, med en lov om forskrifter for
elektriske anlegg i 1891. Det første lysanlegg, på Lisleby
Brug ved Fredrikstad, var kommet i 1877. I 1891 kunne
Norges første kommunale elektrisitetsverk, Hammerfest,
tenne gatelyset. Og så tullet det fort på seg, med det
nye eventyret, kraftutbyggingen. For å gjøre en lang
historie kort (man kan lese den andre steder), så ved-
tok Stortinget den 19. mars 1920 å opprette Hovedstyret
for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet, for å samle de
oppgaver som inntil da hadde vært fordelt på Vassdrags-
vesenet, Vassdragskommisjonen, Elektrisitetskommisj o-
nen og Elektrisitetstilsynet.

Det var elektrisiteten som hadde skapt vår etat. Men
den dag i dag heter vi i daglig tale «vassdragsvesenet».
Kanskje ikke så rart likevel, så nært som elektrisiteten
i Norge er knyttet til vassdragene. All vår elektrisitet
kommer fra vassdragene, hittil. Kraftutbygging, det be-
tyr bruk av vassdragene, likesom fløtning gjør det, og
vannforsyning, og avløp. Forsåvidt kan man si at Hoved-
styret for NVE, det er et styre for bruk av vassdragene.

Hva dette innebærer av konsekvenser langt utover det
tekniske og det rent økonomiske, gjenspeiler seg i Ho-
vedstyrets sammensetning. Det har 5 medlemmer, valgt
av Stortinget, og som sjette mann, og formann, NVE's
generaldirektør.

Annet sted i dette nr. av Fossekallen forteller over-
ingeniør Fossheim om behandlingen av reguleringskonse-
sjonssaker. Dette er etter min mening, uten forkleinelse
for alt det andre av etatens arbeid, den viktigste og stør-
ste oppgaven Hovedstyret har hatt i de 50 årene. I tiden
fra 1907 til 1917 fikk Norge en meget avansert lov om
vassdragsreguleringer som hadde et siktemål som mange
glemmer nå når all slags «vern» oppfinnes på nytt, nem-
lig å verne bygdene især, mot de skadelige konsekvenser
som også denne nye velgjører, elektrifiseringen og in-
dustrialiseringen, ville ha om den fikk løpe fritt og ukon-
trollert. Som tidene har skiftet, har også innholdet i
dette vern skiftet tyngdepunkt. Mens bygdene og deres
næringer var fremst i tankene da loven ble til, er det
i dag den urbaniserte befolknings behov for områder til
rekreasjon og uteknifisert opplevelse som står i forgrun-
nen i debatten, og også i Hovedstyrets innstillinger.

Den enkleste form for vern hadde naturligvis vært å
la være å bygge noe, men særlig praktisk er den neppe.
Den oppgaven Hovedstyret sitter med, i det som i dag
har det fine navnet «beslutningsprosesser», er å gi sitt råd,
så godt det kan, om hvordan landets forsyning med elek-
trisitet kan styres slik at det man gjør blir til størst
mulig samlet gagn, under alle de kryssende hensyn. I
arbeidet med dette kan ikke Hovedstyret vente å ha
større fred enn pianisten i det ville vesten. Det må tas
avgjørelser som berører vide kretser, på høyst forskjellig
måte, men det må bli én avgjørelse. Slik henger vårt
samfunn sammen. Det gjelder både kraftutbygging, stor-
flyplass og togtider, uansett hva en avgjørelse blir, er
det nødt til å være mange som finner den i dyp uover-
ensstemmelse med sitt syn.

Men skal vi nå se bakover for å se fremover, så ser vi
at det Hovedstyre som var resultat av et tidsskifte, igjen
står foran et skifte som kan bety svært meget for virk-
somheten. Nå skal vi akkurat til å ta elektrisitet fra an-
dre kilder enn vassdragene, og før vi er halvveis i de
neste 50 år må vi regne med at kjernekraften er vår
hovedkilde. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen heter
vi. Nå blir det enda større grunn til å legge trykk på det
siste ordet også.
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BEHANDLING AV
REGULERINGSKONSESJONSSAKER

AV OVERINGENIØR ODDVAR FOSSHEIM

For sammenhengens skyld er
det nødvendig med litt tilbake-
blikk på lovutviklingen:

Landets vassdrag har fra lang
tid tilbake vært gjenstand for
regulerende inngrep f. eks. av
hensyn til ferdsel og fløting og
behandlingsmåter for slike regu-
leringssaker ble fastlagt i våre
lovbestemmelser allerede før år-
hundreskiftet. Da den industrielle
utnyttelse av elektrisiteten be-
gynte for alvor like etter år 1900,
fikk en flere revisjoner av be-
stemmelsene, men ved lov om
vassdragsreguleringer av 14. de-
sember 1917 fikk de et innhold
som i det store og hele gjaldt
fram til lovrevisjonen av 10. april
1959. Ved denne revisjonen var
hensynet til de distriktsinteresser
som er forbundet med kraftut-
byggingen særlig framtredende,
men det ble også lovfestet vesent-
lige bestemmelser av betydning
for saksbehandlingen.

En kan først nevne selve grunn-
laget for konsesjonsmeddelelsen
— reguleringslovens § 8. Før 10.
april 1959 var betingelsen for at
konsesjon kunne gis, at skader og
ulemper og kostnader ble funnet
å være av mindre betydning sam-
menlignet med fordelene. Etter
endringen ble det gitt en tilføyelse
om at en også skulle ta i betrakt-
ning «andre skade- og nyttevirk-
ninger av samfunnsmessig betyd-
ning, således virkninger av sam-
funnsøkonomisk og næringsmessig
karakter som reguleringen kan gi
anledning til». Det ble i denne
forbindelse som eksempel pekt på

•at en skulle ta i betraktning alle
middelbare eller fjernere virk-
ninger f. eks. økt beskjeftigelse,
økt omsetningsmarked for et di-
strikts produkter, økt investering
o. 1. Dessuten ble det fastlagt at
søknaden kunne appelleres til
Stortinget i tilfelle av at den ble
avslått. En innskrenkende bestem-
melse om overføring av vatn fra

et vassdrag til et annet ble opp-
hevet i 1959.

For øvrig karakteriseres revi-
sjonen bl. a. av et økt hensyn til
bredere vurderingsgrunnlag fra
distriktets side og adgang til å
skaffe fagutredninger for de be-
rørte parter. Før 1959 hadde man
i § 4 følgende bestemmelse i post
1, 2. ledd: «Før departementet
avgir sin erklæring, (om konse-
sjonsplikt) skal uttalelser være
innhentet fra vedkommende kom-
munestyrer, fellesfløtningsforen-
inger, fiskeristyrer, fiskeriforenin-
ger og andre interesserte». I hen-
hold til § 6 skulle søknaden kunn-
gjøres i Norsk lysingsblad to gan-
ger.

Kravene til hva søknaden skulle
inneholde var fastlagt i § 5 som
en i sammentrengt form kan opp-
summere slik:

fullstendig plan med grunn-
undersøkelser, tegninger, be-
regninger og kostnadsoverslag

oppgave over innvunnet kraft
(fordeler)

oppgave over skader og ulem-
per for almene interesser til-
knyttet ferdsel, fløting eller
fisket eller forandring av na-
turforholdene e. 1.
oppgave over skade og ulempe
for privatpersons eiendom og
rettigheter

forslag til manøvreringsregle-
ment
oppgave over nyttbare fall-
høyder i vassdraget og opp-
gave over vassføringsforhol-
dene
opplysning om interesserte fel-
leseieres stilling til søknaden.

I 1959 inntrådte det ingen ve-
sentlig endring i selve kravene til
søknaden, men det ble gitt en til-
føyelse om at tilsvarende opplys-
ninger skal foreligge før det kan
besluttes å utføre vassdragsregu-
lering for statens regning. Før 


1959 var det formelt sett ingen
konsesjonsplikt for en statsregu-
lering. Det ble søkt om fastset-
telse av reguleringsbestemmelser,
men søknaden ble behandlet på
samme måte som for en søker med
konsesjonsplikt i henhold til loven.
Det er likevel verdt å bemerke
at selve loven fra 1959 likestilte
de to kategorier søkere som et
ledd i en innskjerping.

Reguleringslovens § 4, post 1,
2. ledd ble i 1959 utvidet slik at
det også skulle innhentes uttalelse
fra «landbruks- og skogselskaper,
lokale organer for innlandsfisket
og for jord- og skogbruk samt
andre interesserte». Videre ble det
fastsatt at søknaden skulle gjøres
kjent ved melding i lokalpressen
og utgifter til nødvendig juridisk
og annen sakkyndig hjelp kunne
grunneiere og andre interesserte
kreve erstattet etter den reviderte
loven i rimelig utstrekning. Det
ble også tatt inn bestemmelse om
at det skulle innhentes uttalelser
fra sakkyndige for fiskeri, fløt-
ning, skogbruk og jordbruk og fra
andre sakkyndige når det ble fun-
net sannsynlig at vedkommende
næring ville lide betydelig skade.
Utgiftene ved slike sakkyndige
uttalelser skulle bæres av søke-
ren.

Den siste revisjon av konse-
sjonsloven trådte i kraft 19. juni
1969 og innfører ytterligere
skjerpende bestemmelser i forhold
til søkeren. I denne revisjon er
det vel i særlig grad naturvernet
som har vært bestemmende for
endringene. I ny § 12, post 16 er
således nå bestemt:

Det bør pålegges konsesjonæ-
ren i den utstrekning det kan
skje uten urimelige ulemper og
utgifter, å unngå ødeleggelser
av naturforekomster og områder,
når dette er ønskelig av viten-
skapelige eller historiske grunner
eller på grunn av områdenes na-
turskjønnhet eller egenart. Så-
fremt slike ødeleggelser ikke kan
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unngås, skal Naturvernrådet un-
derrettes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal pålegges i
den utstrekning det kan skje uten
urimelige ulemper og utgifter, å
sørge for at anleggene blir minst
mulig skjemmende, alt etter nær-
mere bestemmelser av vedkom-
mende departement. Konsesjonæ-
ren plikter å skaffe seg varig
råderett over tipper og andre om-
råder som trengs for gjennom-
føring av pålegg gitt i henhold til
dette ledd. Konsesjonæren skal
foreta en forsvarlig opprydding
av anleggsområdene, og oppryd-
dingen må være ferdig senest 2
år etter at vedkommende anlegg
er satt i drift.

Det bør pålegges konsesjonæren
så vidt mulig å planlegge midler-
tidige hjelpeanlegg slik at de se-
nere kan bli til varig nytte for
almenheten.»

Representanter for naturvern-
interessene har gjennom lengre
tid hatt som et hovedønske å
komme inn i reguleringssakene
på planleggingsstadiet. Det må vel
således betegnes som noe av et
gjennombrudd for denne inter-
essegruppe når revisjonen førte
til følgende bestemmelse § 4 a i
loven: (forhåndsmelding).

«1. Ved utarbeidelsen av pla-
ner for vassdragsreguleringer som
går inn under denne lov, skal det
tas hensyn til almene interesser
som vil bli berØrt, herunder sær-
lig interesser knyttet til viten-
skap, kultur, naturvern og fri-
luftsliv.

Når de rent foreløpige un-
dersøkelser som kartlegging o. 1.
er avsluttet og forberedelsen av
mer konkrete planer tar til, skal
planleggeren straks sende mel-
ding til Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen. I meldingen
skal oppgis hvilke vassdrag eller
deler av vassdrag som planene
antas å ville omfatte, og så vidt
mulig gis opplysninger om virk-
ninger av betydning for slike
interesser som nevnt under post 1.

Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen avgjør om og i til-
felle når og på hvilken måte
meldingen skal kunngjøres. I
kunngjøringen skal de interes-
serte oppfordres til innen en nær-
mere fastsatt frist av ikke. under
3 måneder, å sende planleggeren
en redegjørelse for de forhold og
ønskemål som de mener det bør
tas hensyn til. Utgiftene ved kunn-
gjøringen dekkes av planleggeren.

Besluttes meldingen kunngjort,
skal Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen samtidig fastsette
det tidligste tidspunkt for inn-
sendelse av konsesjonssøknad et-
ter § 5.»

For øvrig førte revisjonen til en
bestemmelse om at søknaden skal
legges ut i distriktet på passende
steder av hensyn til de direkte
berørte. Det skal følge med søk-
naden en vurdering av de uttalel-
ser som eventuelt er kommet inn
til søkeren på grunn av forhånds-
meldingen. Sluttelig må nevnes
under omtalen av loven at det nå
kan settes frist overfor kommune-
styrer m. v. på minimum 3 må-
neder for å gi sin uttalelse. Denne
bestemmelse ser en i sammenheng
med forhåndsmeldingen. Etter at
det er gitt adgang for interesserte
til å gjøre seg gjeldende under
planleggingen må det være lovens
mening at en kan spare inn tid
på den saksbehandling som følger
etter. I tilfelle hvor forhåndsmel-
ding ikke besluttes, vil det imid-
lertid være naturlig å være til-
bakeholdende når det gjelder å
sette frist.

På denne bakgrunn er det da
etablert en saksbehandling som
starter med forhåndsmelding. En
har gitt en slik melding om Jotun-
heimenkomplekset (Statskraft-
verkene), Steinslandsvassdraget
(BKK), Forra (Statskraftver-
kene), Granavassdraget (Trond-
heim E.verk) og Tysso i Ulvik
(BKK). Frist for å sende inn kon-
sesjonssøknader er satt til mellom
3-5 måneder.

Når søknad kommer inn, blir
den gjennomgått med sikte på en
godkjennelse etter kravene i § 5.
En vil her bare nevne at skader
på jord og annen fast eiendom
ønskes gitt på basis av kart i
målestokk 1 : 5000 til 1 : 10 000
eller større. Forsumpningsarealet
regnes mellom HRV og HRV + 1
m og spesifiseres for seg. Ved
senkningssøknader ønskes dybde-
kart med dybdekoter til 5 m un-
der LRV. Målestokken kan va-
riere fra 1 : 10 000 eller større
med disse ekvidistanser: 1 : 2000
ekvid. 1 m, 1 : 5000, ekvid. 2 m
og 1 : 10 000 ekvid. 5 m. Ved store
reguleringshøyder og særlig ved
senkninger forlanges geoteknisk
rapport som bilag. Fyllingsbereg-
ninger og forutsetningene for disse
blir betraktet som obligatoriske
bilag. Det forlanges hovedsaklig
oppstillet i diagramform oppfyl-




lingskoten pr. 15. juni, 1. juli og
1. august.

Når søknaden blir ansett fyl-
destgjørende, sendes den til ut-
talelse til distriktet via fylkes-
mannen i samsvar med lovens § 4.

En ber om uttalelse fra fylkes-
mannen og vedkommende kom-
munestyrer samtidig som en ber
kommunestyrene skaffe fram ut-
talelse fra lokale organer for inn-
landsfisket og for jord- og skog-
bruk. Søknaden blir samtidig
kunngjort og lagt ut ved et offent-
lig kontor til gjennomsyn for en-
hver interessert (kommunekonto-
ret og postkontor e. 1.) i tiden fram
til kommunestyret har behandlet
saken. Samtidig gjøres eventuell
tidsfrist kjent samt at en kan få
innhentet ytterligere opplysninger
gjennom NVE.

Landbruksdepartementet får ru-
tinemessig et eksemplar av søk-
naden og forutsettes å fungere
som sakkyndig for så vidt angår
fiske, jakt og viltstell.

Inntil den senere tid har Land-
bruksdepartementet bare gitt ut-
talelse om fiske med forslag til
konsesjonsvilkår på dette felt. Det
vil imidlertid bli et utvidet behov
for uttalelse også på området jakt
og viltstell, noe som NVE går ut
fra Landbruksdepartementet også
vil ta seg av.

I store reguleringssaker har Ho-
vedstyret engasjert spesielt sak-
kyndige på området jordbruk,
skogbruk, vatningsspørsmål. Det
ble gitt slike utredninger ved
Sira-Kvinasaken, Østerdalsfallene
og nå i Eidfjordsaken. Utvalgene
har fått særskilt oppnevnte tek-
niske sakkyndige til støtte i ar-
beidet. Disse utreder det aktuelle
vassdrags vassføringsvariasjoner,
grunnvassforhold m. v. Erosjons-
problemet er også emne for spe-
sielt sakkyndig uttalelse. Ved bl. a.
Savalen og Sperilensaken ble det
gitt slike utredninger. Det må også
understrekes at det foregår en
meget omfattende behandling av
konsesjonssakene på distriktspla-
net. Det engasjeres høyt kvalifi-
serte folk til å gi uttalelser og
det fremmes konkrete krav såvel
når det gjelder tiltak som økono-
miske forhold. Det blir her bare
anledning til å nevne hovedtyper
av krav: Naturvernkrav, kloakk-
forhold, vassforsyning og fisket
m. v. På alle disse hovedområder
er det vist stor aktivitet på di-
striktsplanet. En nevner som
eksempel Uste—Nes-saken hvor

FOSSEKALLEN 5



terskelbygging og tildanning av
elveleiet var tilgodesett med inntil
5 mill. kr. Høygradig kloakkrense-
anlegg ble betinget og krevde
millionbeløp. En kunne i denne
sammenheng også vise til Kvina
og de etterarbeider som er utført
med terskler m. v. samt til de for-
handlinger som har pågått om
løsning av kloakkproblemene ved
skjønnsretten. Det får imidlertid
i denne artikkel være nok bare
å peke på at lovbestemmelsene
gir adgang til en meget grundig
behandling og at det har vokset
fram en stab av meget erfarne
advokater og andre fagfolk, som
i dag i stor utstrekning benytter
denne adgang. La oss også i for-
bindelse med en grenseinteresse
mellom naturvern- og nærings-
interesse som fiske, nevne at dette
er blitt gjort til gjenstand for vur-
dering og har fått spesielle kon-
sesjonsvilkår helt tilbake til 1920.
I tiden etter 1940 er det betinget
fondsavsetning på opp imot 2 mill.
kr. og det er omfattende arbeider
som utføres i form av settefisk-
anlegg og bygging av fisketrap-
per m. v.

