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Forord
Gjennom de siste 10 årene er 59 av NVEs veteraner intervjuet. Resultatet er et rikt materiale som egner seg 
som supplement til forskning og andre undersøkelser som har både med forvaltningen og de spesifikke 
 arbeidsfeltene å gjøre. Intervjuene er tatt opp på bånd. Materialet kan også brukes i mer direkte form i NVEs 
ulike formidlingskanaler. 

Heftet er skrevet for å gjøre alle i NVE oppmerksom på at denne minnesamlingen eksisterer. Det vil også bli 
distribuert til arkiver og museer som jobber med minnemateriale, for at de kan informere videre om dette 
eller selv bruke det. Etter som informantene har en god spredning i geografisk tilhørighet, vil stoffet være av 
interesse landet rundt.

Ansvarlig for intervjuundersøkelsen 2007-2016 og for rapporten har vært museumskoordinator i NVEs 
 Museumsordning 2004-2016 Tove Nedrelid. Siri Slettvåg, Christine Snekkenes og ikke minst Per Einar Faugli 
har lest gjennom manus og gitt verdifulle innspill. Fotoarkivar Stig Storheil har vært bilderedaktør, mens 
Daniel Ellingsen Lund har hatt siste hånd på verket og klargjort rapporten for trykking. Dette er således i sin 
helhet et produkt fra Seksjon for arkiv, bibliotek og museum.

Oslo i mai 2016

        Per Sanderud
        Vassdrags- og energidirektør
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1. Hvorfor minneinnsamling?
Formålet med NVEs Museumsordnings minneinnsamlingsprosjekt er å ta vare på minner om  arbeidslivet 
i  Norges vassdrags- og energidirektorat1  i perioden helt tilbake til årene like etter krigen. De  omfatter 
 utviklingen innenfor så vel informantenes egne fag- og arbeidsfelter som NVE som organisasjon og 
 arbeidsgiver i perioden fra 1957 til 2015, da både fysiske, teknologiske og sosiale forhold endret seg mye. 
Eventuelle  suppleringsintervjuer kan føre materialet enda lengre frem i tid.

Et minnemateriale inneholder førstehånds informasjon om et samfunnsområde. Når man lytter til lyd sporene 
fremstår de som ferskvare; som om informanten fremdeles sitter rett overfor deg og forteller historiene om 
sitt liv og arbeid, slik de gjorde der og da i intervjusituasjonen. Stofftilfanget har bred anvendelighet og kan 
brukes både generalisert og som tidsvitneutsagn i en akademisk avhandling, i en populærvitenskapelig bok 
eller artikkel – eller kanskje i en digital fortelling. I Museumsordningen har vi tenkt at materialet først og 
fremst skal være til nytte for pågående og/eller senere forskning. 

Litt om informantutvalget

Etnologisk kunnskapsinnsamling baserer seg mye på muntlige kilder. Man går direkte til dem som vet noe om 
det feltet man vil undersøke, og lytter til deres beretninger. Det er vanlig å ha en veiledende  spørreliste2 for 
å holde tråden og for å gjøre intervjuene mest mulig sammenlignbare, men ganske mange ganger  opplever 
nok den som spør å få informasjon som man ikke hadde kunnskap nok til å spørre om. Dette er  forskjellig 
fra samfunnsvitenskapelige spørreundersøkelser, som vektlegger et balansert representativt utvalg med 
 utgangspunkt i hele befolkningen, kohorten, yrkesgruppen osv.

Et nesten ufravikelig krav i vårt minneinnsamlingsprosjekt har vært at informantene skal ha et minst 25 år 
langt arbeidsforhold i NVE eller NVE-relatert arbeid i anleggsbransjen. Dette kravet er bare sett bort fra i ett 
tilfelle, der informanten hadde særdeles mye å bidra med. Jo flere informanter, dess større muligheter har 
man til å korrigere feilerindringer, som er uunngåelige når man baserer seg på hukommelsen. Det er lagt 
omtanke i å få til et utvalg med alle yrkes- og fagkategorier i etaten, og det er dessuten tatt opp intervjuer på 
alle fem regionkontorer. 

Pr. juni 2016 er 59 NVE-veteraner blitt intervjuet. Materialet må etter dette bli supplert med  enkeltintervjuer 
når man ser at personer som oppfyller hovedkriteriet har mye å bidra med til et tema. Pr. i dag utgjør 
 utskriftene 480 sider. 

1  1921-1986: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (1986 ble Statskraftverkene m/senere Statnett skilt ut som 
egen  virksomhet kalt Statkraft); 1986-1998: Norges vassdrags- og energiverk; 1998- d.d.: Norges  vassdrags- og 
 energi  direktorat.

2 Se vedlegg 2.
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Grafen under viser hvilke tiår de 59 informantene er født innenfor. Ved bruk av intervjuene vil det være 
enkelt å gå videre og kategorisere alle hendelser og nyvinninger i etaten innenfor disse tiårssprangene.  
De to eldste informantene er født i 1922, og minnematerialet vil dermed dekke hele NVEs hundre års historie 
i jubileumsåret 2021. I utvalget er det kun fem kvinner. Kjønnsfordelingen avspeiler at NVE tradisjonelt var 
en utpreget mannsarbeidsplass opp til ca. 2000.3 Deretter blir det gradvis flere og flere kvinner innenfor alle 
yrkesgrupper og posisjoner i NVE.

Hva kan egentlig 59 intervjuer si om sosial tilhørighet i en statsetat? Informantene kommer fra by og 
land, fra veiløse fjordarmer på Vestlandet, skrinne småbruk i Nord-Norge, strabasiøse levekår i elvedalene  
– og akademikermiljøer midt i tykkeste Oslo vest. Noen er fra helt vanlige familier som ikke hadde særlig god 
råd, men ofte med ambisjoner på vegne av barna. Andre strevde på småbruk der faren hadde falt bort da de 
var barn, og skaffet seg tross store utfordringer utdannelse ved siden av jordbruket, og andre igjen fikk rykte 
som begavet i hjembygda og fikk støtte utenfra familien til å komme seg videre i utdannelsesløpet. Og noen 
er fra velstående hjem.

Det er 20 sivilingeniører i utvalget. Av disse er 15 utdannet ved NTH og de øvrige ved  universiteter 
i USA, Tyskland og England. I tillegg er 20 av informantene  ingeniører/teknikere med noe ulik 
 utdannelseslengde, inklusive en militær ingeniør. Det er ni som er cand.real. fra ulike fag, og har  følgelig 
utdannelse fra universitet eller høyskole (f. eks. NLH). En av disse er dr.philos. Vi har snakket med seks 
 maskinførere fra NVE-Anlegg med litt ulik skolering, og fire fra administrativt/kontorteknisk nivå,  hvorav 
en sosialøkonom. Disse utdannelseskategoriene finner vi spredt i hele systemet. I tillegg til de formelle 
 utdannelsene, har mange av dem gått kurs både i NVE og utenfor for å dyktiggjøre seg i spesialoppgaver. 
Ut fra denne undersøkelsen kan leses at NVE i det 20. århundre hadde godt skolerte medarbeidere med svært 
lang erfaring innenfor de oppgavene de hadde i etaten.

3  Det finnes dessverre ikke statistikk på dette i NVE. Den første kvinnelige hydrologen ble tilsatt (først på deltid) i 
1962, og den andre i 1974. Alle andre kvinner var på den tiden sekretærer osv.

Informantenes fødselsår (59 pr 01.11.2015)
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Hvordan er så den geografiske fordelingen i utvalget?

Umiddelbart kan man tenke at geografisk tilhørighet er et spørsmål det ville vært lett å få realtallene for, 
hvis man bare fikk tilgang til personalmappene og kunne notere seg adressene. Men adressen forteller 
ikke hvor folk kommer fra, hvor de hadde sin oppvekst og under hvilke sosiale forhold. Det er sannsynlig 
at disse  dataene har betydning for de enkelte fortellingene om arbeidet gjennom et livsløp. Når man hører 
 informantenes syn på og innstilling til arbeid og ulike oppgaver, går det ofte en tydelig linje fra oppvekst og 
holdninger innpodet i barndom og ungdom, til den måten de løste oppgavene på, og forholdt seg til kolleger, 
sjefer og underordnete. Dette kan gi interessante momenter i artikler og avhandlinger.

Diagrammet viser hvor informantene kommer fra – ikke nødvendigvis i hvilken region de har jobbet. Det er 
 oppvekststedet som har gitt dem ballasten de har hatt nytte av i arbeidet. Fra Region Sør er det hele 15  informanter. 
Området er spesielt fordi det bærer både innlands- og kystkultur.

Informantenes geografiske fordeling 

Oslo (9) Region Øst (8)
(uten Oslo)

Region Sør (15) Region Vest (9)

RegionMidt (11) Region Nord (6) Stockholm (1)
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Tilgang til minnesamlingen

Intervjuer skal alltid behandles med respekt for dem som har gitt av sitt liv og sine erfaringer. Undersøkelsen 
er meldt til Datatilsynet, i tråd med regler for allment personvern for minneinnsamlinger som inkluderer 
persondata. Av samme årsak er informantnøkkelen – listen over hvem som er intervjuet – holdt skilt fra 
 intervjuene, og vil aldri bli utlevert. Samtalene inneholder noen følsomme sekvenser, sett fra informantens 
side. Ved forespørsler om tilgang til lydspor og utskrifter vil derfor dette bli vurdert opp mot hva det skal 
brukes til, og det må signeres et dokument om vilkår for bruk. De fagansatte i NVEs Museumsordning alene 
har vurderingskompetansen.

Gammel og ny tid  møtes ved Hunderfossen i 1968. Fløtningen er i sin avslutningsperiode, men elvene mister ikke 
sin betydning for samfunnet.  Foto: Tor Skjervagen/NVE
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2. En bruksanvisning og en introduksjon
Heftet er en sitatsamling der jeg har forsøkt å sette utsagnene sammen til en begripelig helhet som  belyser 
de ulike temaene fra forskjellige vinkler. Det er NVE-veteranenes stemmer vi hører, det er deres utsagn,  
og jeg har satt dem sammen med minst mulig innblanding. Språket fremstår derfor som veldig muntlig, 
med de gjentakelser og kanskje pussigheter som kan oppstå i en samtale der man sitter og tenker tilbake 
og leter etter de riktige ordene.  Man må huske at det i stor grad er eldre mennesker som er intervjuet.   
Etter som muntlig heten er med på å personliggjøre og farge sitatene, får heller leserne leve med enkelte rare 
hopp i  tanke rekken og noen ufullstendige formuleringer. Meningen kommer frem! Informantenes utsagn er 
 inn rykket og kursivert, mens utfyllende kommentarer er satt som ordinær brødtekst. 

Nummeret som står etter hvert enkelt sitat henviser til informantnøkkelen, altså listen over dem som har 
 deltatt i minneinnsamlingsprosjektet. Nummeret er tatt med for gjenfinnbarhetens skyld. Hvis enkelt-
uttalelser vekker en interesse, er det fort gjort å finne igjen den helheten sitatet er tatt fra. Det betyr ikke 
at man får tilgang til informantens navn. De to siste sifrene forteller i hvilket år intervjuet er tatt opp, noe 
som kan være greit å vite i forhold til plassering av utsagnene. Det kan for eksempel ha skjedd en og annen 
 utvikling etter at samtalen ble tatt opp. 

I en fremstilling som denne står det ikke til å nekte at noen personer vil stikke seg mer frem enn andre.  
Det ser man på hyppigheten i gjentakelse av informantnummeret. Det er ”fortellerne” som presenterer seg. 
Sånn er det bare – noen husker bedre enn andre både generelt og fra en spesiell sak eller hendelse, noen 
husker mer levende enn andre, og noen uttrykker seg bedre enn andre. Det skal vi alle være glade for når 
det  gjelder bevaringen av denne typen stoff. Men det betyr ikke at denne mest taleføre gruppens  beretninger 
er mer verdi fulle enn de andres. Uten at det er mulig å kontrollere utsagnene, kan de både inneholde feil-
erindringer og historier som er hørt fra andre, som er gjenfortalt og har fått en skjevhet i forhold til de 
 faktiske begivenheter. Dette ble helt tydelig i historien om han som falt i bresprekken (tatt med i kapitlet 
Hydrologer på bre i møkkavær), en dramatisk og legendarisk hendelse som flere husker og gjenfortalte, men 
på en annen måte enn han som opplevde ulykken selv kunne erindre. Det er i det hele tatt de dramatiske 
 hendelsene vi husker best; prøv å ta en lakmustest på deg selv når det gjelder hukommelsen!

Hva er ikke med?

Noen komplett fremstilling er dette ikke ment som – det kan den heller ikke være, med manglende  støtte kilder 
som statistikk, etatshistorie osv.4 Dette er kun noen gode smakebiter fra et langt mer rikholdig og variert 
stofftilfang. Mange vil nok spørre etter temaer som det ikke er blitt plass til her, og det er mange  spennende 
emner å løfte frem. 

Ett eksempel er HMS og ulykkesfrekvensen både på anlegg og arbeidet i vassdragene. De store kraftanleggene 
hadde en kalkulert dødsrisiko som i noen tilfeller, som på Tokke, ble ganske drøyt overgått.  Hydrologene 
 opplevde ikke mange ulykker med dødelig utgang, men noen få drukninger var det gjennom årene.  
 I  forbindelse med sprengning av stein til elveforbygninger skjedde det også tragiske ulykker. Det som er 
 ganske utrolig, er at det ikke skjedde fatale ting i alle de årene folk reiste alene ute i mark og fjell, enda de 
var utsatt for mangt og meget som kunne gitt et sørgelig resultat. Alle informantene er spurt om dette med 
 farlige  hendelser og eventuelle dødsulykker, og det er derfor samlet sett en del informasjon i intervjuene. 
Noen få av de  dramatiske hendelsene er også omtalt i denne rapporten. 

4  For etatshistorien vises til; 
NVE-rapport 26/2012: Vann- og energiforvaltning – Glimt fra NVEs historie av Per Einar Faugli 
(publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_26.pdf). 

Se også NVE-rapport 28/2012: Regiontjenesten 100 år 1912-2012 av Elisabeth Bjørsvik 
(publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_28.pdf).
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En annen sak er NVEernes utenlandsjobber. Mange arbeidet i en periode eller flere for NORAD eller 
 norske entre prenører som drev kraftverks- og andre vannrelaterte prosjekter med finansiering fra bl.a. 
 Verdens banken. Bare i vår begrensete gruppe informanter, og da fratrukket et antall som ikke var i posisjon 
til å ta slike  oppgaver, har folk jobbet i Algerie, Bhutan, Canada, India, Iran, Island, Kina,  Latin-Amerika, 
 Lesotho,  Malaysia, Nepal, Nigeria, Palestina, Saudi-Arabia, Sverige, Tanzania, Tyrkia, Ungarn og U.S.A. m.fl. 
Det er åpenbart at en så omfattende utenlandserfaring må ha satt noen spor, på en eller annen måte.  
Kanskje kommer dette inn under et tema som ”Ingeniøren som helt”?

Jeg har heller ikke gjengitt så mye av informantenes beretninger om administrasjon og ledelse. De snak-
ker selvfølgelig både om NVEs organisasjon og synet på utvikling og endringer og om ledernes holdninger,  
i  tillegg til egne holdninger til lederne. Ikke minst er utviklingen innen datateknologi bredt dekket. De tar 
også opp statusforskjeller mellom utdanningsgruppene – f. eks. sivilingeniører og teknikere, eller  hydrologer 
fra  universitetet og teknikere som kunne gjøre samme jobb – uten samme avansementsmuligheter. Her 
 kommer det frem interessante og nære detaljer uten at noen går på med storsleggen. Jeg har også måttet ute-
late mange synspunkter på utviklingen i hierarkiet og i det sosiale livet, tiltaleformer og omgangstone, og den 
spenningen som alltid synes å ha eksistert mellom ”ute” og ”inne” – om forholdet mellom hovedkontor og 
 regioner. Ikke minst er arbeidet med og holdningene til atomkraft og annen alternativ energi et  spennende 
felt, og mer omfattende enn det jeg visste på forhånd. Det er masse stoff her, og det gjenstår helt klart et 
stykke arbeid, ikke minst med det å sette minnene fra 50-tallet og frem til 2015 inn i en bredere kontekst. 

Inn i NVE

Hvordan ble man ansatt i NVE? Se, det er det ikke noen entydig svar på, selv om de fleste av informantene har 
sendt inn søknad som respons på en avisannonse. Men relativt mange er faktisk blitt spurt om å gjøre en jobb, 
fra studenter på geografi på Blindern og på NTH, til anleggsfolk og maskinkjørere. Det skulle man kanskje 
ikke tro var tilfelle i en statlig etat. En gravemaskinfører forteller det slik:

Jeg fikk jobb i Forbygningsavdelingen i 1974. De kom til meg og spurte om jeg ville være der. (55/15)

En annen forteller om en annen type start:

Jeg har faktisk aldri søkt jobb i NVE, jeg har bare fått den. Første gang jeg kom hit, var 10. oktober i 1969, men jeg er 
ikke helt klar over når jeg ble ansatt, for det tok lang tid før jeg ble fast ansatt. Om det hadde noen ”tilbakevirkende 
kraft” – det har jeg ikke ordentlig oversikt over. (---) Så da ble jeg – det ble faktisk ringt opp til Blindern, de trengte en 
 hovedfagsstudent til å jobbe litt med ferdigstillelse, mye korrekturlesning og sånt for å bli ferdig med det. Så møtte jeg 
kontordamen med denne beskjeden i døren da jeg var på vei ut, og så sa jeg at jeg kunne ta det. (27/07)

Han ble værende i NVE i 42 år – en ikke uvanlig lengde på karrieren. En del har gått i slike midlertidige 
stillinger, vikariater og engasjementer i flere år før arbeidsforholdet ble formalisert. Et par stykker er blitt 
oppfordret til å ta utenlandsoppdrag som en venteposisjon til det ble mulig å få seg familiebolig i Oslo, fordi 
sjefen ikke hadde lyst til å miste dem. Det gjennomgående er at de har vært ønsket i NVE-jobben, og at det 
derfor har vært forsøkt å finne en utvei eller en omvei slik at det skulle ende tilfredsstillende for begge parter. 
På Hydrologisk avdeling var sommerjobber godt egnet til å teste eventuelle senere faste medarbeidere:

Jeg hadde jobbet for NVE tidligere, for det at den bre og fjellinteressen min den hadde gjort at jeg kom over noen sommer-
jobber som NVE hadde på breer på -60- og -70-tallet. Så i 67 så søkte jeg en sånn sommerjobb og fikk en sånn sommerjobb, 
borte i Nordfjord, på Jostedalsbreen, på Vetledalsbreen. Fantastisk jobb, hvor vi bodde to stykker sammen oppe på breen 
der hele sommeren, og hvor vi hadde et måleprogram på breen og på meteorologi som vi skulle gjennomføre. Men hvor det 
jo var veldig mye vi måtte lære – altså, de satte ganske store krav til oss. Vi ble nærmest bare satt opp der, bygde  hytter 
selv, måtte sørge for all mat- og utstyrstransport opp og ned, vi hadde en skarve radioforbindelse ned til bygda som virket 
av og til, men ofte ikke, så det satte egentlig ganske store krav til de folkene som var der; at vi visste hva vi gjorde og at 
vi var selvdrevne. (30/07)
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Intervjuene forteller om mye ungdommelig overmot, utholdenhet, pågangsmot og til dels ekstreme fri-
luftslivs  erfaringer. Her ligger en stor kjærlighet til Moder Jord og landskapet, hvor nå enn NVEerne  befinner 
seg i  landet. De sier også mye om iveren etter å gjøre jobben tilfredsstillende, og ikke minst om stor 
 sparsommelighet både på vegne av seg selv og etaten. Flere bemerker at det var vanlig å jobbe mye gratis.  
Det kommer spesielt godt frem år det gjelder reisevirksomheten, der de eldste informantene kan gi inntrykk 
av et i overkant nøkternt syn på arbeidslivet. Det er oppsiktsvekkende hvordan de prøvde å spare penger for 
staten på egen bekostning. 

Jeg hadde ikke bil, og det var å ta tog og rutebåt og buss. Når jeg reiste langt oppi Nordland gikk det gjerne en buss i 
uken, og når du skulle tilbake var det å stå og henge i veikanten der i snøføyka, til det kom en brøytebil eller noe som jeg 
kunne henge meg på og komme meg vekk derfra. (---) Og dette med å ta en drosje som kostet 10 kroner, det kom jo ikke på 
tale, du torde ikke å bruke så mye penger. (23/07)

”Vi telte ikke timer den gangen”, er ingen enkeltuttalelse. Det ble aldri skrevet overtid på 10 timers  arbeidsdag 
eller under – det er et også et felles utsagn. En av informantene som begynte i NVE i 1957, forteller om en 
arbeidsreise som startet dagen etter at han begynte i jobben. Den gikk til Mardøla, og skulle bare være en rask 
tur for å bygge noen målestasjoner. Det endte med at han og lederen han dro sammen med, var borte i syv 
uker. (11/07) Det var visst ikke uvanlig, men svært uforutsigbart for familien. 

Økonomien sto i fokus (på reiser) og det var mye kost-nytte-tenkning. (32/09)

Da jeg begynte i 1957, var det ikke vanlig å ha bil. (---) Men vi kjørte med buss og tog og sånt. Jeg kom til Molde en 
gang, husker jeg, og jeg hadde så mye bagasje med meg at jeg kunne ikke bære med seg alt det. Fra havnen og opp til 
 rutebilstasjonene måtte jeg gå et par runder med bagasjen og så var det bare stole på at den ikke forsvant i mellomtiden. 
En kollega jobbet i Nord-Norge og var avhengig av Nord-Norge-bussen. Men han erfarte ganske raskt at når sjåførene så 
ham og all bagasjen, så bare kjørte de. Så han bare gjemte bagasjen i grøften, han, og så sto’n der. Og så var det å fiske 
den frem og få den opp på taket. Så han lærte triksene. Det var dette bussjåførene ville unngå – alt arbeidet. Men det var 
ikke bare-bare – det kunne være ganske slitsomt, det der. Vi reiste oftest alene. Vi skulle gjerne være to stykker i elva, så vi 
fikk med seg observatøren, eller det kunne være en annen. Men du reiste selv alene med bagasjen.  (11/07)

Vi bodde på pensjonat til syv kroner natten eller – det var det det kostet mange steder den første tiden. Og da tror jeg at 
vi gikk i overskudd – vi hadde noe sånt som 10-11 kroner i nattillegg. Det var nok egentlig en kultur på at vi ikke skulle 
leve så f lott på de turene. (11/07)

Jeg overnattet stort sett på hotell, men hadde også telt med. Det hendte også at man lå, rett og slett, under åpen himmel. 
Det var jo mer primitivt før enn nå, nå er det ingen, tror jeg, som ligger under åpen himmel. (19/07)

Men det ble veldig mye lettere når vi kjørte bil. Selv fikk jeg bil like før den bilrasjoneringen ble opphevet. Det var litt av 
et paradoks, og, for da måtte du ha kjøpetillatelse på bil, hvis ikke ble det bare en sånn ”russerbil”5, og de var ikke noe 
 populære. Og for å få kjøpetillatelsen på bil måtte du ha kjøretillatelse, det fikk du fra departementet; (på  blanketten) ”Rett 
til å bruke egen bil”. Men rett til å bruke egen bil fikk du ikke uten å ha bil. Så det var et strev, f lere besøk i  departementet 
med argumentering for at jeg skulle bruke den i jobb, og så fikk du godkjenning for det som var ditt tjenesteområde.  
Og det var faktisk såpass strengt at du fikk ikke godtgjort full pris for reisen til og fra (arbeidsstedet) – da var det noe sånt 
som 25 øre pr km. Men var du i distriktet, tror jeg det var 55 øre pr km du fikk. Det var til fylkesgrensen, og for meg, for 
eksempel, var det til fylkesgrensen mot Østlandet. Så opp gjennom Valdres, eller i Oppland i hvert fall, måtte jeg kjøre for 
25 øre kilometeren. Men så etter hvert ble det jo lempet noe, da, eller om det var det at jeg fikk anledning til å bruke bil i 
hele landet, jeg husker ikke hvordan det startet, men det ble i hvert fall ble det mye lettere etter hvert. (11/07)

Det er veldig stor forskjell mellom de eldre og de nye. De nye er mye mer opptatt av rettigheter og lønn og alt det der, vi 
var nok mer opptatt av jobben og tenkte litt mindre på – det var ingen som snakket om rettigheter da. Så det er nok stor 
forskjell der. Nå er det også større turnover, av litt forskjellige grunner. (27/07)

5 Russiske biler kunne kjøpes uten kjøpe- og kjøretillatelse.
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Takt og tone i statsetaten

Det var ganske strenge regler for kleskode og tiltaleformer på 50-60-tallet. Det er blitt fortalt at Knut Ove 
 Hillestad var den første lederen som løsnet på dette, og da føltes det helt galt og ganske kunstig for mange. 
Mot slutten av 60-tallet/begynnelsen av 70-tallet ble dette gradvis endret i hele samfunnet. 

(1961): Omgangstonen var vennlig, men høflig. Vi sa ”De” til hverandre, og jeg ble tiltalt fru NN. Jeg reagerte når noen 
sjefer sa ”du” og fornavn til hverandre. (---) Jeg syntes det var veldig intimt, altså. (28/07)

(1965): NVE var stort. Alle gikk med hvit skjorte og slips og jakke. Det ble protestert mot dette fra de unge, og så ble det 
mer fargerikt. (37/09)

(1966): Jeg synes jeg ble veldig godt mottatt, men fornemmet fort det sterke skillet mot sjefen. (---) Det var ingen timeføring. 
Flere år etter ble det ført ark med når man kom og gikk. Tillit gjaldt. Nesten alle var tilstede kl. 8 – kom noen for sent, 
ble det bemerket, men ikke gjort noe med det. Man satt også gjerne ut over arbeidstiden uten å få noen igjen for det. (---) 
Arbeidsforholdene synes jeg alltid har vært gode. Tonen på kontoret var veldig stiv, alltid med etternavn og ”De” og ”Dem” 
til sjefen. Jeg måtte alltid banke på og neie i døren – det var høye krav til høflighet og respekt. (38/09)

Både klesdrakten og omgangstonen var annerledes. Man tiltalte hverandre med ”De”, og det var herr og fru, eller tittel og 
etternavn. Og i kantinen var det jo ingeniører og tegnere med hvite tegnefrakker, og alle gikk kledd i tweedjakker og slips, 
og… Det var sjelden å se noen komme ned i kantinen bare i skjorte eller genser. Jeg var til stede i kantinen da førstemann 
beveget seg inn der med shorts. Det var vel en som hadde vært på tjenestereise og befaring i Sveits som kom tilbake med 
tyrolerbukse og tyrolerhatt og åpenbarte seg i døråpningen i kantinen, og da så en bare at 500 mennesker fulgte ham 
med nakkehårene rundt mens han svingte forbi. Så det var en sensasjon. Men etter hvert så har det myknet opp, da, og 
det er klart – det ligger vel i tiden. (48/12)

Den gang slipset var dagligantrekk i NVE – Fra NVEs hovedkontor, 1968. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Litt hjelp til tidsplassering av hendelsene

Tidsperiode for planlegging, utbygging/anleggsdrift, tilsyn etter oppstart med mer er vanskelig å tidfeste 
eksakt. Mange av kraftanleggene har vært bygget over en veldig lang periode, og de anleggsfolkene som er 
 intervjuet, har vært på ett og samme anlegg i et svært varierende antall år før de flyttet videre. Og  hydrologene 
var der i forkant og gjorde sine undersøkelser. Mange av anleggene er bygget ut i flere trinn. I listen nedenfor 
er tatt med relevante anlegg for denne rapporten, og den bør kunne være til noe hjelp for å tidfeste enkelte 
hendelser.

Kraftverk/anlegg Konsesjon Satt i drift Kommentar

Alta 1978 1987

Aura 1947 1953 Vedtak gjelder hele anlegget

Aurland 1969 1984 Utbygger: Oslo Lysverker

Eidsfjord nord/Sima 1973 1980

Folgefonna/Mauranger 1968 1974

Glomfjord 1950 Hele utbyggingen

Grytten-utb./Mardøla 1970 1985

Innset-verkene (Bardu) 1961 1974

Jostedal-utbyggingen 1984 1989

Kjela (Vinje) 1964 1979

Kobbelv 1983 1987

Porsa 1958 1962

Rana/Langvatn 1961 1964

Røssåga-verkene 1947 1955 Øvre kraftverk i drift 1961

Skjomen 1969 1973

Svartisen 1978 1993 Anleggsperiode 1987-93

Tokke 1956 1961

Ulla-Førre 1974 1988 Første kraftverk i drift Hylen i 1981

Her er kun medtatt tidspunkt for gitt konsesjon og når anlegget er satt i drift.  Ved flere av utbyggingene 
foreligger flere vedtak om konsesjon, og det kan flere utbyggingstrinn.