Men tilbake til en videre saks-
rutine. Det er en forutsetning at
Norges Naturvernforbund skal
koordinere uttalelsene fra de ikke-
offentlige naturvernorganisasjo-
ner. Gjenpart av alle kunngjørin-
ger sendes derfor til dette for-
bund. Videre er det meningen at
Kommunaldepartementet, Admi-
nistrasjonen for friluftsliv- og
naturvern, skal koordinere uttal-
elsene fra de offentlige natur-
vernorganisasjoner. Gjenpart av
alle kunngjøringer sendes derfor
også til departementet. Kommu-
naldepartementet vedlegger sin
uttalelse vel uten unntakelse ut-
talelser fra fylkesfriluftsnemnd,
Statens Friluftsråd og Naturvern-
rådet.

Vassdragsvesenet tok initiativet
til å få opprettet kontaktorgan
med kulturhistoriske og naturvi-
tenskapelige interesser som måtte
være forbundet med et regu-
leringsprosjekt. Det er opprettet
kontaktutvalg for begge interesse-
grupper som regelmessig får til-
sendt gjenpart av alle kunngjørin-
ger. Mere på det praktiske
plan ligger Vassdragsdirektoratets
melding til Vegdirektøren, søke-
ren og berørte kommuner om å
søke samarbeid straks for å un-
dersøke om det lar seg gjøre å
samordne interesser slik at mest 


mulig av overflødig stein fra det
eventuelle anlegget kan bli brukt
til vegbygging og andre nyttige
formål.

Når alle parter har uttalt seg,
blir uttalelsene forelagt søkeren
til bemerkning. Saken går der-
etter inn i sluttfasen hos det en
vanligvis betegner som konse-
sjonsmyndighetene. Vassdragsdi-
rektoratet foretar en selvstendig
vurdering av alle sider ved saken
i en innstilling til Hovedstyret.
Gjennomgåelsen av de tekniske
planer foretas av direktoratets
Avdeling for vasskraftundersøkel-
ser, eventuelle isproblemer vur-
deres av Hydrologisk avdeling,
Iskontoret. Økingsberegninger fo-
retas likeledes av Hydrologisk
avdeling, spesielle forurensnings-
problemer som kan oppstå ved
minsket vassføring vurderes av
Vatn- og avløpskontoret og direk-
toratet har videre til rådighet
erfaringer fra en egen avdeling
for elveforbygginger. Etatens kon-
tor for naturvern og landskaps-
pleie kommer også inn i bildet.

Vassdragsavdelingen utarbeider
innstillingen på grunnlag av det
materiale som foreligger — en
innstilling som Vassdragsdirektø-
ren da legger fram i Hovedstyret.

Denne innstilling inneholder
alle de uttalelser som kan tenkes
å være av noen betydning for av-
gjørelsen samlet i en egen første-
del og deretter kommentarer og
vurderinger av hele saksforholdet.

Etter eget ønske eller etter råd
fra Vassdragsdirektoratet foretar
Hovedstyret — som kjent bestå-
ende av 5 stortingsvalgte med-
lemmer og Generaldirektøren som
styrets formann — befaring i ter-
renget. Denne befaring blir i dag
med de transporthjelpemidler en
har og da først og fremst heli-
kopter, meget instruktive. Ved
siden av befaringen holder Ho-
vedstyret åpne møter i det di-
striktet som blir berørt. Vedtaket
i Hovedstyret avgjøres ved almin-
nelig flertall idet Generaldirek-
tørens stemme er avgjørende ved
stemmelikhet. Dersom Vassdrags-
direktøren har en avvikende inn-
stilling, skal det kunne komme til
uttrykk i protokollen. Behand-
lingen av en sak i selve Hoved-
styret varierer naturligvis med
de problemer saken reiser. I kom-
pliserte saker kan behandlingen
spenne over en rekke møter.

Når innstillingen er ferdigbe-
handlet, går den til Industridepar-




tementet som gir den en egen
selvstendig behandling. Alle re-
guleringssaker blir avgjort ved
Kg1. resolusjon, og dersom kraft-
økingen blir 20 000 nat.hk. eller
mere — eller hvis det står vesent-
lige interesser mot hverandre —
må saken forelegges Stortinget.
Den Stortingsproposisjon som
framsettes, inneholder avtrykk av
Hovedstyrets og Departementets
innstilling med forslag til betin-
gelser og manøvreringsreglement.
Saken behandles så av Skog-,
vassdrags- og industrikomiteen.
Som grunnlag for sin innstilling
har komiten som oftest møter
med representanter for distriktet,
med søkeren og med representan-
ter for Hovedstyrets administra-
sjon. Ved siden av dette foretar
også komiteen befaringer i marka
og holder åpne møter i denne for-
bindelse.

Behandlingen av en regulerings-
sak av noe omfang tar i dag 2-3
år. Det kan unntakelsesvis ta min-
dre tid, men det går lett lengere
tid også.

NVE's FORSLAGSANORDNING,
EN FORFRISKENDE OPPLEVELSE

Vi mennesker kan ha en blåøyet op-
timisme som til sine tider kan være
utrolig seiglivet.

Men nå har den «utrolige seigheten»
fått seg en alvorlig trøkk. Så alvorlig
at jeg vil fortelle historien til deg.

Etter vel år i statens tjeneste var
min positive oppfatning av Staten som
arbeidsgiver såpass velvillig at jeg
sendte inn et forslag til NVE's for-
slagskasse.

De små hjul, tenkte jeg, kan ha en
utmerket mulighet til å rokere mose-
grodde rutiner. Og dette tenkte jeg
den 5. mai i det Herrens år 1970, og
vandret opp til Administrasjonsdirek-
toratet og leverte forslaget til den pene
damen som har gullringer i ørene. Det
er hun som tar i mot forslag, for øvrig
er damen uskyldig, iallefall hva denne
historien angår.

Hun er meget pen, og så smiler hun
så godt. Vel.

I dag, ett år, dvs. 12 måneder eller
rettere sagt 52 uker etter innleverin-
gen, er forslaget stadig ikke behandlet.
En ganske fantastisk prestasjon etter
min mening. Så fantastisk er dette at
jeg, Reimer Berg, erklærer NVE's for-
slagsordning død og begravet for min
del.

Til tross for den pene damen med
smilehull og gullringer i ørene. Hun
smilte så pent,

6 FOSSEKALLEN



HOVODSTYRERIBILEUM
HOVUDSTYRET I NVE 50 ÅR 1. MAI 1971

Som historikken på rim side 13
syner har ei styreordning for ar-
beidsområda som no ligg under
NVE røter heilt tilbake i Danske-
tida. Namnet Vassdragsvesenet er
mykje yngre, det kom tett etter at
unionen med Sverike var oppløyst.
Det vart sett i verk ei ny styre-
form ved kongeleg resolusjon av
11. februar 1907, denne nye styre-
forma galt for Kanaldirektørembe-
tet og ein tok då til å kalle dette
for Vassdragsvesenet.

Det som vi i år jubilerar for er
den arbeidsordninga som vart ved-
teken i Stortinget 19. mars 1920,
men som først skulle ta til å gjelde
frå 1. mai 1921.

I desse åra frå 1907 og fram til
1920 hadde det kome ei heil mengd
med meir eller mindre frittståande
kontor som vart skipa etter kvart
som nye oppgåver trengde seg
fram på dei ymse område. An-
leggsavdelinga (forbyggingsarbeid
1907) Vassdragskommisjonen
(vassdragskonsesjonar 1909) Kon-
toravdelingen (sekretariat for den-
ne kommisjonen 1909) Kontroll-
avdeling (kontroll med vassdrags-
anlegg 1909), Vannfallavdeling
(innkjøp av fallrettar for staten
1910). Veiledningsavdelingen (rett-
leiing om utbyggingsspørsmål
1910). Vannfallskommisjonen (ut-
nytting av statens fallrettar 1911).
Elektroteknisk avdeling (spørsmål
om elektrisitetsutbygging 1913).
Elektrisitetsforsyningskomiten
(spørsmålet om ein landsplan for
elektrisitetsforsyning 1919).

Alle desse avdelingane og kom-
misjonane gjorde eit stort arbeid
og kom med mange utgreidingar
og innstillingar. I lengda vart alt
dette for spreidt og 20. juni 1919
sette so Arbeidsdepartementet
fram proposisjon til stortinget om
ny administrasjon for vassdrags-
og elektrisitetsvesenet. Denne vart
vedteken i Stortinget 19. mars

AV SIGURD NESDAL

1920 som før nemnt og skulle gjel-
de frå 1. mai 1921.

Det skulle vere tre direktorat
med kvar sin direktør og kvar sitt
arbeidsområde, og so på toppen
ein generaldirektør. I det som vart
kalla Hovudstyret skulle det so i
tillegg til desse direktørane vere
stortingsvalde representantar. Det
vart og utferda instruks for dette
styret den 11. april 1921.

Etter § 1 i instruksen var opp-
gåva :

Å våke over det offentliges

og almenhetens interesser i
vassdragene.

A våke over og fremkomme
med forslag om hva der fra
statens side til enhver tid bør
gjøres til fremme av vasskraf-
tens utnyttelse og elektrisi-
tetsforsyningen i landet.

A foreta hydrologiske og an-
dre undersøkelser samt inn-
samle og bearbeide materiale
for et nærmere kjennskap til
landets vassdrag.

Å forberede og utføre forbyg-
nings-, senknings- og kanali-
seringsanlegg for det offent-
lige.

A overta forvaltningen av sta-
tens vassfall og statens kraft-
og reguleringsanlegg, hvor in-
tet annet er bestemt.

Å forberede nye statens kraft-
og reguleringsanlegg og iverk-
sette besluttede nye anlegg.

Å utøve statens overledelse
for de i distriktene opprettede
administrasjoner for elektrisi-
tetsforsyningen.

A føre kontroll med vassdrags-
og elektrisitetsanlegg i den ut-
strekning som det av stats-
myndighetene til enhver tid
måtte være bestemt.

Å avgi uttalelse om de vass-
drags- og elektrisitetssa.ker
som forelegges det av depar-
tementet.

A avgi de i skattelovene om-
handlede oppgaver til Riks-
skattestyret.

Etter § 4 i instruksen ble det
anordnet 3 grupper kontorer, nem-
lig :

Vassdrags- og Fleitningsdirekto-
ratet,  som ble tillagt:

Foranstaltninger til fremme
av ferdsel og fløting.

Forbyggings- og lignende ar-
beider.

Hydrologiske undersøkelser.

Systematisk undersøkelse av
landets vasskraft.

Kontroll med vassdragsanlegg.

Drift av statens regulerings-
anlegg.

Forberedelse av vassdragskon-
sesjonssaker, fløtningssaker
og vassdragssaker, som efter
lov henligger under admini-
strativ avgjørelse.

Hovedstyrets budgettforslag,
regnskaps-, kasse- og personal-
anliggender.

Fossedirektoratet,  som ble til-
lagt :

Forvaltning av statens vass-
fall, med tilliggende eiendom-
mer inntil vedkommende fall
er utbygget og overgår til
drift.

Forberedelse av statens vass-
fallskjøp.

Planleggelse og utførelse av
statens kraftverker for den
hydrotekniske dels vedkom-
mende.
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HOVUDSTYRE-
JUBILEUM

4. Planlegging og utførelse av
statens reguleringsanlegg.

Elektrisitetsdirektoratet,  som
ble tillagt :

Forslag til foranstaltninger
for fremme av landets elektri-
sitetsforsyning.
Planlegging og utførelse av
statens kraftverker for den
elektrotekniske dels vedkom-
mende.

Inntil videre drift av statens
kraftanlegg og kraftoverfør-
ingsanlegg med tilliggende ei-
endommer, hvor intet annet
er bestemt.

Behandling av saker vedkom-
mende distriktsadministrasjo-
nens arbeide med elektrisitets-
forsyningen.

Forskrifter for og tilsynet med
elektriske anlegg.

Behandling av andragender
om konsesjon på leie av kraft
og på elektriske anlegg og led-
ninger.

Behandling av andre elektrisi-
tetsforsyningssaker.

Direktoratet ble oppdelt i avdel-
inger, hver ledet av en overingeniør
A, konstituert av Kongen.

Ved  Vassdrags- og Fløtningsdirek-
toratet :

Kontoravdelingen,
Kontrollavdelingen,
Fløtningsavdelingen,
Kanalavdelingen,
Hydrologisk avdeling.

Ved  Fossedirektoratet:

Kontoravdelingen,
Bygningsavdelingen,
Maskinavdelingen,

Ved  Elektrisitetsdirektoratet:

Kontoravdelingen,
Distriktsavdelingen,
Tilsynsavdelingen,
Kraftanleggsavdelingen (midler-

tidig).

Fram til 1935 var det so denne
oppdelinga, men då vart det ny-




ordning. No skulle det vere ein
generaldirektør og 6 avdelingssje-
f ar med kvar si avdeling. Desse
avdelingssjefane skulle so vere med
i Hovudstyret når deira saker var
oppe og dei hadde då røysterett.
Avdelingar og arbeidsområde var :

Vassdragsavdelingen, som ble
tillagt:

Ervervs- og reguleringskon-
sesj oner og tillatelser etter
vassdragsloven, alt med tilhør-
ende innkrevning av konse-
sjonsavgifter og kontroll med
betingelsenes overholdelse.
Kontroll med vassdragsanlegg.
Behandling av fløtningssaker.

Administrative avgjørelser
etter vassdragsloven. Avgivelse
av oppgaver til Riksskattesty-
r et. Administrative spørsmål
vedrørende den hele etat. Bud-
sjett, regnskaps-, kasse- og
personalanliggender for den
hele etat.

Forbygningsavdelingen,  som
ble tillagt :

Forbyggings- og senknings-
anlegg samt det offentliges be-
fatning med ferdsel i våre vass-
drag.

Den hydrografiske avdeling
(fra 1949 kalt Hydrologisk av-
deling), som ble tillagt :

Hydrografiske undersøkelser
(fra 1949 hydrologiske under-
søkelser) .

Elektrisitetsavdelingen,  som ble
tillagt :

Konsesjon på leie av elektrisk
energi og på utførelse og drift
av elektriske anlegg, samt eks-
propriasjonstillatelser for disse
anlegg. Kontroll med betingel-
senes overholdelse. Andre elek-
trisitetssaker vedkommende
landets elektrisitetsforsyning i
sin alminnelighet.

Tilsynsavdelingen,  som ble til-
lagt :

Saker vedkommende tilsyn
med elektriske anlegg.

Kraftverksavdelingen, som ble
tillagt :

Drift av statens kraftverker.
Forvaltning av statens vass-
fallseiendommer og planlegging
for utnyttelse av disse.

Siden so kom det til to nye av-

I 1958 skreiv eg her i Fossekal-
len eit stykke om Ilovudstyret, eg
tek med litt av det:

Det er mange menneskje det
gjeld dei avgjerdene Hovudstyret
tek i eit møte. Først og fremst til-
setjingar, opprykk og slikt som
gjeld personale.  I dette eine møte
gjeld det dessutan straumkvoten
til halvparten av folket i landet.
Det var ikkje liv eller daude for
dei kor mykje dei fekk av straum,
men det hadde litt å seia.

Det vart teke avgjerd om 10 000
nye som skulle få elektrisk kraft.
Forbyggingsarbeidet gjeld nær-
ingsgrunnlaget til mange mennes-
kje. Vassdragsreguleringane greip
og sterkt inn i leveviset til mange.

I mange tilfella er Hovudstyret
si avgjerd avgjerda om folk skal
verta bande i eit strok eller ikkje.
Set Hovudstyret tommen opp for
elveforbygging eller elektrifisering
så vert folk verande. Set dei tom-
men ned vert det å pakka saman
og reise frå staden. Elva kan øy-
deleggje så mykje at gardsdrifta
må leggjast ned. Får dei ikkje elek-
trisk kraft så vert ikkje ungdom-
men buande, dei flytter til meir
lettvinte stader. I dag har alle
greie på. at vaskemaskin, mjølke-
maskin, kjøleskap og anna vert
dreve elektrisk. Ja endåtil eit elek-
triska strykejarn er ein stor ting
for dei som ikkje har det. Det er
Hovudstyret som gjev departemen-
tet råd i slike saker og departe-
mentet føl tilrådinga i dei fleste
tilfelle.

Konsulent Skjørten tok til i NVE
same året som vi fekk ordningo
med Hovudstyret. Fossekallen fekk
han til å skrive om dei som hat
vore generaldirektørar. Stykke som
dette er teke frå stod i nr. 3 —
1968.

delingar, Administrasjonsavdelinga
og Bygningsavdelinga.

Denne ordninga hadde vi så fram
til 1960. Då vart den ordninga som
gjeld i dag gjennomførd. Det er
fem stortingsvalde medlemer som
før, men no berre legg direktørane
fram sakene sine utan å ha røyste-
rett, den har falle bort.
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NVE's TOPPLEDELSE
GENERALDIREKTØRER I NVE

I hovedstyremøter blir sakene
avgjort etter stemmetall, der gene-
raldirektørens stemme er avgjø-
rende i tilfelle av stemmelikhet.

Alle andre saker avgjøres av
generaldirektøren i hovedstyrets
navn. Om han ønsker hovedstyrets
råd, kan han legge en sak fram i
møte før han treffer sin beslut-
ning.

Med den foran nevnte begrens-
ning blir således etatens gjøremål
utført av eller for generaldirek-
tøren.

Til hans rådighet står et sterkt
utbygd kontorapparat med fagut-
dannet og annet personale m. v.
Han kan også tilkalle spesielle
sakkyndige.

Det er interessant å merke seg
den vidtgående myndighet som er
tillagt generaldirektøren. Uten
synderlig overdrivelse kan han -
med passende omskriving - i lik-
het med «Solkongen» i sin tid si:
«NVE det er meg.»

Generaldirektøren har dog ad-
gang til å delegere noe av sin
myndighet. Men selve opplegget
viser at Det opplyste enevelde så
visst ikke behøver å være noe av-
leggs eller dårlig system.

Foranstående framstiling er nok
ufullstendig og sterkt forenklet,
men jeg har tatt det med her for å
søke å anskueliggjøre general-
direktørens posisjon administra-
tivt og faglig. Hva dessuten kre-
ves av politisk innsikt og tilpas-
ningsevne skal ikke berøres ved
denne anledning.

Hvilke personer har så innehatt
stillingen som generaldirektør for
NVE ?

Det vil framgå av følgende opp-
stilling. Særlige data om hver en-
kelt er dog bare tatt med i sterkt
begrenset omfang.

Det bør ikke glemmes at denne
etat hadde ruvende ledere også  før
hovedstyret ble opprettet.

Mon vi alminnelige medarbei-
dere forsøker å gjøre oss alvorlige
forestillinger om vekten og om-
fanget av det krav og ansvar som
disse toppledere i stillings medfør
har vært og fortsatt blir stilt over-
for under de skiftende samfunns-
messige forhold ?

GENERALDIREKTØRER

Birger Stuevold-Hansen

f. 1870 i Trondheim, c.j. 1895.
Advokat og politiker. Ordfører
i Molde 1903-04, stortingsrepr.
for Romsdals amt 1913-14.
statsråd 1917-20. Generaldirek-
tør for NVE 1920-25. Formann
i Høyfjellskommisjonen 1913-
17 og i den norsk-svenske gren-
sevassdragskommisjon 1926-29.

Olaf Rogstad

f. 1877 i Elverum. Ingeniør TTL
1898. Tilsatt i Vassdragsvesenet
1898, sjef for Hydrologisk avd.
1907, overing. 1918, vassdrags-
og fløtningsdirektør 1920. Gene-
raldirektør for NVE 1925-47
med tvungen midlertidig av-
brytelse 1942-45 under okku-
pasjonen. Mangeårig president i
Den norske kom. for verdens-
kraftkonferanser m. v.
Avskjed 1947 i henhold til al-

dersgrenseloven.

Hans Skarphagen

f. 1888 i Larvik. Avsluttende
tekn. utdannelse ved den tekn.
høgskole i Karlsruhe. Ingeniør
og nazistisk politiker. Professor
i maskinteknisk arbeidsdrift ved
NTH 1936-41. Generaldirektør
for NVE 1942-45. Samtidig en
tid «minister». Som andre NS-
medlemmer i NVE fjernet fra
statstjenesten ved frigjøringen i
mai 1945.

Fredrik Vogt

f. 1892 i Oslo. Ingeniør NTH
1914, dr. techn. samme sted
1924. Dosent i mekanikk ved
NTH 1930, professor 1931-47
og tillike rektor 1936-47, begge
deler med avbrytelse under ok-
kupasjonen. Generaldirektør for
NVE 1947-60. Avskjed 1960
etter søknad i henhold til al-
dersgrenseloven.

Halvard Andreas Gjøsund Roald

f. 1913 i Vigra. Ingeniør NTH
1937. Samme år dep.sekretær,
1945 byråsjef, 1951-54 stats-
sekretær i Industridepartemen-
tet. Administrerende direktør i
NVE 1955. Generaldirektør for

«Min tjeneste i NVE  tok  til i
1921 og jeg har i stillings medfør
hatt den cere å møte  hver  enkelt
av de nevnte generaldirektØrer og
har  gode personlige minner om
det.»

NVE - som den første på åre-
mål for en periode på 6 år
fra 1. juli 1960. Tilsatt ny 6-års-
periode fra 1. juli 1966. Fratrådt
1. april 1968 grunnet helbreds-
hensyn.

Vidkunn Hveding

f. 1921 i Orkdal. Ingeniør NTH
1946. Bestyrte professorat i vass-
bygging ved NTH 1954-56,
professor samme sted 1958-61.
Administrerende direktør i NVE
1961-63. Midlertidig departe-
mentsråd i Industridepartemen-
tet 1967. Generaldirektør for
NVE for 6 år regnet fra 1. mai
1968.

Olav  Skjørten.

Stortingsvalde
hovudstyremedlemer
desse 50 åra
Stortingsmann A. J. Buen frå

1/5 -21.
Stortingsmann J. Preben Nissen

frå 1/5 -21.
Stortinsmann 0. M. Mjelde frå

1/5 -21.
Stortingsmann G. J. Eiesland frå

1/5 -21.
Stortingsmann J. R. Aas frå

1/5 -21.
Stortingsmann Johan Nygaards-

vold frå 1/7 -23.
Stortingsmann Jens Hundseid frå

1/7 -35.
Stortingsmann P. Sylteby frå

frå 1/7 -38.
Redaktør Hans Holten frå 1/1 -45.
Stortingsmann Sverre StØstad frå

1/7 -45.
Stortingsmann Sven Nielsen frå

1/7 -48.
Stortingsmann Martin Smeby frå

1/7 -48.
Stortingsmann Bent Ingvaldsen

frål/7 -55.
Stortingsmann Olav Benum frå

1/7 -55.
Stortingsmann Nils Jacobsen frå

1/7 -55.
Stortingsmann Torstein Selvik frå

1/7 -63.
Stortingsmann Trygve Haugeland

frå 1/7 -63.
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STATSSTØNAD TIL BLANDKORN

ELEKTRISITETSFORSYNINGA
I året som gjekk vart det gjeve

stønad for å skaffe elforsyning til
68 huslydar, 225 menneskje som
ikkje før hadde elektrisk kraft.
Talet på uforsynte er no kome un-
der 1000 personar, dei som har fått
stønad og soleis skulle vere sikra
straum er då rekna som forsynte.
I dette året som gjekk har det vore
lagt ned eit stort arbeid med å
finne fram til kven som har krav
på driftsstønad. Denne forma for
stønad vart vedteken i Stortinget
21/11 -69, og gjeld alle som ikkje
har elforsyning frå vasskraftverk
og må nytta dyrar energi, men
vedtaket kom så seint at det første
gong i 1970 har vore utbetalin-
gar. Omlag 600 huslydar og 1600
personar er det som har fått slik
stønad for 1970. Dette talet kjem
til å gå ein god del ned i dette
året, for det er mange som har
fått stønad til linjer som vert byg-
de ferdige i 1971, serleg i Roga-




land og Nordland. Største området
som vil få straum frå vasskraft-
verk då er Musken i Tyssfjord der
det er under bygging line fram til
24 husstandar. Det er vel 100 hus-
standar som har kraft frå diesel-
verk no, utanom desse i Musken.

Når det no er so få att som ikkje
har straum, so har det sjølvsagt
minka med søknader om stønad til
slike. Ved 2. årsskiftet 1970-71
var det inne slike søknader på i
alt 550.000 kr. til nokre få men-
neskje medan det til dømes i 1956
var søknad om 98 mill, kr. til
75 000 menneskje.

Det har likevel ikkje minka med
søknader om stønad, men no gjeld
det andre føremål. Nedanfor er ein
tabell som syner søknadene fylkes-
vis, og kva slag anlegg det gjeld.
Når det er so stor skilnad på fylka
so kjem det av at some fylke nyleg
kan ha fått stønad og andre held
på og arbeider ut planar.

Berre heft.
Den dugande og driftige sjømanns-

kona hadde mannen sin ute under
heile krigen. Hausten 1945 kom han
endeleg heim. Nokre dagar etterpå
dreiv kona på med å hengja opp kle-
vask. Grannekona kom borttil og
spurte korleis det var å ha mannen
heime att.

A, svara sjømannskona — i grun-
nen så er det eit heft.

Knuts vase.

Ole: — Mor, du veit den vakre vasen
som me har hatt i fleire generasjonar?

Mor: — Ja, kva er det med den?
Ole: — Det er berre det at den var

knust i denne generasjonen.

Flink herre.
Eg kan barbera meg utan å ta

sigaretten ut av munnen.
Det er vel ikkje noko, eg kan

klyppa neglene utan å ta av meg sok-
kane.

Forelska par ser alltid så dumme
ut.

Ja, men det er fyrst etterpå dei
oppdagar at dei var det.

Fylke TJforsynte Omb. og
forst.

Stamliner og
større til-



f ørsell.

Kraf tst.
tilførs.

liner „DEN GUD
Østfold 	




1.269.000




GIR ET EMBETE"
Akershus 	




5.000.000





Hedmark 	




22.726.000




Nylig fikk vi i biblioteket spørsmål
Oppland 	




4.600.000




om formen på et sitat. Den følgende
Buskerud 	




7.779.300 1.304.000




undersøkelse ga svar på det opprinne-
Vestf old 	




5.350.900




lige problem, men ga oss i tillegg
Telemark 	




6.813.800




noen festligeog innholdsrikeord-
Aust-Agder 	




500.000




1.500.000 språk som vi gjerne vil dele med
Rogaland 	




6.258.000 750.000 27.000.000 våre kollegaer.
Hordaland 	 13.400 3.919.000 600.000




Vi kjenner vel alle disse ord:
Sogn og Fjordane




1.535.000 3.625.000 1.000.000




Møre og Romsdal




4.004.000 3.100.000




Den Gud gir et embete,
Sør-Trøndelag




2.374.300 2.000.000




gir Han også forstand.
Nord-Trøndelag




225.000




Nordland 	 30.000 8.441.000 11.120.000 16.100.000 Men i «Norsk sitatleksikon» er det
Troms 	 17.500 2.983.600 5.358.400 1.000.000 en morsom fransk variant(Jean
Finnmark 	 483.200




53.455.500 11.200.000 Paul):
Sum i kr. 544.100 83.553.000 81.537.900 57.800.000




I tillegg til dette ligg det føre
framlegg om å bruke 5.000.000 kr.
til naudstraumsaggregat og det er
søkt om 400.000 kr. til tilleggsstø-
nad. I alt var det ved årsskifte
søknader om tilsaman mest 230
mill, kr. til planer som då ikkje
var lagt fram for hovudstyret til
endeleg avgjerd. I tillegg til dette
kjem det som det alt er gjeve lov-
nad om, 18 mill. kr.

Fleire av aggregata som er tinga
til bruk der det er straumbrot er
no komne på plass og har gjort 


nytte for seg ved kabelbrot, men
enno er det mange stader som bør
ha slike. Etter kvart som elektrisi-
tet blir brukt på fleire og fleire
område vert det verre og verre å
greie seg utan, dersom ein først
er vane med det. Noko av det ver-
ste for vanlege hushald er djup-
frysar full av dyr mat som då lett
vert øydelagt. Av den grunn må
ein satse ein god del i åra som
kjem på å få slike aggregat til sta-
der der det trengs mest.

S. N.

Den Gud gir et embete
ham gir Han også, om ikke

forstand,
så i all fall en kone.

Også «Ordbog over det danske
sprog» kan gi oss grunn til å fryde
oss med sitat fra «Folkekalenderen»
1852 (Bøgh):

Hvem Gud giver et embete
giver Han forstand,
den sætning er stundom bestredet,
men giver Han ikke forstand, så
kan en fuldmægtig bruges I stedet.

Dette til ettertanke og med hilsen
fra biblioteket.

ORK.
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NYE VEIER
I TRANSPORTEN

Hyggekveld
på Nore

Onsdag 31. mars 1971 var en
merkedag for mange av oss som er
og som har vært tilknyttet Nore-
anlegget. Det var innbudt til en
hyggestund på Rødberg-hallen og
i første rekke for de eldre.

Opptakten til det hele var en
del gamle lysbilder som velferds-
kontoret hadde sendt opp til Nore.
Disse bildene var hentet fra star-
ten av utbyggingen av Nore-
verkene (Tunnhovd-dammen og
kraftstasjonen). Disse bildene ga
ledelsen ved Nore-verkene ideen
til å samle de eldre for å høre om
de gode, gamle dager. Vi som var
til stede ble ikke skuffet. Det ble
pratet i munnen på hverandre og
samtalene gikk, om husker du hvor
kaldt det var den gang vi støpte
den forma, og i den brakka var det
mange koselige stunder og om hytt
og vær. Det var en feststund for
oss alle og jeg har lyst til å nevne
hva fagsjef Voldhaug sa i sin hil-
sen: «det var så moro å treffe alle
dere eldre som vi ble så glade i og
som har lagt grunnlaget for den
hygge og ro som har særpreget
arbeidsplassen Nore».

Etter lysbildene var det ser-
vering av kaffe og under denne
ble det fortalt historier fra kanne-
spriten- og hjemmebrenningens
tid. De som fortalte var Tov Sol-
heim, Johan Eriksen og Knut
Eidsåen.

Det var to mann som var for-
hindret i å være med: Ivar Aasen
og Paul Bakke Henriksen, og med
deres tilstedeværelse hadde vi nok
fått være med på mange opplevel-
ser til. Vi får ha det til gode til
neste gang, som vi håper alt kan
bli til høsten.

Håkon Madsen med sin komite
skal ha all ære av festen og for
den måten han ledet festen på.
Driftsbestyrer Ueland roste også
komiteen for godt utført arbeid i
sin hilsen til forsamlingen, og det
samme gjorde velfedssjef Graat-
rud, som også hadde tatt med seg
naturskjønne filmer til underhold-
ning.

Håper at tiltaket vil bli etter-
fulgt også på andre stasjoner, for
det viste seg at våre pensjonister

Vestlands-verkene er velsignet
med å ha ansvaret for en lang
275 kV-stamlinje fra Lista i syd til
Dalekvam ved Bergen i nord. Her
henger det en transformatorsta-
sjon eller en koplingsstasjon i bun-
nen av nesten hver fjord linjen
passerer. Vi ser fram til å øke vår
virksomhet med først kraftverkene
i Mauranger, senere eventuelle ut-
bygginger i Eidfjord og Ulla-
Førre.

For å komme til stasjonene er
vi ved enkelte fjorder avhengig
av sjøveien. I Jøsenfjorden er si-
tuasjonen spesielt vanskelig. Per-
sonalet som har tilsyn med Førre
koplingsstasjon, bor på Vadla len-
ger ute i fjorden. Fra vårt eget
kaianlegg har de ca. 7 km med
sjøvei og 5 km med anleggsvei opp
i fjellsiden der denne viktige sta-
sjonen, hvor forbindelsene øst—
vest og nord—syd knyttes sammen,
ligger. Stasjonen har en begrenset
fjernstyring fra et lite kontrollrom
i kjelleren til en av boligene på
Vadla, men ved feil må den av
personalet som har beredskapsvakt
rykke ut og reise til stasjonen, og
her er tidsfaktoren alltid av stor

satte stor pris på ikke å være
glemt. Takk for en hyggelig kveld.

N.

betydning. Jøsenfjorden fryser
alltid til om vinteren, slik at vi
vanligvis har et 5 km isbelte og
1-2 km åpent vann innenfor på
grunn av strømmen fra Førreelven.
Dette har skapt vansker spesielt
når isen blir tykkere enn 2 tom-
mer, for så langt klarer vår dorry å
bryte råk. Karene har da gått inn
i isen med båten, satt en spark på
isen med en 14 fots plastbåt på
tvers av meiene og sparket inn til
åpent vann, rodd den siste kilo-
meteren til lands. Her har de tatt
Landroveren fra garasjen og kjørt
så langt det gikk på grunn av
snøen, og så de siste kilometre til
fots eller med scooter.

Vi fant situasjonen uholdbar og
lette etter brukbare løsninger.
Dette ga støtet til innkjøp av lan-
dets antakelig første hydrocopter.
Framdriften er med luftpropell
drevet av VW-industrimotor på
54 HK. Bygget av glassfiberarmert
plast med dobbelt bunn og synke-
sikker. Fartøyet går på is, vann og
snø med overganger av alle slag
som råk med flak. På stålis gjør
det maksimum 130 km/t, mens det
«bare» klarer 40 km/t på vann.

Vi tror dette har noe for seg på
fjellvann som er regulert i over-
gangstiden vår og høst.