Tabellen er satt sammen av Per Einar Faugli
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Ingeniøren gjør vannmålinger. Telemark 1967. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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3. Drømmen om NTH og ingeniøren som helt
Kanskje tidligere, men i hvert fall like etter krigen utviklet det seg sterke positive myter rundt sivil ingeniøren. 
Med den store og hurtig voksende utnyttelsen av vannkraften kom velstanden til landet, til by, gård og grend, 
og det var for det meste sivilingeniøren som sto bak både planlegging og utførelse i alle ledd. Han (ja, for den 
gangen var det en han) ble for mange symbolet på denne fremgangen og de allmenne godene som fulgte  med. 
Avisene kunne også bringe artikler om norske ingeniørers bravader i utlandet, der de bisto andre  befolkninger 
med energiproduksjon til industrien og lys i hus og fjøs. Det har mang en gang vært sagt at NVE var en 
 sivilingeniørenes høyborg frem til 1980-årene.6 På grunn av den raske utbyggings takten og ikke minst det 
sterkt  desentrale elementet i kraftproduksjonen, ble han også en tilstedeværende skikkelse i de grisgrendte 
 bygdene så vel som i de bynære strøkene.

Sivilingeniøren ble helten landet rundt, og ga næring til guttedrømmer. Noen informanter kom også i  direkte 
kontakt med NVE i hjembygda. Etaten ble en kjent arbeidsplass:

Det var et vannmerke på gården som NVE driftet. Vi fikk dermed av og til besøk fra Hovedkontoret. Etter som det var 
 veiløst, måtte far hente hydrometrifolket med hest og slede vinterstid. Broren min og jeg hadde ansvaret for å føre loggen 
for vannmerket. Det var kanskje et mål å jobbe i NVE fra jeg var ganske ung, men veien til målet gikk på kryss og tvers. 
Elv og vassdrag var sentralt i bygda, som så mange andre steder. Om vi kunne få bygget et kraftverk, styrket det fremtids-
troen. Far hadde satt meg på at ingeniøryrket ville passe bra, så etter examen artium gikk rake veien til NTH. Der gikk jeg 
på bygglinjen, som var sentral i kraftutbygging. Jeg valgte fagretning og diplom i 1966 om dammer og kraftverk. (36/09)

En av informantene vestfra er også et eksempel på dette: 

Det hadde på sett og vis vært en oppvekstdrøm. (---) Vikafjellveien ble påbegynt i 30-årene, det var de store nødsårene i 
Norge med en enorm arbeidsledighet. Under krigen ble det stans i arbeidene, og etterpå samlet folk i bygda inn penger 
til å begynne å bygge igjen i 1947. Hele prosjektet var det store samtaleemnet i bygda, og den store helten var ingeniøren 
som kom fra veikontoret på Leikanger med stikkstenger på taket på bilen, og hjelm. Det var stort! Så det gled inn i ens 
egen bevissthet at sånn skulle en bli når en ble stor. Jeg var 11 år, og det lå mer og mer i bevisstheten – det var også en av  
grunnene til at jeg ville bli veiingeniør. Far var dessuten på meg hele tiden og snakket om NTH som det store i landet 
av utdanningsinstitusjoner. Det var likesom det som satte Norge på verdenskartet, for det var en voldsom aktelse for 
 institusjonen. Derfor ga han meg små drypp hele tiden, og det var en av grunnene til at jeg valgte det. (05/07)

En annen, også fra en vestlandsbygd, uttrykker hvor selvfølgelig et sånt valg var for ungguttene på 60-tallet: 

Jeg hadde ingen klar vei eller spesielle drømmer om hva jeg skulle bli. Det var likevel nokså naturlig å begynne på NTH, 
hvor jeg valgte vannfaglig studieretning. Selv om kraftutbyggingen hadde begynt å dabbe av, hadde jeg lyst til å være 
med på det. (01/07)

Følgelig skrev han diplomoppgaven sin om et vannkraftverk. Han hadde hele karrieren sin i NVE, i likhet med 
2-3 av studiekameratene fra NTH.

Like etter krigen var det mangel på plasser på bygglinjen hvor det ble undervist i vannfagene. Det var blitt kø.

Det var ikke så lett å komme inn i Trondheim, for det hadde samlet seg opp. NTH lå jo nede de siste 1 ½ år av krigen,  
så de årskullene hadde samlet seg opp. Og interessen for studier generelt var jo mye, mye større i 1945-46 enn i 1938-39, så 
det var et hopp i interessen for studier. Jeg hadde god margin for å komme inn. (17/07) 

6 Da kom realistene, økonomene og juristene, og etter hvert også NLH-utdannete folk inn i etaten i større antall.
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En vestfolding var på samme sporet, men ble forsinket på grunn av den store søkningen til bygg:

Ingeniørdrømmen var nok en barndomsdrøm. (---) Jeg var jo veldig tidlig opptatt av det å komme inn i Trondheim, og 
komme inn fortrinnsvis på bygglinjen. (---) Jeg hadde gode venner fra gymnaset som hadde søkt på andre linjer, og jeg 
møtte dem i byen etter at jeg hadde fått brev fra høyskolen om at jeg ikke var kommet inn. Jeg visste at de hadde en 
5-6 gymnaspoeng mindre enn meg, og begge to var kommet inn på skipslinjen (---) der var det lett å komme inn. (---)
Så det var likesom en skikkelig nedtur. Jeg gikk og tok artium om igjen for å prøve å få – jeg fikk vel muligens ett poeng
til. Jeg kom jo inn året etter, da, heldigvis. (26/07)

Jeg ble ganske fort klar over hva jeg ville gjøre, men det var ikke opplagt at jeg skulle studere ved NTH. Jeg tror i ettertid 
at jeg valgte rett! Jeg begynte på bygglinjen og valgte relativt fort å distansere meg fra husbygging, konstruksjonsfag osv, 
og valgte fort forskjellige vannfag som jeg fant mest interesse for. (42/09)

Og så var det dette at vi sto foran den store kraftutbyggingsperioden, ikke sant. I 1945 hadde vi bare 10 TWh her i  landet, 
nå har vi over 120. Det var ingen som i detalj så hvordan det kom til å ta av, men den gangen var det en helt klar linje 
fra regjeringen, at vannkraftutbygging det skulle bidra til å få økonomien på fote igjen etter krigen, gjen reisning og 
videreutvikling og distriktsutbygging og det hele. Så vannkraftutbygging det var bra – det var det ingen som hadde noen 
motforestillinger mot. Det kom senere. Den gangen, den første tiden, og selv da jeg begynte her i 1960, var vi nasjonenes 
helter, men det fortok seg etter hvert. (25/07)

For noen var det nesten ikke spørsmål om valg av utdannelsesløp – det gikk i familien:

Far var utdannet sivilingeniør og jobbet de siste 30 årene i Tydal. (---) Far var bergmester, og også bestefar og oldefar var 
bergmestre, men utdannet i Tyskland før NTH var bygget opp. (---) Jeg fikk sommerjobb på anlegget fra 12-13-års alder. 
 Løpet var mer eller mindre lagt uten noen konkrete drømmer om utdannelse og jobb. (---) Jeg begynte på Trondheim 
Tekniske Skole, anleggslinjen, og deretter begynte jeg på andre året på bygningslinjen på NTH. Det var mange  faglige 
 utfordringer på NTH – jeg likte vannfag best, det var naturlig i og med at jeg ble f lasket opp med kraftutbygging 
 gjennom oppveksten. (---) En sønn er også sivilingeniør, slik at det i familien er fem generasjoner sivilingeniører. (39/09)

Landmåleren må nå fast grunn før han kan ta fatt på jobben – Linjestikking Ulladalen 1979. 
Foto: Knut Svendheim
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4. Vassdragsteknikerne
Vassdragsteknikere av alle typer står sammen for utøvelsen av det praktiske arbeidet med å ta vare på elvene, 
og å skjerme folk og bebyggelse mot vannmassenes vrede når det bærer løs. De løfter arven etter folk som 
har tatt på seg dette nødvendige arbeidet i hundrevis av år; det arbeidet som har foregått organisert helt fra 
Frederik Christopher Gedde ble utnevnt som Canal- og Havne-Inspecteur for det Søndenfjeldske Norge i 1813. 
Det er de som står for NVEs grunnlagsoppgaver.

Det er vanskelig å få til holdningsendringer hos grunneierne. I starten var det f. eks. snakk om å lage høyere forbygninger, 
og andre måter å gjøre det på ble sett på med stor skepsis. Jeg ville ikke lage høyere barrierer mot vannet, men foreslo 
andre løsninger. Grunneierne var veldig motstandere mot å ta mer areal. Men når ting ble gjort på andre måter ble 
det veldig vellykket, og NVE fikk masse ros for slike anlegg. Ett sted laget grunneiere og laksefiskere i takknemlighet en 
 grundig og livlig fest for meg og regionsjefen. (44/09)

Dette sitatet kan stå som en slags ønskedrøm om hvordan yrkesutøvelsen hos vassdragsteknikerne skal ende. 
Flommer og oversvømmelser har det alltid vært, og de som ble rammet, fikk som regel noe hjelp fra  øvrig heten 
både i form av økonomisk støtte og kompetanse. Forbygningsavdelingens oppgaver og arbeid er beskrevet i 
boken Flomsikring i 200 år.7 Her oppsummerer den gamle fagsjefen et langt arbeidsliv i  vassdags teknikken 
tjeneste.

Vassdragsfolket i NVE er formelt og praktisk velskolert og tydeligvis ganske så kreative, til dels helt fra 
 barne årene. Han som kom med uttalelsen ovenfor, fortalte også at:

Jeg gikk på folkeskolen uten stor lyst. Jeg hadde så mange prosjekter hjemme og på stølen, med laksenot i elva osv. – murte 
og forbygde og laget terskler og sto i. Jeg begynte å oppføre forbygninger før jeg visste betegnelsen. (44/09)

Senere jobbet han med anlegg- og bygningsarbeid over store deler av landet før han kom inn i NVE i en  stilling 
han ikke var formelt kvalifisert for, selv med elementærteknisk skole. Men arbeidsbestyrer og fagsjef ville ha 
ham, og tilsetningsrådet ga etter. Det er tydelig – både i denne saken og i forbindelse med andre  ansettelser  
– at det eksisterte en fleksible holdning til formalkompetanse, og at denne betalte seg rikelig i form av 
 dyktige og engasjerte medarbeidere. Man tok vare på de praktiske og oppfinnsomme talentene, rett og slett.  
Dermed sikret også etaten seg den typen medarbeidere den hadde best nytte av. 

En beskriver NVE-jobben i distriktene i det østlige Norge:

Grunneierne langs elvene var en viktig samarbeidsgruppe. Landbruksdepartementet var med og finansierte mange av 
anleggene. Det var grunneiermøter og orienteringer der fra 10-20 til langt opp i 100  mennesker deltok. NVE ble veldig godt 
mottatt nesten alltid, - man kom med noe godt, kom ikke for å kreve men for å gi, bidro til å sikre eiendom og kom med 
penger. Stor anerkjennelse. I distrikts-Norge er det gjennom Forbygnings avdelingen NVE er kjent. NVEs kjerne virksomhet. 
Vassdragsvesenet! Men – ikke noe større anlegg uten minst en kverulant! Man er mer kjent av folk i distriktene enn 
man er klar over – folk kjenner en, og opp fører seg slik, gjenkjenner. Jakken med logo er godt kjent! I NVE følte jeg at 
jeg var kommet på plass, har fra dag én trivdes veldig godt. Jeg har alltid følt at jeg har ”gått i læra”, med stadig nye 
 utfordringer og nye ting å lære. Jeg har gått  mange kurs bl.a. på NTNU og fått innsyn i fag som jeg ikke hadde kontakt 
med tidligere. Jeg kunne få så mange kurs og så mye etterutdannelse som jeg bare orket! (52/15)

I Region Øst snakket vi med to karer som hadde både far og bestefar i NVE – de var tredje generasjon langs 
 elvebredden. Dette kan fortelle ulike ting; det kan ligge en interesse bak, for eksempel at nærhet til elven ga en 
god grunn til å være med på å temme den, eller at en interesse for maskiner førte dem inn i yrket. Men det var 
også tider da man tok det man fikk, og det er høyst sannsynlig at NVE tilbød nødsarbeid i de  vanskelige 30-årene. 

7 Bård Andersen 1996: Flomsikring i 200 år. Norges vassdrags- og energiverk.
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På Østlandet var det alltid litt stussligere enn i vest når de var dårlige tider – i vest hadde de fisken som 
 berget mang en familie. Men det flere av informantene uansett denne begrunnelsen illustrerer, er en genuin 
 arbeidsglede som slo gjennom uansett hva de ble satt til. Jeg synes sitatet nedenfor sier noe om det:

Far var skogsarbeider, men etter noen år begynte han i NVE på vinteren og i NSB om sommeren. Sesongarbeider hele 
livet – det var helt vanlig. Han var formann og arbeidet med elveforbygging. (---) Bestefar var også formann i NVE. (---)  
I 1965 begynte jeg i NVE, jeg skulle være med som hjelpegutt på en Ruston 19-tonner forgraver som skulle brukes til å laste 
fjell med. Men så skulle de sprenge en salve og det gikk gærent. Det gikk ikke av, og da kunne de ikke begynne å laste med 
maskinen for det var mye sprengstoff og fenghetter i salven. Den måtte derfor lastes for hånd. Vi la steinen i kasser laget 
av jern og heiste dem opp på lasteplanet med en vossakran, jeg tror det var en halv kubikk i kassa. Steinen ble kjørt på 
Glomma – det var Glomma som var problemet. På en god vinter fikk vi ut en 3-4000 kubikk, da var det bra. Ute på elva 
var det da mange mann i jobb. All stein ble lagt ut for hånd på  noen brett på isen slik at steinene kunne kommet godt 
ut i elva der gravingen begynte. Det var fint å laste manuelt, da var det ikke så mye bråk og greier, og vi kunne prate 
sammen. Alle likte den jobben. Det kunne være kaldt og kulslig iblant, men alle syntes det var grei vinterjobb. (53/15)

Så det var en veldig innsats de gjorde da på den tiden og det var sprengninger i alle steinbrudd oppover hele  Glommadalen 
og Gudbrandsdalen. Og de hadde jo ikke skikkelige muligheter i de steinbruddene, til å  begynne med var det ikke 
 dynamitt en gang, og det var svartkrutt og sånn, og de satt og slo og slo hull, vet du, og én slo med slegge og én holdt i 
boret, så det var… (31/07)

Årshjulet for dem som arbeidet på vassdragsanlegg var klart og greit, ”det var egentlig mer system på det da 
enn nå”.

Vi tok ut fjellet selv til forbygninger på vinterstid på frost for å få kjørt det ut på frossen mark. Så var det å legge det 
på plass om sommeren og pusse opp osv. Vårperioden med teleløsning på veiene og litt f lom i elvene var en fast tid til 
reparasjoner og vedlikehold, vi var inne på verkstedet og skrudde og ordnet. (---) Da telen forsvant kom sommersesongen, 
og da var det ut i elva, og da holdt vi på så lenge vi kunne. (---) Og så på høsten igjen var det på 80-90-tallet en god del 
kanalisering, og så var det jo å dose opp flomvoller og alt det der utover etter  sommeren og høsten utover, så det var klart 
til vinteren og kjøre på stein og sånn. (54/15)

Arbeidet måtte planlegges på årsbasis. F. eks, måtte man ved senkningsanlegg ut på bløte myra, slikt måtte tas på 
frossen mark. Andre anlegg måtte tas i tørkeperioder, dette var viktig for fremdrift og kvalitet. Vedtatte planer var 
 retnings givende for å få starte opp og for å få et kostnadsoverslag. Når NVE endelig tok fatt, var godkjenningene ofte 
mange år gamle og elva hadde forandret seg underveis. Planene måtte tillempes situa sjonen slik den var når vi kom dit. 
Vi satte ned en staur der det begynte, og så utførte vi jobben på en best mulig faglig måte. (44/09)

Sett fra arbeidsbestyrerens (senere regionsjefen) side var det brutale forhold:

Arbeidene ble gjort jevnt for året, men, utrolig nok, aller mest om vinteren. Det hadde med det å gjøre at da var  adkomsten 
enklere på jordene. Og disse formennene som de hadde i kommunene, som oppsynsmennene hadde til å utføre arbeidene, 
da, de kunne være – ja, i Region Øst kunne de ha en 120 ansatte eller noe som jobbet i steinbrudd og transporterte stein. 
I begynnelsen jeg var her (60-tallet) var det bare hester som kjørte stein på slede fra steinbruddet og ned til elven, og det 
drev de på med i 30 kuldegrader og sånt. Jeg klarer ikke å skildre det, men det var jo aldeles grusomt, og brakkeordninger 
og sånt var det nesten ingen ting. Enkelte steder var det jo sånn at de bare bygde opp en brakke av tømmerstokker som 
de hogde selv og la opp. (31/07)

For å kunne gjøre jobben trengtes både ingeniørkompetanse og folk som visste hvordan man plasserte stein i 
en forbygning eller en rasgrop. En som begynte på Forbygningsavdelingen i 1962, beskriver saks behandlingen 
slik: 

Den gangen dreide arbeidet seg om at det skulle sikres, og de tekniske løsningene i den forbindelse. Det var ikke noen 
snakk om hvordan dette så ut, bare det holdt. (---) Men i 1965 kom det ny plan- og bygnings lov og saksbehandlingen ble 
mye mer omfattende. I starten ble det utarbeidet planer som skulle vedtas av  kommunene fordi de skulle gi en garanti og 
dekke noen av kostnadene. Utenom dette var det ingen omstendelig behandling – det var økonomien som rådde grunnen 
– hva som var økonomisk ansvarlig å bruke penger på. Og i den tiden var det også mye mer fokus på jordbruk. (32/09)
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I den tiden på slutten av 80-tallet var det enda at de gikk med håndholdt utstyr og boret og de hadde små spreng stofflagre 
rundt om på bygda – og de kjøpte en stor sekk så jeg skulle få en sånn 25 kilos eske med sprengstoff i når jeg skulle hente 
– ikke farlig – når de skulle jobbe. Så det første jeg var med på var å hente sprengstoff og bære opp i steinbruddet og var 
med å lade tennere og stappe ned og holde litt vakt når de skulle skyte. Rask læring! (---) I dag skal det være en plan og 
så skal den følges og en skal kunne  dokumentere at sånn ble det boret og sånn ble det ladet, om det skulle skje noen ting. 
Det gjorde de ikke før. Da var det på erfaring fra dem som har vært der lengre enn oss. (57/15)

Det var ikke bare anleggene, men også anleggsfolkene som var under distriktsingeniøren i den første perio den.   
De var en del av forvaltningen, kontoret hadde sine egne maskiner og maskinførere. I tillegg var det NVEs verksted i 
Elverum som jeg også hadde ansvar for, og det var dermed tettere samarbeid med maskin førerne. Det var to-tre formenn 
som var med på å lede anleggene. Disse var i tillegg maskinførere. (---) Jeg  hadde en 12-14 mann i arbeid og ble dermed 
personalsjef i tillegg. (---) Så ble NVE-anlegg egen resultat enhet. Jeg ble leder av denne enheten selv, satt i departementets 
arbeidsgruppe som jobbet med dette. I perioden 1994-97 var det en prøveordning for å se om det skulle bli fast ordning.  
(---)  Det var ren inhabilitet, det gikk bare fordi det var en prøve ordning. (52/15)

Vossakranen var et uunværlig hjelpemiddel – Utbedring etter flom, Åsta 1958. Foto: NVE
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Den gamle arbeidsbestyreren i Region Vest hadde en egen tese som han fremla for alle nye med arbeidere. 
Det tok litt tid de forsto innholdet i den, men etter hvert så de at den tilsynelatende overdrevet sene 
 erfarings byggingen som han postulerte, faktisk stemte.
 

”Når man hadde vært her i seks år, kunne man begynne å gjøre en tilfredsstillende jobb.” Jeg syntes det hørtes mye ut, 
med all erfaringen jeg hadde. Poenget er at elvene er forskjellige og det ville jeg erfare når jeg  begynte. Det har jeg tenkt 
på mange ganger etterpå. Samme hvor mye erfaring man har fra annen virksom het eller fra teoretisk bakgrunn – man 
må ha en god del år for å kunne gjøre en fullgod jobb i NVE. Dette viste seg å stemme, og jeg har repetert det til en del 
nye som kommer til NVE. (44/09)

Denne informanten mente at man også måtte ha andre evner:

Det er viktig at de vassdragstekniske medarbeiderne er kreative og kan forklare grunneierne hvordan andre typer 
 løsninger kan være fordelaktige. Etter hvert følte jeg at det skjedde en holdningsendring – grunneier mente at bare det 
ble fint, kunne vi gjøre hva vi ville. Det har vært viktig å informere med bl.a. bilder fra andre anlegg. (44/09)

Da jordbruket var viktig 
Landbruksmyndighetene var en av Forbygningsavdelingens faste samarbeidsparter. Det kommer i det hele 
tatt frem at det var et svært nært samarbeid med landbruksmyndighetene og Landbruksdepartementet.  
Det skulle mye kapasitet – og kapital – til for å skjerme jordbruksjorden bedre fra oversvømmelser og erosjon, 
enten det var årlige hendelser eller mer sporadiske. 

Sikring av landbruksjord var i begynnelsen en vesentlig sikringsårsak. Selv om det var mange anleggsarbeidere i f. eks. 
Naustdal, kom den største skatteinntekten fra landbruket. Det var bevilgningene til anleggene som bestemte når de kunne 
utføres, og dermed lå de i kø på kontoret. De elvene som ble planlagt sikret, ville før eller senere oppleve en flom eller 
skader. Da hadde de allerede oppmålinger og viten om hvor problemene i elevene lå med mulig skadepotensial, og det 
var bare å sette i gang. Det var viktig å få overført kunnskap om hvilke entreprenører som dugde, og  om de hadde sine 
spesielle sider. (44/09) 

Da jeg begynte i NVE (1987), var etaten på slutten av den perioden da det ble bygget veldig mange flomverk i Solør/Grue 
etter f lommene i 1966-67. Mye oppgraderingsarbeid kom på tampen. Landbruket sto veldig sterkt, og det kom mange 
penger fra Landbruksdepartementet til disse f lomsikringsarbeidene. NVE jobbet generelt mye for å forbedre forholdene 
for jordbruket. (51/15)

På 1980-tallet var det om å gjøre å skaffe mer produktiv jord. Da dette falt bort, ble det sikring av liv og eiendom som ble 
viktig. (34/09)

Nå er jeg mer i Trondheim – anleggsvirksomheten er blitt mer urban – før var det sikring av jordbruksjord, nå er det 
sikring av kvikkleireområder. (41/09)

Denne innsatsen fikk ulike utfall når det er snakk om samfunnsnytten. Et av de største anleggene – 
  Lesjaleirene – var det kun en informant som hadde arbeidet med, men dette og de andre oppgavene av samme 
art, er  behørig omtalt i Flomsikring i 200 år som inneholder førstehånds informasjon nettopp om ”landbruks-
perioden” i NVE. Andre anlegg har imidlertid informantene jobbet med i årevis.
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”Nons” i Stardalen

Det bor folk over alt i Norge, som kjent, og særlig der det finnes en liten jordlapp mellom fjell og elv. Faren 
for flom og ras har vært overstyrt av behovet for å dyrke mat. Men det har vært tøffe kår, og det har gitt 
 arbeidsomme liv. En av vassdragsteknikerne der vest forteller om hvordan jordbruksbygda Stardalen ble kvitt 
de nesten daglige sommerflommene fra breen og gjort om til en blomstrende bygd:

Det var et eget problem med breelvene – Stryn, Loen, Olden, Stardalen, Fjærland og Supphelledalen. Stardalen er en 
jordbruksbygd. Når det var sommer og fint vær, kom flommene hver ettermiddag. De kalte det for nons – da gikk vannet 
over og det kom leirslam ned i de øverste strengene med hesjet høy. Bøndene måtte jobbe om morgenen og kvelden og riste 
leirslammet av høyet. Stardalen ble forbygd ved at arbeidet ble satt ut på akkord til grunneiere i forskjellige parseller. 
De grov to grøfter, kjørte stein med hest og slede om vinteren og fylte stein i grøftene. Dette var tidlig på 90-tallet. Det ble 
gravd en gjennomstikk til elva som slynget seg gjennom dalen. Så grov de også en grøft midt i og satte vannet på der.  
Elva grov ut kolossale sandmasser til den traff forbygningen – det er det vi kaller sjølsenking. All massen fôr ned i 
 Våtedalen og Breimsvatnet. Det var sanduttak der i mange år etterpå! Dette var teknikken. Da det var gjort, ble hele 
Stardalen en fantastisk jordbruksbygd, for de kunne dyrke opp resten av jorden, meanderne og alt som ligger under slam. 
Slikt er viktig å huske! Nå er ikke lengre jordbrukerne prioritert – men dette var helt avgjørende tidligere. (44/09)

Jordene i Rendalen

Alle informantene ble spurt om hva de er stoltest av. En fra Region Øst svarte følgende, helt uten å betenke 
seg:

Det jeg er stoltest av må være i Øvre Rendalen. Der sto jordbruket og alt under vann hver eneste vår, det ga dårlig jordbruk 
der elva slynget seg fra side til side i de fineste jordbruksområder. Der satte vi i gang med å grave lange nye elvetraseer med 
flomvoll på begge sider. Da gikk det ikke mange år før det ble en helt ny bygd, med fine jorder og fine  jordbruksområder 
langs hele dalen. Det må være det likeste (beste) jeg har vært med på. Når jeg reiser der er jeg stolt. Jeg er ofte i Rendalen, 
ble kjent med en del folk der.  Der laget vi kanal med naturlige svinger. ”Motorveielver” er ikke mye pent! (53/15)

De flate jordene i Rendalen ble fort oversvømmet i vårflommen – Øvre Rendal 1984. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Dette var et svært og langvarig arbeid, og det endte vel også litt annerledes enn forventet, men det skyltes 
ikke vassdragsteknikerne.

Anlegget i Rendalen var litt av en ilddåp for en med bygningslinjen – mange personer på anlegget, og andre oppgaver 
enn dem jeg var kjent med. Det var det største anlegget der (i Forbygningsavdelingen) etter arbeidene på Lesjaleirene som 
var avsluttet noen år tidligere. (---) I f lomperiodene kunne det være vanskelig, men da jobbet vi bare litt høyere i terrenget 
i den perioden. Kulden kunne også være lei – når det var under 25 startet vi ikke maskinene. Anleggsarbeidet varte ca. 
1977-83 og innbefattet umåtelig mye masseforflytning. (45/09)

Noen anlegg har vært større å fullføre – for eksempel Rendalen, et pionerprosjekt for å bidra til jordbruket, og til livs-
grunnlaget i Rendalen. Det kostet 25 mill. på 1970-80-tallet – mye! Men da prosjektet var fullført, ble det slutt på tilskudd 
for å få dyrke opp nye arealer. Dermed ble mye av den flomsikre jordbruksjorda stående udyrket. (52/15)

Jordene i Manndalen

Man kan kanskje kalle prosjektet i Manndalen identisk med det i Rendalen, men arbeidet fikk en annen 
betydning, kanskje fordi det lå nordpå? Her slo Vassdragsvesenet til med rette kanaler, noe som i ettertid ga 
enda mer arbeid når det måtte tilbakeføres. 

Da jeg begynte i 1985 var et stort kanaliseringsprosjekt på gang i Manndalen i Kåfjord. Det var bl. a. finansiert av 
 Landbruksdepartementet. I ettertid har de gjort en del om på det de gjorde da. Moten forandrer seg til de grader!  
Vi kjørte streit etter tegningene; det var ikke snakk om verken natur eller miljø. Det var et stort prosjekt som gikk flere 
sesonger. Det var interessant av flere grunner. Blant annet er Manndalen en bygd med typiske småbruk/små bruk. På den 
tiden kom kravene til at det skulle være større enheter, men problemet var jo at de ikke hadde mer arealer. Manndalselva 
var veldig meandrert i den øvre delen, så om våren under snøsmeltingen sto faktisk hele dalen under vann. Når den 
kanaliseringen ble utført – jeg tror det var en 17-1800 dekar som ble gjort dyrkbart, og som kunne brukes. Sånn jeg ser 
det har det gjort en ganske stor omveltning i den bygda, for det spratt opp spesielt geitefjøs i massevis. De utnyttet den 
 muligheten som arbeidet la grunnlaget for og det synes jeg er veldig artig. Det normale i sånne bygder er at de tømmes 
for folk og så sitter gamlingene igjen der i gyngestolen. Det har faktisk ikke skjedd i Manndalen, det har vært en aktiv 
jordbruksbygd. Artig og noe å være stolt av! Vi fikk også god kontakt med folkene og så at de var veldig tilfreds med 
det som var blitt gjort. I ettertid har vi fått litt på pukkelen av både dem som var på banen da og kanskje spesielt deres 
 etterkommere, som er opplært litt mer i dette med miljøhensyn og det å ta vare på naturen og alt det der og ser på det 
med litt andre øyne. Men som sagt er det blitt rettet opp en del, åpnet gamle f lomløp og gjort tilgjengelig gyteplasser 
og sånt. Og da har vi egentlig opprettholdt vårt gode renomme i bygda, det er ingen som kommer med kniven etter oss. 
(54/15)

Elven ble senket for å beskytte landbruket – Kanalisering, Øvre Rendal 1984. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Bevilgningene til beskyttelse av jordbruksjord var gunstige for tiltakshaverne, men så altfor små samlet sett. 
Det var selvfølgelig kamp om midlene også på dette feltet, og en av de gamle regionsjefene forteller litt 
 forsiktig om hvordan han etter skadeflom prøvde å forfordele de større bøndene på flatbygdene i forhold til 
småbrukerne oppover i dalførene: 

De største f lomskadene var nok på flatbygdene, men størst innvirkning hadde nok de arbeidene vi gjorde oppover i 
 dalene, sett i forhold til dem som bor der. For der er det langt mindre enheter enn det er nede på flatbygdene. Der har de 
gjerne noen hundre mål, hver enkelt bonde, og i dalene er det opp til 100 mål og sånn, og de har ikke annet enn det, så 
det blir større konsekvenser for den enkelte bonden. Og dessuten er det mye mer fall på elvene og brattere og mer brutalt, 
egentlig. (---) Det kan nok hende at de på flatbygdene var mer bevisste på mulighetene, (---) at disse småbøndene oppover 
dalene var langt mer forsiktige, og det var ikke sånn at de ringte og maste og skjelte og smelte. RØ prøvde å være litt 
bevisste på dette. (31/07)

Han beskriver de praktiske kommuneingeniørene, som regel en kar fra bygda som var en 100 % praktisk mann 
og kjente hele kommunen, og han var den som tok avgjørelsene på sparket der og da, og det fungere utrolig 
godt, også i forhold til NVE. 