Bildet viser fartøyet i funksjon.
V. Bern.
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Hyggekveld
på Mår

AV SIGURD NESDAL - "."':ffilaW W:tk.ffiffiaWA ffif.:~ "

Fredag 5. februar hadde vel-
ferdskomiten på Mår kraftverk
stelt i stand hyggekveld på. lokalet
på Mårvang. Det var første gon-
gen eg var der og såg korleis dei
hadde det, og heile tilskipinga im-
ponera. Kona og eg skulle danse
bygdedansar og spelemann hadde
dei sjølve. Støtt når vi skal danse
med ny spelemann plar vi vere
spente på korleis det kjem til å
gå. So var det no og, men etter at
eg hadde vore i heimen til Lien
og høyrt han spele springar, gan-
gar og pols like godt var den sorga
sløkt.

Oppvartarane.

Festen tok til med songar som
var oppstensilerte, det var svine-
steik og is til mat ved fint duka
bord, og tre mann som oppvarta
so korrekt som om dei ikkje skulle
gjort noko anna. Alt slikt var vel-
lukka, men det som imponera meg
var songen og musikken ved eigne
krefter. Kor mange som spela i alt
har eg ikkje tal på. Eg hadde mest
inntrykk av at omlag alle femti
på festen var med og spela på eit
eller anna instrument før eller sei-
nare på kvelden. Om nokon treng-
de kvile so var der ein eller annan
som steppa inn i staden. Rjukan-




fossen spela av Lien og dottera
på hardingfele og piano sette eg
mest pris på. Elles var det all slag
instrument i bruk, til og med sag.

Dansen gjekk livleg heile kvel-
den og eg tenkte hardt på om ikkje
det var ein idé å la musikarane
fra Mår ta seg av og lage liv over
neste årsfest i Middelthuns 29. Ein
idé til dei som styrer med desse
festane.

Lien,
hardingsfele.

Spelemenner:
Bjørnstad,

sag.
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PROLOG
Ved første funksjonærfesten i det

nye huset i 1964 hadde red. denne
historikken om NVE på rim:

Brear bråna vatnet rann
ut mot hav det vegen fann.
Første folk som sette bu
trengde vatn som eg og du.
Vatn må til der det er liv,
vatnet skapar ofte kiv.

gamle norske lover står:
«Vatn skal ganga der det går
slik det rann i tusen år.»

Vegar var det lite av
vatn var «veg» frå dal til hav
sambandsliner vatnet gav.

Fiskeplass i elv og vik,
gjedde aure laks og sik
har du fisk nok er du rik.
Og vatn er kraft det veit vi no,
no kan vi ta det meir med ro.
For om vi har eit fossefall,
då får vi kraft frå kvennakall.
Og gamle namn fortel oss her
at gamal denne kunnskap er.
Vi har ein dom korleis det gjekk
med strid i Kvernadelubekk.
Og Mjøndal det er Mylnudal
der mol dei korn til kjøp og sal.
Slikt bruktest sikkert lenge før,
men ingen svarar om du spør.

Før var det munk og militcer
som gjorde det som vi no gjer.

Det er hundrahalvtress år i år,
frå vi det første «vesen» får.
Eit kontor ned i Kjøpenhavmn,
Canaldirektjon det fekk til namn.
Ei tid Kanal og Fyr og Hamn
var same «vesen» same namn.
Men atter vart det slik som før
vi fekk ein Kanaldirektør.
Frå det er hundrad år i år
når vi fram til desember når.

Det mange gonger skifte så
med måten vi vart styrde på.
Slikt som er fint det eine år
er avleggs før du snu deg får.
Slik var det før slik er det no,
de'er aldri fred og aldri ro.
Vi strever opp vi finn kje fred,
men dratter ofte att og ned.

Det første Hovudstyret her
vart skipa mest som no det er.
Direktorata det var tre
og det V og F og E
Slik var det so i 15 år,
men etter kvart som tida går
vi meir og meir av arbeid får.
So vart vi delte opp i seks
De'er rart med slikt det veks og veks.
Og sia vart det endå to
de'er aldri fred og aldri ro.
E, var elektrisk kraft og straum.
og F, for elv i skadeflaum.
V for fløyting, foss og fall.
og B, for det som byggjast skal.
A for jus og styr og stell.
og H for regn og snø som fell.
K for sal av kraft og slikt.
og T for tilsyn, rett og plikt.

Slik var det då i mange år
til vi det neste skifte får.
Med A og E og S og V
Ja fire no, før var det tre.
Men bokstavar set vi no i lag
Eg talde nitti slike i dag
Og stadig fleir og fleir vi får
det minner om eit lemenår.
Eit kontor heiter VVV
eit anna det er EEE
det er SBP og BDE
Det her er sant det er kje tull,
men tunga mi sler nesten krull.

en finst i sekstiseks
men berre ein gong har vi X

I tjueåtte har vi E
og nesten like mange V.
Og fem bokstaver er kje me(d)
det vert nok ikkje lenge det

No fersel, fløyting og det der
det i vårt arbeid småting er.
Nei det som tel er kraft og straum
det strøymer inn ein stadig flaum
med krav om meir og meir og meir
Vi må få kraftverk fleir og fleir.
Før galt det krav frå dag til dag
no har det fått eit anna lag.
Vårt arbeid det var lett nok då
no skal vi i vår framtid sjå...

Vi slo tunnel, vi bygde verk
vi tøymde fossen stor og sterk
Vi gamle norske lov vart krenkt.
Ja meir enn nokan kunne tenkt.
Vi flytte elv og demde ned
og under vatn kom mark og tred
Det vart protest og styr og skriv.
«Vi øydela vårt friluftsliv».
Men fyllest våre magasin
so fløymer fossen like fin.
Og skal vi leve lett og bra
so må nok fossen kallen dra.

Vårt «vesen» vaks det auka på
og alle kontor vart for små.
Vi var på mange plassar no
først var dei ein som vart det to.
Vi flytta dit vi flytta hit
ja, some flytte hit og dit.
No var vi rundt på stader ni
Pluss ein arkivplass, det vert ti.

So er vi samla her i lag,
og vi er samle her i dag.
Ja, dette her var spreidde trekk
litt småting som eg med meg fekk.
Litt hendingar frå tida vår
litt syn attover tusun år.

Sigurd Nesdal.
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HOVEDSTYREREI

Generaldirektør
Vidkunn Hveding.

Født 27. mars 1921 i Orkdal,
Sør-Trøndelag.
Utdannelse: Sivilingeniør, NTH
i 1946.
Nåværende stilling: General-
direktør og medlem av hoved-
styret fra 1. april 1968 for 6 år.
Tidligere virksomhet: Avd.-
ing., overing. og direktør ved
kraftlag i Nord-Norge 1946-
54.

Bestyrer av Institutt for
vassbygging, NTH 1954-56.

Professor i vassbygging,
NTH, 1958-61.

Administrerende direktør
ved NVE 1961-63.

Departementsråd i Industri-
departementet 1967-68.

Dessuten flere ganger råd-
giver og sjef for større uten-
landske industriforetakende
(bl. a. Ethiopian Elec. Light &
Power Authority, Noreno i
Brasil, Kuwait-fondet for ara-
bisk økonomisk utvikling).
Diverse: 


Stortingspresident
Bernt Ingvaldsen.

Født: 12. oktober 1902 i Trond-
heim.
Utdannelse : Sivilingeniør, NTH,
1925.
Nåværende stilling: Stortings-
president fra 1965-66. Direk-
tør. Medlem av hovedstyret
siden 1955.
Tidligere virksomhet m. v.: Ved
A/S National Industri, Dram-
men, siden 1929, herunder sjef
fra 1932 og administrerende
direktør siden 1949.

Medlem av Drammens by-
styre siden 1946.

Medlem av Stortinget siden
1945-46.

Formann i Militærkomiteen i
Stortinget 1961-65.

Delegert til FN's generalfor-
samling 1959.

I tillegg medlem av en rekke
offentlige og industrielle fore-
tagende.
Diverse: NIF's hederstegn.
Æresmedlem i IEE.

Stortingsmann
Nils Kristen Jacobsen.

Født: 13. august 1908 i Skjerv-
øy, Nord-Norge.
Utdannelse: Vesentlig innen
fiskerinæringen, kystskipper-
eksamen.
Nåværende stilling: Stortings-
mann. Medlem av hovedstyret
fra 1955 (varamann fra  1948).
Tidligere virksomhet m. v.:
Fisker fram til 1943.
Medlem av Skj ervøy kom-
munestyre fra 1934.

Medlem av Stortinget siden
1945-46.

Formann i Samferdselskomi-
teen fra 1965-66.

Dessuten medlem av en rekke
offentlige (kommunale og stat-
lige) foretagende.
Diverse:
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'RESENTANTENE

Fylkesordfører Stortingsmann Fylkeslandbrukssjef
Olav Benum. Torstein Selvik. Trygve Haugeland.

Født: 5. september 1897 i Bei- 1.
stad, Nord-Trøndelag.
Utdannelse: Sivilagronom, NLH 2.

i 1919.
Nåværende stilling: Sivilagro-
nom. Medlem av hovedstyret 3.

siden 1955.
Tidligere virksomhet m. .v.:
Bonde, fylkesagronom fra 1941. 4.
Ordfører i Vemundvik her-
redsstyre fra 1938.

Stortingsrepresentant fra
1937 og i tiden 1945-61.

Medlem av Namsos bystyre
og varaordfører til Nord-Trøn-
delags fylkesting fra 1964, ord-
fører til 1/1-1968.

Direktør i Selskapet for Nor-
ges Vel fra 1946, preses i Sel-
skapet fra 1958 hvilket han
fortsatt er. 5.

For øvrig medlem av en rek-
ke kommunale, fylkeskommu-
nale og statlige komiteer, råd,
kommisjoner, selskaper m. v.
Diverse: R. St. 0. 0. 


Født: 8. oktober 1900 i Haus i
Nordhordland.
Utdannelse: Agronomutdan-
nelse, Jordskiftekand., bl. a.
ved NLH 1925-26.
Nåværende stilling: Stortings-
mann. Medlem av hovedstyret
siden 1963.
Tidligere virksomhet m. v.:
Herredskontoret i Haus 1928-
30. Journalist i Bergens Arbei-
derblad fra 1931 og redaktør
1945-58.

Medlem av Stortinget siden
1950, herunder medlem av Eu-
roparådet 1956-66.

Dessuten medlem av Bergens
Lysverker 1949-54 og av
Bergenshalvøens kommunale
kraftselskap 1946-60.
Diverse:

Født 18. mars 1914 i Lyngdal.
Utdannelse: Landbrukskand.
1937.
Nåværende stilling: Fylkes-
landbrukssj ef (Vest-Agder).
Medlem av hovedstyret siden
1963.
Tidligere virksomhet m. v.:
Lærer ved Tomb jordbruks-
skole 1938-43.

Bestyrer ved Lyngdal jord-
bruksskole 1946-53.

Medlem og varaordfører i
Lyngdal herredsstyre 1945-55.

Stortingsrepresentant 1958-
61.

For øvrig medlem av , en
rekke offentlige styrer og råd.
Diverse: Rådgiver i Etiopia
1963-65 i forbindelse med ut-
byggingen av Landbruksskole.

(Framhald neste side.)
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HOVEDSTYRE-
REPRESENTANTENE

Administrerende direktør
Harry Werner Bjerkebo.

Født: 30. april 1915 i Notodden.
Utdannelse: Sivilingeniør,  NTH,
1940.
Nåværende stilling: Admini-
strerende direktør og stedfor-
treder for generaldirektøren fra
14. november 1963.
Tidligere virksomhet m. v.: An-
satt i forskjellige stillinger i
NVE fra 1940, bl. a.:

Driftssjef fra 1961, admini-
strerende direktør fra 1963 og
fungerende generaldirektør i
tiden 6. mars 1967 til 1. april
1968.

Medlem av Statens energi-
råd, Statens atomenergiråd,
Norsk atomforum og styremed-
lem i Atominstituttet, foruten
medlem av en rekke andre
offentlige komiter og verv.
Diverse: 


Montasjeleder
Martin Bråthen

Representanten for personale
uten høyere utdannelse er Martin
Bråthen. Bråthen som er 46 år
gammel er født i Hurdal. Han ;)e-
gynte i NVE i 1945 som timeløn-
net arbeider ved Smestad tr.st. og
har vært i etaten siden. I 1948 ble
han ansatt som sterkstrømsmontør
samme sted og fra 1954 som mon-
tørformann. I perioden 1959-61
var Bråthen ansatt som maskin-
mesterassistent ved Røykås tr.st.
men vendte tilbake til Smestad i
1961 og er nå montasjeleder der.
Etter at han tok til i NVE har
Bråthen tatt handelsskoleeksamen,

Når personalsaker skal behand-
les i Hovedstyret møter det alltid
en representant for de ansatte som
er valgt av organisasjonene. Ho-
vedstyrerepresentanten  for  de med
høyere utdanning  har i  alle år
kommet fra Den Norske Ingeniør-
forening, mens representanten for
de ansatte uten høyere  utdannelse
vekse/vis  blir oppnevnt  av  Norsk

Overingenifir
Ola Gunnes

Nyutnevnt representant for per-
sonale med høyere utdannelse er
Ola Gunnes. Gunnes er født i
Trondheim i 1938 og er oppvokst i
Rennebu. Han tok artium på
Trondheim katedralskole i 1958 og
begynte ved NTH samme år. Tok
eksamen der i 1962 hvoretter han
straks tok til ved SBP i NVE hvor
han har arbeidet siden.

S.

eksamen ved Oslo elementærtek-
niske dagskole samt gjennomgått
diverse kurs ved NKS og STI.

Elektriker- og Kraftstasjonsfor-
bunds og Norsk Tjenestemannslags
avdelinger  ved  NVE med en funk-
sjonstid  på to år.  For perioden
1971/72 er det NEKF som har
oppnevnt  representanten. Disse
representantene er i personalsaker
fuliverdige  medlemmer av  NVE's
hovedstyre.
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NATURVERN OG DISTRIKTSUTBYGGING
AV STORTINGSMANN SELVIK

Mi interesse for elektrisitet og
kraftutbygging var vekt i mine
første journalistår. Som referent
og reportar vart  eg  kjend i kvar ei-
naste bygd i Hordaland og Sogn og
Fjordane. Arbeids- og industri-
reising var det mest aktuelle tema
i den økonomisk-politiske debatt.

SKIRENN Forts fra  side 25.

mange som slet tungt den dagen!
Oppslutningen var tilfredsstillende
sett i relasjon til hva vinteren hadde
bydd på av treningsmuligheter. . .

Og så var det fest etterpå. General-
direktør Hveding som gledet oss ved
sin tilstedeværelse, holdt en anslående
tale hvor han bl. a. roste innsatsen
til renndeltakerne og beklaget at han
selv ikke hadde fått høve til å gå
løypa i Sørkedalen. Siden var det
hyggelig samvær med dans til «auto-
matmusikk». Dette musikk-eksperi-
mentet vakte ikke udelt glede blant
deltakerne. Det ser ut som om «leven-
de musikk» er mest i skuddet, men
dessverre det strandet på finan-
sene.

Resultatene for de beste i rennet
var:

Kl. 1. Kvinner under 35 år.
Randi Pytte 	 25,30 min.
Laila Lundeberg . 	 31.57 »
Randi Flæte 	 39.30

Kl. 3. Menn under 35 år.
Knut Stabell 	 37.21 min.
Per Askilsrud 	 37.57 »
0. B. Elve 	 39.58 »

Kl. 4. Menn 35-42 år.
Per Røiri

	

 35.10 min.
Beste tid!

Chr. Nilsen 	 37.30 »
I. Glesåen 	 39.35 »

Kl. 5. Menn 42-50 år.

 Olav Stokkebø 	 38.33 min.

 Tor Vinje 	 39.11 »

 Oddvar Andreassen . . 40.21 »

Kl. 6. Menn over 50 år.





 Johan Andersen 	 42.37 min.

 Ivar Iversen 	 45.50




Gunnar Ibenholt. .. 50.59




Kl. 7. Idealtidsklasse kvinner.
Idealtid = 37.37 min.
1. Hildegunn Midjås . . . . 00.02 min.

Kl. 8. Idealtidklasse menn.
Idealtid = 32.37 min.
1. Øyvind Ulfsby 	 00.03 min.
1. Kristian Groven . . . 	 00.03 »

Knut Rønniksen.

Men det var langt fram, grunlaget
for eit industrielt arbeidsliv -
elektrisiteten - vanta dei fleste
stader.

Utanom Odda Tyssedal, Al-
vik og Høyanger, der kraftsluk-
ande industri var etablert, var det
eit lite fåtal av kommuner som
hadde ei elektrisitetsforsyning som
var noko å byggja eit arbeidsliv
på. Utanom Bergensregionen og
dei mest sentrale stader i fylkene
var det eksplosjonsmoteren ein
måtte ty til om ein skulle setja
hjul i sving.

Av alt eg har opplevd, av alt eg
har sett av omskaping og vokster
i norsk økonomi og samfunnsliv,
er det ingenting eg er meir byrg
av enn at eg har fått vore aktivt
med i det store vasskraftutbyg-
gingseventyret - som har hatt til
resultat at elektrisiteten i dag er
eit hovudgrunnlag i vår økonomi.
- Det store elektrisitetsforbruket
vi har ville vera heilt utenkeleg
utan den billige vasskrafta.

Eg skulle gjerne ha vore med på
å setja i verk dei første varme-
kraftverka, olje- og atomkraft-
verk. Eg rekk ikkje så Iangt. Dei
kjem i si tid, om ikkje så mange
åra, dei må koma. Men dei bør og
kan ikkje koma som eit stort og
avgjerande sprang burt frå vass-
krafta. - Vi har ikkje råd til det
korkje av økonomiske grunnar el-
ler av omsyn til dei miljø- og na-
turvern-problem som dei reiser.