En av informantene var opptatt av at han aldri ble helt utlært, og følte det som et positivt element i  tilværelsen.

Jeg har hele tiden følt at jeg ikke har vært helt ajour, at det er noe mer her ute, noe annet, bedre måter å gjøre ting på! 
Jeg har mine kjepphester:  Vi kommer inn når skaden er skjedd, vi er for dårlige til å forebygge. Sikring før skaden 
skjer  sparer samfunnet for enorme summer, for da får man ikke følgeskader heller. Det er snakk om ressurser, men når 
det er snakk om å forebygge har vi mange, mange steder der det kunne vært ordnet og forbygget. Burde man pålegge 
 kommunene visse tiltak der de har tettbebyggelsen liggende langs elvefar på flate, eller begge sider langs en elv? (52/15)

 Etter kanaliseringen ble det gjort miljøtiltak – Celleterskler. Manndalselva, Kåfjord 2008.  
Foto: Knut Aune Hoseth/NVE
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Orkla måtte temmes for å beskytte landbruksområdene.  
Før og etter forbygningsarbeidene, Orkla 1972 og 1973. Foto: NVE
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Måten forbygningene ble utført på synes ikke å ha forandret seg så mye over årene. Man fikk riktig nok 
 maskiner som lettet og forenklet arbeidet, og man begynte å legge en duk under massene for å tette  bedre. 
 Etter hvert som miljøaspektet ble tydeligere, fra ansettelsen av landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad i 1963, ble 
det også vanlig å legge vekstmasse og kanskje kokosmatter for å få til et stabilt grønt dekke på  forbygningene. 
Men bortsett fra dette, var det den gode, gamle måten som ble anvendt:

For å forhindre f lomskade bygde vi opp fyllinger langs elvekanten, da, bygde opp fyllinger med tilkjørte masser og 
tetningssjikt, og som regel et stykke ned i bakken og, for hvis det var mye sandlo og sånn oppover, så var vi avhengig 
av jordarten der, da. Og de kunne være alt fra en halvmeter til syv-åtte meter høye, disse fyllingene, og så ble det lagt 
tetningssjikt og steinmasser. Og dessuten ved en del f lommer blir det noen store virvler ute i elva som virker som en 
 sugepumpe, likesom, og der la vi som regel noen slags terskler for å styre vannstrømmene og fjerne virvlene, for virvlene 
sugde opp finmasse og så la det seg til. (31/07)

Måten man forbygger eller plastrer på har endret seg, men opplegget var stort sett det samme. Det var et fremskritt da vi 
begynte med duk på 1980-tallet. Det ble lagt mange tusen kvadratmeter med duk utover i Solør med fire-fem meter høye 
f lomvoller, vi begynte i ca. 83-84. Det første stedet var ovenfor Arnebergelva på østsiden av Glomma. Det var mange måter 
å legge duken på. Først forsøkte vi å lime etter råd fra forhandler. Den lette duken flakset opp ved hvert minste vindpust 
– et grunnleggende problem når en skal legge flere hundre meter i tre-fire bredder. Vi forsøkte blant annet å tynge ned 
med bord, men begynte til slutt å bruke slike symaskiner som man syr sekker med. Hullene blir små og gir lite lekkasje, 
og vi brettet duklengdene sammen på en spesiell måte. Men vinden tok den med en eneste gang hvis vi ikke fikk tynget 
den ned med litt sand. Vi måtte sy fra morgenen av fordi det ble mer vind utover dagen. Resultatet ble ganske bra, men 
det var kvalitetsforskjell på duken. Vi la sand på fremsiden av duken og stein oppå, ca. halv meter tykt. Det trengtes en 
halv meter masse over for å få den til å ligge stabilt. (---) Hvordan skulle vi legge duk rundt drensrør? Det må være tett duk 
på forbygninger og drenerende duk rundt dreneringsrør. Vi sendte duken til Nederland og folierte den på den ene siden. 
Nederland har mye diker og må være eksperter. Kokosmatter brukte jeg litt i Drammenselva oppe i Eiker. De skal bidra til 
en raskere reetablering av vegetasjonen på elveforbygningene. (50/14)

5. Forbygningsteknikkene og gutta på  
      maskinene

Duken skulle sikre en stabil og grønn skråning – Erosjonssikring med hampenett, Møsvatn 1996.  
Foto Ivar M. Sæveraas
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Forbygningsarbeider besto ofte i reparasjon og forlengelse som plantekst. Sikringsoppgavene har gått mye på dette, og 
 etterarbeid etter de store f lommene. Reparasjoner er ikke mer komplisert enn nyanlegg. Det har vært mest  røys forbygninger, 
og der det har vært andre typer, stablet stein i en eller annen form, er det som regel foten som brytes. Da repareres den 
med konvensjonell røysforbygning. Oppfølging av arbeidet skjedde ved at jeg var på anlegg en gang eller to i uken, sjelden 
mer. Det var vanlig at jeg var med på en runde en gang i måneden. Det var egen arbeidsformann på stedet. Arbeidslaget 
var fire mann på det tidspunktet og var NVEs egne fast ansatte. Ellers var det mye sesongarbeidere. Det ble endringer 
rundt 1993 til resultatenheten NVE-anlegg ble etablert med egen enhetsleder. Min oppgave har gått mer over til å være 
byggherre – eller byggherreombud – for NVE. Arbeidet har dermed mest bestått i prosjektadministrasjon. Det var mye 
grusuttak i Orkla og Gaula, men i tillegg senket det nivået, og hyppighetene i oversvømmelse av tilliggende arealer er 
blitt mye mindre. (41/09)

Det var mye småanlegg – det er mye forbygd både i Saltdalen og Beiarn. Så det var ikke de store tiltakene, det var noen 
hundre tusen kroner kanskje på det meste. Det hadde og litt sammenheng med at det var en enkel utførelse før, det skulle 
sikre det som skulle sikres og så ikke noe mer. Ikke legge på noe vekstmateriale for å revegetere og kantvegetasjon og sånn 
– det var ikke akkurat noen fyord, men i hvert fall ikke noe vi fikk bruke penger på. Det skulle sikres, eller planen utføres, 
og veldig lite sånn miljøtiltak. Og den gang beskyttet vi også dyrket mark mot erosjon. Det er vanskelig nå, da må det 
nesten være vei igjennom bygningen bakom der. Er det bare dyrket mark som blir oversvømt så er det omtrent umulig   
(å få midler til). (57/15)

Hvis vi så ting som måtte gjøres og hvor vi var sikre på å komme igjennom på plansiden, kunne vi begynne å belaste et 
annet anlegg midlertidig. Det var større f leksibilitet. Du stopper en liten skade med å gjøre et lite tiltak i stedet for å 
vente til det virkelig bryter løs, men det må du nesten gjøre i dag, altså. Det er jo noe som heter ”ad hoc”, men det er lite 
brukt i dag. Men vi har jo anledning når vi ser at det virkelig er store bygninger og store verdier – så har vi jo anledning 
til å trø til. (57/15)

Maskinførerne og verktøyet deres 

Maskinførerne ble rekruttert på ulike måter, men stort sett virker det som de har kommet i kontakt med 
 etaten f. eks. gjennom arbeid på anlegg, hvor de har truffet folk som har meldt videre om dyktighet og 
 egnethet til Vassdragsvesenets spesielle oppgaver. 

Jeg jobbet i NVE første gang i 1983 – bare 3-4 måneder på vinteren, rett på nyåret. Det var i Jostedalen. Etterpå var 
jeg også på en jobb i Mørkridsdalen, og i 1984 igjen ble jeg spurt om jeg ville begynne i et års engasjement i en jobb i 
Lærdal. Etter det har jeg vært i NVE. (---) Første oppgaven var det bruk for en dumperkjører like i nærheten av hjemmet i 
 Jostedalen. Arbeidsformannen kjente meg fra før og spurte om jeg kunne begynne. Det måtte gjøres utvidelser i elveløpet, 
og disse måtte gjøres om vinteren. Det var en følge av den store f lommen i 1979. (46/09)

Maskinførerne synes at de har hatt og har et veldig variert og utfordrende arbeid, sommer som vinter. Alle er 
veldig opptatt av maskinene og at de mestrer dem. Her har utviklingen vært voldsom, i positiv retning. 

Jeg ble gravemaskinfører – kjørte egentlig alt. Den første glemmer jeg aldri. Det var en ny beltelaster, en Caterpillar 951, 
som kom på Kirkenær stasjon, og den bestemte distriktsingeniøren at jeg skulle være fører på. Det var veldig spennende, 
jeg hadde aldri sett noen slikt. Heldigvis kom det en servicemann og så over maskinen og overleverte den, og forklarte 
meg det grunnleggende. Ellers var det bare å starte opp og kjøre den på en transport og komme seg avgårde. Etter den 
tid var dette en stor maskin, så jeg begynte med den i et grustak på Grue vestside der de hadde gitt opp å komme videre 
for det var så hardt i veggen (i grustaket) så de klarte det ikke. Men det var bare å starte opp og det var bare å kjøre inn 
skuffa og laste opp – ingen hindre for denne maskinen! (53/15)

Det har vært størst utvikling på gravemaskinene, de har utviklet seg enormt. Først hadde de bare steinskuffe, nå er det 
alle slags skuffer og mye bedre arbeidsredskap. I 1966 fikk jeg den første hydrauliske maskinen (på hjul) som  beveget 
seg ved at man dro seg frem med grabben. Men det var enklere med beltemaskiner som vi fikk senere. Arbeidet er 
blitt mer  variert. Bortsett fra opprydning og plastring av forbygninger, er det de siste årene blitt terskelbygging og 
 kvikkleire bekkene som det bygges steinbunn i, fiskekulper osv. Som arbeidsformann fikk jeg enda mer variert arbeid, 
både i  maskinen, skogrydding, timeføring osv. (40/09)
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Det var nok en enorm forskjell på gamle og nye maskiner, både vekt, bevegelighet, evne til å gå i terrenget, 
egnethet og utstyr blir kommentert av anleggsfolkene. En tidligere regionsjef snakker om hvilken revolusjon 
det var innenfor anleggsdrift på den tiden (60-70-tallet): 

Det var mange utrolige ting i den første tiden, altså, for da var det ikke maskiner og sånne ting, vet du. Vi fikk en doser 
– det må ha vært omkring 1960, eller kanskje i slutten av 50-årene, og så kom det sånne (---) maskiner som gikk med store 
vaiere og så en skuffe som hang og dinglet i luften likesom, og det ble jo en voldsom forandring i forhold til alt manuelt 
arbeid som ble gjort. (31/07)

Men så kom de første hydrauliske maskinene med oljetrykk som avløsere for disse svære maskinene de hadde: 

De var enormt tunge og kunne veie en 25-30 tonn. Dermed var de også kolossalt vanskelige å f lytte. Blant annet var det 
noen av dem som ikke kunne kjøres på toget, for tunnelene var ikke vide nok til at de kunne passere. Men så kom de 
 oljebaserte maskinene, og da ble det en helt annen verden. Brøyt var jo blant verdens første moderne gravemaskiner.  
NVE hadde vel en 50 maskiner på det meste, tror jeg. (31/07)

Maskinførerne er ikke helt enige seg imellom om utviklingen alltid har vært av det gode, men setter pris på 
mindre støy og bedre komfort – og litt mindre startproblemer enn før i tiden:  

Den første bulldoseren jeg hadde var fra 50-tallet. Når den skulle startes måtte en først starte en bensinmotor med snor-
start, og det var ikke automatisk som på en gressklipper. Man ble ganske varm i trøya mange ganger før du fikk start på 
svineriet. Så var det å få startet dieselen med den etterpå. Du varmet opp dieselmotoren med eksosen fra bensinmotoren, 
så det var en del spaker som skulle kjøres frem og tilbake og så var det ventilløftere på dieselen, sånn at når du koblet til 
dieselmotoren så var det med åpne ventiler og sånn. Du hadde ikke kompresjon på den i det hele tatt, du bare dro rundt 
motoren og med da eksosen igjennom for å få den oppvarmet. Så når du hadde fått den rette tiden på det, var det å koble 
til diesel og stenge ventiler og da skulle svineriet starte. Og det gjorde det! Det var svart røyk – det var artig! Men det var 
slitsomt, og jeg tror ikke jeg ville giddet å holde på.  Det var solide maskiner og de gjorde god jobb, de var virkelig gode 
verktøy når de ble brukt rett. I dag hadde man ikke fått lov å starte dem med dispensasjon engang. Neste generasjon 
maskiner var hydraulisk. (54/15)

Vaiergravemaskinen måtte flyttes på lastebil – Selsbekken, Oppland 1962 Foto: NVE



28 | NVE i det 20.århundre

Bare en av informantene savner den gamle gravemaskinen sin: 

Utviklingen i maskinparken har vært helt enorm. Vi har hatt bare gravemaskiner i Salten-distriktet og i Nordland, 
ikke dosere. Jeg begynte med en Brøyt 72-modell som kjørte i over 20 000 timer, den ble ikke skiftet ut før i 1986. (---) 
Den nye maskinen, en Caterpillar har kjørt i en 9 000 timer og er enda i anlegget. Her er alt av utskiftbare skuffer osv.  
Men man blir ikke maskinfører før man har kjørt en gammeldags Brøyt. Jeg var så glad i Brøyten, at! Tyngre, men helt 
fantastisk. (55/15)

En kar tar opp diskusjonen om hva som egentlig nå kan forbedres ved maskinene, for ”det er vanskelig å se 
for seg en gravemaskin som går på autopilot”:

Ellers er det ikke så stor forskjell på maskinene som vi hadde den gangen og de som er i dag, det er først og fremst det 
med elektronikken. Ellers er prinsippene stort sett det samme, det er en stor dieselmotor som drar en oljepumpe. (---)  
De som kjører maskiner i dag kan ikke henge med på dette elektronikk og slike ting, for det er voldsomt mye i disse mas-
kinene. Du leser av høyder og du har GPS-er, vet du. Du kan legge inn hele anlegget på en skjerm og få all informasjon. 
Det er fremdeles han som sitter bak stakene som er avgjørende men da har du likesom en plan med deg hele tiden. (---)  
Det eneste som egentlig kan forbedres nå, er fremkommeligheten. Alle gravemaskiner har en begrensning i at de er så 
tunge og går på belter. Kanskje det er mulig i fremtiden å gjøre noe med dette, slik at de går som en robot? På larveføtter? 
Nå sitter beltene fast. Det er vanskelig å forflytte seg i dårlig og bløtt terreng – der ligger det mulige forbedringer. (53/15)

Varmedresser var det først de som var ute som fikk, de i maskinene fikk det ikke, men når maskinen gikk i 
stykker, måtte de ut og skyve og kunne godt trengt varmt tøy. Det var heller ikke hørselsvern til å begynne 
med, og det var et enormt bråk i de gamle maskinene. 

I teleløsningsperioden pusset vi opp maskinene. Enkelte måtte permitteres, de som drev på tipparbeid osv. og de var 
 misunnelige på maskinkjørerne som fikk beholde jobben. Det var relativt dårlige tider fremdeles da. (---) Arbeidsledigheten 
minsket opp mot midten av 1960-tallet, og i 1970 fikk vi et veldig bra oppgjør. (40/09)

Et monstrum som ble satt pris på! – Den berømmelige Brøyt X2en i steinbrudd, Solør 1961. Foto: NVE
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Ute i elven

Hver elv er forskjellig fra den forrige og byr på nye utfordringer.  Ikke minst maskinførerne hadde en  ganske stor 
frihet til å utføre oppdragene på den måten de selv hadde erfart var den beste og mest holdbare.  Ingeniørene 
kom med planene, og maskinførerne utførte dem slik de ville. Det høres ut som litt  uforutsigbart, men det er 
utvilsomt stor forskjell på å stå på elvebredden og måle avstander og dybder og tegne profiler, og å ha mange 
års erfaring i å sitte på maskinen ute i elven og kjenne strømmen i vannet og hver store stein under beltene. 
Her var det mye tillit og gjensidig respekt. Det understrekes flere ganger hvor vesentlig det var å ha egne 
 anleggsfolk som kunne stille på rappen i en krisesituasjon, og som visste nøyaktig hva de skulle gjøre. 

Jeg sto som regel slik i elva at jeg visste hvor jeg ville skli, at det ikke skulle være farlig. Det var vanlig fremgangsmåte 
at en laget en plattform med graveren slik at en visste at en skulle stå støtt. Jeg har aldri vært ute for uhell, men hadde 
på forskjellige anlegg gravemaskiner som hvelvet, gikk i elva osv, uten skade på førere. Det var et forferdelig arbeid å få 
maskinene opp. (---) Det er spesielt å jobbe ute i elva. Noen klarer det ikke, de blir sjøsyke fordi de blir sittende og se på 
vannet som bølger rundt dem. (50/14)

Der det var fast grunn kjørte jeg på elvebunnen hvis det ikke var for dypt. Ellers  måtte en føle litt på elvebunnen, duppe 
ned og kjenne og flytte seg etter å ha undersøkt hvert ”skritt”. Dette ble vi eksperter på. Vi løste problemer sammen med 
de andre maskinførerne, vi diskuterte hvordan vi skulle begynne osv., det var veldig viktig. En måtte kunne se inne i hodet 
hvordan det skulle se ut når det var ferdig. Hvis du klarte det hadde du gjort mye. Da slapp du å flytte masse f lere ganger. 
Dette ble jeg veldig god til etter hvert. (53/15)

Jeg har balansert med maskiner rundt på elvekanter med ganske store vannmengder under, med døren åpen og rednings-
vest på og livbøye hengende på bjørka ved elvebredden, men uten å føle at det har vært farlig. Man må være skjerpet og 
våken for at noe kan skje. Sikringstiltakene er en naturlig del av jobben, og man ser alltid etter mulighet for utglidninger 
osv. Det er en del av jobben. På is har jeg jo arbeidet og. Men jeg har aldri følt meg utrygg. Det har vært farligere å kjøre 
til og fra arbeidet. (54/15)

 Maskinførerne må ofte ut på gyngende grunn – Gravemaskin fra NVE i Håjendammen, Toten 2000.  
Foto: Arne T. Hamarsland/NVE
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Maskinførerne var også sentrale i forbindelse med leire- og steinras. Særlig kvikkleire måtte behandles på 
en sikker og kontant måte, og på 50-60-tallet betød det mye grunnundersøkelser med bor som liknet på en 
 vossakran. Det var hardt arbeid hvor man kunne demonstrere styrke og vett, og det hendte det ga videre 
 arbeid i NVE: 

Til å begynne med dreide det seg om grunnundersøkelser etter to store ras i Namdalen i 1959. I begge tilfellene dreide 
det seg om kvikkleire. I februar gikk Vipstad-raset, og i april Furre-raset. Det dannet seg en dam tre mil oppover elven,  
og det var store fare for at elva skulle ta nytt løp. Det ble gjort tiltak i forbindelse med dette. (---) Vi var ferdige med 
 grunn boringen til oktober, og flyttet til et steinbrudd og boret der. (---) Så kom oppsynsmannen og spurte om jeg ville 
 begynne å kjøre maskin. Jeg var ukjent med annet enn bil og traktor og ganske usikker, men fikk råd om å begynne av en jeg 
kjente der. Mekanisk wiremaskin med tre hovedspaker og pedaler – jeg drømte om natta om hvordan jeg skulle gjøre det.  
Med et par dagers prøving kunne jeg begynne å laste på bil. Etter tre uker kunne jeg det ganske godt. (---) Det var ganske 
tungt å kjøre gravemaskin, ca. 30 kg på spakene. Det var bra å ha skogsarbeid i armene! Vi f lyttet fra anlegg til  anlegg. 
(40/09)

Vi bodde i brakker som vi f lyttet med oss. Ikke noen dusj, do eller telefon eller noe. Var ensom og alene på jobb. Brakka 
sto helst ved veien nær bebyggelse slik at vi kunne få vann og strøm. Mat ordnet vi selv. Bare ved kortvarige arbeider,  
to til fire uker, kunne jeg ligge på pensjonat. Bedre å overnatte i brakke og kunne være seg selv. Noen ganger bodde en så 
nær pensjonatet eller brakka at en kunne reise inn og spise formiddagsmat. På 70-tallet ble det f lere på anlegget, det ble 
f lere brakker. (50/14)

Anleggsenheten var større da enn nå. Nå holdes den på et minimum, men samtidig så stor at man ved inntak av private 
leiemaskiner kan holde forsvarlig drift. Man har en stor grad av fleksibilitet når egendriften ikke er for stor. Vi tar inn 
flere ved høyere aktivitetsnivå og holde minimumet når det er mindre tilgang på oppdrag/midler. Det er lagt føringer 
på maksstørrelse på NVE-anlegg samlet, så det har ikke i det senere vært snakk om å øke omfanget, heller supplere ved 
avgang. Fem maskinkjørere/fagarbeider pluss daglige leder er et minimum for å kunne drive en egen anleggsvirksomhet. 
(42/09)

Maskinførerne plasserte en brakke til måltider og hvile like ved stedet de jobbet på. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Ellers drev vi en del på verkstedet på Elverum. Det ble kjøpt et lite verksted der som ble påbygget. Om vinteren drev vi der, 
med sveising og skruing og overhaling på gravemaskinene. Det var litt allright, ikke minst var det godt og varmt. Dette 
hadde vi drevet med ute tidligere, det kunne være en prøvelse. Måtte gjerne laget et bål bak oss for å holde verktøyet varmt, 
for vi kunne ofte ikke ha noe på hendene. Vi vedlikeholdt maskinene selv og gjorde alt selv, selv om vi ikke hadde slik 
utdannelse (---) Det var en stor fordel å kunne maskinen ut og inn om noe skulle gå galt ute i felt. Vi reparerte og gjorde 
alt selv. Jeg kan ikke huske at det ble tilkalt noe servicefolk eller noe slikt. Vi var jo også flere – et erfaringslag. (53/15)

Som vassdragsteknikerne priser også gravemaskinførerne det frie livet i NVEs tjeneste, både i utførelsen av 
arbeidsoppgavene og etterpå: 

Det kunne være kaldt og guffent mange ganger, og kanskje langt å kjøre noen ganger, men det oppveide det, det å ha den 
friheten på fritiden om kvelden. Et fritt arbeid. Vi hadde jo formenn som kom, og de så på planer og stakk opp traséer i 
elva som skulle graves eller doses ut, og så utførte vi arbeidet stort sett slik som vi så at det burde gjøres. Det lå på egne 
vurderinger, ikke minst på det med sikkerhet. (53/15)

Utsagnet tyder kanskje på at det var mye å gjøre etter arbeidstid der hjemme? Dette med friheten følges opp 
senere i intervjuet:

Som arbeidsleder har jeg ganske frie tøyler, spør selvfølgelig når det er noe vi er usikre på, men slipper stort sett det.  
Vi har en veldig god dialog med planleggere og distriktsingeniøren. Formennene har kompetansen. Vi har hatt litt moro 
med at det tar tid å få ut planene, og sagt at ”nå begynner vi å jobbe, og så kan dere komme og tegne anlegget etterpå”. 
Og egentlig er vi ganske samkjørt. Hvis vi hadde gjort en jobb og sammenliknet med det planleggerne tegner, ville det 
ikke være store differansen. ”De vet hva vi gjør og vi vet hva de gjør.” Det har sammenheng med god kontinuitet. (53/15)

Dette er et godt bilde på et spesielt tillitsforhold og en trygghet for at kunnskap og erfaring borger for gode 
resultater. En annen formann er ikke fullt så fornøyd med situasjonen:

Jeg har vært formann siden 1985. Det betød ikke mer papirarbeid for min del, det handler mest om arbeidsledelse.  
Jeg synes at jeg i liten grad er blitt tatt med på råd. Noen ganger har jeg ikke vært helt sikker på hva ingeniøren har 
ment. Det står f eks ”enkel fremkommelighet” i planen, og så er det slett ikke så enkelt. De kunne tatt med maskinførerne 
mer i planleggingen (55/15)

Her var ikke store plassen, men det var det viktigste, nemlig en ovn. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Hva gjør jeg nå? – Flom Inna, Verdal 2006. Foto: NVE
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6. Flaumen går – i Noreg er vår
I flere av sitatene er nevnt flommene i 1966 og 67, hvor mye av de gamle forbygningene som bukket under i 
disse, og at det var nødvendig med store utbedringer. Det var av og til et sisyfosarbeid, når man måtte se på at 
en flom gjentok seg året etter og ødela alt det man hadde brukt et år på å bygge opp:

Det var hovedsakelig opprydning etter f lommene, fjerning av stein i utløpene osv – stein som måtte vekk for at det ikke 
skulle komme oversvømmelse av jordene i neste vårflom. I 1967 var det igjen stor vårflom, og noen steder ble det mer 
skader enn året før, og mye mer å reparere. (---) Kanskje man enda ikke er ferdige med å rydde etter 1966 og 67-f lommene, 
men det kom også en annen flom – Vesleofsen.8 (---) Det mest langvarige arbeidet var på Arneberg. Der holdt jeg på i 10 år. 
Jeg begynte med flomverkene. Så kom 1995-f lommen og vi måtte begynne på nytt. Flomverk fra før krigen måtte bygges 
opp igjen. (50/15)

Det er imidlertid to andre flommer som har preget seg inn i minnet på informantene som noe de helst aldri 
vil oppleve mer.

Skadeflommen i Jostedalen

Jostedalen fikk storflommen i 1979, og det var full katastrofe i dalføret. Bildene viser hvor ekstremt store 
 skadene var. Her forteller NVE-folkene om hvordan de gikk til verket i Jostedalen da vannmassene hadde 
 trukket seg tilbake.

8  Vesleofsen er navnet på ekstremflommen som rammet Østlandet i juni 1995. Én mann døde, 7 000 personer ble 
 evakuert, og det ble gjort skader til en verdi av 1,8 milliarder kroner. I alt ble det meldt om skader på 1 833 gårds-
bruk. I Glomma toppet flommen seg 2. juni, i Gudbrandsdalslågen 3. juni og i Mjøsa 11. juni. 3,5 millioner sand-
sekker ble brukt i Akershus, Hedmark og Oppland for å demme opp for vannet. Den fikk navnet fordi det var den 
største flommen siden Storofsen i 1789. Fra Wikipedia 12.5.16.

Broen har forsvunnet!  –  Flomskader, Sagarøy Jostedalen 1979. Foto: Karl Mettenes/NVE.
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Det gjorde et voldsomt inntrykk å komme til Jostedalen etter f lommen i 1979 – å se alt var vendt opp-ned. I stuene til 
folk gikk vannet til oppunder taket. I dalsidene hang mengder med klær på hesjestrengene. De som bodde oppover måtte 
hjelpe folk nede i f lomområdet med å vaske klær som var blitt fulle av skitt og søle. Vaskemaskinene deres var selvsagt 
også ødelagt. Flommen varte omtrent et døgn. Det ble målt til 1000 m3/s – en tusenårsflom? NVE hadde planer liggende 
klare, og begynte straks å jobbe etter disse. Anleggsingeniøren fikk tak i maskiner for å rette opp ting, deretter var det 
å måle opp og lage en plan. Det ble problemer med å få tak i penger som kunne dekke utgiftene – politikerne bevilger 
penger straks og forventer at de skal bli brukt opp innen årets utgang. Det går sjelden bra. Utfordringen er alltid at 
politikerne skal vise handlekraft, mens dette tar litt tid for å få brukt pengene fornuftig. Sjef for Forbygningsavdelingen 
Bård Andersen var opptatt av dette. (43/09)

Vi måtte vente til f lommen hadde kulminert slik at vi kunne se hva vi skulle gjøre. Etter en flom laget vi fort foreløpige 
planer/kriseplaner som skulle opp i Hovedstyret så fort som mulig. Da gikk vi gjerne opp på en topp med tegneblokken 
for å få oversikt og skisset opp så godt vi kunne. (32/09) 

Det var sånn de skaffet seg et fugleperspektiv før NVE tok seg råd til å bestille en helikoptertur for å få over-
sikten, sånn som etter Vesleofsen. 