Eg skal ikkje segja noko om
vassdragsverneplanen, utanom det
at det er reell trong for ein verne-
plan, både av omsyn til vitskap
som skal studera liv og naturkref-
ter, og av omsyn til turismen og
friluftsliv. At dei to omsyna ikkje
let seg sameina sers langt er ei sak
for seg.

Det eg som Vestlandsrepresen-
tant i Hovedstyret pliktar å peika
på er at når ein vil naturverna
mesteparten av den uutbygde
vasskrafta i Hordaland t.d., slik at
dette fylke får ein dårlegare opp-
dekning av sitt elektrisitetsfor-
bruk framover enn landet elles, då
er det meir enn urimeleg. I byg-
dene vestpå verkar aksjonen som
eit overgrep. Det er industrifatige 


bygder, utsiktene til eit rikare og
meir allsidig næringsliv er knytte
til elektrisitetsutbygginga. Ein har
venta på henne i meir enn ein
mannsalder. Vestlandsfylka er
vorte liggjande etter i økonomisk
og industriell utvikling. Og spørs-
målet som reiser seg nå, er om
Hardangervassdraga skal bloke-
rast av ein verneplan slik at dei
skal sakka endå meir akterut. Det
tykkjest urimeleg, desto urime-
legare avdi det ikkje er noko fylke
i Sør-Norge som, sjøl med ei ri-
meleg utbygging av vassdraga i
Ulvik, Eidfj ord, Kinsarvik, Ul-
lensvang og Modalen med, stiller
så store areal fri natur til disposi-
sjon for Velferds-Norge som Hor-
daland.

Det er bittert alvor når Horda-
land med nebb og klør strir for ei
rimeleg utnytting av sine vassdrag.
Naturressursane i dette fylke er
elles magre. Vi meiner og her vest
å ha førsterett til vasskrafta som
vert utbygd. Ikkje berre av di det
er bygdene sine naturressursar det
gjeld. Men også avdi vår landslut,
rekna i kWh, er i millardunder-
skot samanlikna med dei landslu-
ter som har distansert oss øko-
nomisk og industrielt - og som
gjer så store innhogg i kraftkjel-
dene vestanfjells.

IKKJE BRÅK
Men er det ikkje eit fælt bråk

med to små på ein gong?
Nei, då. Den eine skrik så høgt

at me ikkje høyrer den andre.

HADDE VITNE
De har sagt at domaren er ein

tufs?
Nei, det har eg slett ikkje.
Men me har  vitne på det.
Jaså, ja då er han vel det då.

DEI PENGANE!
Jagar ein mann etter pengar, er han

pengegrisk. Tek han vare på dei, er
han kapitalist. Ausar han dei ut straks,
har han ikkje sans for pengar. Tener
han ikkje pengar, er han ein doven-
pels. Og dersom han har tent ei mengd
etter langt strev gjennom livet, så er
han ein dåre som ikkje har fått noko
ut av livet.
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ORGANISASJONENE
OGVIRedigert av Knut Svendheim

Det er i alt fire hovedorganisa-
sjoner for de ansatte i staten. Med
hovedorganisasjoner mener en de
organisasjoner som har full for-
handlingsrett med staten. Disse
fire er Embetsmennenes Lands-
forbund (EL) med ca. 16 000 med-
lemmer, Statstjenestemannsfor-
bundet (STAFO) med ca. 18 000
medlemmer, Statstj enestemanns-
kartellet (Kartellet) med ca.
105 000 medlemmer og Yrkesorga-
nisasjonenes Hovedsammenslut-
ning (YH) med ca. 8000 medlem-
mer.

Utenom disse har vi en del fritt-
stående forbund som Fysiotera-
peutene, Lensmannslaget, Lærar-
organisasjonene, Sykepleierfor-
bundet, Norges Ingeniørorganisa-
sjon (NITO) og Den norske inge-
niørforening (NIF) (som gikk ut
av EL for ca. 3 år siden).

Samtlige av ovennevnte orga-
nisasjoner er partipolitisk uav-
hengige.

De i NVE som er organisert står
i de første tre hovedorganisasjo-
nene, dvs. EL, STAFO og Kartellet
samt i de to sistnevnte av de fritt-
stående — NITO og NIF. Således
er Norsk Landbruksakademiker-
forbund, Statsansatte hydrologers
forening samt sivil- og sosialøko-
nomene og juristene i NVE's ju-
rist- og økonomigruppe gjennom
sine foreninger, alle tilsluttet EL.
Departementenes fullmektig- og
assistentforening og Departemen-
tenes sjefs- og sekretærforening
er begge tilsluttet ST AF 0
mens Norsk Arbeidsmandsforbund,
Norsk elektriker- og kraftsta-
sjonsforbund og Norsk Tjeneste-
mannslag er tilsluttet Kartellet.

Organisasjonene
ved hovedkontoret
(i alfabetisk rekkefølge).

Ved hovedkontoret har en i alt
åtte forskjellige foreninger. De
fleste av disse har også medlem-
mer på anleggene og/eller ved
driften.

I følge en nylig foretatt under-
søkelse ligger organisasjonspro-
senten ved hovedkontoret på
68-69.

Knut Svendheim.

NVE's avdeling
av Norsk Tjenestemannslag.

Avdelingen ble stiftet 14. no-
vember 1951 av 7 NVE'ere. I dag
har den 106 medlemmer hvorav
de aller fleste er ansatt ved ho-
vedkontoret.

NVE's avdeling av Norsk Tje-
nestemannslag organiserer perso-
nale i alle stillinger. Den ser som
sin fremste oppgave å arbeide for
å bedre hvert enkelt medlems
lønns- og arbeidsvilkår. Forenin-
gen mener at en når det gjelder
opprykk og lønnsforbedringei- in-
nen etaten — enten det nå skjer
gjennom normeringer, justeringer, 


omgjøring av stillinger eller ved
personlige lønnstillegg o. 1. — må
søke å få etablert rutiner som gir
en sikkerhet for at disse alltid vil
skje etter en objektiv vurdering
av de ansattes personlige egen-
skaper, stillingens arbeids- og
ansvarsområde, ansiennitet, ut-
dannelse m. v. — slik at disse
opprykk og/eller lønnsforbedrin-
ger alltid må tilkomme de funk-
sjonærer som ut fra en rettferdig
avveining har gjort seg best for-
tjent til dette. Slik som ordningen
er i dag vil dessverre mange bli
hengende etter, ikke fordi noen
av de foran nevnte kriterier for
lønnsopprykk mangler, men fordi
de kontorledere, fagsjefer eller
kontorsjefer disse sorterer under,
ikke har den nødvendige interesse
av og vilje til å arbeide for sine
«undersåtters» lønns- og arbeids-
forhold. Svært ofte sitter en sogar
igjen med det forstemmende inn-
trykk at enkelte av disse betrak-
ter denne oppgaven som dem to-
talt uvedkommende noe som
naturligvis skaper et svært skjevt
forhold vis å vis de sjefer som
virkelig forsøker å fremme sine
kollegers lønns- og arbeidsforhold.

NVE's avdeling av Norsk Tje-
nestemannslag ser det som en vik-
tig oppgave å få styrket sam-
arbeidet med de andre organisa-
sjonene i etaten — for på denne
måte å forsøke å oppveie de draw-
back oppstykkingen av de orga-
niserte på alt for mange forskjel-
lige foreninger så opplagt er.

Formann i foreningen er for
tiden Knut Svendheim. Svend-
heim er født i Kvam i Hordaland

1938 og kom til Elektrisitetsdi-
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rektoratet i NVE hØsten 1964 etter
avlagt eksamen ved Bergen tek-
niske skole. I dag arbeider han
ved Naturvernkontoret i Vass-
dragsdirektoratet. Svendheim er
varamann for personalrepresen-
tanten, i NVE's hovedstyre og
medlem av Norsk Tjenestemanns-
lags Stedsstyre for Oslo.

Jon Tveit.

NVE's etatsgruppe av
Den norske ingeniørforening.

NVE's etatsgruppe av Den norske
ingenlørforening består av alle an-
satte i NVE som er medlemmer av
NIF. Den alt overveiende del av med-
lemmene er sivilingenlører, men også
en del andre akademikergrupper og
ingenlører som er godkjente av NIF
er medlemmer. Medlemstallet er nå
ca. 225 stk.

Gruppens formål er i det alt ve-
sentlige å. ivareta medlemmenes fag-
lige, økonomiske og sosiale interesser.
Arbelds- og lønnsforhold har fram
til i dag blitt avtalt mellom Lønns-
og Prisdepartementet og Statsansatte
ingeniører ervervsgruppe av NIF.
Den interne gruppes hovedoppgave
er å. bistå SIF med underlag for for-
handlinger og påse at oppnådde ret-
tigheter blir  fulgt  opp i samsvar med
intensjonene Innen etaten. Etatsgrup-
pen har personalrepresentanten i Ho-




vedstyret for tieneste- og ansettel-
sesforhold vedrørende stillinger som
krever akademisk utdannelse.

Formann for NVE's etatsgruppe
av NIF er nå Jon Tveit, og han er
ansatt ved Elektrisitetsavdelingen i
Elektrisitetsdirektoratet. Han kom til
NVE 1 januar 1964 fra NTH. Eksa-
men ved elektroavdelingen, linjen for
sterkstrøm NTH ble fullført i 1959,
og han fortsatte som vitenskapelig
assistent ved NTH i 2 år. Dernest
hadde han høyskolestipend i to år,
og det ble avsluttet med eksamen for
den tekniske licentiatgrad i januar
1964.

Karen Edwards.

NVE's  gruppe av  Departementenes
funksjonærforening.

Denne foreninga står i Statstjenes-
temannsforbundet og det er det eldste
forbundet med forening i NVE. Der
er nå ca. 30 medlemmer i gruppa.

Tillitsmann i denne gruppa er
Karen Edwards, Hun er født, i Kris-
tiania i 1912 og har bodd her i byen
hele tiden. Etter å ha tatt realskole-
eksamen på Katedralskolen, gikk hun
på Otto Treiders 1-årige handelsgym-
nas. Hun hadde så forskjellige stil-
linger med regnskaps- og maskin-
skrivningsarbeide i 9 år før hun kom
til NVE i 1946. Siden har hun vært
ved Forbygningsavdelingen i Vass-
dragsdirektoratet, hvor hun nå er
ved forværelset til fagsjef Bård An-
dersen.

NVE's gruppe av Departementenes
sjef- og sekretærforening.

I NVE er det også en gruppe av
Departementenes sjef- og sekretær-




forening. Denne forening er tilsluttet
Statstjenestemannsforbundet (STA-
FO), og i gruppen  her er det for
tiden 14 medlemmer. I og med at de
fleste sjefer og mange  saksbehand-
lere her i huset har høyere utdannel-
se og dermed finner det naturligst
å slutte seg til Embetsmennenes
Landsforbund, blir  det «marked»
hvorfra medlemmene til sjef- og se-
kretærforeningen rekrutteres nokså
begrenset, med små muligheter til
noen vesentlig øking av medlemstal-
let.

Finn Storaker har vært tillitsmann
for gruppen siden 1963. Han er født
på Nordstrand i 1919 og har bodd
her i byen hele sitt liv. Storaker har
artium fra Nordstrand høyere skole
1939, Treiders handelsskole i 1940 og
har senere tatt en del kurs. Han had-
de så forskjellige stillinger til han i
1942 begynt,e i NVE.

Først var han et års tid i regn-
skapskontoret i Kraftverksavdelin-
gen, deretter et par år i Forbyg-
ningsavdelingen og så tilbake til
Kraftverksavdelingen, nå Statskraft-
verkene hvor han siden omorganiser-
ingen har vært ansatt i sekretariatet.

Finn  W. Gusdal.

NVE's  etatsforening av Norges
Ingenlørorganisasjon.

NITO's etatsforening I NVE  om-
fatter alle NITO's medlemmer  i eta-
ten, både i distriktene og ved sentral-
administrasjonen. Medlemstallet pend-
ler endel i takt med virksomheten
ved de anlegg etaten står for. Den
«gjennomtrekk» som av andre årsa-
ker gjør  seg  gjeldende i etaten har
også medvirket til at antall med-
lemmer i de senere år har variert
mellom 80 og 100.

Formann i NITO's etatsforening
NVE er Finn W. Gusdal. Farsslekten
kommer fra Sunnmøre og morsslek-
ten fra Sunnfjord, selv er han født
i Asker i 1922. Der og i Vardø had-
de han sine barneår, inntil familien
flyttet til Bergen, hvor han tok ek-
samen artium og praktiserte ved
Bergen Telefon Kompagni som det
het den gang. Eksamen på. sterk-
strømlinjen ved Bergen tekniske skole
tok han i 1948 og på svakstrømlinjen
ved Oslo tekniske skole i 1949. På
fyrabend jobbet han under studiene
med telefonautomatikk i Televerket
og høsten 1949 kom han til NVE og
har siden syslet med teleteknikk i
forbindelse med anlegg og drift av
kraftforsyning.

pifP:w

Fossekallen fann det rett å ta
med noko om alle organ,isasjonane
no i jubileumsnummeret. Dette
med organisasjonar er noko som
har kome til litt etter kvart, same-
leis samarbeidsutvala. Meininga
har vore att litt om senn skal dei
tilsette få meir og meir å seie i
styringa gjennom samarbeidsutval
og organisasjonane. Dei er ikkje
50 år desse organisasjonane, men
det har vore mange brigde desse
50 åra elles og.

Red.
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Artur Fleisje.

NVE's gruppe av Norsk landbruks-
akademikerforbund.

NVE's gruppe av Norsk landbruks-
akademikerforbund er en av de små
foreningene i NVE med bare 8 med-
lemmer blant forstkandidater, land-
skapsarkitekter og sivilagronomer.

Formann er nå Arthur Fleisje. Han
er 49 år gameml og født i Nittedal.
Etter artium i 1945 tok han ett års
militærutdannelse i England. I 1953
tok han eksamen på NLH. Etter 3
år ved Landbruksøkonomisk institutt
i Oslo var han 6 år ved Finnmark
landbruksselskap. Han kom til NVE
i 1962. Etter 5 år reiste han til Trom-
sø og kom tilbake til NVE i sin nå-
værende stilling ved Vatn- og avlops-
kontoret, Vassdragsavdelingen i NVE
i slutten av 1967.

Anfinn Sunde.

WVE's jurist- og økonomgruppe.
NVE's jurist- og økonomgruppe er

en etatsforening som behandler spørs-
mål av felles interesse. Medlemmer i
gruppen er således de jurister, sivil-
økonomer og sosialøkonomer som er
tilsatt i NVE, og den har nå ca. 20
medlemmer. Formannen i gruppen
velges vekselsvis blant juristene og
økonomene, og juristenes represen-
tant i gruppen er vanligvis også til-
litsmann for de jurister i etaten som
er medlemmer av Departementenes
juristforening.

Formann nå er Anfinn Sunde. Han
er født i Førde, tok eksamen artium
ved Firda gymnas og juridisk em-
betseksamen i 1951. Før han kom til
NVE, Juridisk avdeling, var han til-
satt i Forsvaret i ca. 3 år, dommer-
fullmektig i 2 år og deretter  i  For-
svarsdepartementet, Rettskontoret i
6 år.

Egil Skofteland.

Statsansatte hydrologers forening.
Statsansatte hydrologers forening

ble stiftet i 1969 og har nå 11 med-
lemmer. Initiativet til en ny forening
kom fra en gruppe hydrologer som
tidligere enten var uorganiserte eller
ikke følte  seg  helt hjemme der de
tidligere var organisert. Foreningen
er direkte tilsluttet Embetsmennenes
Landsforbund.

Som medlemmer kan opptas per-
soner uteksaminert fra universitetet
eller høyskole og som arbeider med
hydrologi ved statsinstitusjoner. Fo-
reningen kan altså oppta som med-
lemmer hydrologer også i andre stats-
institusjoner enn NVE.

Formann er for tiden Egil Skofte-
land. Han arbeider som statshydro-
log ved Overflatekontoret, Hydrolog-
isk avdeling.

Organisasjonene
ved anlegg og drift.

Ved anlegg og drift har en tre
hovedforeninger. Disse er Norsk
Arbeidsmandsforbund, Norsk
elektriker- og kraftstasjonsfor-
bund og Norsk Tjenestemannslag
(som her har egen landsforening).
Dessuten står en rekke av de an-
satte tilsluttet NITO's, NIF's og
STAFO's o. a. foreninger ved ho-
vedkontoret.

Både ved anlegg og drift er
organisasjonsprosenten høy —
sannsynligvis et sted mellom 95
og 100 i gjennomsnitt. Ved drif-
ten er nær 100 prosent av de an-
satte organisert.

Norsk Arbeidsmandsforbund.
Norsk Arbeidsmandsforbund or-

ganiserer personale både ved
anlegg og drift. Forbundet har for
tiden 7 avdelinger ved NVE.

Kåre Rasmussen.

NVE Linjearbeiderforening (Fjern-
ledningen).

NVE Linjearbeiderforening ble  star-
tet i Trøndelag 1958. Som formann
den  gang  ble valgt Ragnar Ingebrikt-
sen og kasserer Odd Lian. I. januar
1967 ble der dannet stor-avd. med
fastlønnet tillitsmann i likhet med
den ordning som var på kraftverkene.