Det store prosjektet jeg ble kastet ut i da jeg begynte, var arbeidet i Jostedalen med flomsikringstiltak som følge av 
storflommen i 1979. Oppsynsmannen hadde lang fartstid både fra kraftutbygging og NVE-sammenheng. Jeg kom opp 
og så arbeidskarene stå ute i elva vinterstid i 10-12 minusgrader i frostrøyken og elvetrekk og ufortrødent hamre løs med 
håndholdte boremaskiner – det virket nesten som en umenneskelig jobb, men selv sa de at det bare var om å gjøre å være 
godt påkledd. De kom inn i spisebrakken mer eller mindre blåfrosne, men mente det skulle være slik. Dette var folk som 
var født og bosatt i Jostedalen. (---) Nå skal boligområdet være sikret for en 200-årsflom. (42/09)

Her var det bare å brette opp ermene og ta fatt, men først måtte de store maskinene inn.  
Flomskader Jostedalen 1979. Foto: NVE
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Historien om Vesleofsen

Vesleofsen i 1995 ble en katastrofe på store deler av Østlandet. Den ble også en vekker for NVE på flere måter. 
Vi lar informantene fortelle:

Denne flommen kom helt uventet på NVE. Hele Forbygningsavdelingen var i Oslo på et større møte i Folkets Hus, og 
hjemme hos Ola Strømmen sammen med de andre regionsjefene om kvelden (Strømmen skulle da gå av som regionsjef). 
Da så de på nyhetene om flomstigningen. Avdelingsdirektøren ga meg ikke lov til å dra oppover til tjenestestedet mitt, jeg 
skulle vær så god delta på møtet dagen etter. Senere så de den kraftige utviklingen i vannføringen, men fikk likevel ikke 
lov til å reise. Direktøren og den nytilsatte regionsjefen – Region Øst hadde akkurat etablert seg på Hamar – gikk ut på 
trappen og akkederte. Resultatet var at regionsjefen måtte være med på møtet, mens jeg fikk lov til å dra opp til Hamar 
og Elverum igjen. Men dette ble endret morgenen etter, da møtet ble avlyst og alle måtte tilbake til kontoret. De skjønte 
endelig at storflom var på gang. Da var jeg allerede på Elverum og i full gang med å kontakte alle de utsatte kommunene. 
Beredskapssenter ble opprettet hos politiet på Elverum. (---) Det var overraskende for alle at denne flommen ble så stor 
som den ble – ingen hadde forestilt seg denne flommen på forhånd, verken NVE eller noen andre. Jeg hadde heller ikke 
sett noen tegn, men da vannet begynte å stige så jeg stigningshastigheten på merker jeg hadde satt ut, og skjønte at det 
var spesielt. (---) Opprydningen var en svær oppgave: vi fikk mye hjelp fra de andre regionkontorene. Det ble gjort enkle 
registreringer av skadene og laget enkle planer – hva måtte gjøres – og vi stipulerte kostnader. Etterpå ble f lomsteinen i 
Trysil reist i forbindelse med det store f lomverket. Alvdal har også et f lomverk mellom Glomma og Rødda som brukes mye 
til turer osv. Lillestrøm har også fått sin fine gangvei på flomverkstoppen etter Vesleofsen.  (52/15)

Og så fikk vi jo f lommen i 95, som var stor og tung. Da bodde jeg på kontoret her i fire døgn på feltseng. Da gikk det døgnet 
rundt for oss (i fire uker). Og etter det så var det jo veldig mye etterrakst. Da hadde vi jo hovedansvaret for  reparasjoner 
over alt, og vi fikk jo en etter hvert svær pengesekk som vi skulle forvalte på en fornuftig måte for å få  reparert alt som 
skulle repareres og forbygge mot nye f lommer. Og jeg var også med i f lomtiltaksutvalget, som var et offentlig utvalg som 
ble oppnevnt for å se på helheten. Så det var en hektisk, men veldig spennende tid. (30/07)

Flommen i 95 er de tøffeste dagene jeg har hatt, iallfall. Akkurat i den pinsen der, de 14 dagene eller tre ukene, det var 
voldsomt dramatisk, og mye komisk også, for all del. Folk ringte til meg hele natten, i ett kjør, og det var alt fra ripsbusker 
som holdt på å gå i elven for gamle damer nede i Østfold, og til at huset forsvant og sånn. Så når en ser den (håndteringen) 
her i etaten blir det likesom overdimensjonert, på en måte, ikke for det at ikke – det viste jo hvor mye som sto på spill, 
spesielt i Solør og i midtre delen av Gudbrandsdalen og så Lillestrøm-området/Øyeren. (31/07)

Å være oppsynsmann er en ensom posisjon med veldig mye ansvar, især når det bryter løs. 1995 kom storflommen på 
Østlandet. Det var en stor katastrofe, selv om det gikk tålelig bra. En eldre mann døde – han kom seg ut i vannet på en 
eller annen måte. Mange av flomverkene røk, det var mye oversvømmelse, voldsomt mye ødeleggelse på hus og eiendom. 
Målet for hundreårsflom ble revidert etterpå (---) 1995-f lommen var en knapp 200-årsflom. Jeg hadde gått rundt og 
sett på flommerkene etter Storofsen (1789) og ikke helt trodd at det kunne være så mye vann, men i Grue var det bare 
knappe halvmeteren som skilte fra Storofsen. Glommen & Laagens Brugseierforening uttalte etterpå at hvis vi ikke hadde 
hatt magasinene for kraftverkene, ville vi nådd 1789-merket mange plasser. (---) Dette er uten tvil den mest dramatiske 
 hendelsen i mitt yrkesliv. (51/15)

Under Vesleofsen opplevde vi hydrauliske grunnbrudd som ikke så mange hadde tenkt på; at vannet kommer gjennom og 
opp på undersiden av flomverket og vasker vekk hele konstruksjonen. Flommen var en vekker på mange måter. Botemidlet 
mot hydrauliske brudd er å prøve å stenge vannveien under ved hjelp av spunting med stålspunt. Man kan også sette ned 
en tetteduk (membran) som man forsøker å grave ned så dypt som mulig for å stoppe vannveien. Det er effektivt, men det 
er grenser for hvor dypt man klarer å få duken – støter man på grunnvannet, går det ikke. Spunting er det beste, men 
også det dyreste. Da settes det opp en stålvegg som slås ned med lodd og greier. (51/15)

All forvirringen og usikkerheten i forbindelse med Vesleofsen ble det tatt kraftige tak i både i departemen-
tet og i NVE.  Vesleofsen resulterte i første omgang med en egen stortingsmelding. Her ble det fastslått at  
NVEs arbeid blant annet med flomtiltak, flomvarsling og ikke minst info-tjenesten skulle styrkes.9 Dette ble 
fulgt opp og vassdragsforvaltningen kom i fokus.

9 St. meld. Nr. 42 1996-1997 «Tiltak mot flom», særlig s.38.
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Det ble veldig sterke forandringer etter f lommen i 95. Det var den største f lommen og det mest dramatiske jeg opplevde i 
NVE, for det var en kjempeflom. Vi kjørte jo rundt med helikopter og fly for å finne ut hvor det var verst, og det var veldig 
mye kaos i NVE på den tiden der. Det ble likesom … ja, jeg tror nok det var en fordel å ha regionene og den praktiske siden 
av saken i den perioden der, for ellers ville det vært opp til hver enkelt kommune å administrere det, og det har de ikke 
noen særlige forutsetninger for å gjøre. Og det er i ferd med å bli sånn igjen, og det synes jeg er synd. Fordi jeg mener 
egentlig at Forbygningsavdelingen skal ha nettopp en sånn oppgave at den skal ta vare på elvene på samme måte som 
Vegvesenet tar vare på veiene. (---)  De har glemt hva som er NVEs oppgave i forbindelse med elver i Norge, mer og mer over 
tid, og i de siste ti årene spesielt.  (31/07)

Da flommen trakk seg tilbake hadde jeg ikke noe å gjøre med den prosessen som fulgte. (---) Men det som også var litt 
interessant var at to hydrologer hadde fremmet et forskningsprogram fordi det hadde jo vært en del store f lommer nede 
på kontinentet, og de ville gjerne ha gjennomført et program her til lands for å se hvordan vi håndterer slike ting –  
hva skjer, hva kan vi gjøre osv. Og de fikk jo da nei. Og da de fremmet det umiddelbart etter f lommen så kom jo pengene 
med en gang – det var HYDRA-programmet. (---) Da satte de i gang med ganske store undersøkelser, og da fikk man inn 
kunnskap som har bygd opp kompetanse senere. Det ble avsluttet i 2002. (58/15)

Vesleofsen satte naturlig nok varige spor i NVEs organisasjon. Det har vært store flommer også etterpå, men 
aldri med sånt preg av panikk og usikkerhet om hvordan man skulle organisere arbeidet og informasjons-
flyten innad og utad. 

Folk og dyr er evakuert, og gården overlatt til de enorme vannmassene.  
Flommen i Glommavassdraget 1995, ved Lauta. Foto: Hallvard Berg/NVE
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Hydrologisk avdeling er preget av en faglig blanding av hydrologer, glasiologer, meteorologer og teknikere/
ingeniører. Tidligere var det også en overvekt av sivilingeniører her, men det har jevnet seg ut med årene. 
Informantene fra Hydrologisk avdeling legger ikke skjul på at de betrakter seg selv – og er blitt betraktet av 
andre i NVE – som en svært autonom del av etaten:

Hydrologisk avdeling er ”en stat i staten”. Hver seksjon er også på en måte en stat i staten, og hver person på seksjonen 
er også ”en stat i staten”.  Og det sa jeg til og med på et møte en gang, jeg hadde vært der i 25 år – det var tre av oss, og 
så skulle jeg holde en tale på vegne av oss. Og da var Diesen også til stede, og seksjonslederen og avdelingsdirektøren. Da 
sa jeg at det er en ting jeg savner; at seksjonen skal være en enhet, ikke 20 forskjellige seksjoner – vi var 20 på seksjonen. 
Det er mange individualister på avdelingen, men det gjelder også for NVE generelt. (19/07)

Og det som forundret meg veldig da jeg kom hit, var at det var et sånt statlig kontor midt inne i Oslo med en sånn voldsom 
samling med originaler. Det hadde jeg ikke truffet på noen av de andre jobbene, men her var det skikkelige originaler av 
mange typer. (10/07)

Men det var også folk fra f. eks. Forbygningsavdelingen som satte pris på et arbeidslag med litt ”løsere snipp”:
 

Så vi hadde veldig mye med dem å gjøre, og det er en solid og stø gjeng, ja. Jeg tror de er veldig glad i det de driver med, 
på en måte, hydrologene – de har en slags intern sjargong som binder dem sammen, av og til, så de gjør det veldig fint. 
(31/07)

7. Hydrologisk avdeling – ”mange stater i  
     staten”

Er det sedimentprøver som er under mikroskopet? – Brekontorets laboratorium 1972. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Mange har likevel jobbet ganske stasjonært ved skrivebordet med behandling av måledata fra loggere i elver 
og notater fra breer, og de begynte tidlig å bruke edb (elektrisk databehandling), som det het den gangen. 
 Prosessering av dataene, som var et fryktelig puslearbeid, ble dermed gradvis adskillig lettere med  utviklingen 
av programvare og større dyktighet på feltet. Dette skinner gjennom i mange av samtalene med avdelingens 
folk.

En ”vanlig” hydrolog har et stasjonsnett som han skal skjøtte. Det er målestasjoner, og han skal jo sørge for at de 
 stasjonene produserer riktige data. Og han skal jo skaffe noen tall selv, og, for han skal gjøre vannføringsmålinger. (27/07)

Vannføringsmålinger har alltid vært min hovedoppgave; mange år med felthydrologi og masse bremålinger. Så i tillegg 
ble det mer og mer analyser og ting og flomvarsling og sånn. Ute- og-inne-arbeid – det var målet med å bli hydrolog; 
å være mest mulig ute i naturen og fjellet. (49/14)

Det som har vært hovedsaken for de fleste, er det varierende arbeidet. En nyutdannet ingeniør som begynte i 
etaten 18. mai 1965, kunne for eksempel tenke sånn:

Jeg ville finne en jobb med god veksling mellom arbeidsoppgavene, og det fant jeg i NVE med jobbing ute/inne. Jeg var 
med på oppbyggingsfasen for det automatiske målenettet. Før var det en som leste av målingene hver dag og skrev ned i 
en bok. Nå ble det en overgang til skrivende loggere (limnigrafer) som skrev av døgnkontinuerlig eller pr time og sendte 
data til Oslo. Tromlene i loggerne måtte byttes ut regelmessig, og det var startoppgaver. (37/09)

Tegneren utfører orderen ”på direkten” – Ved tegnebordet, NVEs hovedkontor 1969. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Her føles nok strømmen i elven godt gjennom vadebuksen. – Visa, Romsdal 1974. Foto: Nils Haakensen/NVE
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Glasiologenes oppgave er blant annet å holde rede på breenes massebalanse, altså minking (ablasjon) og 
vekst (akkumulasjon) gjennom årene. Tilvekstsesongen regnes fra 1. oktober til 30. april, mens de øvrige fem 
månedene er smeltesesongen. Ved å sette staker ned på breen før tilveksten starter og måle snøhøyden på 
disse på ettervinteren, finner man tilveksten. Så balanseres dette mot den snøsmeltningen som skjer løpet 
av  sommeren. Snømengden omgjøres til vannekvivalenter ved å ta målinger av snøens tetthet, og som et 
 supplement til stakemålingene graves snitt i snøen ned til forrige sesongs sommeroverflate.10 Regnskapet 
gjøres opp hvert år i NVEs brerapporter, og forteller således også historien om klimaendringer.

Det virker fra intervjuene som om det ikke ligger voldsomme faglig eierskap til enkeltoppgavene.  Teknikere/
ingeniører og realfagskandidater innenfor andre disipliner har jobbet mye på breene med samme type 
 oppgaver som de som er utdannet glasiologer. Alle har de bidratt til å undersøke vannforekomster fra  vassdrag 
og bre for eventuelle nye kraftanlegg.

Det var mest å gjøre når vi drev med det vi kaller applikasjonsmåling, det er altså gjerne i slutten av april og begynnelsen 
av mai. Da skal vi måle på breene hvor mye snø det er kommet igjennom vinteren, altså når det er mest snø før de begynte 
å smelte. Og det var jo omfattende målinger, og det tok sin tid. Så det var aldri snakk om å planlegge noe annet på den 
tiden, for da måtte vi være forberedt på at da var vi i vei. Det nyttet ikke å planlegge å dra på ferie i den tiden, det var 
ingen som tenkte det en gang, for da var de opptatt, da. (---) Det var jo arbeid hele året, da, vi var jo i vei og forlenget disse 
stakene våre i løpet av vinteren, men det var forholdsvis korte turer. Og det klarte vi jo ikke alltid (pga. værforholdene). 
(27/07)

10 Nesje, Atle 1995: Brelære. Høyskoleforlaget, Kristiansand, s 19.

Posisjonering av målestaker på Nigardsbreen 1995. Foto: Hallgeir Elvehøy/NVE
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På kontoret satt sekretærene med regnskaps- og oppsummeringsoppgaver:

Ingeniører og teknikere reiste landet rundt og målte vannføringer både ved høy og lav vannstand, og det ble utarbeidet 
tabeller der vannstanden tilsvarte vannføring. Observatører sendte hver måned inn lister over vannstand. Etter hvert ble 
det satt opp limnigrafer; automatiske vannstandsmålere. Min oppgave var bl.a. å kode om vannstander til vannføring, 
og etterpå summere dette til femdagerssummer som det senere ble laget summasjonskurve av. Maskinen, Borroughs, var 
et forferdelig treskeverk. Det var også Fasit regnemaskin. Den kunne alle fire regnearter og bråkte bestialsk, i all fall den 
elektriske. Det var så forferdelig støy på de maskinene, det hadde vel ikke gått i dag. Jeg satte inn A4-ark på tvers, og så 
laget jeg sum for hver femte dag fordi det skulle tegnes inn i kurvene etterpå. Fasiten var en stor ting, men jeg husker godt 
at alle ingeniørene brukte regnestav. Jeg hadde også en liten regnestav, og jeg syntes jeg kunne få sånn omtrent det jeg 
skulle ha på den, men de var jo kløppere i å bruke den, da, og de hadde tabeller og sånn til å slå opp i, og i dag bruker 
man jo ikke noe av det mer. (28/07)

Det var et ganske stort ansvar å håndtere disse dataene, og det var ikke alltid et IT-system i utvikling spilte på 
lag med kontordamene. Sitatet gir flashback til egne opplevelser i datamaskinens barndom:

Men det var en gang jeg var veldig ulykkelig, og det var at jeg hadde samlet data en hel måned, det var på hydrologen, 
og så skulle det overføres på datamaskinen, og så hadde jeg ikke nok plass på disken, og så gikk det tregere og tregere, og 
så gikk det bare i tull. Og så mistet jeg en måneds arbeid. Da mistet jeg søvn – jeg lå hjemme og tenkte på hvordan jeg 
skulle makte å få inn igjen alle de dataene og få dem inn på nytt. Og ting begynte å haste og greier vet du, for en skal ha 
ut regninger. Da ble jeg søvnløs. Etter hvert gikk det jo, men – ikke noe morsomt. (28/07)

Tolkning av data fra limnigraf – Fra EDB ”Brukerrom”. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Hydrologene er av dem som reiste mest i NVE, og arbeidet var preget av den vekslingen av inne og ute som 
informantene sier at de gikk etter når de søkte jobben. En av dem peker på at dette var enkelt nok for ham 
som var alene, men at det ikke alltid var så lett for dem som hadde familie. ”Jeg hadde ett år 171 reisedøgn”, 
sier han. (27/07) Det var også en som fortalte at han en gang var i Finnmark i to måneder:  

Jeg fikk i oppdrag der å bygge en måledam, men det skulle skje så naturlig og så fint at jeg skulle ikke bruke  entreprenører. 
Jeg skulle bruke arbeidsfolk fra stedet – samer, midt på vidda, og da kan du tro at det tok tid. (---) Så da ble jeg borte i 
nesten to måneder, så jeg ble nesten kalt tilbake. Så det er nesten ingen som har hatt så lang reise før, altså, to måneder. 
(21/07)

125 døgn var rekord. Arbeidsreisene kunne på det meste vare halvannen måned, særlig vårturer med flom. Jeg var 
alene fra NVE, men hadde med observatører eller leide inn hjelpemann for 2-3 dager. Overnatting skjedde gjerne hos 
 observatører, men også i telt. (37/09)

Jeg hadde da vært gift i en måned og dro avgårde, og dette varte i syv uker. Og kontoret f lyttet i mellomtiden. Det var i 
Høeghbygget i Parkveien, men så flyttet vi i mellomtiden, så da var vi kommet til Meltzers gate. Så da visste jeg ikke hvor 
jeg hadde kontor, og jeg visste ikke hvor jeg hadde kone, for hun hadde også flyttet i mellomtiden. (11/07)

Jeg begynte på Overflatekontoret og likte meg så godt der at jeg aldri vurderte noe annet. (---) Jeg følte ikke at jeg hadde 
behov for mer utdanning enn det jeg hadde. Jeg hadde hatt litt hydrologi på NTH, og så lærte jeg mye på Hydrologisk 
avdeling, bare av å være der. Jeg likte så godt den der kombinasjonen. Det var å holde alle målestasjonene i orden, og 
svare på skriftlige forespørsler som kom inn til kontoret som var litt over det der vanlige og elementære. Og så var det 
tjenestereiser ut til målestasjonene. Den kombinasjonen likte jeg så veldig godt for jeg likte i grunnen litt praktisk arbeid. 
Så jeg klarte aldri å rive meg løs herfra. (10/07) 

Og så var det jo den muligheten – de fikk som jobb av Statskraftverkene å lete etter vann under Bondhusbreen  (Folgefonni). 
I forbindelse med Mauranger kraftverk hadde de kjørt en tunnel under der for å plukke opp vann under breen, men så 
fant vi ikke vannet, så det var en tørrtunnel som lå der lenge. Så i mange år så drev vi med forskjellige  undersøkelser 
under der, og så til slutt så fant vi vannet for dem. Men samtidig fikk jeg også et større forskningsprosjekt med penger fra 
 Forskningsrådet, og samarbeid med amerikanske og norske forskningsinstitusjoner, så vi hadde et to års  forskningsprosjekt 
som gikk der borte på begynnelsen av 80-tallet, som involverte veldig mange. Det var ganske spennende, og som også var 
bakgrunnen for at vi senere fikk til å lage et permanent laboratorium under Engabreen på Svartisen. Det hadde også sitt 
utspring fra det vi hadde gjort på Bondhusbreen. (30/07)

Det kom etter hvert inn noen elementer i arbeidet som kunne gjøre møtene med lokalbefolkningene mer 
følsomme enn tidligere. Heldigvis var det ikke mye hærverk, men det som skjedde var tydelig.

Det kunne være et problem at folk trodde at når det ble måling der, så skulle det bygges ut. De så likesom ikke hensikten 
med å måle hvor mye vann det var hvis det ikke skulle bygges ut, og da kunne det nok bli hærverk. Så hendte det jo at en 
stasjon ble nedbrent, eks, eller skutt på eller gjort hærverk, brutt opp og ødelagt instrument og sånn. Det har ikke vært 
mye av det, men litt var det. Det skyltes nok mye at de trodde at dette var begynnelsen på en utbygging. Dette gjelder hele 
tidsperioden. Folk var redde for utbygging av elvene, særlig de som gikk og fisket – de ville ha det som det var. Det har 
ikke vært mye av det, altså. (10/07)

Det var verre med folk som trodde at nå skulle elven bygges ut, og så brukte skytevåpen og sånt – det har hendt at folk 
har brukt skytevåpen på instrument. (10/07)
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8. På bre i jævla møkkavær
Intervjuene med dem som jobbet mest på breene forteller om en nokså begrenset bruk av meteorologisk 
 terminologi, selv om de både kunne være fullt utdannet i faget eller ha det som støttefag. På breene var det 
 tydeligvis bare to typer vær: fint vær og jævla møkkavær. Det er fra arbeidet på breene den største  dramatikken 
og de beste historiene kommer. De beskriver en seig og utholdende gjeng individualister som hadde et til 
dels meget tungt arbeid – ikke minst kunne det å komme frem til arbeidsstedet på en bre kreve sin mann 
eller kvinne. De måtte også ta mange raske og livsviktige beslutninger i et fysisk miljø som faktisk kunne 
være  livsfarlig. Det er lett å se at de som søkte seg til denne utdannelsen og disse jobbene var vant til å være 
i naturen fra oppveksten, og nettopp ønsket seg et liv og et arbeid ute. På kjøpet tok de mengder av ”jævla 
møkkavær” og farefulle hendelse på strak arm. Arbeidsdagen var sjelden under 10 timer når de var ute i felt. 
”Vi telte ikke timer”.

En av de ”råeste” teknikerne i minnesamlingen var langdistanseløper og norgesmester på 3000 som junior. 
Da han skulle i militæret og det sto i brevet at han skulle reise ”på den for staten billigste måte”, gikk han på 
ski fra Bergen til Gardermoen. Den eneste utdannelsen han kunne tenke seg, var landmåling, for da kunne 
han være ute i felten i fjellet hele året med triangulering. Men dette lot seg etter hvert ikke kombinere med 
familieliv, og så ble det NVE. 

Jo, og så fikk jeg den jobben på Brekontoret. Men det vil jeg si var en veldig spennende jobb, men en veldig tøff jobb, altså. 
Vi skulle aldri komme tilbake, vi, og si at dessverre, det var for dårlig vær, vi fikk ikke gjort jobben. Vi ble til vi hadde 
gjort jobben. (29/07) 

Vi kunne ligge ganske lenge værfast på breene. På Steinmannen (Nigardsbreen) lå vi ganske lenge. Vi (var tre mann som) 
reiste med skifly og ble satt av på forskjellige steder på breen og så kom det plutselig uvær. Og så klarte de ikke å få 
 plukket opp tredjemann, og så visste vi ikke om han hadde fått kommet til hytta eller ikke. Og han hadde nå klart det. 
Da var det altså så uvær at han torde ikke kle av seg engang, han var redd hytta skulle ta av, fortalte han. Det var straks 
på nyåret, jeg lurer på om ikke det var i 71 eller 72. (27/07)

Hustrige værforhold i Jotunheimen,  er dette møkkavær? – Hytte og snøskuter, Gråsubreen 1964. Foto: NVE
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Uværet førte til at han som satt fast på Steinmannen og spilte Yatzy med seg selv, måtte bli der i fem dager. 
Heldigvis var det mat og ovn i hytta, men det fantes ikke kommunikasjonsutstyr. Hver dag forsøkte han å gå 
ned fra breen, og hver dag måtte han snu. Ingen visste om han hadde funnet frem til hytta i orkanen, og han 
fikk ikke gitt beskjed hjemme. Til slutt dro de andre tilbake og gikk opp på breen for å se hva som foregikk, 
men da løyet været og det hele endte godt. Sånn var det før radiotelefonen kom på plass, og lenge før mobil-
telefonen ble tilgjengelig.

Men vi satt jo fast på Ålfoten en gang, da kom de og så etter oss. Det stresset oss ikke, for vi hadde ikke noe sånn tids-
ramme å gå etter. Vi skulle være der til de var ferdige, ikke til neste tidsavtale, så det var ikke noe sånn stressende.  
Vi jobbet jo mye når vi jobbet. Det hendte noen ganger at vi jobbet hele natten for å bli ferdig, altså, ferdig til drittværet 
kom. Vi var veldig selvstendige og alle visste jo hva de skulle gjøre. De målingene innebærer jo at vi skal måle hvor mye 
snø det kommer om vinteren og hvor mye som smelter om sommeren. Det er sånne staker i breen som vi leser av på, og så 
må vi ta noen tetthetsprøver for å se hvor mye vann som er i snøen. Så det visste vi godt, hva vi skulle gjøre, ja. Og så var 
jo ikke skuterne så trygge den gangen, så det ble mye bannskap over de skuterne, ja. Vi kjørte selv, de sto oppå der, men 
vi måtte gå opp og ned. (27/07)

Proviant måtte vi bære med oss, og så var det alltid litt sånn reserveproviant der (på hyttene). ”Best før” var gått ut for 
lenge siden, men det var aldri noen historier om noen som ble dårlige av maten, så vidt jeg vet om. Vi hadde jo noen 
sånne hermetikkbokser av forskjellig slag. (---) Og så var det en episode som jeg husker: Vi var der oppe om høsten, og så 
satt vi der inne i den hytta, og antagelig så spilte vi noe Yatzy da, det var noe vi mistet på gulvet, i hvert fall. Så bøyde 
jeg meg ned for å lete etter det og gikk under senga, og der fikk jeg se et sånt pølsespann – sånne knakkpølser i tre liters 
pølsespann. Og det så ut som en fotball. Og så tenkte jeg at her er en bombe – den må vi se å få ut, så jeg bare hev den ut 
gjennom døren. Og idet den tok bakken, så smalt det, også var det pølser over alt. Så der var det noe som var under trykk, 
altså – det hadde ikke vært noe fint om den hadde gått av under senga! (27/07)

Det kunne være mye gravearbeid i snøkavet før den egentlige jobben kunne gjøres. – Hytte ved Høgtuvbreen 1973. 
Foto: Lars Evan Pettersson
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Jeg hadde ikke noe fast geografisk område, vi fôr over hele landet. Det var fra Finnmark og Skjomen i nord til Folgefonni 
i syd, Hardangerjøkulen og Ålfotbreen, og. Og det var jo veldig spennende å komme på forskjellige steder, det er utrolig 
forskjelligartet. Det er jo det i Norge, da. Du har på Ålfotbreen – vi kom dit, da, og det var 10 meter snø et år – ikke så 
uvanlig med 8-10 meter snø på Ålfotbreen, altså. Og det er en bre der toppen ligger bare 1300 moh. Så mye av  årsnedbøren 
kommer som vann. Så det sier jo litt om de enorme nedbørmengdene der borte i Ålfoten. Et år kom vi der, da, det var 
etter at jeg hadde sluttet, men så var jeg ofte med dem likevel. Så kom vi opp, og alle steder hvor det er sånne breer må 
de der hyttene plasseres oppe på de høyeste knausene for å ikke snø ned. Og her kommer vi opp og kjenner oss ikke igjen, 
skjønte jo at det var enormt med snø, men – ingen hytte i området! Og den lå på en høy sånn knaus. Og vi rekte rundt 
der og lette, og til slutt fikk vi øye på et piperør nede i en sånn – det danner seg jo sånne virvler rundt hytta helt til 
snømengden  kommer over taknivå, da slutter de virvelgreiene. (---) Så vi kom akkurat i siste liten, og så fikk vi gravet oss 
ned til hytta. Men garasjen var jo borte, og vi begynte å regne ut hvor var den i forhold til hytta. Jo, til slutt fant vi den 
med – vi hadde sånne sonder, da; der var det bare fire meter snø, men ellers var det seks meter da, så fant vi ut at da må 
garasjen ligge der. Så begynte vi å grave da, og altså; fire meter med snø over taket og så skulle vi ned til terskelen og få ut 
en snøskuter, så da holdt vi på å måke i tre dager der før vi kunne få ut skuteren. Og så var alt som var av målestaker på 
breen bøyd ned eller knekt, i hvert fall borte. Så vi hadde ingen ting å holde oss til, og vi måtte prøve om vi kunne kjenne 
 sommeroverflaten fra året før, for den pleier å være hard hvis det er en god sommer. Men det hadde det jo ikke vært året 
før, så vi måtte grave oss ned, da, de ti meterne. Vi holdt på en uke og måkte og måkte og måkte – forferdelig møkkajobb 
altså når det er dårlig vær. Og dårlige måleresultater blir jo også da, for det er så mye usikkerhet. (---) Så kommer vi til 
Gråsubreen, den østligste breen borte ved Glittertind, og der var det en meter, ofte under, mellom en halv og halvannen 
meter snø. (---) Så forskjellig kunne det være med noen mils avstand, altså. Man fant jo ut det etter hvert, at det absolutt 
nedbørrikeste sted i Europa, det er jo Ålfotbreen. (29/07)