Kåre Rasmussen født 31. oktober
1932 ble ansatt etter søknad fra sam-
me tid. Rasmussen begynte i NVE
1 Lysebotn i 1962 og var fortsatt i
NVE når han overtok som fastlønnet
tillitsmann.

Utdanning: Handelskolen og LO-
skolen på Sørmarka.

Rasmussens første oppgave var å
besøke alle anlegg, bli kjent med
medlemmene og tegne nye medlem-
mer. Han forteller at 1 den første
tiden måtte foreningen ta opp mange
saker med NVE og de er etter hvert
blitt løst tilfredsstillende for begge
parter. Han fortsetter: «Det er åpen-
bart en fordel for begge å kunne
møte problemene og ta opp sakene
før det får utvikle  seg til et stort
problem. Videre er det viktig å få
løst sakene på. det lokale plan, hvor
vi har den største forutsetning for å
forhandle om hva som virkelig er
kjernen 1 problemet. Skal sakene
bringes innfor hovedpartene snakkes
det stort sett om konsekvenser og
prinsipper.

Foreningen har medlemmene spredt
over hele landet og det medfører en
stor reisevirksomhet for tillitsman-
nen (ca. 180-200 dager i året). Vi
har ca. 100 % organisasjon og fore-
ningen teller over 300 medlemmer.
Den største energikilde vi har i dag
er å få i stand kommunikasjon mel-
lom arbeiderne og ledelsen som igjen
skaper trivsel. Får arbeiderne infor-
masjon og opplysninger vil det igjen
skape et ansvarsforhold som er NVE
til uvurderlig nytte.

De oppgaver foreningen står foran
i nærmeste framtid er overgang fra
akkord til eventuell fast lønn, som
vi håper vil bli en realitet ved at det
vises vilje og smidighet fra begge
parter. Dette krever et stort ansvar
fra arbeidernes side som vi skal over-
vinne ved saklig informasjon.»
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Folgefonnanleggenes
Arbeidsmandsforening.

Det har grunnet diverse van-
skeligheter rent kommunikasjons-
messig dessverre ikke vært mulig
å få noe bidrag fra denne forenin-
gen. Vi har imidlertid fått opp-
lyst at formannen for Folgefonn-
anleggenes Arbeidsmandsforening
heter Gustav Merkesdal og at
foreningen hadde 199 medlem-
mer ved årsskiftet.

Grytten Arbeidsmandsforening.
Foreningen har i dag ca. 80

medlemmer. Klubbformann er
Bjarne Grendstadbakk som er født
i Klæbu i 1923. Han har arbeidet
ved Aura-anleggene siden 1949,
delvis som tunnelarbeider og del-
vis som snekker. Grenstadbakk
har i mesteparten av de årene han
har arbeidet ved NVE vært en-
gasjert i foreningsarbeidet. Før
han kom til Grytten var han så-
ledes klubbformann ved Trollheim
kraftanlegg og han har vært sty-
remedlem i Samorganisasjonen for
indre Nordmøre i flere år.

Grendstadbakk har deltatt i en
rekke A0E-kurs, her i blant ett
ukeskurs på Sørmarka. Som fri-
tidssyssel har han dessuten tatt
endel korrespondansekurs — bl. a.
Oppsynsmannskurs ved NKI-sko-
len.

Dette skyldes at en nå nærmer
seg fullførelse av Rana-anleggene.

Fastlønnet tillitsmann (forret-
ningsfører) i foreninga er i dag
Olav Grunnvoll. Han er født i
Tysfjord i 1923. Etter å ha arbei-
det i 8-9 år ved forskjellige an-
legg, som fisker, som skog- og
jordbruksarbeider m. v. begynte
Grunnvoll i 1948 i NVE som an-
leggsarbeider. Siden har han, vært
sammenhengende ved NVE ved
utbyggingen av disse anlegg: Ne-
dre Røssåga, Øvre Røssåga, Lang-
vatn og nå Rana kraftanlegg.
Grunnvoll har gått en rekke kurs
innen organisasjonen — der
iblant LO-skolen i 1967. Til 1965
bodde Grunnvoll i Korgen. Da
flyttet han med familien til Mo i
Rana.

Edvard Moen.

NKI-skolen tatt flere kurs som
han har hatt stor nytte av i sitt
arbeid som foreningsmann —
bl. a. kurs vedr. arbeidervern og
arbeidervernlover m. v.

Moen forteller at han fra års-
skiftet fikk 3 dager i uken til det
arbeid fagforeningen er opptatt
med, noe som ikke dekker fullt
ut det behov som er til stede for
å ivareta alle oppgaver. Han me-
ner at foreningens viktigste opp-
gave er de stedlige forhold hvor
formålet er å skape sunne, trygge
og gode arbeidsvilkår for alle,
sørge for arbeidsro, være med på
å skape trivsel og arbeidsglede.
Det er ikke alltid så greit å gjen-
nomføre våre formål, meget av
dette står og faller på samarbei-
det mellom partene. Han påpeker
i denne forbindelse den etter hans
mening svake utforming av sam-
arbeidsavtalen når det gjelder den
nye tids krav om demokrati på
arbeidsplassen og det øvrige sam-
arbeid.

•

Olav Grunnvoll.

Rana-anleggets Fagforening.
Foreninga som nå heter Rana-

anleggets Fagforening, tidligere
Røssåga anleggsarbeiderforening,
er tilsluttet Norsk Arbeidsmands-
forbund. Medlemstallet har vært
varierende i de vel 22 år denne
foreningen har bestått. Det største
medlemstall den har hatt er 845.
I dag er antallet sunket til ca. 200.

Skjomenanleggenes Fagforening.

Skjomenanleggenes Fagforening,
avd. 16 av Norsk Arbeidsmands-
forbund, ble dannet den 18. sep-
tember 1969 med et medlemsan-
tall på ca. 60. I dag har forenin-
gen ca. 310 medlemmer, men dette
vil venteIig øke suksessivt i tida
som kommer etter hvert som ut-
byggingen av anlegget skrider
fram. Formann og kasserer i for-
eniga er Edvard Moen. Moen er
født i Beiarn i Salten i 1923 og
kom til NVE for første gang i
Glomfjord i 1942. Senere arbei-
det han i Glomfjord i årene 1948—
49 og en kort sesong ved Terkel-
vannoverføringen i 1954. Moen
var først ved Røssåga 1957-58
og kom tilbake 1960 og har siden
arbeidet ved Rana-, Vik- og nå
Skjomenanleggene. Dessuten har
han arbeidet sesongvis ved For-
byggingsavdelingen i NVE i årene
1950-57 i Salten og Ofoten.

Moen har tatt en rekke kurs
innen organisasjonen, heriblant 3
ukekurs, og har dessuten ved

Tokke Arbeidsmannsforening.
Tokke Arbeidsmannsforening ble

stiftet våren 1956 med Arvid Hel-
strand som formann. Hån var primus
motor 1 foreninga til han døde. Senere
har foreninga hatt flere menn som
har tatt  seg  av den daglege ledelsen.
Den nåværende formann er Knut Rue.
Han har vært formann siden 1969.
Han er født 18. september 1916 på
Dalen, og bor nå i Haukeli. Han er
linjemontør av yrke, og har før og
drevet med en del organisasjonsar-
beid.

Ellers er Tokke Arbeidsmannsfore-
nings styre sammensatt slik:

Formann og kasserer Knut Rue.
Nestformann Gudmund Grave. Sekre-
tær Petter Jore. Styremedlemmer
Lars Mo, Gunnar Myrann, Leif Tiseth
og Knut Olsen.

Foreningen hadde 1. januar 1971
110 betalende medlemmer. Det er
dag mellom 50 og 60 mann i arbeid
på Tokke anlegga, som nå går inn i
sin sluttfase.
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ORGANISASJONENE OG VI

Marvin Nilsen.

Vik Arbeidsmandsforening.
Vik Arbeidsmandsforening som

ble startet i 1963 har i dag 120
medlemmer. Klubbformann er
Marvin Nilsen. Han er født i
Kjøpsvik i 1932 og begynte ved
NVE ved Vik-anleggene i 1964.
Nilsen har fra han begynte vært
engasjert i foreningsarbeidet, først
som styremedlem, senere som
nestformann og fra 1969 som for-
mann i Vik Arbeidsmandsfor-
ening. Han er også medlem av
Samarbeidsutvalget ved anlegget
og har dessuten vært Hoved-
verneombud det siste året. Nilsen
har deltatt i en rekke organisa-
sjonskurs de senere år.

Klubbformannen forteller at
medlemstallet i foreningen varie-
rer sterkt grunnet den store for-
skjellen i arbeidsstyrke sommer
og vinter. For tiden er det imid-
lertid generelt for nedadgående i
og med nedtrappingen av arbei-
dene ved Vik-anleggene. Han be-
rømmer det gode samarbeidet
mellom arbeiderne og ledelsen ved
anlegget.

Norsk elektriker- og
kraftstasjonsforbund.

Norsk elektriker og kraftsta-
sjonsforbund, NEKF, organiserer
driftspersonalet ved Statskraftver-
kene.

Organisasjonen bygger på be-
driftsklubber ved den enkelte
kraft- eller trafostasjon. Disse er
samlet i avdelinger innen bestemte
drifts- eller geografiske områder
og er hver for seg tilsluttet NEKF.

Gunnar Grimnes.

Avd. 61. Statskraftverkenes fag-
forening. (Østlands- og Vestlands-
verkene.)

Statskraftverkenes fagforening
ble etablert sommeren 1945. Med-
lemstallet var dengang 70, men er
nå kommet opp i 279 — iberegnet
de med hvilende rettigheter er det
nærmere 300. Foreningen kan
glede seg over en organisasjons-
prosent nær 100!

Formann i Statskraftverkenes
fagforening er Gunnar Grimnes.
Han er født i Fiskum på Øvre Ei-
ker i 1933 og er fagutdannet el.
montør og elm-askinist. Grimfies
har arbeidet i NVE ved Hakavik
kraftverk siden 1955.

Grimnes er medlem av såvel
forbundsstyret som landsstyret i
NEKF.

Grimnes forteller at en allerede
fra starten av tok sikte på å drive
foreningen som en ren interesse-
organisasjon med det klare sikte-
mål å fremme medlemmenes
lønns-, arbeids- og boligforhold
som det primære.

Han fortsetter:
«For å oppnå forbedringer på

disse felter, er det ikke nok å
framlegge krav, en må også ha
dyktige tillitsmenn som kan legge
dem fram på den rette måten.

En må vel kunne si at vår fore-
ning har vært heldig stillet i så
måte.

Vi har hatt mange dyktige og
aktive karer i våre viktigste til-
litsverv i årenes løp, og en får
håpe at det også for framtiden skal
lykkes å finne folk som er villige
til å gjøre en innsats for felles-
skapet.

Arbeidsoppgavene i en moderne

fagforening er mange og omfat-
tende.

Det er ikke lenger bare lønna
som teller i et arbeidsforhold. Da-
gens arbeidstaker vil også ha et
ord med i laget, og medbestem-
melse i sin egen arbeidssituasjon.

Han vil ha adgang til å videre-
utdanne og dyktiggjøre seg i sitt
fag, og han krever informasjon fra
sine foresatte om de planer og si-
tuasjoner som foreligger, både sen-
tralt og på den enkelte arbeids-
plass.

Alle disse spørsmål har opptatt
fagbevegelsen i en årrekke, og mye
er gjort for å legge forholdene til-
rette.

I dag er etterutdanning og om-
skolering en av våre mest påtren-
gende oppgaver.

Den rivende tekniske utvikling
innen vårt fagområde stiller store
krav, og vi ser det som svært vik-
tig å medvirke til at våre folk får
tilfredsstillende tilbud på dette
område. En behøver ikke store og
innviklede utredninger for å forstå
at rasjonalisering og nye drifts-
situasjoner medfører problemer for
de ansatte.

Dette var litt om hva vi i Stats-
kraftverkenes fagforening står for
og driver med.

Vi er bare en liten del av
kjempeorganisasjonen LO, og man-
ge mener at der er det vanskelig å
bli hørt.

Vår erfaring er den motsatte.
Det hele er et spørsmål om å

kunne legge fram sine saker på
den rette måten, og gjennom de
riktige kanaler.»

Grimnes stiller et spørsmålstegn
ved hvor vidt den organisasjons-
form en har i dag i foreningen —
dvs, en oppbygging av frittstående
avdelinger som arbeider helt uav-
hengig av hverandre — er den
rette, i og med at en har den sam-
me arbeidsgiver, og de samme mål
og interesser. Han forteller at det
da også på NEKF's siste landsmøte
ble vedtatt å organisere fagfor-
bundet i storavdelinger. For hans
sektor vil dette innebære sam-
menslutning i en landsomfattende
avdeling. Dette vil da gi et bruk-
bart medlemsunderlag for å få
etablert bedre tillitsmannsordnin-
ger enn hva en har i dag.
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Avd. 90. Ranaverkene.
Foreningen har 71 medlemmer.

Formann er Birger Sørensen.

Avd. 97, Inset.
Foreningen har 19 medlemmer

og formann er Gunnar Haugland.

Avd. 99, Auraverkene.
Denne foreningen har i dag 101

medlemmer. Formannen heter
Broder Fevåg.

Avd. 103. Glomfjord.
Foreningen har 50 medlemmer

og John Eilif Bottolfsen er for-
mann.

Avd. 154. Landsomfattende for-
ening for overordnet teknisk per-
sonell.

Denne avdeling hadde ved års-
skiftet 50 medlemmer. Formannen
heter Petter Jangaard.

Vassdragsvesenets Etatsforening
avd. 21 av Norsk Tjenestemannslag.

Denne forening ble konstituert 26.
april 1948 på. Nore. Siden ble det
opprettet avdelinger rundt om ved
andre anlegg etter hvert som de ble
oppstartet. Samtlige avdelinger var
fram til 1958 direkte tilknyttet Norsk
Tjenestemannslag. I 1958 ble en så
enig om å gå sammen til en forening
med avdelinger ved de forskjellige
anleggene. Foreningens første ar-
beidsutvalg ble valgt blant funksjo-
nærene ved Tokke-anleggene og had-
de sitt konstituerende møte 26. mars
samme år.

I foreningens første arbeidsutvalg
(styre) var H. øvstegård formann,
A. Akselsen sekretær og D. Melkil
kasserer. Siden har styret vært lagt
til Aura- og Rana-anleggene. I dag
er styret valgt blant funksjonærene
ved Skjomen-anleggene.

Formann nå er oppsynsmann Harry
Langmo, 49 år. Langmo begynte ved
Inset-anleggene i 1956 og har siden
arbeidet ved Strømsmo og Rana-an-
leggene. Han kom fra Vegvesenet
hvor han hadde arbeidet siden 1940.
Under krigen gikk han et vågmåster-
kurs ved Stockholms Tekniska Insti-
tut. I 1948-49 gikk han anleggs-
linjen ved Stavanger Elementærtek-
niske Skole.

Sekretær er oppsynsmann Peder
Ole Nielsen. Han begynte på Røssåga
i 1957, flyttet i 1965 til Vik-anleggene
og kom hit til Skjomen-anleggene i
år.

Per Halle Pettersen som er fore-
ningens kasserer begynte på regn-
skapsavdelingen ved Inset-anleggene
i 1956. Han flyttet til Røssåga i 1960
og er nå lønningsbokholder ved Skjo-
men-anleggene. Styremedlem er Ole
Langnes. Han begynte i studieavdel-
ingen ved Inset-anleggene i 1957 og
flyttet til Vik-anleggene i 1967. Nå 


er han regnskapssjef ved Skjomen-
anleggene.

Forening 21 har i dag ca. 200 med-
lemmer, det skulle bli ca. 95 % dek-
ning. Disse er fordelt på foreningens
7 avdelinger.

Avd. 21-1 Skjomen-anleggene,
form. Henriksen.

21-2 Rana-anleggene,
form. Hovind.

21-3 Aura-anleggene,
form. Hansen.

21-5 Tokke-anleggene,
form. Knutsen.

» 21-6 Forbygningsavdelingen,
form. Wiger.

21-7 Vik-anleggene,
form. Rilse.

21-8 Folgefonn-anleggene,
form. Rokås.

FORMENN I
SAMARBEIDSUTVALGENE
Anlegg:

Hovedsamarbeidsutvalget: William
Greve.

Overføringsanleggene: Sverre
Oftedal.

Tokke-anleggene: Halvard Holen.

Aura-anleggene: E. Balgaard.

Vik-anleggene: Marvin Nilsen.

Folgefonn-anleggene: Herman
Døhlen.

Grytten kraftanlegg : Torleiv Høge-
støl.

Rana-anleggene: Olav Grunnvoll.
Skjomen-anleggene: Einar Kum-

meneje.

Drift:

Hovedsamarbeidsutvalget: Erling
Johansen (NEKF).

Østlandskraftverkene: Hans Kris-
tiansen (Nore-vV.).

Østlandsoverføringene: T. Haugli
Nielsen.

Vestlands-verkene: Einar Auster-
heim.

Aura-verkene: Ebbe Berge.

Rana-verkene: Knut M. Iversen.

Glomfjord kraftverk: John Bot-
tolfsen.

Innset-verkene: Rolf Krogh.

Sentraladm.:

Arne Berg (NIF).