Jeg husker godt den første turen på Nigardsbreen. (---) Det var da vi lå i telt. Vi hadde hvert vårt telt; vi hadde fire telt, et 
kjøkkentelt og så var det den ene observatøren og han fra bygda hadde ett telt sammen, så hadde jeg et telt og så hadde 
han sistemann et telt. Og det var nok en lur løsning. Man skulle tross alt være der oppe i lange tider. Først var vi to uker 
nede i dalen og ventet på et helikopter som skulle ha kommet etter noen få dager. Så var vi til sammen fire uker oppe på 
breen. Det var ikke meningen at vi skulle være så lenge, men det var fryktelig dårlig vær i begynnelsen da vi kom opp, 
sånn at vi måtte forlenge. Det var å overleve; skuffe snø og tørke tøy, og… - sånt tar tid i telt. (09/07)

Diplom-is passer i fint vær!  – Feltarbeid Nigardsbreen 1962. Foto: Randi Pytte/NVE
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Det var rart det ikke var f lere ulykker så lite som folk visste om oss. Hvis noe hadde skjedd kunne det gått f lere dager. 
Dette tror jeg ingen tenkte på, ikke jeg i hvert fall. Det eneste stedet vi dro alene, var på Gråsubreen oppe i Jotunheimen, 
men der er det ikke noen sprekker. Der har jeg vært alene f lere ganger. En har opplevd mye rart, og det er vel det som 
gjorde det så artig. Du kan si at tjenestereiser der hvor ikke alt gikk etter programmet, var de mest artige, for da hendte 
det noe. Og jeg vil vel ikke si tøff jobb, det er ikke riktig å si, men hvis du var redd for å fryse på fingrene eller bli bløt 
på bena, da passet det ikke. Og hvis du var så prippen at du hadde krav om å dusje hver dag, så passet det heller ikke.  
Men jeg vil ikke si at det var noen spesielt tøff jobb. Du måtte være vant til å være ute, du måtte lære å kle deg, det måtte 
du jo selvfølgelig. (27/07)

Alle har gått gjennom! Og det tror jeg nok. I dag er jo sikkerhetsrutinene adskillig mer spesifisert. Den gangen hadde 
du ikke noe spesielt, ikke annet enn at når Iskontoret jobbet, skulle de vel helst bruke tau. Men de var jo alene og  
hadde med folk, da. Det gikk bra med meg helt til en gang oppe ved Vindøla, som er sideelv til Surnaelven. Da var det en 
 kraftverksdam, og så var det sånt lite reservoar på oppsiden, ganske lite, bare et inntaksmagasin. Og så var det vel på 
oppsiden av det vi målte, så der hadde vi gjort noen målinger og gikk tilbake i sporene våre og plutselig så – og da var 
det is – og plutselig sa det plopp og der var jeg gjennom. Men maskinisten var med og var den som kunne hjelpe, da.  
Og det som var problemet, var jo at det var bitende kaldt der. Det var ikke noen fare, bortsett fra at stedet ikke var vel 
valgt, da, for nedenfor var det jo foss, det var jo den høydeforskjellen kraftverket brukte. Nei da, det gikk bra, jeg ble jo 
skikkelig våt, men bortsett fra det - jeg ble ikke syk. (11/07)

Hydrolog gjør dristige målinger, ved Kongsberg 1954. Foto: Edvigs Kanavin/NVE



På bre i jævla møkkavær  | 47

Den mest dramatiske historien som ble fortalt, er den om fallet i bresprekken. Denne har nesten utviklet 
seg til en vandrehistorie i NVE og særlig på Hydrologisk avdeling, og ble gitt i flere forskjellige versjoner i 
 intervjuene. Her får han som falt ned selv berette:

Da dette skjedde, hadde vi målt på Nigardsbreen, og antakelig hadde vi gått breen bort (fra Sota sæter) til Nigardsbreen, 
og det er jo et par dagsturer, og drev og målte der, og så skulle vi tilbake igjen til Skjåk. Og det var f lott vær og vi dro 
avgårde, og det siste jeg husker var at vi var oppe på Lodalskåpa, høyeste punkt på Jostedalsbreen. Og jeg husker at jeg 
spente på meg skiene der og de andre kan jo fortelle hva som skjedde, da, men jeg begynte å skli nedover, og han andre 
teknikeren skled først. Og jeg syntes det satt litt i snøen sånn, men jeg kom rett bak, og – bare forsvant. Det lå snø over. 
Det var vinterlig enda, det var i slutten av april, og når det er vinter og tørr snø, så ser du ikke disse sprekkene. Det var 
fin sol og, men helt slett. Om sommeren når snøen blir våt og sånn, så kan du se på snøen hvor sprekkene er, når det er 
siktbart, da. Så sånn sett - og så var det en god snøvinter, så vi tenkte at her var det ikke noe problem. Vi hadde drevet 
på lenge rundt omkring på breene. Men det er et stygt område, nedover Småttene der, der bør man jo alltid gå i bretau, 
men det gjorde altså ikke vi. Og jeg hadde tauet i sekken. Så plutselig forsvant jeg med et stygt skrik, sa de. De hadde jo 
ikke – de sto jo der oppe og de prøvde å rope, og, de klarte ikke å se ned en gang, så langt – 35 m – det er så dypt så det 
er aldri noen som har overlevd et fall så dypt i en bresprekk, altså. Og så tenkte de – herregud hva skal vi gjøre, nei, vi får 
f ly til bygds. Og han ene var jo jævla god på ski, det er han jo enda, og han fløy avgårde og han andremann fikk nå bare 
finne veien selv ved å følge sporene. Bortover lia, for det var raskeste veien til Jostedalen. Og så raserte han lia nedover, 
rett ned, og ringte og ringte og fikk tak i – nærmeste helikopter sto på Lesja. Og så regnet de med at det var vanskelig å 
klare det før mørkets frembrudd, at han (piloten) kom frem dit, men i hvert fall gjorde de klart alt – det var seks jostedøler 
og masse tauverk og, sa de. Og så kom helikopteret, og da var det sånn på grensen skumring, og de har jo strenge regler 
for hva de kan gjøre og ikke gjøre, de der f lyverne. Men jeg kjente han der, (---), og han måtte prøve. Og så fløy de opp, og 
kom dit og sa ”her er det”, da var det sånn at han (piloten) kunne ikke slippe seg nedpå, og ikke kunne de se hvor det var 
sprekk og ikke sprekk, og et helikopter ville jo bare gått rett igjennom. Så da måtte de på et sted som de mente at det var 
sikkert, og så hoppet de ned, de seks jostedøler og alt tauverket og alt sammen. Da var det gått åtte timer, men jeg hadde 
ikke registrert noe av de åtte timene. Jeg hadde så store hodeskader at det… og var så groggy at jeg bare hadde sovet. 
Men jeg våknet av det at jeg hørte dur, og så kom det ned tau, da vet du, og jeg begynte å tulle med det, men… I en 
sånn sprekk som gikk så langt utover, når tauet blir hevet ned der sånn, så skjærer tauet seg innover i snøen når det blir 
 belastet, og så blir det forferdelig tungt. Så jeg tenkte, herregud, det der går jo ikke an. Så jeg hengte på en ryggsekk for 
jeg kunne ikke snakke, jeg var helt…  Så dro de på en sekk som var en 6-8 kilo, og så sto de seks mann der oppe og: ”du 
må hive av deg sekken, det blir for tungt!” Og da var det bare sekken.  Da forsto jeg ikke hva vi skulle gjøre. Men så hadde 
vi en sånn liten - alle måleresultatene fra vårens målinger hadde vi i en sånn bærepose, Tor Bakkens Eftf. i Jostedalen.  
Så hektet jeg bare den på tauet, og de dro, og – ”nå går det fint, ja,” og så kom det opp en liten plastpose. Men da skjønte 
de at det – det var rart det der, men jeg skal ikke kritisere noen – for da kom det ned to tau. De hadde nok tau til det. Så 
jeg kunne binde ett tau rundt hver fot – det er jo det som er systemet med sånn redning fra bresprekk. Ett tau rundt hver 
fot, og det går opp her sånn, og så slynge rundt livet inn under der og så opp. Og så sto de og dro i begge tau annen hver 
gang, og da ble det litt som å gå opp en trapp. Det tauet som ikke var belastet var det greit å dra opp, så da kom jeg greit 
opp. Men da var jeg så tilsmurt med blod og svainhai (slim?) og så altså så jævlig ut, at det var f lere stykker som spydde 
med en gang jeg kom opp. Det er på en måte jævli å si det, men jeg hadde ikke noen smerter. Kjevene mine f. eks, var knekt, 
underkjeven hang og slang, hadde ikke noen smerter, altså, hadde slitt av noen nerver, og, da. (29/07)

Denne forferdelige historien endte godt til slutt. Informanten måtte gjennom en periode med sammensydd 
kjeve og inntak av flytende føde, og har fremdeles en del ståltråd inne i den delen av hodet. I tillegg hadde 
han andre skader og var generelt skamslått. Ellers er det nok både forsiktighet og flaks som har gjort at ikke 
flere av brefolket i NVE har havnet i et tilsvarende uføre.
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Utstyret

Det var begrenset hva slags utstyr som ble utlevert til feltarbeiderne, men noen verktøy trengte de jo.  
Som nevnt tidligere befant seg mye av det de trengte på breene og langs vassdragene i hyttene og 
 målestasjonene, men det var langt flere målestasjoner enn hydrologer, så da ble det mer økonomisk å dele ut 
flygler ( vannhastighetsmålere) enn å stasjonere dem. 

Utstyret kunne ikke stå på de forskjellige stasjonene. Det var så mye utstyr; du hadde nivellerkikkert, du hadde flygel, 
og så mange flygler fantes jo ikke. Og du hadde sånn hakke; isbile eller isøks. Så det ble etter hvert betraktelig mye som 
måtte tas med. (11/07)

Jeg fikk utdelt en regnestav, en feltjakke, en sovepost og en flygel (strømmåler) med stenger og en vaier, det var utstyret. 
(16/07)

Det jeg fikk utlevert da jeg begynte, var en vadebukse, et «f lygel», (areal x vannføring= hastighet – han forteller om 
 vannføringsmålinger), en skala (målestav), nivellerkikkert med stativ og noe forskjellig annet. (10/07) 

Det var i grunnen ganske lett utstyr, det som vi brukte. På våren så var det å måle bretilveksten i løpet av akkumulasjons-
sesongen, (---) så drev vi og reiste rundt med – så hadde vi sånne sonder, da, og brekart med profiler. (---) Og som regel 
kjente vi denne sommeroverflaten når vi stakk ned sonden. (---) Det var hele fjorårssommerens tining som hadde laget et 
kraftig islag. Det var det normale. (29/07)

I NVEs gjenstandssamling finnes et stort utvalg av flygler, her av type Ott C31, under vann.  
Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Noen steder, som på Ålfotbreen og rundt de høyeste breene på 2000 m, hvor det ofte kommer nysnø i juli og 
august, måtte de grave seg ned til sommeroverflaten. I tillegg hadde de kjernebor så de kunne ta opp kjerner 
og undersøke dem for eventuelle tynne lag av blomsterstøv og møkk. Så det var det om våren. 

Og så senere på sommeren; da jeg begynte, da, og siden jeg var landmåler og kunne – de visste så lite om brebevegelsene, 
hvor fort breene beveget seg og sånn, og det var de veldig interessert i. Så da begynte jeg å sette ut sånne triggpunkter 
som er knyttet til NGOs nasjonale nett, og disse fastpunktene, da, kunne jeg dra til et par ganger om året og sikte til de 
stakene de hadde oppe på breen. Og så kunne vi regne ut; Hvor fort går den? Hvor langt har den gått på tre måneder, 
da? Så fant vi ut brebevegelsen. Etter hvert så fikk jeg jo kartlagt det på alle de målebreene våre, hvor fort de beveget seg 
og sånn. Så det jobbet jeg spesielt med. Og da hadde jeg en veldig lett liten teodolitt og et stativ, det var det, så jeg hadde 
ikke voldsomt mye å bære da heller. (---) Om høsten hadde vi med oss boreutstyr til å bore ned staker, for da var de i ferd 
med å tine frem, så da boret vi dem lengre ned, sånn at de sto godt over vinteren. Så da var det litt boreutstyr, men mest 
mulig sørget vi for å ha utstyr på disse hyttene. (29/07) 

Sånt boreutstyr og sånt, det var det på alle breene, så det dro vi ikke med oss. Men det ble jo en del bæring, da, og  unntaksvis 
kunne vi kjøre bil. Men det som var noe forferdelig plunder å dra på, det var om sommeren; disse skiene fulle av klister 
som griste til alt og alle. Jeg husker da det kom sånne plastski, smørefrie ski, sånne glimmerski, de var jo  fantastisk, for 
da slapp vi det klinet. Klister er noe forferdelig søl! Så det var en utrolig forbedring. Avdelingen kjøpte ski, men det var det 
eneste vi fikk, og, ikke noen klær eller noe. Vi hadde noe som het høyfjellstillegg, det var gradert: Det var over 1000 m og 
over 1500 m, 700 og 1200 m i Nord-Norge. Det var noen kroner – en 60-70 kroner dagen – og det skulle egentlig være som 
en kompensasjon for at du måtte ha litt ekstra utstyr til en sånn jobb.11 Vi brukte vanlig skiutstyr, fjellanorakk og skisko 
evt. fjellsko. Vi frøs ikke på buene, det var propan som vi varmet opp med, og vi hadde jo sovepose. Så der frøs vi ikke.   
Jeg kan aldri huske at det var noe problem. (27/07)

11  Hallgeir Elverhøy opplyser at ”Høgfjellstillegget vart borte då den lokale feltarbeidsavtalen vart skrinlagt, og vi gikk 
over til Statens reiseregulativ – ein gong for lenge, lenge sidan.” (e-post 18.04.16) Dette skjedde trolig like etter 2001.

Boring av iskjerne, Jotunheimen 1961. Foto: NVE Snømåleutstyr. Foto: Henrik Svedahl/NVE
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Hyttene 

Det var slik at på Folgefonna så ble det satt opp et hus på Holmaskjer, der vi hadde base for den undersøkelsen jeg fikk 
ansvaret for. Og det var det folk fra Odda som satte opp, og vi hadde vel bestilt hytta sånn ferdig, da. Så den ble tatt opp 
med helikopter og så satte de opp den, og så ble det satt opp et lite innsmett, en mye enklere bu, på den andre siden av 
breen, for det var jo veldig mye uvær der, da, så hvis det var om å gjøre, så hadde vi nå et innsmett i den hvis det ble 
væromslag så vi ikke kunne gå tilbake igjen. (09/07)

Hyttene måtte være kraftig bardunert, da gikk det bra - ellers forvant de rett og slett i storm og orkan. 

For de der hyttene som sto på de høyeste knausene – hvordan det begynte å riste der, de sto og hoppet i bardunene og 
orkanen raste, men disse klevene hang og dinglet oppe i dagen. De forsvant aldri. Det var en hytte oppi Svartis-området 
som forsvant en gang. Jeg vet ikke hvor godt den var bardunert.  Også på de der hyttene som var konstruert av NN, de sto 
jævli godt. Men så skulle jo Statskraftverkene gjøre de enda litt bedre, oppå – vi kaller det Tåkeheimen, da (på vestsiden 
av Svartisen12). Vi hadde en hytte nede i lia nedenfor Svartisen som het Gufsemoen – det er (en av teknikerne) som har 
laget de f lotte navnene, men nei da, der skulle Statskraftverkene lage – så der oppe på Tåkeheimen da, plasserte de en 
skikkelig sånn dobbel moelvenbrakke med separat soverom og luksus. Og så slo de syv barduner over taket og boltet 10 
cm. Da de kom opp en vår da, så hadde fem av de syv bardunene røket, og hele hytten hadde snudd seg og sto mot en stor 
steinblokk på kanten der – var på vei til Glomfjord, men den ble stoppet. Så de vindkreftene der, de er ufattelige, altså. 
De der firetomsfir’ – disse trigonometriske signalene på topper rundt Svartisen, de var altså firetomsfir’, og innmurt 
i varder, gjerne, eller bardunert – de f leste var knekt av. De hadde en vindmåler på den der taubanen nedenfor breen 
der når Statskraftverkene begynte å bygge ut der og hadde tunneltverrslag i 700 m høyde – der hadde den vært oppe i  
70 m/s et par ganger, den der. Det er så enormt som to ganger orkans styrke og som de kraftigste syklonene borte  
i  Karibien, altså, og til slutt så tok han jo kvelden, den der. Men det skjedde ting sånn at bukkene på den der taubanen 
ble forvridd og - . Jeg vet ikke om noen steder – jeg har ikke vært noen steder der det har vært sånne vindkrefter som der 
oppe rundt Svartisen, altså. (29/07)

Det var ikke mye å fordrive tiden med der opp. Det var spesielt der hvor vi hadde mange dagers arbeid, på de store  breene 
sånn som på Nigardsbreen, der var jo jeg mest, og der var det jo noe smusslitteratur og sånn da, men da vi hadde leste 
de og spilt kort, og jeg synes det er kjedelig å spille kort, og nesten kjedeligere enn ikke å gjøre noe. Og Ludo var en av 
 teknikerne så glad i, men en gang de kom der var Ludoen pinadø borte og han var helt fortvilet, for det var bare møkka-
vær. Og han satt og konstruerte en lommeludo som de også kunne ha med ut på breen, så kunne de spille ludo der, og! Og 
jeg hadde den evnen som irriterte de andre; jeg kunne bare sove og sove, og likevel sove godt om natten.” Herregud, som 
du sover,” sa de da, mens noen kjedet seg så innmari at de prøvde å finne på ett eller annet å gjøre ute – se på skuteren, 
og, bare for å ha noe å pusle med. Og det var jo mye vi kunne gjøre med service med skuteren, og av og til var den så 
 gjenstridig, at. Jeg husker en gang vi hadde en skuter og vi fikk ikke liv i den. Da vi hadde drevet på og skrudd og mekket 
i f lere dager så ringte vi til forhandleren (---) – han var fast når det gjaldt skutere – ute i Bærum og spanderte f ly på ham 
opp til Nigardsbreen. Så kommer han inn i garasjen, du, og tar ett drag i startsnoren, så starter den! Da var vi lange i 
masken, men ett eller annet hadde det vært. Den var blitt altfor ”sur”, den hadde fått for mye bensin, mente han, og så 
går det en stund, så fordamper den, og så hadde han kommet til akkurat rette tidspunktet. Da startet den med en gang. 
(29/07)

”Og alltid skjer det noe, se på Brekontoret”; det var jo et ordtak de hadde. Og det kunne være temmelig 
 dramatisk på disse små hyttene. En glasiolog forteller fra en sommer på Vetledalsbreen hvor nesten alt gikk 
galt de to første ukene: 

Jeg kom opp der alene først på sommeren 70, og kom opp til den nedre hytta. Så var døren revet av og alt inventaret lå 
strødd omkring dels utenfor hytta. Antakelig hadde det vært vindvær eller skred om vinteren som hadde flyttet litt på 
hytta, knust døra, og så hadde vært dyr som hadde vært der. Så de første dagene, da, gikk til å bygge opp hytta igjen, 
rydde og reparere og greier. (30/07)

De påfølgende dagene inntraff flere alvorlige sykdomstilfeller på rad, med motvillig lokal lege, helikoptre 
som ikke kunne lande pga. møkkavær, operasjon både på sykehus og inne i en gisten trekanthytte, kraftig 
 forgiftning osv. Men alt gikk bra, og det roet seg. Resten av sommeren forløp normalt med gode  arbeidsforhold.

12 DNT-hytta Tåkeheimen ble f.eks. kåret til Norges mest utilgjengelige i 2014.
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Trekantbuene – ”treteltene” – kunne greit flyttes med helikopter, men var kraftig  
bardunert der de var plassert på de minst snørike knausene. Foto: NVE
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Høydeskrekk er ikke noe tema her – Bygging av kraftledning Ulla-Førre utbyggingen 1979.  
Foto: Knut Svendheim/NVE
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9. De som bygget landet
Hvilke elementer løftet kraftutbyggingen til å bli grunnlaget for Norges velstand, rett etter at landet hadde 
gjennomlevet fem års okkupasjon? Det var selvsagt politikken, kompetansen, interessen, planene og  pengene, 
men det var også en anselig gjeng med anleggsfolk som reiste Norge rundt og bygde tunneler, dammer, 
 kraftstasjoner og linjer til å føre energien hjem til hver enkelt. Og det var veldig mange unge folk som kom 
rett fra lesesalen med entusiasme og pågangsmot. Uten dem hadde dette krafttaket rett og slett vært umulig.

Jeg mener det var en spesiell situasjon for dem som ble uteksaminert like etter 2.verdenskrig, fordi det på denne tiden var 
så stor etterspørsel etter ingeniører samtidig som tilgangen var liten. Derfor fikk nyutdannede ingeniører stort ansvar, 
ofte kunne det være én ingeniør på et stort anlegg med 300 mann. Jeg jobbet en stund som anleggsingeniør før jeg begynte 
på kontor. Det var stor forskjell på å jobbe ”ute” og ”inne”. Forskjellen gikk først og fremst ut på at utearbeidet ga synlige 
resultater, mens arbeidstiden inn ofte ble ”spist opp” av byråkratisk jobbing.  (---)  I ettertid har jeg tenkt mange ganger at 
den var utrolig, den momentane spredningen av virksomhet. For det er ikke til å legge skjul på at vi som gikk ut etter fire 
år i Trondheim, vi var jo ganske ukyndige, da, vi hadde jo ingen erfaring i produksjonen bak oss, bare skolen. Og du måtte 
gå rett inn i produksjonslinjen når du var ferdig. Og jeg har tenkt mye på ham som var administrerende på  Jernverket 
under utbyggingen og hans nærmeste to-tre  - at de torde! For de måtte jo slippe oss «barna» løs på store oppgaver;  
ut i felten, lede arbeidet. Denne generasjonen er enig om at vi hadde fantastiske muligheter, for sandkassen sto vid 
åpen – du kunne gå ut og leke med en gang du var ferdig! At det gikk! For den praktiske kompetansen var bitte liten  
– teorien var ikke verst, men den praktiske kompetansen, den manglet. Vi hadde praksis mens vi gikk på NTH, men det 
var igjen det at – det man så, det var begrenset, det også. Du vet, et par sommermåneder … ja, noe er bedre enn ingenting, 
men det var ikke det store.  (17/07) 

Tonen er svært positiv og det er et betydelig innslag av nostalgi når informantene snakker om de store 
 anleggene og livet på brakkeleirene og i funksjonærområdene. Det er kanskje ikke så rart – de som ikke klarte 
dette tøffe arbeidslivet, delvis langt oppe og inne i fjellet, holdt seg nok unna. 

Dette er et av de få bildene vi har av en uberørt foss som snart skal legges i rør – tunnelinnslaget er klart! 
Reinforsen kraftverk, Rana under bygging, 1924. Foto: Olav Skjørten/NVE
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I 1950-60-årene foregikk den største kraftutbyggingen i landets historie. Det var hovedsakelig NVE-Statskraft-
verkene som sto for utbyggingen, og det er flere som har understreket at staten ønsket å ha hånd om dette 
selv. ”Det var jo en formastelig tanke i Vassdragsvesenet at noen andre enn dem selv skulle bygge – det kom 
 senere.” (12/07) Sakte, men sikkert økte også innslaget av de store norske konsulent- og  entreprenørselskapene. 
I minnematerialet vårt er det Høyer-Ellefsen, Eeg-Henriksen, Selmer, Ingeniør A.B.Berdal, Astrup-Aubert og 
Thor Furuholmen som er nevnt oftest av entreprenørene.  En informant peker på at Berdal, i tillegg til Fredrik 
Vogt13 trolig var den som hadde mest kunnskap om vannkraftutbygging i landet.14

Det kan høres rart ut, kanskje, men som statsansatte så hadde vi egentlig store muligheter – det var svære oppgaver, 
dette her; svære beløp som ble brukt, svære ressurser som ble satt inn, og dette hadde vi rimelig frie hender til, fordi vi var 
 ganske få, dette måtte løses, store oppgaver, så det var ansvarsfulle, store samfunnsoppgaver, og det ble utvist stor tillit 
til oss som ingeniører. Vi var veldig få, bare 10-12 stykker på anleggskontoret. Vi var selvfølgelig attraktiv arbeidskraft 
ute blant entreprenørene også, men jeg tenkte ikke så mye på det. Oppgavene var store og interessante, du skulle lete 
lenge etter å få noe liknende, men lønnsbetingelsene var ikke de aller beste. Det var en del som gikk over til private. (---)
Men det er forbløffende hvis man tenker på hvor mange av oss som ikke har hatt noen annen arbeidsplass enn NVE og 
 Statskraftverkene etter at vi gikk ut fra NTH, vi har vært der hele vårt liv. Og en grunn må det være – ikke bare treghet. 
(15/07)

13  Fredrik Vogt (1892-1971) var professor ved NTH og tok den første doktorgraden der. Han var generaldirektør i NVE 
1947–60, Han var en internasjonalt kjent ingeniør innen vannkraftutbygging med mange store oppdrag. Utgav en 
rekke vitenskapelige arbeider som særlig behandler grenseområdene mellom mekanikk og vannkraftutbygging.

14  Aanund Bjørnsson Berdal (1888-1981) Aanund Berdal var en av de betydeligste ingeniører i Norge og en ener innen-
for norsk og også utenlandsk kraftverkutbygging. Norsk Ingeniørforenings prisbelønning (Sam Eydes pris) for frem-
ragende ingeniørarbeider 1953. Opplysning fra SNL 16.5.16

Den ferske sivilingeniøren ble anleggsleder, og måtte støtte seg til den erfarne oppsynsmannen. 
Tærskald, Glomfjord 1950-tallet. Foto: Thorleif Hoff
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Anleggene ble som regel ledet av en sivilingeniør, men det behøvde ikke, som nevnt i sitatet, å bety at det var 
et tungt faglig og erfarent lederskap. Like etter krigen kunne det skje at helt nyutdannete folk ble satt til å 
lede byggingen av svære kraftanlegg. Til og med før de var ferdige med høyskolen kunne de ble engasjert til 
å gjøre avgjørende forundersøkelser, av f eks vanntilgang for ny kraftutbygging. (03/07) Det var store verdier i 
spill, og det gjaldt nasjonens fremtid. Som én sier:

Det er jo dumt å være kortsiktig i forvaltningen av evigvarende økonomiske goder. Vannkraften har mange fordeler, og 
en av dem er jo at ikke bare er energikilden evigvarende, men faktisk mesteparten av investeringene har jo også nærmest 
evig liv – alt som er laget av stein og betong; dammer og tunneler og maskinhaller, det står jo der til evig tid. (25/07)

I de tilfellene informantene har fortalt om, gikk det riktig bra, men det fornemmes at de måtte jobbe  ekstremt 
hardt. Var du på anlegget, var du tilgjengelig.

Jeg gikk rett inn i den første jobben. I og med at jeg studerte anleggsteknikk så havnet jeg inn i dette med å studere 
kraftutbygging – det var der anleggsteknikk i Norge var på det fremste. Så dette med å følge med på hvor det ble  bygget 
ut kraftverk var noe naturlig vi gjorde i studietiden. Og det var akkurat da Skjomen-anlegget like ved Narvik skulle 
starte opp, så jeg søkte om lov til å ta diplomen der. Eller – først søkte jeg om sommerjobb der, mellom de to siste årene 
på Høyskolen hadde jeg sommerjobb på Skjomen, og stakk opp alle fjellveiene der, mange titalls kilometer med vei  
– 150 km vei vil jeg tror det var som jeg stakk i løpet av en sommer – grovstakk, for å vurdere veiene med forhold til 
 snøforhold om vinteren osv. Og så ble jeg med på en vinterbefaring sammen med ledelsen der oppe, da, for å se hvordan 
det så ut om vinteren i forhold til det jeg hadde gjort, og så søkte jeg om å få diplom der, og så fikk jeg det, og så gikk 
jeg rett fra diplomen til jobb. Da ble jeg ansatt i NVE-Statskraftverkene. Jeg var i NVE da på Skjomen og senere en tur 
innom Alta på sånn forhåndsplanlegging. Og så var jeg i Eidfjord. Jeg var i Vassdragsvesenet fra 1970 til -77. Da begynte 
jeg i  entreprenørfirmaet Eeg-Henriksen, som siden er blitt til NCC. (---) Det var fordi jeg ville tilbake til Narvik (hjembyen). 
(13/07)

Over alt hvor jeg var med var jeg anleggsleder. Og det er kanskje også noe av det som er blitt mer utvisket: Det var egentlig 
betydelig forskjell på å være en sivilingeniør og det å ikke være en sivilingeniør. (12/07)

I utsagnene blir det tydelig at det er vanskelig å skille arbeidet på kraftanleggene fra det sosiale miljøet.  
De to tingene blir nevnt så å si i samme åndedrag. Det var nok også et nødvendig trekk å legge godt til rette 
for familieliv hvis Statskraftverkene skulle klare å beholde den nødvendige kompetansen.

Det som jo var spesielt med kraftutbyggingen i -70 og delvis inn i 80-årene, det var at det var stort. Og NVE sto jo for 
de store utbyggingene – det var jo enorme utfordringer for unge mennesker, både i form av tekniske og ikke minst 
 ledels esmessige ting. Det var vel de to tingene som var med og gjorde NVE til en veldig attraktiv arbeidsplass. Det var en 
helt unik stemning og et miljø på disse kraftverkene hvor det var familier stort sett på ledelsessiden som flyttet rundt og 
bosatte seg i såkalte pionerboliger og bodde der en 3-4-5-6 år, avhengig av hvor stort prosjektet var. Og etter hvert ble det 
jo også sånn på Ulla-Førre og Eidfjord – der var det jo ganske permanente boliger etter hvert hvor man likesom ble nesten 
som storfamilier. Det var jo på den siden, men også det miljøet arbeidsmessig var jo helt fantastisk, hvor det var oppgaver 
til alle, og hvor det var interessante oppgaver og lærerikt hele tiden. Og jeg som var ung den gangen, var omgitt av eldre 
folk som kunne dette og som tok vare på meg. Og etter hvert som jeg ble eldre, var det naturlig å ta vare på andre igjen 
osv. Det var et helt fantastisk miljø. (13/07)

I 1982 kom jeg inn i NVE-folden. Jeg begynte på NVE i Kobbelv-anleggene – det var den tiden det var endringer i NVE, så 
jeg begynte i NVE-Statskraftverkene og sluttet i Statkraft fem år senere. (---) Jeg søkte på en jobb som jeg ikke ante hva 
var den gangen og ikke vet om jeg har full oversikt over i dag, heller. Men det var nært, og det var et stort kraftanlegg i 
mine øyne, og det sto i stillingsannonsen at du skulle ha den stedlige tilretteleggelsen i forbindelse med ekspropriasjon og 
skjønn. (---) Så jeg hadde stor aktivitet til å begynne med, for jeg skulle gjøre klar avtakene med grunneierne, for det var 
ikke alt som var klarlagt. Det var gitt konsesjon. (---) Jeg var også med på noe terskelbygging, både sånn løsmasse som er 
bygd av stein og også sånne støpte av betong. Det var en del av det siste jeg var med på oppå Kobbelv, for det er jo helst 
regulerte vassdrag hvor vannet er ført bort og i tunneler, så det vassdraget har ikke lengre normal vanntilførsel. (57/15) 

Da søkte jeg stilling i NVE-Statskraftverkene og kom over i direkte anleggsarbeid, som var mer i retning av det jeg 
hadde tenkt meg hele tiden. Og da kom jeg inn i skikkelig anleggsarbeid, med fjellsprengning, større betongarbeider, 
veldig mye tunnelbygg, kraftstasjonsbygging. Da var jeg på anlegg! (---) Det var å gå rett i jobb, og ikke noen opplæring 
i  Statskraftverkene. Du fikk opplæring blant kollegaene, de andre ingeniørene, ikke organisert, men du lærte ved å se på 
dem og snakke med dem, omgås dem. Du lærte forferdelig mye hos oppsynsmennene. (05/07)
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En av informantene som senere skiftet beite til Forbygningsavdelingen (VFT), og måtte lære seg nye ting 
som å planlegge forbygningstiltak i flom- og erosjonsutsatte områder, beskriver de fleste sidene ved 
 anleggstilværelsen ved hjelp av relativt få setninger: 

Da jeg (i 1970) kom som ansatt i Statskraftverkene, og nygift, til Rosendal/ Mauranger (Folgefonnverkene) møtte jeg 
alle slags anleggsfolk der. I den ene enden av skalaen var det en del svært erfarne, og derfor viktige, som kom fra  
Tokke-anleggene, i den andre enden helt unge folk fra bygdene omkring. Jeg traff også folk som kom fra Bardu/Rana, 
fra Aura-verkene og fra Hardanger og Suldal. De som kom fra Blådals-anlegget (enn annen del av Folgefonn) ble kalt 
” blåmenn”. Noen dro fremdeles fra anlegg til anlegg. Det var en fin opplevelse å få venner fra hele landet, og disse har 
jeg for en stor del beholdt opp til i dag. (---)  Når man jobber med tunneler og tverrslagsporter og dammer med 100 m 
vanntrykk er det store krefter i spill, og det er farlig. Det er helt klart at erindringene til anleggsfolk burde vært tatt bedre 
vare på. Et anlegg varte i 5-6 år, så måtte man søke seg videre. Det var avhengig av at man fikk bra referanser. Så å si 
alle fikk jobb videre, jeg husker ingen negative ting om det. Anleggsledere var en utsatt gruppe som ikke nødvendigvis 
kunne peke på drømmejobben.  (36/09)

Bygdefolk fikk arbeid i den grad de søkte om det, for det var forholdsvis lite bygdefolk i forhold til tilf lyttere fra andre 
deler av landet. De som bodde i nærheten fikk først og fremst det de kalte anleggsarbeid, altså arbeid oppe i dagen;  
det kunne være veiarbeid, husbygging, betongarbeid…der brukte de mye lokal arbeidskraft. Men etter hvert kom de også 
inn i tunnelarbeid og lærte dette. (05/07)

En annen sivilingeniør var nødt til å se litt på lønnen da han fikk sin første anleggsjobb, nygift som han var. 
Senere kom han til NVE og fikk store oppgaver på tilsyns- og ledelsessiden.

Etter NTH begynte jeg direkte hos Furuholmen som var en stor entreprenør på den tiden. Jeg søkte hos Statskraftverkene 
og fikk jobb der også, men så var det jo litt bedre betalt hos Furuholmen og så ble det sånn. De hadde også klar jobb, så jeg 
flyttet direkte til Aurlands-anleggene som foregikk da. Der sto hus også og ventet på oss – jeg hadde giftet meg  akkurat 
da. jeg startet der i januar 1975 og var der i fem år. (---) Der møtte jeg NVE og miljøtilsynet – det som er miljøtilsynet 
i dag – for første gang. De hadde en fast mann i Aurland og han hadde mye kontakt i forbindelse med brakkerigg og 
veier osv. De var på plass allerede. Det er sjelden at NVE har hatt en fast person ute, de sitter på kontoret og tar turer ut.  
Men der hadde de det, og også Ulla-Førre. Jeg følte jo allerede da at NVE gjorde en god jobb. (56/15)

Materialer føres til Glomfjord-utbyggingen. Slep over Storglomvatn, 1950-tallet. Foto: Thorleif Hoff/NVE
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En av informantene var ansatt på Statskraftverkenes rasjonaliseringskontor. Dette var meget spesielt 
 arbeid, men han hadde vært interessert i denne delen av anleggsvirksomheten siden han leste om det som 
 NTH-student. Da var det Vattenfall som var nevnt, og han søkte seg også sånn halvhjertet dit, uten at de hadde 
noen jobb til ham. Det var han glad for i ettertid.

Altså, Statskraftverkene – det var før de het Statskraftverkene, de het vel bygningsavdelingen – de hadde en  bygningssjef 
som nok hadde skulet en del til det som Vattenfall drev med, med hensyn til en sånn rasjonaliseringsavdeling. Så  allerede 
tidlig i 50-årene så begynte de å sysle med det ute på anleggene, altså på Aura og på Røssåga, med sånn gruppe-
virksomhet. Etter hvert ble det omorganisert og Statskraftverkene ble omkring 1960 etablert som egen organisasjonen, 
eller eget direktorat, innen NVE, og så festnet det seg mer – altså det rasjonaliseringskontoret ble etablert som et kontor, 
som en stabsavdelingen, direkte under Statskraftverkenes direktør Aalefjær, som de hadde som sjef i årtier – en fantastisk 
fin sjef.  Og dette kontoret det hadde jo da oppdeling: De hadde en anleggsavdeling, som jeg havnet i og bestyrte, en 
merkantilavdeling (som drev med regnskap, økonomisk oppfølging på anleggene, overordnet drift og kontoplaner mm.) 
og etter hvert en edb-avdeling. (26/07)

Rasjonaliseringskontoret hadde representasjon ute på alle anleggene kalt R-grupper, og begrepet  R-grupper 
eksisterte helt frem til Svartisen-anlegget. Så vidt jeg kan se, jobbet de både med arbeidsstudiegrupper, 
 controllerfunksjon og ulike ømtålige personalproblemer, så de hadde et vidt virkefelt:

I instruksformat skulle jo vi drive med etterkalkyler blant annet, hvilket vi gjorde i ganske stor utstrekning. Vi hadde en 
løpende kostnadsrapportering på de store jobbene, sånn som disse store tunnelene rundt om og de store dammene og 
sånt noe som kom ut delvis hvert kvartal, delvis etter hver sesong. Og vi fungerte på mange måter som et sekretariat for 
sedelig anleggsledelse og sånt noe. (26/07)

Merk denne siste setningen! Man må selv tenke seg hva som lå i dette, for det sa informanten ingen ting om, 
men det kommer frem i intervjuet at de som jobbet i R-gruppene hadde det nokså tøft. De ble til dels mobbet 
bort fra anleggene og det var en høy turnover blant dem. Det ble ille på Ulla-Førre (fra 1974), så  informanten 
hadde en krangel med anleggslederen der borte.  ”Det var veldig mye bittert”, sier han, og forholdene  tilspisset 
seg ytterligere på 80-tallet da økonomene kom inn og gjorde om alle konteringssystemer slik at alt ble mye 
mer innviklet og tidkrevende. Anleggslederne måtte lære alt på nytt, og det skapte dårlig stemning. Men på 
tross av alle utfordringene var det R-gruppene som var hans ”store kjærlighet”.

Den enorme Storsvassdammen under bygging, Suldal 1984. Foto: Knut Svendheim/NVE
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Transport over Storglomvatnet, 1950-tallet. Foto: Thorleif Hoff/NVE
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10. Kraftutbyggernes mobile samfunn
Oppstart

Før kraftanlegget kunne sette i gang, måtte en del grunnleggende forhold være til stede og det ble derfor 
 kalkulert med nok tid til en oppbyggingsperiode. Flere av intervjuene  bekrefter at det var helt vanlig å  begynne 
med forberedelser til anlegget, som veiutbygging, etablering av brakkeleir osv, før det forelå  konsesjon. Det 
var viktig å komme raskt i gang for å spare tid og penger, og få kraften ut i landet. Det fundamentale var å 
finne et trygt sted til en slik midlertidig, men omfattende bosetning: 

Det var viktig å ha god kontakt med lokalbefolkningen, særlig når det gjaldt dette med rasfare – snørasfare og annen 
rasfare - om hvor en la sine belegninger, om det var trygt å sette opp brakker der, f eks. Det var en rekke ulykker på  
det området. Der er det jo viktig å få litt opplysninger fra lokalbefolkningen. Når de sier fra at vi må ikke holde til der  
pga. det og det, så er det klart at vi tok hensyn til det. Etter hvert kom det jo egne folk som kunne vurdere dette med 
rasfare og sånt noe. (06/07)

Deretter ble boligområdene bygget ut etter et velprøvd mønster, hvor det kunne hende at de i starten lå i telt, 
men mest i provisoriske brakker mens de bygde fundamentene. Så kom det flere og flere anleggsfolk etter 
hvert som det ble flere oppgaver, matforsyning og matstell kom på plass, og til slutt ble funksjonærboligene 
satt opp. Vi lar noen av informantene fortelle med egne ord hvordan de opplevde denne innledende perioden 
på anlegget:

Du kjørte ut en brakkeseksjon, da, og bodde der inntil de hadde klart å få bygd opp et fundament for den store brakken, 
og fikk kjørt inn brakker så du fikk en helt komplett forlegningsbrakke. Vi lagde maten selv i den korte perioden det var 
nødvendig. Så ble det nokså fort til at vi fikk opp flere brakker, og en av karene ble kokk. Hvis du hadde en 3-4 sånne 
småbrakker som sto løst, fikk en av karene arbeidet med å laget mat, og resten gjorde det vi kunne for å få bygget opp en 
skikkelig brakkeleir. Den mest kokekyndige fikk jobben. De fleste som reiste rundt sånn kunne lage mat, så det var ikke 
noe problem. Det gikk greit. Og når den skikkelige brakkeleirene var kommet opp, fikk en organisert seg temmelig fort 
med brakkelag og fikk ansatt kokker og rengjøringspersonell – DA var det system! (05/07)

En midlertidig bolig i et ugjestmildt landskap – Brakke. Tærskald, Glomfjord 1950-tallet.  
Foto: Thorleif Hoff/NVE
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På Fresvik (Indre Sogn), ovenfor Vik-anlegget drev vi i etableringsfasen om høsten. Så fløy vi inn brakker fra Muravatnet, 
det store magasinet i Vik-anlegget, til Vikadammen. Først småbrakker med folk som kunne bygge opp fundamentet for 
den store brakken. Og de fikk gjort det, fikk opp den store brakken i oktober-november, og da kom snøen, og da hadde de 
fått skikkelige opp brakkeleir med kokker og det som trengtes. Forsyningslinjer der var ned til Jondalen med snowmobil. 
(05/07)

I begynnelsen  kunne det være litt kummerlige forhold inntil man hadde fått på plass de anleggsbrakkene, og etter hvert 
funksjonærboligene, som skulle være der. Vi hadde moelvenbrakkene, som var gode hus. Da de kom fra Moelv var det til 
og med bjerkeved i vedkassene. Vi fikk tilgang på elektrisk kraft, men det var jo litt mangelvare da vi startet opp igjen i 
1945. Brakkeforholdene ble etter hvert veldig bra. (06/07)

En som hadde vært så heldig å få jobb på Tokke i oppstartfasen, syntes kanskje det var vel primitivt:

Jeg hadde jo inntrykk av ryktene som gikk blant studentene ellers, da, om at dette Tokke-prosjektet det var så berømmelig 
at det var veldig mye søkere, og vanskelig å få jobb der. Men jeg fikk jobben, for å si det sånn, og det var ikke så lenge jeg 
trengte tenketid heller; jeg sa ja. 

Og da – den 7. januar 57 fôr jeg med bussen opp til Dalen i Telemark og kom frem dit. Det var jo en uhyre dyster tid å 
komme frem på, for det var jo rett etter julen, da, og Dalen er jo en nokså mørk og trist plass i julen, men etter hvert gikk 
det seg til. Jeg ble innlosjert på en messe hvor de var to stykker på rommet og sånn, og det var så lytt imellom rommene 
og det var så glissent mellom veggen så når naboen lå og røkte på sengen så sèg røyken inn. Og det var jo litt av et liv! 
Det var mye… Det var folk som var overført fra Røssåga og fra Aura-anleggene som da ikke hadde fått familien over, da, 
for disse husene de ble jo bygd ut over sommeren så de kunne flytte inn etter hvert i disse familieboligene. Så vi var blant 
de siste som flyttet inn der. Men i mellomtiden, da, så hadde jeg et halvår på denne messen, og det var til dels et jævla 
liv, altså. Vi hadde jo en fest med mellomrom, og sånn, og det var jo damer og herrer rundt om, så til å begynne med… 
ja, det var ikke til å leve med. (26/07)

Anleggskarene trengte gode pauser. Et av NVEs få interiørbilder fra brakkene. – Tærskald, Glomfjord 1950-tallet.  
Foto: Thorleif Hoff/NVE
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Mange steder var funksjonærboligenes beliggenhet sentral i forhold til eksisterende bebyggelse.  Kraftfamiliene 
utgjorde uansett over alt en voldsom forøkning av folketallet i den lille grenda eller bygda som ble utgangs-
punktet for anlegget.

Da hadde NVE-Statskraftverkene, som det het på den tiden, et administrasjonssenter i Vikøyri som er  kommunesenteret 
i Vik. Så der bygde de boliger og hadde verksted, kontor osv, så familien flyttet dit i 1966. Det var en overgang å  komme 
til Statskraftverkene da jeg begynte på Vikafjell. Der kom jeg inn – der merket du at hele staben var profesjonell  
– der var mange ingeniører – sivilingeniører. Du hadde en merkantil avdeling der det var f lere personer i arbeid, du 
hadde en personalsjef, som de ikke hadde på den første jobben min. Hele organisasjonen var profesjonell; den første 
 jobben var mer ”amatør”, ser jeg i ettertid. (05/07)

Den store forskjellen til vannkraftverk (fra andre typer anlegg) var at de lå langt unna – veldig langt unna, oppe i fjellene 
som regel. En annen forskjell var at på vannkraftverk ble det som regel et helt annet sosialt miljø, for du måtte bygge opp 
en brakkeby, og folk bodde der, og administrasjonen – delvis i hvert fall – hadde med seg familier som bodde på anlegget 
i f lere år. (12/07)

Det syntes godt at det kom penger til disse småstedene, og denne tydelige forbedringen i levekår har  utvilsomt 
hatt noe med den velvillige innstillingen til – og deltakelse i – kraftutbyggingen å gjøre:

Det ble velstand i bygda. Det så vi på utvendig maling, de fikk pusset opp husene sine utvendig. Når vi kom til en avbygd 
hvor vi skulle ha et tverrslag eller bygge en dam eller noe sånt, så så vi når vi reiste at det var nymalt over alt. Da var det 
kommet penger til bygda. (06/07)

Du hadde to grupper: en leir for funksjonærer som stort sett hadde med seg familier, og så hadde du en stor leir for 
 anleggsarbeidere. Og det var menn – jeg tror ikke de hadde én dame som jobbet i faget. Når du derimot kom på kjøkkenet 
og med renhold osv, der var det damer, og de hadde en egen forlegning og det ble jo ganske interessant, da. Det sier jo en 
del om hvordan en tenkte på den tiden. (12/07)

Fra anlegg til anlegg

Alle som jobbet på de store kraftutbyggingene måtte flytte rundt etter hvert som anleggene ble ferdige og nye 
kom i gang. Utbyggingstakten var så høy at kontinuiteten i arbeidet ordnet seg greit av seg selv – noen steder 
ble den så rask at det oppsto mangel på erfarent mannskap. 

En del arbeidsfolk som ble kalt «de profesjonelle» fulgte med fra anlegg til anlegg, og en god del ble jo rekruttert lokalt 
på det nye stedet, så det var en blanding av erfarne folk og en del lokale krefter, da. Men det førte ikke til noen konflikter, 
og disse lokale de ble jo fort like dyktige som de som fulgte med. Det hendte det var problemer med å få tak i kompetente 
folk, særlig i starten på Ulla-Førre var det et problem. For Ulla-Førre startet opp i -74, og det ligger jo i Rogaland, og det 
var akkurat da oljeboomen kom, sånn at det var veldig mange som hadde jobb i oljen, så der var det virkelig et problem 
til å begynne med få tak i folk. Og dessuten, akkurat på den tiden var det stor aktivitet når det gjaldt andre anlegg som 
både NVE og andre hadde rundt omkring i landet, så der var de første årene et virkelig problem. Men det løste seg etter 
hvert. Det ble veldig mye unge folk som var uerfarne, men som hadde pågangsmot og som ble veldig bra etter hvert. Det 
problemet var spesielt for Ulla-Førre, for på de andre anleggene var det ikke noe sånt problem, der var det folk nok å få. 
Men det var akkurat at det falt sammen med oljeboomen at det var sånn. (14/07)

Den lokale arbeidskraften ble prioritert. Sånn var det i Vik. Statskraftverkene hadde et ansiennitetssystem. Arbeidere som 
hadde erfaring, de gikk foran ved ansettelse av nye arbeidstakere på nye anlegg, hvis de søkte, da. Og hvis de hadde over 
fem års erfaring så var de ”profesjonelle” – da skulle de skaffes arbeid ved nye anlegg hvis de søkte. Dette ble ikke noe 
problem, for vi var alltid i beit – når vi skulle bygge opp f eks Eidsfjord så ble det så mange nye arbeidssteder der nede at 
vi måtte skaffe oss arbeidskraft mye mer enn det som vi kunne klare få lokalt. Og så måtte vi ha folk som var vant til å 
drive med tunnelarbeid, og da fikk vi profesjonelle overført fra andre anlegg i Statkraft: Vi fikk folk fra Innset-anlegget i 
Troms, men spesielt i fra Rana, og fra Tokke. (05/07)

Bruk av lokal arbeidskraft kan ha vært del av overenskomsten med kommunene, en ”gulrot” og en betingelse 
for å avhjelpe arbeidsledighet. Det at samtlige måtte søke på jobbene hver gang de flyttet på seg ble ellers ikke 
sett på som noe problem. Det var fullt mulig å planlegge et livsløp på anlegg selv om jobbene hver gang måtte 
bekreftes. De gode og erfarne folkene fikk alltid jobb. 
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En måtte hele tiden søke om nye jobber. Statskraftverkene hadde mange anlegg rundt om i landet, og når det dukket opp 
nye prosjekter var det ingeniører fra alle de andre anleggene som hadde interesse av å være med på det nye. Så derfor, for 
å få en rettferdig plassering av folkene, måtte en søke. Det er i hvert fall den forklaringen jeg har støttet meg til; om det 
er den reelle vet jeg ikke. Det fungerte i hvert fall slik. Jeg har hatt mange jobber i Statskraftverkene, og alle har jeg søkt 
på. Det var ikke så mye nervøsitet når det nærmet seg avslutningen av et prosjekt. Vi var nokså trygge på å få ny jobb for 
det var til stadighet nye prosjekter under utarbeidelse. (05/07)

Da det nærmet seg avslutning i Vik hadde Statskraftverkene inne konsesjonssøknad om utbygging av Sima kraftverk 
– Hardangervidda-prosjektet, kan du si, et kjempeprosjekt på Hardangervidda. Det tok sin tid å få konsesjon på det, 
opprinnelige søknad ble barbert og barbert, til en i -72 fikk den endelig godkjenning og konsesjon på utbygging. Så da 
visste vi helt ifra Vik-anleggene gikk mot slutten, at det her ville det komme et nytt kraftverk som het Sima kraftverk med 
utbyggingsorganisasjon i Eidfjord – kalt  Eidfjord-anleggene. Så derfor – vi som arbeidet – funksjonærene som arbeidet 
på Vik-anleggene forberedte seg på å reise over. Vi regnet med at vi måtte søke, men regnet med at vi nokså sikkert ville 
få arbeid. Derfor reiste vi ned og så på forholdene i Eidfjord. Det var ikke noe som var rigget til der nede. Vi reiste ned 
og syntes det var voldsomt til fjell der, men vi slo oss nå til ro med at om vi skulle fortsette i Statskraftverkene måtte vi 
ned der. Og så ble det til at Statskraftverkene to år før de fikk konsesjon – vi var nokså sikre på å få konsesjon – så vi 
startet med en tilriggingsfase, med å få til avtale med kommunen om hvor vi skulle ha verkstedområdet, hvor de skulle 
ha  administrasjon, hvor boligene skulle være, strømavtaler og liknende. Jeg reiste ned og var med på det der i to år før vi 
fikk konsesjon i 1972. Da var det bare å sette i gang, da var alle planene klare for å komme i gang. (05/07)

Jeg var anleggsleder i Alta inntil veiutbyggingen startet. Da kom det opp et nytt prosjekt i Statskraftverkene som heter 
Kobbelv. Konsesjonssøknad var sendt og det var under behandling. Da sto vi der - Alta-dammen var ikke kommet i gang, 
det var veibyggingen med entreprenør, men vi var ikke kommet i gang med egne folk som skulle bygge dammen og kraft-
stasjonen inne i Sautso. Da sto vi overfor et dilemma: Her kommer det to kraftanlegg, det ene i Alta der veiutbyggingen 
pågår og vi skal starte for fullt om kort tid, og vi får Kobbelv. Da undersøkte vi med de profesjonelle, de arbeidstakerne vi 
hadde i Statskraftverkene; hvor vil dere hen. De var fra Skjomen, Rana og andre deler av Statskraftverkenes kraftanlegg 
i utvikling. Hvor vil dere helst hen, vil dere til Alta eller vil dere foretrekke Kobbelv. Kobbelv ligger i Sørfold. Og da var det 
jo naturlig at de som måtte slutte på Skjomen når det ble ferdig, de ville til Kobbelv, for det var ikke lange veien. Så da 
var det naturlig også for meg å søke ned til Kobbelv og ta det i egen regi – at Statskraftverkene tok det i egen regi – og 
sette vekk Alta på entreprise, for der var et svært betongarbeid i form av den dammen som skulle opp og så en del tun-
nelarbeid, men forholdsvis lite. Kobbelv var mye større. Så derfor søkte jeg på anleggslederjobb på Kobbelv før Alta var 
kommet skikkelig i gang og fikk den, da. Så jeg flyttet til Kobbelv i 1981 og begynte der. Jeg var da på Kobbelv til det 
kraftverket var ferdig i 1986-87. (05/07)

Det er tydelig at bilen her er blitt en del av anlegsarbeidernes liv. – Brakkeleir Ulla-Førre-utbyggingen 1982.  
Foto: Knut Svendheim/NVE
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Bolignøden gjorde rekrutteringen av høyt utdannete folk til Statskraftverkene veldig mye enklere. Like etter 
krigen ga gjenoppbyggingen et overskudd av arbeid, men samtidig var det enorm boligmangel i Norge, ikke 
minst i Oslo. Flere sivilingeniører i utvalget søkte seg til anleggsjobb som nyutdannete nettopp fordi det fulg-
te med husvære – enten i gode brakker eller i form av en splitter ny, moderne familiebolig. Felles for flertallet 
av dem var at de var ganske nygifte og i ferd med å stifte familie.

Den første jobben jeg fikk var på Innset kraftanlegg som geodet – altså landmåler – på Innset-anleggene, og der hadde 
jeg ansvar for stikningsarbeidene. Men det ble litt attåt og, så litt vanlig anleggsvirksomhet ved siden av dette her.  
Den gangen da jeg var ferdig på NTH var det jo ikke noe vanskelig å få seg jobb, det var bare å velge og vrake. Derimot 
var det problemer med å få seg hus, og den jobben der var jo avertert med familiebolig, og jeg var nygift den gangen. Så 
det var vel hovedgrunnen til at jeg søkte den jobben. (14/07)

Vi likte oss der, det var veldig bra selv om det var en utkant i aller høyeste grad – det var vel et par gårder som lå der 
og ellers var det tre mil til nærmeste forretning og det var et nokså ufyselig klima pga. fallvind – jo kaldere det ble, dess 
mer blåste det. Det var ca. 300 personer som bodde der pga. utbyggingen, og så var det vel to familier i utgangspunktet.  
Det ble jo anlagt skole, da, og samfunnshus og sånne ting som ikke hadde vært i tankene før, legekontor og. Alt måtte 
bygges, det var jo ingen ting der annet enn et par gårder. I huset hadde vi vedfyring, så der vi bodde var det veldig bra. (---)  
Det var eneboliger med bad, soverom, stue og kjøkken – det var kjempegreier det i 1956. (14/07)

Da jeg søkte jobb var jeg nygift, det var under dette militærtjenesteåret. Da var ikke det vanskelige å få jobb, men å få 
hus. Så tre kolleger, samtidige av meg i Trondheim, vi var 50 i kullet, vi endte alle i Mo i Rana, venner, for der fikk vi bolig. 
Kort og godt – du søkte ut og tok 90% hensyn til de som tilbød bolig. (17/07)

Landmåleren jobbet raskest når han hadde med en til å holde siktestaven, ”flisen”.
”Flisegutten”  – Tærskald, Glomfjord 1951 - 1955. Foto: Thorleif Hoff/NVE
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Jeg hadde min familien med (til Bjerkvik). Vassdragsvesenet stilte et hus til disposisjon, vi hadde enebolig og bodde godt. 
Det var helt nyoppførte hus. (07/07)

Hvordan vi ordnet oss rent praktisk i funksjonærområdene var litt avhengig av hvor man var. Jeg har erfaring fra tre 
sånne områder hvor jeg har vært innom og to områder hvor jeg har bodd, og et naboområde, og så var jeg også mye på 
besøk på Ulla-Førre. Det er klart at på Skjomen, som var en liten bygd, var det veldig mye opp til oss selv å skape noe i 
den bygda. Vi skapte mye der – vi hjalp til på skolen, vi bygde idrettsplass, vi drev jo den bygda, på mange måter, for at 
de i det hele tatt skulle ha noe igjen for det. Da vi kom til Eidfjord så var det et relativt stort samfunn, og det samme med 
Ulla-Førre, men det var det samme der, at vi som var der tok veldig del i det samfunnet. Jeg var ikke i Eidfjord, jeg hadde 
ansvaret for en sånn ”bakside” av Eidfjord-anlegget og bodde i Ulvik, og der var det litt mindre forhold. Vi var ikke så 
mange som bodde der, så der var det fantastisk fint miljø og vi ble godt mottatt i bygda. Det var ingen motstand i disse 
bygdene i det hele tatt. Da flyttet jeg med kone og barn, og de gikk på skole og i barnehage. (13/07)

Vi var ganske mange som flyttet med anleggene. I Skjomen var det ca. 40 familier, i Ulvik var de 10-12, i Eidfjord var vi 
vel 50-60 familier minst. Det var snakk om store barneflokker. Skolekapasiteten var utvidet – dette var del av forberedel-
sesfasen – det var jo at NVE sentralt forberedte disse kommunene på det som skulle komme, og det ble skutt inn ikke så 
lite penger i å forberede dette. (13/07)

Funksjonærene (på Folgefonn-anlegget) ble tildelt boliger som var oppsatt for formålet. De var beregnet på at man skulle 
kunne ha med familien. Anleggsfolkene bodde i enkeltrom på brakker. Dette var slutten av rallartiden, folk reiste hjem i 
helgene, og det var ikke lengre så mye liv på brakkene. Mange bodde i bygda, noen langpendlet. De var solide familiefolk. 
Etter hvert som det ble mulig å skaffe seg bil og kanskje jobbe inn fredagen, ble det enda mer konsentrert arbeid. Det var 
krevende arbeid som fordret konsentrasjon og våkenhet. (36/09) 

Slutten for rallarene

På 50- og begynnelsen av 60-tallet, i det man kan kalle den siste rallartiden, kunne det være voldsomt til liv 
på brakka, med kortspill og fyll, slåsskamper og ugreie tilnærmelser til kokkene. Selv om man hadde fri hele 
helgen, kunne anlegget ligge så langt til fjells at man ikke ville rekke særlig lengre enn ned til bygda og opp 
igjen. (bl.a. 03/07) Så var det også det arbeidslaget som gikk av vakt kl. 18 på lørdag og skulle på igjen mandag 
kl. 6 – da var det kanskje ikke så mye annet å finne på om lørdagskvelden enn å spille kort og ta seg en dram. 
Den typen fritidssysler ble det med årene ufravikelig nulltoleranse overfor. 