EINAR
GULBRANDSEN

DØD

Førstesekretær Einar Snorre
Gulbrandsen døde 7. mars i år og
ble bisatt i Vestre krematorium
15. s, m. Han ble 55 år,

Einar Gulbrandsen kom ut i ar-
beidslivet i en tid da det ikke var
så lett å få noe å gjøre. Etter at
han de første årene arbeidet i et
par private firmaer, kom han i
mars 1939 til Vassdragsvesenet,
23 år gammel. Her ble han resten
av sin tid. Ved sin død hadde han
i en årrekke stått som leder av
hovedkontorets bud-, kjøre- og
reisetjeneste, der f. t. 14 personer
tjenestegjør.

Gulbrandsen var særlig skikket
for den oppgave han var satt til
å skjøtte. Han hadde en sterkt po-
sitiv holdning til sitt arbeid og
omfattet dette med stor respekt.
Han gledet seg over å kunne yte
tjeneste, men foruten at han had-
de denne innstilling hadde han og-
så i sjelden grad evne til å finne
praktiske løsninger på de proble-
mer tjenesten stillet ham overfor
og til å få utført de mangfoldige
oppdrag han fikk. Han vek ikke
tilbake for en ekstra innsats når
det var nødvendig for å få tingene
gjort, og arbeidsdagen kunne der-
for ofte bli både lang og slitsom.
Han var grei å samarbeide med
og nøt stor og allmenn tillit.

Ved Einar Gulbrandsens død har
vi mistet en trofast og dyktig med-
arbeider. Noe unikt er borte med
ham. Det er vemodig å tenke på.
at han ikke lenger er blant oss

Anders Aarseth.
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SKIRENN

Klasse 1 (under 35 dr):
Elve, 0., kontoret 	 41.31
Solvang, K., Mår 	 43.28

3, Kaugerud, 0., Linjeavd. omr. 3 	 49.56
4. Haugan, H., Linjeavd. omr. 3 	 56.13

Klasse 2 (35.-42 år):
Romtveit, M., Tokke 	 42.34
Trulsen, B., Nore 	 45.49
Bakkalia, J., Tokke 	 50.09
Røv, A., Tokke 	 50.57
Sletta, H., Mår 	 60.18

Klasse 3 (42-50 år):
Horn, N., Linjeavd. omr. 2 	 47.19
Kollbotn, B., Tokke 	 54.10
Knutsen, J. E., Nore 	 57.01
Wold, E. H., kontoret 	 61.36
Jupskås, G., Tokke 	 63.06

Klasse 4 (over 50 år):
Groven, H., Nore 	 50.55
Kaugerud, E., Linjeavd. omr. 3 	 57.18
Haugen, E., Tokke 	 61.35
Sørensen, I. H., Smestad 	 61.53
Tønsberg, F., Smestad 	 63.40

Klasse B (idealtid 43.30):
Bråthen, M. 	 43.53
Sagen, G. 	 42.36
Bruvik, H. 	 45.25
Flindal, G. 	 39.56
Wold 	 39.13
Nilsen, T. H. 	 38.25
Jåbekk, M. 	 50.08
Knutsen, V. 	 36.31

NEKF's vandrepokal, beste 2-mannslag under 42 år,
vinnes 3 ganger.

1. Tokke (Romtveit, Bakkalia) 	 1.32.43

NEKF's vandrepokal, beste løper uansett klasse,
vinnes 4 ganger.

Elve, 0., kontoret 	 41.31
Romtveit, M., Tokke 	 42.34

Ingeniørenes vandrepokal, beste 2-mannslag over 42 år,
vinnes 3 ganger.

1. NORE (Groven, Knutsen, J. E.) 	 1.47.56

Brødrene Berntsens vandrepokal, beste 3-mannslag uansett klasse,
vinnes 3 ganger.

1. TOKKE (Romtveit, Bakkalia, Røv) 	 2.23.40

Maskinmesterforeningens vandrepokal, middeltid,
vinnes 3 ganger.

(Middeltid: 52.36.)
1. Røv, A., Tokke 	 50.57

Generaldir. premie. Beste deltaker over 50 år.

1, Groven, H., Ngre , . „ „ . „ „ .... . ... . ........ . ,,,,,,,,,,,,, . 50.55

Ostlandsverkenes
årlige skirenn

Smestad i samarbeid med driftsavde-
lingen, sto som arrangør av det årlige
langrenn lørdag 6. mars. Fennet var
lagt til Sørkedalen ved Bogstadvannet
i et vakkert terreng som deltakerne
satte stor pris på. Værgudene ga oss
vær som opprant med skyfri himmel
og solen kastet sin glans utover ter-
renget så det var en fryd å se. Da
arrangørene sendte ut sine innbydelser
til stasjonene, så bildet ganske dystert
ut med regn og mildvær så jordene
var praktisk talt grønne, men i 11. time
kom snøen som ga oss det mest ideelle
forhold en kunne tenke seg. Lørdag
morgen i 6 kuldegrader, var løpere
allerede ute i løypa for å orientere seg.
Klokken 14.30 gikk startskuddet med
27 deltakere i A- og B-klasser og alle
som kom i mål kunne bare rose løypa
og arrangørene for det vellykkede
renn-arrangement, noe som premielista
og premieutdelingen senere på kvel-
den viste. Samme dag om kvelden, var
det skipet til fest i NVE's kantine med
svinestek og surkål og andre herlig-
heter. Musikktrioen til dansen besto
av trekkspill, gitar og klarinett og
rytmeinstrumenter. Festen varte ut i
de små timer og alle som én var stor-
fornøyde både med musikken og ar-
rangementet. Hver især reiste hjem
med atter et godt minne.

T. H. S.
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Gutter  12 dr. 2 km.




Magne Madsen 9.45 11.1
Terje Fredriksen 9.54 11.4
Arnt Berg 11.07 11.5
Per Harald Grinde 11.54 11.4

Jenter 13 år. 2 km.




Brit Kåseth 12.30 13.5
Sissel Knudsen 12.38 13.5

Gutter 13 år. 2 km.




1, Jostein Ueland 9.02 10.8
2. Bjørn Trulsen 9.31 10.5

Roger Rolfseng 10.07 10.5
Lars Madsen 10.30 11.1
Lars Rudi 12.57 12.0

Jenter 14 år. 2 km.




Aud Evju 10.40 11.3
KaH Madsen 12.25 11.3

Gutter 14 år. 2 km.




1. Kjetil Ueland 8.30 10.5

Gutter 3 år. 1  km.




Bjørnar Bølviken 33.34




Jenter 6 år. 1 km.




1. Anne Kristin Berg 12.33




Gutter 6 år. 1 km.




1. Terje Bølviken 8.31 14.3

Gutter 7 år. 1 km.




Vidar Nilsen 6.13 12.3
Gve Gunnar Kåseth 6.53 13.6
Nils Torgeir Wetterhus 8.00 12.5
Roger  Trulsen 8.49 12.5

Gutter 8 år. / km.




Frank Kristiansen 7.18 14.5
Sondre Rolfseng 7.20 12.8

Jenter 9 år. 1 km.




1.  Anne Grete Wetterhus 6.11 12.8

Gutter 9 år. 1 km.




1. Arne Ueland 5.49 11.7

Jenter 10 år. 2 km.




1, Mette Fredriksen 14.35 13.3

Gutter 10 år. 2 km.




Petter Knudsen 11.02 12.0
Tom Lynaas 13.19 12.5

Gutter 11 år. 2 km.




1. Hallstein Madsen 10.47 11.2

Noreverkenes
skirenn 1971

Som vanlig ble det også i år arran-
gert skisamling for alle av Noreverke-
nes skiaktivister og mosjonister. Me-
sterskapet ble som vanlig avholdt i
Vikangrend og på lørdag 20. mars, un-
der kjempestor deltakelse på hele 57
startende. Spenningen var stor i år på
grunn av at konsulentfirma ing. Chri-
stensen hadde satt opp en stor krystall-
vase for beste tid i turklassen. Dette
flotte troMet skulle vinnes tre  ganger
og den som skulle vise seg å være den
raskeste denne gang var Asbj ørn
Knudsen, ellers vil jeg bare henvise til
resultatlisten.

Bjarne Trulsen fortjener vår takk
for sitt arbeid som løypelegger og for
den store innsats han hadde gjort un-
der de rådende forhold med 25 cm ny-
snø og noen plussgrader.

Alle bragder i løypa enten med is,
klabber eller for glatte ski ble helt
glemt under kveldens premieutdeling
med dans og moro helt til de små ti-
mer på Rødberghallen.

Festen på Rødberghallen var vellyk-
ket på alle måter og jeg vil sende en
spesiell takk til komiten for alt arbeid
som var nedlagt i arrangementet.

N.

Resultatliste etter Nore-verkenes ski-
renn 20. mars 1971.
Klasse under 35 år:
1.  Bjarne Trulsen 	 53.05

Klasse 42- 35 år:
Karl Nilsen 	 60.25
Arne Kåseth 	 77.39

Klasse 42- 50 år:
1. Hans Kristiansen   58.27
2, Werner Frydenberg 	 66.24

Arthur Berg 	 66.38
Oddvar Ueland 	 67.28
John Egil Knudsen 	 67.38

Klasse over 50 år:
Helge Hagen 	 57.54
Hans Groven 	 61.39
Engebregt Aasen 	 72.45
Sverre Bjerke   74.21

Turklasse. Idealtid 41.10:
1,  Gjertrud Hagen 	 50.59

(Asbjørn Knudsen 	 29.26)

Noreverkenes
barneskirenn 1971

Søndag 28. mars ble skirennet for
alle barn, som har foreldre som er
knyttet til Noreverkene, avviklet. Hele
32 barn stillet til start under gode
føre- og værforhold. Konkurransen i
langrenn var 1 km for de aller minste
og 2-3 km for de eldre. Etter at lang-
rennet var unnagj ort var det å kjøre
utfor på jordet til vår alles gode venn
OLA. Det bør nevnes at Ola er en små-
bruker som har sitt daglige virke ved
Noreverkene og som er venn med alle
barn. Den som fikk se barna i aktivi-
tet både i langrenn og utfor kan 


ikke tenke seg at det blir stillet til
start i VM eller Holmenkollen med
større konsentrasjon. Barnas presta-
sjoner ble avsluttet med fest og pre-
mieutdeling. Det hadde meldt seg så
mange til festen at den ble holdt på
Rødberghallen, og her ble det servert
brus og kaker til barna og de voksne
fikk som vanlig kaffe. Barn og voksne
koset seg sammen i noen timer, og før
det ble premieutdeling ble det vist to
morsomme tegnefilmer, som velferds-
kontoret hadde hjulpet komiten med.
Vi bringer både komiten for barne-
skirennet og velferdskontoret en stor
takk for alt arbeid de har nedlagt for
å glede store og små.

N.

Departementsrennet
1911

NVE sto i år som arrangør av de-
partementsrennet. Som i de tre fore-
gående år var start og innkomst lagt
til VM-huset, Holmenkollen. Av nær
900 påmeldte var det 652 som fullførte.
Det store frafallet må en vel i første
rekke tilskrive den snøfattige vinte-
ren vi har hatt i år - da dette også i
høyeste grad har gått ut over skitre-
ningen for de fleste.

Arets løype var som vanlig svært
krevende, så for mange ble nok de 10
km en stri tørn. Løypa var imidlertid
utmerket preparert og merket.

Den sure snoen rundt innkomstste-
det gjorde forholdene svært vanskelig
for tidtakerne. Dette resulterte i kj e-
delige forsinkelser og feiltagelser un-
der premieutdelingen noe som
skjemmet et ellers godt arrangement.

Fra NVE fullførte i alt 39 løpere
(ca. 50 prosent av fjorårets antall!)
Av plasseringene nevner vi:

I klasse I, aktive under 35 år ble
Per Askilsrud nr. 3 og Christian Niel-
sen nr. 4. Per Røyri vant kl. II, aktive
over 35 år på dagens fjerde beste tid.
I kl. ikke aktive under 35 år ble Odd-
Bjørn Elve nr. 8 og Knut Stabell nr. 9.
Terje Kristensen ble nr. 3 og Jon Tveit
nr. 9 i kl .IV, ikke aktive 35-40 år.
I kl. V, 42-50 år ble Olav Stokkebø
nr. 2 og Oddvar Andreassen nr. 6. Jo-
han Andersen ble nr. 5 og Finn Stor-
aker nr. 10 i kl. VI, over 50 år. I kl.
VII, damer under 35 år ble den eneste
kvinnelige langrenndeltaker fra eta-
ten, Randi Pytte nr. 5.

NVE tok sitt andre napp i en opp-
satt vandrepokal for beste 4-mannslag
uansett klasse knepent foran Vegdi-
rektoratet. Det seirende lag besto av
Røyri, Askilsrud, Nielsen og Elve.

Noreverkenes
barneskirenn
Jenter 12 år. 2 km.




L.renn Utf.
Ragnhild  Nisja 11.0112.7
Marit Rudi 13.1511.8
Gerd Hagen 13.612.1

NVE's skirenn 1971
Arets NVE-renn bød på mye dra-

matikk. Første del av vinteren I år
var meget snøfattig i lavere strøk og

idet ble nokså snart klart at det ville
bli problemer med avviklingen. Ren-
net skulle som i fjor ha gått i «NVE-
løypa» fra Sognsvatn, men vi måtte
i 11. time flytte hele arrangementet
til området ved Skansebakken 1 Sør-
kedalen.

Snøen kom da endelig og da i store
mengder 3-4 dager før rennet. Men
med stor innsats av frivillige, bl. a.
av Horn med snøscooter, fikk vi da
endelig en tracé klar.

Problemene renndagen 19. februar
var vel noenlunde analoge til de i
årets 50 km 1 Holmenkollen, dvs, det
var nysnø og nullføre. Det var nok

Forts. side 17.
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SMÅNYTT FRA ETATEN

VASSDRAGSDIREKTORATET
Kontorsjef Arne Hovland har i okto-

ber 1970 deltatt i kurs om Offentlig-
hetsloven (lov av 19. juni 1970 nr. 69)
som ble arrangert i Oslo av Norges
Juristforbund i samarbeid med Insti-
tutt for offentlig rett, Bergen.

Avdelingsingeniør Hagen og avde-
lingsingeniør Arne Holme har deltatt
i kurset «Avloppsvattenrening II) som
ble holdt i Stockholm av Statens Insti-
tut för Företaksutveckling i tiden 30.
november-4. desember 1970.

I kurset «Kemisk rensing, kvåve och
fosforreduktion» som ble holdt samme
sted og med samme arrangør i tiden
7.-10. desember 1970, deltok avde-
lingsingeniør Rolf 0. Stene og kon-
struktør Håkon Winnem.

Ved NTH's og NIF's «Kursdagene
ved NTH» i januar 1971, deltok over-
ingeniør Bjarne Nicolaisen i «Geotek-
niske stabilitetsanalyser i teori og
praksis» og overingeniør Bjørn Berg-
mann-Paulsen og avdelingsingeniør
Trygve Sverreson i «Lokalisering og
planlegging av industri og industri-
områder».

Ved Statens teknologiske institutts
kurs «Prosjektering og anlegg av vann-
og kloakkledninger» i Oslo i tiden 11.—
21. januar 1971, deltok som foredrags-
holdere overingeniør Arthur Fleisje og
overingeniør John Hatling. Emnene
var henholdsvis «Lover og forskrifter»
og «Resipientbetraktninger».

I kurset «Avloppsvattenrening III»
arrangert i Stockholm i tiden 18.-22.
januar 1971 av Statens Institutt för
Företagsutveckling, deltok overingeni-
ør Haakon Thaulow, avdelingsingeniør
Peder E. Brevig, avdelingsingeniør Øy-
vind Nøttestad og avdelingsingeniør
Trygve Sverreson.

I NIF's kurs i «Hydraulikk for byg-
ningsingeniører» som ble arrangert i
OsIo i tiden 25.-28. januar og 8.-11.
februar 1971, deltok overingeniør  Øy-
stein Myrset.

Statshydrolog Helgi Bjørnsson har
begynnelsen av februar deltatt i Norsk
Regnesentrals kurs i «Numerisk ana-
lyse».

Overingeniør Arthur Fleisje har del-
tatt i Norges Sjøkartverks «Konferan-
se om strømmåling på norskekysten» i
Stavanger 12. februar.

Overingenlør Einar Knutsen og over-
ingeniør Einar Lahaug har deltatt i
NIF's kurs «Kartdagene 1971» i Røros
i tiden 28. februar-4. mars.

I forbindelse med studieopphold i
Norge for 10 asiatiske tjenestemenn
(ILO-stipendiater) ble det 2. mars ar-
rangert et møte i Industridepartemen-
tet der det ble gitt informasjoner bl. a.
om forurensningsspørsmål ved fore-
drag av fagsjef Hjelm-Hansen om
vannforurensning.

Overingeniør Trygve Sverreson har
i tiden 9.-10. mars 1971 deltatt i kur-
set «Korrosionskydd av Cisterner» ar-
rangert av Korrosionsinstitutet, Stock-
holm.

Statshydrolog Gunnar Østrem og
førstesekretær Torgeir Høverstad, har
deltatt i Nordisk ekspertmøte om snø-
taksering i Lahti i tiden 24.-26. mars.

STATSKRAFTVERKENE

Opplæring og kursvirksomhet.
Sivilingeniør Oddvar Helledal og

konstruktør Odd J. Olberg ved SRD
har deltatt i IKO-kurs vedrørende
planlegging av vedlikeholdsarbeid.