Flere historier dreier seg om hvor verdifulle man anså at de beste arbeiderne var. De virkelige hardhausene 
blant anleggsfolkene, de som jobbet for to og alltid gjorde det de skulle og  mer til, kunne skeie fullstendig 
ut når de hadde en friperiode. Flere av de tidligere anleggslederne var forbauset over hvordan disse svære, 
sterke karene kunne falle fullstendig sammen og la alkoholen overta i livet. Men det førte ikke til at de ble sett 
skjevt til. En av anleggslederne forteller nedenfor hvordan han dro lange veier for å hanke inn folk som var 
på fylla. Det var å få dem tilbake til brakka og tørrlegge dem sånn at de var klare til ny dyst. Der var selvsagt 
alkohol etter hvert helt forbudt, og bruk medførte oppsigelse på flekken. Sikkerhetsrisikoen var altfor stor –  
i tunnelene og på stillasene måtte folk være opplagte og klare i hodet.

Det ble et helt annet miljø ute på anleggene da bilene kom, da reiste jo folk hjem i helgene. Før det, når de likesom bodde 
et halvt år ute på brakkene og bare reiste hjem i de store høytidene, så var det jo en del når det gjaldt alkohol, der måtte 
vi passe på. Vi oppdaget jo at vi hadde folk som jobbet så mye, likesom de sprekeste måtte avreagere på en eller annen 
måte, og da falt de helt gjennom – og da ble de bare borte, da, reiste et eller annet sted. Og det pussige var at det var 
de karene som var helt ute på anlegget, når det gjaldt produksjonen, så var det de som falt mest igjennom, altså. Av og 
til måtte vi passe på dem, av og til måtte vi få dem tilbake via litt hjelp. Det har jo også hendt at vi måtte få dem ut  
(fra arresten) etter 17.mai-slagsmål i Göteborg f. eks, havna innenfor, da, og blitt tatt vare på der – da måtte vi sørge for å 
få dem ut og gi dem skussmål og forklare litt sånn osv, da. Men jeg har hatt mange slike tilfeller hvor folk er blitt borte og 
ikke kom tilbake til avtalt tid, det var det noe av. Men de fikk ikke sparken, de var så f linke, de jobbet sånn, de var veldig 
attraktive, da, når de var edru. Det var ikke snakk om å drikke i produksjonen, det gikk på sikkerheten. Det forekom jo, 
det også, men det måtte slås hardt ned på. Men det er et interessant fenomen dette at enkelte blir så svake for alkohol at 
det går ut over helsen deres. (06/07)
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En annen fortalte om hvordan det var før reisemulighetene ble bedre, og knytter det til noen tanker om 
 betydningen av tilstedeværelse og nærhet for lederskapet:

Det var mye som endret seg i bransjen opp gjennom årene. Rallaren ble likesom sivilisert da bilen kom. Da reiste man 
hjem til familien, og det ble ikke slik at man lå der hele tiden. Da jeg var i Finnmark (Porsa, Bardufoss) lå jeg jo der nesten 
et helt år uten å være hjemme hos mor – jeg var hjemme til jul, og så var jeg der (resten av tiden). (---) Det er viktig for meg 
at jeg hadde jobbet i tunnel selv, og særlig den måten jeg snakket til folk på, det er det viktigste for en leder. De lederne 
vi har i dag sitter bare og ser på den skjermen, de. De er ikke ute og snakker med folk. Og det er jo et kjempetap. Tenk 
på alle de idéene som skapes ute - du får jo ikke noen idéer inn til deg. Hvis du ser der, og så kikker du på kontrakten og 
så…  ikke noe av den der menneskelige kontakten – den er likesom borte – blir kaldt, veldig kaldt. Hele samfunnet er blitt 
ganske mye sånn. Da jeg bodde i lag med slusken og levde med slusken lenge – jeg var en ung gutt og bodde et år oppe 
i Finnmark der uten å ha noen kontakt som 17-18-åring, det var ganske spesielt, men de tok godt vare på meg. (08/07)

Et poeng i flere av intervjuene er nettopp dette, at alkoholen forsvant nesten fullstendig fra miljøet samtidig 
med at bilen kom. Når folk fikk bil kunne de reise hjem til familien i helger og andre friperioder, og da var 
det slutt på det ville, beryktede anleggslivet. Den brakte på det viset med seg mer tilfredse arbeidere og mer 
orden. 

Kokkene

Kokkene bodde på ”kneppen”, som var den delen av brakken som var ved siden av kjøkkenet og spisesalen. 
Fortellingene viser hvor mye maten betød på anleggene. Det var arbeiderne selv som organiserte seg med 
kokkelag. De kunne følge med fra forrige anlegg eller bli engasjert i nærmeste bygd. Gjennom denne jobben 
hendte det at kokka traff en kar hun ville satse på, og på store anlegg kunne flere av kokkene være gift med 
anleggsarbeidere. Det kan se ut som om dette var noe som skjedde i ”nyere tid”, og at adgangskontrollen til 
kneppen var mye strengere tidligere. Men det er klart – i tiden med kortspill og leven var det sikkert ikke 
alltid lett å kontrollere testosteronet. Hvordan kokkene selv satte grenser bør være mulig å finne ut av annet 
minnemateriale.  

Familieliv i solveggen. Det er uvisst om det er funksjonærfruer eller kokker som er avbildet utenfor spisebrakka.  
Tærskald, Glomfjord 1950-tallet. Foto: Thorleif Hoff
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De var veldig avhengig av kokken, av bra mat. Anleggsarbeiderne var litt opptatt av mat, ja. Men på de større  anleggene 
blir det også litt upersonlig, og de innførte et – jeg vet ikke om de var forgjengere, men på Sira-Kvina i 1970-årene 
 engasjerte de et selskap til å drive kjøkkenet og det var egentlig litt i strid med – dvs, det var ikke i strid, for du måtte ha 
avtale om det, men sånn som det har vært i anleggsoverenskomsten, er det arbeiderne selv som skal styre med kokkelaget 
– de skal jo betale en del av matkostnadene, og. Det er greit nok det, når det er et sånt lite miljø, men når det blir et stort 
går ikke det, da må du ha et ordentlig opplegg, matforsyning og ordentlig kjøkken og det ene med det andre. De skal 
jo forsørge f lere hundre mennesker som den gangen jobbet i f lere skift – altså 24 timer i døgnet. Så det ble servert mat  
24 timer i døgnet. Midt på dagen skulle de ha middag, og middagen var vel antakelig strukket ut en 3-4 timer, tror jeg, 
så alle spiste middag ett eller annet sted i løpet av den tiden. Men frokost og kveldsmat måtte det jo være hele tiden, når 
de kom fra skift eller skulle på skift. SAS Catering var engasjert for å gjøre dette. Det fungerte ett eller to år, så var karene 
begynt å bli lokalkjent der, og så var ikke karene fornøyde med dette, eller ville tilbake til en annen ordning. Så sa de opp 
kontrakten og engasjerte egne kokker, som det hadde vært før. Det ble faktisk hyggeligere. (12/07)

Du hadde dette med kokka, som vi har vært inne på, og så var det kneppen. Brakkene var alltid bygget etter samme 
mal, og bortenfor kjøkkenet lå rommene til kokkene. Kneppen var som en sukkerklump for gutta som søkte mot det der.  
Hvis ikke kokkene hadde fast følge før de kom på anlegg, så fikk de det som regel ganske fort. Det var litt konkurranse 
inntil en eller annen hadde klart å innynde seg. Stort sett gikk det bra. Tilbake på Svartevanns-anlegget (Sira-Kvina) der 
det var mange kokker, der de skulle betjene f lere hundre mann døgnet rundt, så ville jo noen av kokkene være gift også. 
Da flyttet mannen gjerne inn til kokka, så det blir en slags mixed bosetting i den delen som egentlig var forbeholdt damer. 
Og noe av dette var regulert og noe var ikke regulert, da. Mye sjalusi og drama… (12/07)

Jeg har alltid ligget på brakke, det har ikke vært noe teltliv, ikke annet enn frivillig på tur. Maten var jo veldig bra, da, i 
hvert fall på de anleggene jeg har vært på var det veldig bra mat – altfor bra mat mange ganger, egentlig. Maten var det 
viktigste – hva skulle du finne på; du bodde jo der et år, på anlegg. Jeg husker på Porsa (Finnmark) – der var det viktig det 
med maten. Jeg var på toppen der noen måneder på slutten, og der var det litt mer grumsete matlagning, så jeg husker 
at folkene klagde fælt på maten – det var de gamle gutta det, vet du, som var vant til god mat. Men kokkene fulgte jo 
anlegget, de fulgte laget, så de kjente hverandre i min tid der ute – anleggsfolkene kjente jo den kokka og visste at hun 
var f link – henne ville de ha. Kokkene kunne både være både gifte og ugifte. På Porsa jobbet mannen til den ene kokka på 
anlegget. De andre var yngre damer som ble gift, men de fortsatte i jobben. Men det var mye sånn at mannen var med, 
var med på anlegget. I Bardufoss var det litt mer ungdommelige kokker, så der var det litt sånn mer hurraliv. (08/07)

Trivselen ute på anleggsplassene var avhengig av at de hadde et kokkelag – det var veldig viktig for folkene. Da vi 
kom borti disse store landbaserte oljeanleggene på Vestlandet, skulle det jo være store kantiner med bespisning for alle 
 nasjoner. Høyer-Ellefsens anleggsfolk trivdes ikke med det, så de movet inn egne brakker og kokkelag til dem for å holde 
på trivselen. Det var veldig viktig. Alle spiste i samme brakke. I en femtimannsbrakke hadde du en salong, så hadde du 
spisesal, så hadde du kjøkken og kokkerom. Da jeg begynte på Hol I fikk vi opp – på store prosjekter hadde vi som regel 
egne ingeniørmesser, da, hvor personalet – altså oppsynsmenn, formenn og ingeniører – bodde og hadde eget kokkelag, 
da. Slik var det av og til, men til å begynne med så bodde vi sammen med folkene. Kan si at – jeg som hadde familie med, 
hadde jo bolig nede i bygda, men jeg lå mye oppe i fjellet hele uka, og da bodde jeg sammen med folkene. Det var greit, 
det. Det var ikke forskjell på ingeniørbrakkene og de andre. Det var jo brakker alt sammen. Dvs, det du hadde av brakker 
var jo til å begynne med moelvenbrakker, som var ferdige, godt isolert, vedovn og fire i rommet, til du fikk satt opp store 
brakker. Så kunne du f. eks. for funksjonærer – når du kom til et prosjekt og det lå slik til, så kunne du leie et hus, f. eks. 
og innrede det som funksjonærhus, da, og da hadde du eget kokkelag der. Det var viktig, det med maten – og den riktige 
maten. Det var ikke kantinemat, vet du, sånn som det er på de store prosjektene så er det kantinemat, og det er for så vidt 
all right det, men det blir jo likesom litt annerledes når du har kokker selv, og de har en ”brøkersjef” og de blir enige om 
hva vi skal spise – men vi lever godt, da. Så det var sjelden å høre noen klager på maten, den var bra hele tiden. Og jeg 
som reiste rundt på anlegg, det var ofte at jeg spiste i brakkelaget sånn tilfeldig, ikke sant, kanskje overnattet også, og 
det var bare bra, det. (06/07)

(På Tokke) var ikke til å leve med fordi at kosten og sånn… Etter hvert fikk vi skiftet ut hun som hadde kjøkkenet, og det 
var med en dame fra Telemark, og hun var helt suveren til å lage mat, og ikke minst økonomisk mat. Og etter hvert – hun 
var der i veldig mange år, og jeg bodde jo på den messen i trekvart år, og etter hvert var hun en hel institusjon, hun var 
en mor for alle oss som bodde på messen. Og det var dugnader så vi var ute på bygda og hentet slakt og det var ut og 
plukke bær og alt mulig sånt. Så etter datidens forhold hadde vi et utrolig lavt kostøre som det het, altså, hva vi betalte. Vi 
betalte for kokka og laget. Det med tak over hodet betalte vi vel ikke noe for, men det var et såkalt kokkelag som greide alt 
med kosten selv. Og hun Agnes – vi hadde jo en del kontakt etter at vi hadde flyttet og sånt også, et utrolig fint  menneske. 
(26/07)
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11. Kontroll og tilsyn
Informantene er innforstått med at Damtilsynet måtte ha en spesiell kompetanse, et erfaringsgrunnlag som 
kunne matche dem de skulle møte i forbindelse med tilsynene. Det nyttet ikke å komme og være en faglig 
spirrevipp når man skulle presentere pålegg som kanskje kostet millioner å gjennomføre.

Hovedoppgaven var å kontrollere planer for dammer som skulle bygges, føre tilsyn i marka med at planene ble fulgt, samt 
tilsyn med bestående dammer. Damtilsynet het da VVT (Vassdragstilsynet). Det var bare sivilingeniører i dette arbeidet. 
Høy faglig kompetanse var nødvendig fordi man skulle og måtte være på samme nivå som dem man traff i møter og for-
handlinger ute. Jeg hadde inntrykk fra andre seksjoner at det var en statusforskjell mellom sivilingeniører og ingeniører. 
(35/09)

F. eks. på damsiden stilles det til dels veldig høye krav til formell kompetanse også, og til dels spesialistkompetanse.  Der 
er det nok riktig, som det også har vært satset på, at de skal rekruttere sivilingeniører. Må ha veldig god erfaringskompe-
tanse i tillegg til den formelle om det skal være ingeniør i jobbene. På Damtilsynet stilles det jo også veldig strenge krav til 
dem man skal kommunisere mot i kraftbransjen, at det skal være sivilingeniørkompetanse på vassdragsteknisk ansvar-
lige, og da er det rimelig at de som skal kontrollere og føre tilsyn har minst like god kompetanse. (42/09)

Tilsynsformen har endret seg ganske mye. Før satt eierne og ”trodde” NVE hadde ansvaret for dammene - var med på 
tilsyn og fikk brev om hva som evt. skulle gjøres.  Representanten for dameier var med som kjentmann - noen ganger fant 
vi ikke dammen. Nå har vi ”Forskrift om tilsyn av dammer og vassdrag” fra 1981 med utstrakt internkontroll. Dameieren 
får nå innprentet at han selv har ansvaret, som altså alltid har vært tilfelle juridisk sett. Tilsynet er dermed et helt annet 
nå, men ikke dermed en kjedeligere jobb. Det var spennende å legge om arbeidet fra dambesøk til annen tilsynsform, og 
det er god variasjon mellom befaring og inne-arbeid. Man må ut og se at dameierne oppfatter endringene som skjer i for-
skriften, og se til at dammene oppfyller kravene. Undervannsinspeksjoner må også tas. NVE gjør bare stikkprøver. Eierne 
rapporterer på utført tilsyn. Dammer under bygging må inspiseres for å se til at byggingen er forskriftsmessig – man må 
se hvordan det ser ut inni før den lukkes. (35/09)

Dameierne kan jo være uenige i våre beslutninger, men det går på regelverket. Det er aldri noen situasjoner eller kon-
frontasjoner – bare friske diskusjoner. (---) Jeg har ikke vært ute i farlige situasjoner, men i Møre og Romsdal foretok jeg 
en inspeksjon ved et anlegg som ingen hadde sett på i NVE. Sjefen var veldig interessert i at noen tok den turen. Det var 
veldig langt inn til et vann, og deretter opp en bratt stigning, jeg måtte kravle meg opp, og deretter langt inn i en dal som 
het Helvetesdalen. Kraftverkseieren var skrøpelig og ville ikke være med. Det var sikkert ikke sikkerhetsmessig forsvarlig, 
men jeg kan ikke si at det var farlig, slik det endte. (39/09)

Der (på Aurland-anlegget) møtte jeg NVE og Miljøtilsynet for første gang. De hadde en fast mann i Aurland og jeg 
hadde mye kontakt i forbindelse med brakkerigg og veier osv. (---) Jeg følte jo allerede da at NVE gjorde en god jobb. (---)  
Jeg begynte i Damtilsynet høsten 79 som første representant som var utplassert i Nord-Norge. Jeg hadde jo stort sett drevet 
med dambygging, både på diplomen og de fem årene i Aurland, men da var det hovedsakelig fyllingsdammer. Det var 
nytt og spennende område å både skulle ha andre damtyper og trykkrør og litt av hvert, og også få hele Nord-Norge som 
virkefelt. (56b/15)

Det ble mange reisedøgn. Nord-Norge som distrikt ga mange fjortendagersreiser. Jeg reiste om dagen og skrev rapport 
om kvelden. Jeg skrev også ned denne arbeidstiden som overtid og fikk reprimande – jeg måtte ikke ha for mye overtid! 
Det var ganske vanlig å gjøre mye gratis arbeid i etaten. Ved oppfølging av Ulla-Førre på 1980-tallet reiste jeg ofte frem 
og tilbake på dagen, til Stolsvassdammen (Hallingdal) f. eks, og det ble noen uhorvelig lange dager. Det var heller ikke 
innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Man skulle rekke mye i en hektisk sommersesong. Ved overnatting på reiser 
hendte det man tok inn privat, med frokost på kjøkkenet og nistesmøring osv. Alle turer måtte planlegges i detalj,  
med arbeidsforhold, overnatting osv. Det ble vanskelig om man ble forsinket. Det skulle passe med ferger osv – som ikke 
hadde så hyppige avganger. Det ble mange sene befaringer, det kunne være så mørkt at kjentmannen ikke visste hvor de 
var, dyp snø og tungt å bevege seg. (35/09)
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Mobiltelefonen ble mer alminnelig i forvaltningen ut over 80-tallet, og var en stor forbedring og lettelse for 
dem som reiste en god del. Midt på 90-tallet dekket systemet 95 % av Norge.15 Det var mange arbeidsoppgaver 
som var vanskelig å beregne tiden for, kanskje ikke så mye når det gjaldt selve arbeidsrutinen som det at 
man skulle gå tur-retur til en elv eller en bre langt inne i fjellet eller skogen, og at vær og føre kunne være 
avgjørende. Bare det å ha muligheten til å ringe og si at man var forsinket fordi forrige jobb tok lengre tid 
enn antatt – det betydde mye mindre stress i arbeidet. Og man kunne ringe hjem og bekrefte at alt var bra.

Jeg ble tipset om en ledig stilling, den første damstillingen som var utlyst på regionkontorene 1976. (---) Dette var 
 Vassdragstilsynet, nå Damtilsynet (KD). (---) Vassdragstilsynet skulle behandle planer først og fremst i  forbindelse med 
 nybygging. Etter hvert ble det mer rehabilitering av eksisterende konstruksjoner, og så planbehandling. Jeg  jobbet 
både inne på kontoret og ute. (---) Dameierne ventet på besøk ute og så nesten på NVE som ”de egentlige eierne”.  
Etter  inspeksjonen ble det oversendt rapport. Nå er det internkontrollprinsippet som gjelder: Dameierne skal selv 
føre  kontroll, og Damtilsynet inspiserer. (---) Noen hevder at Damtilsynet er ”en stat i staten”. Det kommer av at man i 
 regionkontoret skiller mellom det faglige, som er tilknyttet Oslo, og det administrative som skjer på regionkontoret. (39/09)

15 Mobiltelefonens norske historie Aftenposten på nett 4.april 2013
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Mange av dem vi har snakket med har vært direkte berørt av de store miljøkampene som oppsto på 
 60-70-tallet. Det ligger fremdeles igjen rester av sårhet og vonde følelser, og et litt vantro sideblikk til 
 demonstranter som ikke erkjente at de som var på kamparenaene for å utføre det arbeidet det ble protestert 
mot, hadde sin  marsjordre fra de folkevalgte i Stortinget, altså deres egne representanter. Den dypt nedfelte 
 autoritetstroskapen kolliderte med 60-tallets opprør mot det samme. Denne tiden er uhyre viktig i NVE og 
Statskraftverkenes historie, fordi den for alltid forandret retningen på kraftutbyggingen.

Interessant nok kom den første tilnærmingen til et mer ordnet miljøvern så tidlig som på slutten av 50-tallet, 
og fra høyeste hold; statsminister Einar Gerhardsen. En av informantene forteller:

Etter krigen var det jo ingen som tenkte på naturvern. Det gjaldt å få f lest mulig KWH ut av vanndråpene, og du kan 
se – planlegging av kraftverkene var også sånn, uten hensyn til inngrep, kan du si. Og typisk for den tiden var jo at når 
man var ferdig med anlegget, da lot man rustent anleggsmateriell ligge igjen, skinneganger og maskiner og sånn, det 
sto igjen i fjellet. Det så ikke ut! Da dro man til neste anlegg, og det var ingen som protesterte til å begynne med. Men 
det begynte faktisk å røre på seg så tidlig som på slutten av 50-tallet. (---) Derfor fikk statsminister Gerhardsen nedsatt 
den første vernekomitéen, han, i 59, under ledelse av fylkesmann Gabrielsen i Oppland fylke, som kom med noen generelle 
retningslinjer for utbygging kontra vern. Og dette ble fulgt opp med konkrete verneutvalg i årene fremover helt til utpå 
90-tallet. De tre første, altså Verneplan I, II og III (---) ble vedtatt på 70- og 80-tallet. Så kan du si at vernehensynet, det 
ble sterkere og sterkere sammenliknet med utbyggingsinteressene. Det toppet seg jo i en del saker da; Aurland, Mardøla 
og Alta er jo de tre store kamparenaene. Det siste som ble vedtatt (---) det kalte man ikke Verneplan V,  men det var en 
 utvidelse av Verneplan VI. Og nå snakker man jo bare om verneplanene, ikke sant. (25/07) 

12. Et gryende natur- og miljøvern med  
        konsekvenser for NVEerne

Slik kunne det se ut i fjellet etter en kraftutbygging. På 1960-tallet begynte oppryddingen.  
Tipp Kjensvatn, Rana 1967. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE
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Ideologisk sett hadde miljøkampene sin basis i en filosofisk retning som Sigmund Kvaløy Setreng (1934-2014) 
etablerte. Han var samfunnsanalytiker, økofilosof og miljøvernaktivist, og tok i 1969 initiativet til dannelsen 
av Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm).  Sammen med Arne Næss (1912-2009) står han som 
den fremste representanten for utviklingen av økofilosofien, med vekt på samspillet mellom menneske og 
natur. Setreng var blant annet påvirket av filosofen Peter Wessel Zapffe (1899-1990), som for øvrig Arne Næss 
hadde truffet under klatring i Kolsåsveggen. Disse gutta kjente hverandre. Kvaløy var i 1970 en av lederne for 
Mardøla-aksjonen og deltok siden i flere frittstående miljøvernorganisasjoner. I dag tar veteranene fra (snm) 
uten blygsel mye av æren for at Miljøverndepartementet ble opprettet i 197216.  

Økofilosofien fant gjenklang hos 68-generasjonen, som var ute etter noe mer enn traurige rutiner og  pengejag, 
og politikere og friluftslivsmennesker lenket seg sammen med Setreng og Næss i Mardøla. I NVE var det 
 ganske stor bestyrtelse i deler av organisasjonen – sånt gjorde man da bare ikke! Dette kommer godt frem i 
følgende utsnitt publisert i Fossekallen 04/197017:

Vi er glade for å ha en våken og saklig opinion, men dessverre skapes det også i stor utstrekning opinion mer eller mindre 
bevisst på usaklig og villedende grunnlag, og det er en form for opinionsdannelse som kan føre til gale konklusjoner til 
ubotelig skade for oss alle. Vi beveger oss i et område hvor emosjonelle krefter lett settes i bevegelse, og det er trist å være 
vitne til hvor ubalanserte ytringsformene ofte er. Det tas i bruk slagord og uttrykk som skaper barrierer og stillingskrig 
og legger hindringer i veien for et skapende og fruktbringende samarbeid.

Vi må nok være forberedt på at det i Naturvernåret 1970 både i dets navn og på annen måte vil rettes kritikk mot oss 
både på saklig og usaklig grunnlag. La oss selv bevare balansen og medvirke til at usaklig argumentasjon ikke får 
 gjennomslagskraft. La oss medvirke til å bygge ut vårt land på en måte som ikke gir det et vansiret ansikt som vi ikke 
kan være bekjent av å overlevere til våre etterkommere

En av informantene som opplevde dette, sier det sånn: 

Jeg begynte i Statskraftverkenes realplankontor i 1974. Jobben gikk ut på å lage forprosjekt for kraftverk før det skulle 
fremmes konsesjonssøknad. Ikke lenge etter kom Alta-konflikten. Det var et sjokk i avdelingen at noen stilte spørsmål ved 
utbygging av kraftressursen. Inntil da var det helt gitt hvilket utfall en konsesjonssøknad skulle få. (34/09)

Dette understrekes også av en annen, som også hadde med Alta-utbyggingen å gjøre. Og som så mange som 
kom fra Alta, reiste han videre til Skjomen. 

Da jeg var der oppe (Alta-anlegget) og gjorde de forberedelsene, var diskusjonen dit hen at det virket som at alle var klar 
over at her kom det et kraftverk, og det jeg skulle gjøre, var jo bare å si at jeg kunne foreslå for det kraftverket at så må 
man ha veier der og man vil ha en tipp der og man bør ha en brakkeleir der, altså de rene midlertidige inngrepene for 
at dette da skulle være med på den endelige søknaden, antakelig, eller de endelige detaljplanene, for at det skulle bli gitt 
konsesjon. Så vidt jeg husker var det ikke gitt konsesjon enda. Det var jo sånn man drev da, konsesjon var nesten bare en 
sånn proformasak den gangen. Jeg tror gjerne at i Skjomen så bygget de veier før de hadde konsesjon. (13/07)

Det var mange også i NVE som var motstandere mot utbyggingene, selv om det var en vesentlig del av jobben 
deres å finne ut om det var nok vann til nye turbiner. 

Kraftutbygging var jo en varm potet på slutten av 70-tallet og vi som jobbet på Brekontoret var jo sånne  friluftslivs folk, 
så vi var alltid på deres parti som var for naturvern og sånt. Mens de som jobbet i Statskraftverkene som var våre 
 arbeidsgivere og sånn, de var jo veldig interessert i utbygging. De satt jo her og planla de f lotteste dammer, oppe ved 
Fåbergstølen i Jostedalen, f eks, sånn at hele den flotte setergrenda skulle komme under vann. Det var jo begynnelsen 
på dette her, og vi var jo veldig glad for at disse naturvernene var mot det, da. Vi var jo ikke der for å bygge ut, vi 
var der for å fortelle hvordan det fungerte, hvor mye kommer fra breen og sånn. Nesten alle på Brekontoret var nokså 
sånn imot kraftutbygging og sånn. (---) Jaja, men vi mistet jo ikke jobben for det, det var fri meningsutveksling, altså.  
Jeg syntes ikke det var noe personlig problem at jeg bidro, men vi ble jo hetset litt, ja. Vi ble jo det. ”Å, der kommer de der 
 vassdragsvandalene”. Ikke blant de innfødte, for de var for, de f leste steder. Det er jo sånne idealister som klarer å stå i 
mot, og – men dette med penger, det er jo jævla… (29/07)

16  Aftenposten, Knut A. Nilsen 15.4.2003. Det spilte nok også en stor rolle at 1970 var det første europeiske 
 Naturvernåret.