Maskinmester Trygve Moen, Nore-
verkene og Tor Hansen, Rana-verk-
ene, har gjennomgått et 6 ukers kurs
for brannformenn ved Norges Brann-
skole.

Kurs i utnytting av programsyste-
met Super-Computer CDC 6600 er
gjennomgått av sivilingeniør Odd To-
biassen, sivilingeniør Sven Walbø og
avdelingsingeniør Y. Egeberg.

Sivilingeniørene Odd Tobiassen, SBP
og Tormod Syrtveit, SEA, er uttatt til
å arbeide ved Vattenfalls hovedkontor
i Vållingby, hvor de som NVE's repre-
sentanter skal delta i det nordiske er-
faringssentret for bygging av Ringhals
kjernekraftstasjon.

NIF/NITO.
Sivilingeniør Otto Løkkebø og inge-

niør Arne Nilsen, henholdsvis ved R-
gruppene på Tokke og Rana, har i
november i fjor gjennomgått kurset
«Økonomi for ingeniører i bygge- og
anleggsbransj en».

I kurs om byggekontrakter og entre-
priserett som ble holdt i Stavanger,
har overingeniør Audun Haga, SBA og
sivilingeniør Lars Kvarekvål, SBF,
vært med.

På samme sted har NIF i november
holdt kurs i fukt- og varmeisolering
hvor sivilingeniør Yngvar Egeberg,
SBF, deltok.

Maskinmester Rolf Krogh ved Inn-
set-verkene, har deltatt i NITO's kurs
i Narvik vedrørende korrosjon og kor-
rosjonsbeskyttelse av metaller.

På kurs om teknisk-økonomiske ana-
lyser vedrørende oversiktsplanlegging
på Kongsberg, har overingeniør Rolf
R. Johnsen, SBF, vært med.

Primo desember arrangerte NIF kurs
i Sandefjord om «Pålitelighetskrite-
rier for telesamband». Overingeniør
Anders Gohn og sivilingeniør Thor
Eriksen var med.

Konferanser, kongresser og
studieturer m.v.

Ved Norsk rasjonaliseringsforenings
kongress har sivilingeniør Bjørn Hof-
stad, SR-Skjomen og konstruktør Karle
Lindseth, SR i Oslo, deltatt.

Overingeniør Jørgen Sørensen har
vært med på en studietur i langtids-
planlegging og toppledelse som Hart-




mark & Co. — IRAS — arrangerte til
USA i tiden 2.-16. november 1970.

«Elektrodagene 1970» som ble holdt
i Sandefjord 18.-21. november, hadde
fyldig representasjon fra Statskraft-
verkene.

Følgende deltok:

Fra SD: Overingeniør Kaare Hage,
Sivilingeniør Per Hals, sivilingeniør
Svein A. Fismen, overingeniør Thor
Haugli Nielsen og driftsbestyrer Vidar
Bern, Vestlandsverkene.

Fra SE: Sivilingeniør Arne T. Hau-
gen og sivilingeniør Tormod Syrtveit.

Fra SS: Sjefingeniør Ditlef Smith
og overingeniør Hans H. Faanes.

I naturvernkonferansen på Ås har
disse deltatt:

Overingeniør Per Storebø, SBP, over-
ingenlør Yngvar Mæhlum, SBP, over-
ingeniør Kjell Y. Nilsen, SBP, over-
ingeniør Rolf R. Johnsen, SBF, og
forstkandidat Johan Andersen, SBF.

Konferansen fjellsprengningstek-
nikk var i år av særlig interesse og
samlet mange deltakere fra S. Disse
var med:

Anleggsleder Hallvard Holen, Tokke-
anleggene, konstruktør Sven Melstveit,
Folgefonn-anleggene, avdelingsingeni-
ør Asbjørn Molle, Skjomen-anleggene,
avdelingsingeniør Gunnar Steiro, Skjo-
men-anleggene, sivilingeniør Olav
Nummedal, Vik-anleggene, avdelings-
ingeniør Ola Brekke, Vik-anleggene,
sivilingeniør Per Simonsen, Rana-an-
leggene, overingeniør Per Storebø,
SBP, overingeniør Kjell Y. Nilsen,
SBP, sivilingeniør Olav Stokkebø,
SBP, avdelingsingeniør Edgar Fors-
berg, SBA, overingeniør Rolf Thomes-
sen, SR, avdelingsingeniør Ingolf Me-
land, SR og avdelingsingeniør Leif J.
Moger, SR.

Sivilingeniørene Odd Johannessen og
Odd Nicolaisen fra Rana-anleggene var
med som forelesere.

Videre var følgende med på en kon-
feranse om forsknings- og utviklings-
kontrakter:

Kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær
(1. halvdel), bygningssjef William
Greve, innkjøpssjef Hans Bjaaland,
overingeniør Rolf Thomessen, over-
ingeniør Kaare Olsen, kontorsjef Tor-
bjørn Mengshoel og konsulent Knut
Breiby.

Endelig samlet «Kursdagene med
NTH 1971» stor interesse, Fra S møtte
følgende på de forskjellige kurser:

Nyere metoder i isolasjonskoordinerin-
gen for elektriske anlegg med hØyere
spenntinger:

Sivilingeniør T. Vittersø, elektrosjef
0. Hauge, overingeniør S. Vikanes,
sivilingeniør A. Berg, sivilingeniør M.
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Aal, sivilingeniør H. Tangen, sivilinge-
niør  P.  Spæren, overingeniør  K. H.
Schøyen, driftsingeniør K. M. Iversen
og sivilingeniør A. Salvesen.

Overingeniør Kaare Olsen, SEV, del-
tok som foreleser og medlem av kurs-
komit&n.

Datamaskinstyrte telefonsentraler:
Avdelingsingeniør F. Gusdal og kon-

struktør J. Kjønågsen.

Lokalisering og planlegging av indu-
stri og  industriområder:

Overingeniør  P.  Storebø.

Datasamordning i bygningsindustrien:
Avdelingsingeniør S. Mikelborg.

STI.
Maskinmester Kåre Sivertsen ved.

Rana-verkene, har deltatt i kurser ved-
rørende prosesskontroll og motorregu-
lering.

ELEKTRISITETSDIREKTORATET
Kurs og møter

Tegner Inger-Bjørg Stenvik, ES
har deltatt på det, grunnkurs i EDB 


som ble arrangert i undervisnings-
rommet i tiden 26. januar til 25. febr.
1971.

Konstruktør Endre Anthonsen, EE
har gjennomgått et EDB-kurs (Fort-
ran) som ble arrangert av Kjeller-
institusjonens Regneanlegg (KIRA)
i tiden 1. februar til 2. april 1971.

Konsulent Leif Bjella, EA har del-
tatt i et kurs om merverdiavgift som
ble arrangert av Norske Siviløkono-
mers Forening den 27. januar 1971.

I det vernekurs som ble arrangert
av Norske Elektrisitetsverkers Fore-
ning på Fagernes i dagene 1.-3. mars
1971 deltok avdelingsingeniør Lars
Grøn, EK.

Avdelingsingenlørene Egil Ohren og
Bjørn Bøhn, ET 1, har i vårsemeste-
ret gjennomgått et kurs i engelsk
ved Berliz sprogskole.

I årets møte mellom de nordiske
prøveanstalter for elektrisk utstyr
som ble arrangert av NEMKG på
Hurdalsjøen Kurssenter i tiden 8.— 


11. februar 1971 deltok fra NVE
direktør Rolf Moe og fagsjef Alf
Johansen.

Oppnevninger.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Som varamann i NEK's råd (for

fagsjef Alf Johansen) er oppnevnt
overingenlør Karsten Johan Warloe,
EK, for perioden fram til  15.  novem-
ber 1974.

Nordisk Råd
Som medlem av Komite for sam-

ordning av de elektriske sikkerhets-
forskrifter i de nordiske land, har
Industridepartementet oppnevnt over-
ingeniør Ingvar Steine, EK.

Sertifiseringsutvalg
Som medlem av Sertifiseringsut-

valget for skipselektrikersertifikat er
oppnevnt overingenlør Fridtjof Løv-
mo, EK.

Den permanente forskriftskomite
Som medlem av den permanente

forskriftskomite er oppnevnt fagsjef
Alf Johansen, EK.

Jeg  er født og oppvokst på en
øy ute på kysten i Nord-Norge. De
energikilder som ble nyttet i mitt
barndomshjem var torv til bren-
sel og parafin til belysning. De
mest stemningsfulle minner jeg
har fra den tid var skumrings-
timen når torva brant friskt i ov-
nen og lysspillet fra denne ga sitt
skjær på veggene i rommet. Det
levende lyset hadde også unektelig
sin egen sjarm.

Men det var meget arbeidskrev-
ende for den som skulle stelle i
huset. Ingen elektriske hjelpemid-
ler til lette av husarbeidet. Kjøle-
skap og frysebokser var ukjente
begreper.

Men man var ikke vant til noe
annet, så det var ingen som klaget.
Først omkring 1930 fikk mitt di-
strikt nærmere kontakt med det
elektriske lyset. Det var da kirke-
stedet Skjervøy fikk bygget et lite
privat lysverk på 50 kW og som
skaffet stedet dekning etter dati-
dens behov, som i første rekke var
belysning og kanskje en kokeplate.

Men forståelsen for elektrisite-
tens fortreffelige egenskaper og
behovet for økt tilgang kom me-
get raskt. og da jeg kom inn på
Stortinget i 1945 som representant
for ett av de dårligst forsynte om-
råder i landet, var det naturlig at
elektrisitetsutbyggingen måtte bli
noe av det som kom til å oppta
meg mest.

Jeg fikk en god utgangsposisjon
for dette arbeid. Først som med-
lem av Stortingets skog- og vass-
dragskomité og snart også som va-
ramann til hovedstyret for Vass-
drags- og elektrisitetsvesenet. Fra
1955 som fast medlem.

I den tid jeg har vært med i
dette arbeid har det skjedd en
enorm utvikling. Fra en total elek-
trisk produksjon i 1945 på ca. 10
milliarder kWh til nå omlag 60
milliarder kWh. Av de ca. 700 000
uforsynte i landet i 1945, er det nå
bare ca. 1000 tilbake.

Når vi er kommet så langt på
disse årene, skyldes det den store
forståelse som man har møtt hos 


alle de organer som har hatt å
gjøre med disse saker. Det gjelder
de ansvarlige instanser på alle
ledd innenfor planlegging og ad-
ministrasjon, og det gjelder de po-
litiske organer som har vært med
å stille de nødvendige midler til
rådighet.

Et sterkt medvirkende forhold
til dette resultatet tror jeg er at
man på et tidlig tidspunkt fikk til-
rettelagt et selvfinansieringssy-
stem. Ved en avgift på 1 øre pr.
kWh produsert elektrisk kraft
skaffet man tilveie en økende til-
komst av midler som muliggjorde
denne sterke innsats. De ca. 670
millioner som til nå er brukt til
støtteordningen viser omfanget av
innsatsen. Det er penger som har
vært med å skape et helt nytt livs-
grunnlag for de hundretusener som
har blitt delaktig i denne støtte-
ordningen.

Det er mange som i dag takker
alle de som har vært med og ført
fram denne utvikling til trivsel og
framgang, først og fremst for de
perifere områder i landet, men
dermed også for hele landet. Jeg
slutter meg helhjerta til disse.

Det er en stor epoke i vårt lands
utvikling som med dette er gjen-
nomført, og et godt grunnlag for
videre framgang er med dette til-
rettelagt.

Nils Jacobsen.

EN EPOKE
I ELEKTRISITETSFORSYNINGENS

HISTORIE

AV STORTINGSMANN NILS JACOBSEN
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NVE's PERSONALEEndringer iftnuar og februar 1971
Nyansatte:




Lind, Sigmund Må.r kraftverk Montasjeleder
Anthonsen, Endre EEE Konstruktør III Lofsberg, Per VH Konstruktør II
Austeslått, Bjarne
Fiske, Alf Einar

Folgefonn-anl.
Aura-verkene

Oppsynsm. II
El.maskinist

Lund, Jon
Lyngstad, Knut A.

Flesaker trafo.
Rana-verkene

Montasjeleder
Mask.m. i scerkl.

Grøn, Lars B. EKK Avd.ing. I Maurseth, Idar SEA Konstruktør II
Hagenes, Knut A. SSV Konstruktør  III Melstveit, Sven Folkefonn-anl. Avd.ing.  II
Hermansen, Rune SBF Avd.ing. 11 Nilsen, Karl W. Nore-verkene Avd.ing.  II
Larsen,

Thrond Berge VVT Avd.ing.  II
Ormø, Kjell
Ormaasen, Roar

SDR
SBF

Konstruktør I
Konsulent  II

Melum, Johannes Aura-verkene El.maskinist Pedersen, Sture E.




Moe, Dagny
Nord, Ivar
Olsbu, Tove May

VK
Folgefonn-anl
AJ

Fullmektig  II
Oppsynsm.  II
Konsulent  II

Strømme
PouIsen, Rolf
Ræstad, Karsten

ET 5
SBM
SEA

Avd.ing. I
Tegner I
Overing.  II

Røed, Elin VK Kontorass. I Rødberg, Hans SBF Konstruktør I
Soløy, Svein Rana-verkene El.maskinist Rønniksen, Knut SBP Avd.ing. I
Tuva, Ivar AA Betjent Råmundal, Olav VH Konstruktør I
Vrålstad, Per Simen EKT Avd.ing.  II Sandvik, Rolf SEK Overing.  II
Aasland, Anne Britt Inset-verkene Kontorass. II S andvær, Stein SBP Konstruktør  III





Simonsen, Thore Glomfj. kraftv. Montasjeleder





Sommerli, Arne Rana-anl. Avd.ing. I
Avansement og opprykk:




Stende, Frode SBP Konstruktør II
Andersen, Jan H.VH Statshydrolog I Strømslid, Walter Glomfj. kraftv. Avd.ing.  II
Andersen, Ester SK Fullm.1 særkl. Sveen, Sverre VVK Førstesekr.
Apenæs, Gunvor SDT Konstruktør I Svendheim, Knut VN Konstruktør I
Askildsrud, Per EEE Avd.ing. I Sæves, Arne AP Førstesekr.
Bahr, Toralf SBF-Bjerkvik Avd.ing. I Sømme, Jonas Tokke-anl. Avd.ing. I
Bekkevold, Øivind SBP Konstruktør  II Talgø, Trygve Grytten-anl. Fullm. i særkl.
Berg, Reimer SBM Avd.ing.  II Thaulow, Haakon VVV Avd.ing. I
Bjørbæk, Erik VFV Overing. I Tjelle, Petter Grytten-anl. Maskinbokholder
Bjørnsen, John Grytten-anl Avd.ing. I Tvelt, Jon EEE Overing. I
Braskerud, Bård VH Konstruktør  III Ulen, Anna EA Fullmektig I
Bøe, Torborg SK Fullm. i særkl. Viken, Harald VH Konstruktør  II
Baastad, Sigmund SBP Avd.ing. I Østrem, Gunnar VHB Førstehydrolog
Ellingsen, Edvin VFT avd.ing. II Aars, Øystein VHG Førstehydrolog
Fjellheim, Johan SIK Sekretær II





Flink, Wilhelm Glomfj. kraftv. Montasjeleder Fratredelse med pensjon:




Fredhelm, Odd
Glesåen, Jostein
Gravir, Torbjørg

Rana-anl.
SBF-Melhus
AA

Avd.ing. I
Avd.ing. I
Fulm. i særkl.

Engh, JohnSBP
Fahleløkk, ToralfAura-anl.

Overing. I
Oppsynsm. I

Groven, Kristian SDT Konstruktør  II





Gullikstad, Magnus SBP Avd.ing. I Annen:




Haga, Håkon VFØ Overing. I Dahlsveen, Werner AAØ Konsulent I
Hagen, Torleif Tokke-verkene Avd.ing.  II Graver, Per AJ Konsulent  II
Hanssen, Birger J. Sjomen-anl Fullm. i særkl. Gåskjønli, Tor SBM Avd.ing. I
Hareide, Finn Rana-verkene Avd.ing.  II Kirkelund, Age Aura-anl. El.maskinist
Haugen, Arne Tjell SEK Overing. I Kobbe, Grethe SBP Tegner I
Hegge, Kjell VHO Førstehydrolog Meisfjord, Randi EA Fullmektig I
Hillestad, Knut Ove VN Overarkitekt I Ross, Asbjørn SEU Konstruktør
Holmvik, Morten
Hoås, Hallvard

SBF
Folgefonn-anl.

Oppsynsm. I
Oppsynsm. I

Short, Victor
Skaug, Håkon

Folgefonn-anl.
SEA

Oppsynsm. I
Avd.ing.  II

Haanes, Halfdan
Jarlset, Thore

VFN
SBP

Overing. I
Avd.ing. I

Smukkestad,
Gunnar SBF Overing. II

Kløften, Gunnar Mår kraftverk Montasjeleder Tvelt, Jens Aura-anl. Overing.  II
Knudsen, Hans H. Skjomen-anl. Avd.ing. I





Kolle, Arvid VF Konstruktør II





Kolstad, Einar Tokke-verkene Avd.ing.  II Dødsfall:




Kraft-Strøm, Sonja VK Fullm. i særkl. Hauge, Ruth VF 20/1 -71 Fullmektig  II
Køber, Kjell EEE Overing.  II Hildonen, Harald SBF-Nygard Avd.ing.  II
Larsen, Gerd AE Fullmektig  II
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