17 NVEs interne magasin.
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Men jeg tror vi må leve med at det kommer til å være mye kontroverser om enkeltprosjekter fremover. Det jeg merker på 
vindkraftsektoren er jo at det egentlig er stor forståelse hos mange av dem man møter ute på folkemøtene og befaringene: 
ja, vi må ha mer kraftproduksjon antakelig, og vindkraft er jo en fin form for å produsere kraft, men ikke her. Ikke her. 
”Not in my backyard” er veldig, veldig utpreget på alle prosjekter nå. Så vi kommer til å få mange konflikter fremover. Så 
gjenstår det jo å se hvordan politikerne håndterer det. Hvis man kan få noen klare signaler fra politisk hold som går på 
at vi skal ha de og de prioriteringene, så vil det kunne hjelpe. Men hittil så har det politiske systemet likesom vært litt for 
vaklevorent. De vil ha mer kraft, men de vil ikke at det skal gå på bekostning av miljøverdier, og de vil ikke ha konflikter. 
Og da er det vanskelig. (30/07)

NVE tar grep – og ansetter Hillestad

Knut Ove Hillestad kom til NVE i 1963 i den første naturvernstillingen i etaten. I intervjuene nevnes han i alle 
sammenhenger der miljøvern i noen form er omtalt. Hillestad var så sentral i denne arbeidsoppgaven at NVEs 
Museumsordning i 2010 engasjerte en historiker til å skrive et hefte om ham.18  Hillestad ble i 1990 utnevnt til 
Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for den innsatsen han gjorde for landet gjennom arbeidet i NVE.

18 Yngve Nilsen:  Landskapsarkitekt Knut Ove Hillestads virksomhet ved NVE 1963-1990. NVE Rapport 21/2010.

Knut Ove Hillestad. Foto: NVE Hillestad viser skillet mellom steinmassene (leirskifer)  
og  påførte humusholdige vekstmasser.  

Foto: Ivar M. Sæveraas/NVE
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Fem år sener har gress, urter og blomster slått rot og demper konsekvensene av kraftutbyggingen. 
Vegetasjonsetablering, Trillhustippen. Nes i Buskerud 1971. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE

Et voldsomt inngrep i landskapet er under behandling – Vegetasjonsetablering, Trillhustippen. Nes i Buskerud 1986. 
Foto: Knut Ove Hillestad/NVE
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Hillestad jobbet utrettelig for miljøvernet på alle fronter. Han hadde også sine særtrekk og sine kjepphester. 
En av informantene med forstmannutdannelse fra NLH-Ås, ansatt i 1978, fikk merke dette godt:

Så hadde Hillestad en veldig interesser for hakkespetter – hakkespetters angrep på tremaster – og det var et veldig press 
på seksjonen om hva man kunne gjøre for å motvirke disse hakkespettskadene, da. Og derfor ble jeg satt på et prosjekt der. 
Det ble utgitt en publikasjon etterpå, og – hvor jeg hadde en slags spørrerunde over hele landet til samtlige nettselskaper 
om skadeomfang, hvor, hva slags skogtype, vegetasjon osv, hva slags spetter. Det ble tatt veldig godt imot av bransjen, og 
det ble en langt mer omfattende undersøkelse enn det jeg egentlig hadde tenkt meg, for jeg hadde tenkt seg at jeg egentlig 
ville jobbe mer med andre saker. Men Hillestad ble så engasjert at det ble en stor sak for meg i starten. (59/15)

Hillestad var også opptatt av å skape allianser som kunne gagne arbeidet i NVE, og fikk gehør for slike tanker:

Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo startet i 1972. Det var Knut Ove Hillestad som mente 
at NVE burde ha kontakt med universitetet fordi det var behov for å få dokumentert naturvitenskapelige interesser i 
 forbindelse med konsesjonssaker/vannkraftsaker, og ikke minst det som det var mye jobbing med, Verneplan for  vassdrag. 
Det ble finansiert med midler fra Konsesjonsavgiftsfondet. (---) Jobben besto i å dokumentere naturvitenskapelige  interesser. 
(---) Når det kom saker fra NVE så måtte de finne ut om det var interesser der som kunne bli berørt av eventuell utbygging, 
eller om det var verneverdige forekomster. (58/15)

I starten da jeg jobbet i avdelingen var vi kanskje åtte-ti stykker. Hillestad jobbet stadig intenst og skrev brev til direk-
tør Sperstad for å få ansatt f lere – veldig aktiv. Sånn var han bestandig. Så hadde vi de ute også, da, i tillegg, på hvert 
regionkontor. Vi (=Natur- og landskapsavdelingen) var en av de første som startet med det, såkalte tilsynsmedarbeidere 
på regionkontorene. Det var veldig nyttig – de samarbeidet vi godt med. Jeg var veldig mye med på testing av vegetasjon 
i vekstfelt (som Hillestad drev mye med). Første gang jeg hørte om det var på Trillhustippen i Nes, som var den første, 
og hvor det ble gjort veldig mye forsøk. I 1967 kom ansatte i Oslo Lysverker, som skulle gjøre denne jobben, til sin sjef og 
lurte på om de kunne få lov til å gjøre dette om natten, altså ved St. Hans-tider, fordi folk lo av dem nede i dalen. (---) 
Så var det i tillegg en stipendiat på Ås, som siden ble professor, som hadde en hovedoppgave på dette her som også var 
ganske vesentlig. Så gjennom hele hans yrkeskarriere (=Hillestads) hadde vi forskjellige former for vekstforsøk. Jeg var 
også med på å sette poteter på en tipp – det var Orkla-anlegget. Det var altså såkalte fullprofilmasser, sånne finkornete 
masser fra leirskifer – jeg var leder for dette vekstforsøket på fullprofilmasser – og da hadde vi med  professor Vigerust 
fra Ås, undertegnete og så noen fra Landbrukets forsøksring lokalt. Da hadde vi forskjellige vekster; korn, gras, potet og 
noe annet. Det som var vesentlig var at potetavlingene på disse massene under ellers like forhold – dette var 600 m over 
havet – var like store, mandelpoteter, som nede i bygda på dyrket mark hvor det var jord, og samme gjødselmengde, og 
grasproduksjonene var like stor. (59/15)

Jeg hadde ganske mange reisedager i året – ifølge familien hadde jeg altfor mange. Jeg hadde jo to sønner og jeg var 
borte over 100 reisedager. Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen – der var jeg borte i to uker. Det var i utgangspunktet en 
 gigantutbygging – ble noe mindre etter hvert. Jeg bodde i alt fra brakke, gamme, telt, friluft og hotell – har sovet utendørs 
under stjernene på feltarbeid. Jeg fikk utdelt sovepose, kikkert, fotoapparat, ski og hjelm. Soveposen har jeg fremdeles, 
den er kjempegod – en dunpose. Det var stadig nye fotoapparater, for Hillestad var jo så engasjert der, så jeg hadde tre 
fotoapparater av forskjellig type. (---) Det foregikk både på de enkelte anlegg og forskjellige fagområder for å se hva man 
kunne få til – og så var det prosessen før, under og etter et anlegg, da. Mange mente at vannkraftanlegg bare var det du 
så i starten, det var sånn det ville bli, det var mange som trodde det, og på 60-tallet var det jo en del røffe utbygginger 
før Hillestad begynte. I Telemark var det jo en stor utbygging som ble ganske voldsom. Brutalismen i arkitekturen på 
 begynnelsen av 60-tallet viste seg også veldig tydelig i kraftutbyggingen. Så vi var veldig mange som hadde et negativt 
syn på vannkraftutbyggingen på grunn av det. Med 100 reisedager og et utstrakt samarbeid med andre parter innenfor 
feltet ble det ikke mange dagene igjen på kontoret, men vi måtte jo skrive rapporter og brev, og vi jobbet mye. Vi jobbet 
også veldig mye sammen på avdelingen, hadde stort fellesskap. (59/15)

Etter hvert ble naturvernarbeidet desentralisert for bedre å kunne føre det nødvendige tilsynet med hvordan 
konsesjonsbetingelser på området ble fulgt opp i de store utbyggingssakene.

Jeg ble tilsatt i Fylkesmannens landbruksavdeling i Sogn og Fjordane med kartlegging av fiskebestanden i fersk-
vann og i lakseelvene. Det var mye forundersøkelser for konsesjonssøknader for større kraftutbyggingsprosjekter – 
 Stor-Jotunheimen-prosjektet og planene for Hardangervidda. Jeg jobbet ”i skjørtene” på NVE med vannrelaterte oppgaver 
(---) i syv år (---) før jeg begynte i NVE i 1977. (----) Jeg ble intervjuet av Knut Ove Hillestad som da enda var fagsjef. (47/09)
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Samtidig med at denne informanten ble tilsatt, kom det tilsvarende stillinger i Trondheim og for Ulla-Førre-
utbyggingen. Han sier at disse tre traff hverandre ofte i faglige sammenheng, og at de ble som et team fra 
første dag.

Hvorfor fant NVE ut at de trengte nesten samme type stillinger (som Fylkesmannen)? Den hadde et betydelig annet 
 innhold. (---) Hoveddelen av jobben i Natur- og miljøavdelingen var knyttet til vannkraft og kraftanlegg. Hillestad ville 
bygge sammen et team med litt forskjellig kompetanse slik at han kunne håndtere ulike problemstillinger og  utfordringer 
 knyttet til den jobben NVE hadde på dette området. (---) Jobben var og er en tilsynsjobb. Jeg skulle følge opp store 
 utbygginger som Aurland, Lærdal, BKK-utbygginger og en del oppover i Møre og Romsdal. Jeg hadde interessert meg 
for og gjort delstudier i landskapsarkitektur, noe som var en styrke for meg. Men Hillestad var også ute etter å få litt 
 fiskefaglig  kompetanse inn i gruppen. Jeg jobbet veldig mye i forhold til biotopjusterende tiltak i vassdrag, etter terskel-
bygging og tilrettelegging for å få endre vassføring. Overførte man vann fra et vassdrag skulle man gjøre tiltak for å 
forbedre forholdene etter at reguleringsinngrepet var gjort. (47/09)

Denne informanten oppsummerer et tydelig og godt lederskap på følgende måte:

Knut Ove Hillestad var en sterk leder, både faglig sett og med sterke meninger, men utfordret også den enkelte til å 
utvikle jobben innenfor gitte rammer – man fikk vide rammer til å jobbe selvstendig og utvikle jobben man hadde 
fått tildelt. Han var f link til å delta på faglige reiser til de store prosjektene jeg jobbet med, og ellers var det bare 
å ringe. Avdelingen hadde felles samlinger to-tre ganger i året og gikk da gjennom alle ulike arbeidsoppgaver og 
utfordringer, og Hillestad var alltid parat hvis de hadde problemstillinger som var utfordrende. En veldig fin tid –  
og de som kom etter Hillestad, fulgte opp. (47/09)

Det var nok av oppgaver å ta fatt på innenfor dette feltet, og det var om å gjøre å finne de kreative løsningene 
på dem.

Av interessante oppgaver – veldig interessante – vil jeg nevne det med Telemarkskanalen og gummidammene;  
de  oppblåsbare. Telemarkskanalen er jo f lott, og i 1988 var det en flom, og da var det to store nåledammer på Lunde 
og Kjeldal hvor de altså dro opp sånn 4x4” med saks og sto med vann til livet. Det ville de ikke mer, så de måtte bygges 
om. Da var kulturminnemyndighetene sterkt inne i bildet, og da dro noen av damfolket i NVE til USA og fikk idéer om 
 gummidammer. De ble bygd da, to stykker med luft. Estetisk sett ble de veldig fine, du kan skjære hull i dem men det betyr 
ikke så mye, for sikkerheten er ikke så viktig på de to dammene. Så derfor kunne man tillate seg ikke å bygge i stål og 
betong og sparte mange penger. Og så ble det estetisk veldig fint med et vannspeil over det hele. Så da hadde vi samarbeid 
med fylkeskonservator og Riksantikvaren, da, og resultatet ble veldig bra. Jeg har også vært borti mange andre dammer 
når det gjelder bruk av tre, for eksempel. (59/15)

Jeg var også med på den store Dokka-utbyggingen (---) fra 1985 til -90. Og så har jeg vært der nå etterpå. Det gikk på 
 tilrettelegging for å redusere skader. Der var det et veldig krevende magasinområde – Dokkfløy – hvor det for øvrig var 
veldig mye kulturminner, og så var det jo da et gigantisk skogområde, som antakelig er det største som er avvirket og 
demt ned av produktiv skog noen sinne. Alt avfallet etterpå skulle fjernes eller brennes, som det sto i konsesjonen. Vi fikk 
ingen til å fjerne det – vi tenkte på bioenergi - så da ble det brenning. Så de tygde røyk oppe i lokalmiljøet i to år, tror 
jeg. Først la vi det i hauger som tørket, og så ble det brent, da. Og vi fant jo på en del gode løsninger. Når man demmer 
opp et så stort område som også ligger nær friluftsliv- og hytteområder, er det viktig at man ikke kjører det ned fort – at 
det blir satt krav til tidlig fylling, slik at det stort sett skal være en brukbar vannstand, og da blir det dyr strøm. Sånne 
krav ble satt der oppe. Steinbruddet ble lagt i magasinet slik at det ble skjult av magasinet, og det ble gjort en rekke 
landskapsmessige tiltak i samarbeid med en veldig god landskapsarkitekt på Biri. I Dokka-utbyggingen der ble du kjent 
med lokalmiljøet og mange forskjellige faggrupper – arkeologene hadde vi veldig mye kontakt med, og det lille museet der 
oppe hadde vi god kontakt med, så det var jo interessant at de sa fra Oldsaksamlingen at hvis de hadde visst at de ville 
finne så mye, så ville de gått imot utbyggingen. Men slik er det jo ikke: Det var fordi det ble utbygging at de fant så mye, 
at de fikk anledning til å grave ut og sjekke i detalj, da. Fangstgroper for elg, f. eks, helleristninger, bålgroper – veldig 
mye interessant. Men jeg må si at første gang jeg så planene var jeg veldig i tvil om vi skulle få dette bra til. Det var en 
veldig utfordrende utbygging. Nå har det vokst veldig igjen. (59/15)

Naturvern blir nøye oppfulgt etter hvert. Det synes jeg har vært veldig bra. De første kraftverkene jeg var med på – der 
ble det ikke tatt hensyn til i det hele tatt. Og det første – den første reguleringen der var altfor voldsom, så der er ørken 
der hele sommeren, og steintippen ble jo liggende der, uten å gjøre noe med. Men det er blitt veldig bra, altså, kjempefint, 
etter hvert. Det gjøres jo veldig mye på relativt begrensete midler, nå, egentlig, så de siste kraftverkene jeg har vært med 
på er jo det blitt tatt veldig godt vare på (08/07)
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De legendariske naturvernkampene

Aurland

Miljøvernerne samlet seg først om Aurlandsdalen. Der gikk en av Turistforeningens mer populære ruter, og 
dermed var området godt kjent for dem som likte å vandre i fjellet. Striden om den naturskjønne dalen ble 
rundt 1970 den første riktig mediefokuserte konfrontasjonen mellom naturvern og  utbyggingsinteresser. 
Denne striden ble også den direkte foranledningen til at (snm) ble opprettet i 1969. Det ble imidlertid ikke 
noe  videre bråk ut av det. Planene ble endret i en mer akseptabel, miljøvennlig retning ved at vei og kraftled-
ning ble lagt utenom dalen, og kraftutbyggingen gikk etter planen. Noen mindre fysiske markeringer var det 
dog: 

Jeg gikk der som gymnasiast og knekte alle de veimerkene jeg fant, men det var lenge før jeg begynte i NVE. (58/15)

Jeg  møtte ikke dette (naturverndiskusjonen) da jeg var fersk ingeniør. Jeg startet jo ut i Aurland, og det var nok en tid 
da dette naturvern hadde sin begynnelse, omtrent. På slutten i Hallingdal så hadde man jo noe som het landskapspleie, 
dvs. man pleide disse tippene og sprøytet dem og fikk ting til å gro på dem sånn at det skulle se rimelig pent ut. Og 
da kom det jo en kar som – han Hillestad var jo akkurat i denne perioden, og da fikk det en gryende start, dette her. 
Og jeg var som sagt førstemann til Aurland. Og der var det i folkeopinionen ganske mange som var imot den, nettopp 
av  naturverninteresser. Jeg selv var jo meget begeistret for Aurland. Jeg hadde jo som gutt og ung mann gått fotturer 
i  Aurlandsdalen og syntes naturen var fabelaktig, og ville bevare den. Og akkurat i Aurland var det da en del natur-
vernere som protesterte og kom med alternativ til løsninger osv. Men akkurat i Aurland var jo stedets befolkning, altså 
 kommunen, de var jo i aller høyeste grad interessert i utbygning, så jeg opplevde aldri noen problemer som ingeniør der, 
at jeg ble hindret i noe. Og jeg må jo også berømme den usedvanlig gode mottakelsen jeg fikk av kommunen – husk, jeg 
var jo førstemann der, da. De var veldig begeistret for at det kom i gang, den kraftutbyggingen. Siden har det jo utviklet 
seg, da. (---) Så det gikk veldig greit å bygge ut i Aurland uten protester. Men, det skal være sagt, altså, for all del: det ble 
jo tatt voldsomme naturvernhensyn hele tiden i Aurland. Vi hadde landskapsarkitekt NN som fulgte med, vi fikk ikke lov 
å løfte på en stein uten at han…, for å sette det litt på spissen, da. Samarbeidet mellom oss gikk bra, de fikk det jo mye 
som de ville, da, disse landskapsarkitektene. De forholdt seg stadig til rammene. (15/07)

Kraftlinjene lister seg over fjellet bort fra den vakre Aurlandsdalen – Aurland kraftverk Foto: Per Einar Faugli/NVE
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Så tok departementet et klokt grep og la opp til et eget miljøtilsyn i NVE, sånn at man hadde sitt på det tørre 
overfor de såkalte ”motkreftene”. 

Denne stillingen var opprettet direkte av Stortinget i forbindelse med konsesjonene til Aurland-utbyggingen. Det ble 
fremlagt en stortingsproposisjon som sa at det skulle opprettes en egen tilsynsstilling som skulle følge utbyggingen. Dette 
var en konsekvens av de gryende miljøverninteressene. Selve konsesjonsbehandlingen førte jo til store, tydelige konflikter 
og store diskusjoner. Statsråden fikk spørsmål i Stortinget om hvordan det gikk med utbyggingen. Konflikter kom frem i 
media etter at de hadde startet i Aurland. Svaret var at det var opprettet en egen stillingen som skulle følge utbyggingen 
med alle detaljplaner, og for øvrig at NVE ville etablere tilsvarende for alle andre utbygginger. (---) Aurlandsdalen var 
godt i gang, og jeg har hatt et åpent sinn til dette. Jeg har ikke latt det (danne seg) noen bastante føringer. Med jobb i 
NVE ”fanger bordet” litt, men man blir opptatt av fagansvaret knyttet til arbeidsplassen, og man blir opptatt av å forme 
arbeidet sitt. Det er om å gjøre å finne en avveining slik at forholdene kan håndteres på de beste mulige måtene. (47/09)

Jeg tegnet fortsatt planer, lagde mye terskelplaner i en periode. I Aurlands-utbyggingen var det forslag om 22 terskler 
 eller grunndammer. Jeg var den første som laget plan for syvdeteskler.19 En av de senere regionsjefene og jeg laget de første 
planene for grunndammer på slutten av 60-/begynnelsen av 70-tallet. Hillestad var veldig flink til å undervise når det 
gjaldt slike ting, å se ting rundt tilbakeføring av landskapet. Jeg tenkte ofte på fisk fordi jeg er laksefisker selv. Det var 
ikke så veldig mye fokus på fisken før Hillestad kom. (43/09)

Mardøla

Da utbyggingen av Mardøla i Romsdal startet i 1970, hadde miljøvernerne fått organiserte seg bedre, og de 
mest militante aksjonistene dannet lenkegjeng foran anleggsmaskinene. Som Bergens Tidende skriver i en 
oppsummeringsartikkel: 

Sommeren 1970 ble det skrevet norsk historie i Eikesdalen i Møre og Romsdal. For første gang ble sivil ulydighet tatt i  
bruk i en protestaksjon her til lands. En planlagt kraftutbygging i fjellheimen var utgangspunkt for protestene. 
 Aksjonistene slo leir ved en anleggsvei. Flere lenket seg fast. 25. juli stanset demonstranter fra Samarbeidsgruppene for 
natur- og  miljøvern (snm) anleggsarbeidet. Kjente personer som tidligere justisminister Odd Einar Dørum og filosof Arne 
Næss sr. var blant dem som deltok i den ukelange aksjonen. Flere av aksjonistene fikk bøter for å ha nektet å fjerne seg. 
Kraftutbyggingen ble utført som planlagt. 

Sivil ulydighet etter mønster av den indiske fredsfilosofen Gandhi ble brukt i Mardøla-aksjonen. Denne saken ble  symbolsk, 
særlig på grunn av den høye Mardalsfossen. Lederne for aksjonen ble båret vekk av politiet etter at det ble etablert en 
ikke-voldelig leir i traséen for anleggsveien. En bred allianse med alt fra professorer til bygdefolk i ”Samarbeidsgruppene 
for natur- og miljøvern” sto for aksjonen.

Statkraft oppsummerer selv på sin hjemmeside:

Da det ble kjent at den spektakulære Mardalsfossen i Eikesdal i Møre og Romsdal skulle legges i rør, samlet miljøaktivister 
seg sommeren 1970 for å stanse anleggsmaskinene. Med paroler som “Stans anleggsarbeidet” og “Mardøla skal fortsatt 
renne til Eikesdalen” tok demonstrantene plass i en teltleir i fjellheimen mellom Nesset og Rauma kommuner. De boltet seg 
fast til fjellet og lenket seg sammen for å stanse anleggsmaskinene. Den sivile ulydighetsaksjonen, inspirert av Gandhis 
ikkevoldsfilosofi, klarte å blokkere for anleggsmaskinene en hel måned og fikk betydelig medieoppmerksomhet både i 
Norge og resten av Europa. 

Til tross for motstanden ble vassdraget til slutt utbygget, men Mardøla-aksjonen skapte en bredere debatt om kraft-
utbygging sett opp mot hensynet til natur og miljø. Etter aksjonen kom nye definisjoner av hva naturvern innebar. 
Biologiske, økologiske og estetiske verdier ble mer vektlagt, og lokale hensyn fikk en større rolle i planleggingen av kraft-
utbygging. Mardøla-aksjonistenes bruk av sivil ulydighet, og kravet om å bevare urørt natur, ble stående som en viktig 
 symbolhendelse, bare overskygget av Alta-aksjonen ti år senere.20

19  Tersklene har fått sitt navn fra Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet), hvor de ble bygget første gang. Karakteristisk for 
 syvdeterskler er at de graver nedstrøms terskelen, og slik hindrer at det legges opp masse her.

20 Statkrafts hjemmesider, fra Om Statkraft.
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En spektakulær, levende sølvtråd i det monumentale landskapet. – Mardalsfossen 1951. Foto: Aksel Wennberg/NVE
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Mardøla-anlegget var forberedt på vanlig måte gjennom mange år, med oppsetting av måleutstyr til målingen 
av vannressurser og kartlegging av hvordan arbeidet kunne organiseres der borte. Miljøvernaksjonen gjorde 
ikke livet lettere for dem i NVE som helst så at Statskraftverkene lot de spektakulære naturområdene være i 
fred:

Selvsagt var det problemer f. eks. under Mardøla-aksjonen. Enkelte trodde da at NVE var synonymt med de slemme ut-
byggerne. En gang ble en målestasjon nesten knust til pinneved pga. dette. (---) Jeg følte meg mest på demonstrantenes 
side… (37/09) 

Det var litt sånn doble følelser, da. Dette her med NVE var jo ikke helt populært i fjellsportkretser og turistforeningskretser. 
Vannkraftutbygging var begynt å bli kontroversielt. Og i 70 så var det Mardøla-aksjonen, så jeg husker at etter jobben 
min på Vetledalsbreen skulle jeg opp til Mardøla og være demonstrant. Det hadde jeg lagt opp til, men så ble jobben min 
forsinket noen få dager på breen, så da jeg var ferdig der, var aksjonen i Mardøla avblåst, så jeg ble aldri demonstrant. 
Jeg tror ikke det hadde vært noe problem om jeg hadde gjort det, ikke den gangen, og jeg tror ikke det hadde vært noe 
problem for meg senere, heller. Det er lov å ha meninger i dette samfunnet. Derimot så hadde vi jo Alta senere, men da 
var jeg jo fast ansatt i NVE. Og selv om jeg kunne ha mine sympatier den gangen også for noe av motstanden på Alta,  
så kunne jeg ikke vise det den gangen. (30/07)

Jeg var i Mardøla 1957. Vi skulle sette opp målestasjoner. Det var i og for seg nøytralt, men det skulle jo brukes på 
 kraftutbygging, da. (---) Det er et ganske utrolig sted. Du har jo to fosser der, men den andre er mer et stryk nedover 
 fjellsiden. Nei, vi gikk jo da bort f løet, for det hang tau her og der som var satt opp i den forbindelse, da, så vi kunne 
komme frem. NN gikk jo der med dynamitt om natten, han, han måtte sprenge litegranne for å få plassert stasjonen. (---) 
Så når planene ble lagt frem og det hele kom der, så ble det jo voldsomt oppstyr om det. Det var den første store demon-
strasjonen mot utbygging. Det var jo for øvrig på TV nå i forbindelse med intervju med han Næss. Men det var jo egentlig 
sånn at – det var vel også en konflikt mellom dem som skulle ha utbyggingen og inntektene av det og de som ikke fikk 
noe – det var altså litt strid mellom bygdene. Så det var en kompleks strid. Men resultatet var jo at Mardøla skulle jo – det 
skulle jo tappes vann i turistsesongen, og bestemt mengde, og det som skjedde da, det var at der ble det tatt for lite, etter 
hva jeg skjønner. Og det var fordi Statkraftverkene hadde satt opp sitt eget vannmerke, og det viste da feil, eller altså ble 
tolket feil. (---) Det ble lagt merke til at det kom en felthydrolog til bygda. I Mardøla var jeg selv med på å legge til rette for 
utbygging. Jeg kan ikke huske å ha vært kritisk til dette. (11/07)

Omtrent samtidig (med Aurland) hadde man Mardøla, og det var der det slo ut. Men der var situasjonen litegranne 
 annerledes, for der var jo ikke kommunen – Eikesdal kommune – noe for den utbyggingen, så der fikk du virkelig aksjon, 
der. Så situasjonen var litt annerledes enn i Aurland. (15/07)

En av informantene mener at det er pengene som snakker, uansett:

Så de (kommunene) var som regel for det, ikke alltid, men. For i Eikesdalen, den der Grytten-utbyggingen, der gikk jo 
alt til eikesdølene. Og romsdalingene – da var de plutselig veldig mye bevisst, for da var de oppi der sammen med Arne 
Næss og greier og la seg ned foran anleggsmaskinene og sånn, for det tilfalt jo ikke romsdalingene noen ting. De tok 
ikke noe særlig av de romsdalske vassdrag. Selv om kraftstasjonen ligger inni Romsdalshorn nedi Romsdalen, så fikk 
ikke  romsdalingene noe særlig for kraften. Det var vann som skulle rent til Eikesdalen. Der var de imot – penger, penger, 
penger – det er ofte det som overskygger det. Det er viktig, altså. (29/07)

Grytten kraftverk sto ferdig i 1975.
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Alta

De første planskisser for et kraftverk i Alta forelå allerede i 1922, men rundt 1970 startet Statkraftverkene 
planleggingen av det som skulle bli dagens Alta kraftverk, skriver Statkraft på sine hjemmesider. Forbau-
sende mange av de ingeniørene som er intervjuet i denne undersøkelsen har hatt oppgaver på Alta-anlegget, 
og både hydrologer og miljøvernfolk var inne i arbeidet. De gjorde en jobb uten å stille altfor store spørsmåls-
tegn ved den – når Storting og styringsmakter hadde gitt dem marsjordre, måtte de egentlig bare velge om 
de ville fortsette i jobben eller gå. Og ganske mange dro –  vi lar informantene fortelle denne historien uten 
innblanding:

Vi bestemte oss for at jeg skulle ha mye i Nord-Norge, så Alta-utbyggingen den fikk jeg i fanget mens den da ikke var så 
kontroversiell. Men det foregikk jo en del på Stortinget den gangen, og det var jo høyt støynivå, men det var ingen som 
trodde at dette her skulle bli så vanskelig som det ble. Så jeg begynte med den da. Så det var da jeg fikk i oppdrag –  eller 
jeg foreslo for Hillestad at Alta-utbyggingen burde ha en skikkelig oversiktsplan, for det hadde jeg drevet mye med – 
 reguleringsplan, for det var det jo ikke. Det viste seg det at dette var veldig nyttig, men det var stor motstand mot dette 
hos en ledende person i Statkraftverkene i første omgang, da. (---) Prosjektet var vedtatt i Stortinget nærmere fem år før  
– i 1974 var det at det virkelig startet. Det hadde en lang forhistorie, men da var det jo mye større. Det ble stadig mindre 
og mindre. Ryktene den gangen gikk jo om at høyeste regulerte vannstand ville gå til kirkespiret i Masi. Men det var 
egentlig helt feil, (---) det var en skisse. Det skapte sterke reaksjoner blant lokalbefolkningen, altså samene i Masi, men 
det ble aldri en del av de seriøse planene. Prosessen som førte til at det ble nedskalering var både interne prosesser og det 
politiske presset utenfra gjorde at man revurderte planene internt i NVE, så det hadde sin misjon, det. Og så hadde man 
veldig mye diskusjon om planene, om det kunne løses på andre måter. (59/15)

Alta-prosjektet kan deles opp i f lere faser, en første rolig fase varte kanskje bare et år. Jeg var der oppe den første  sommeren 
jeg jobbet i NVE, 1979, så var jo (---) tilsynsmann for Region Nord, vi arbeidet mye sammen. Da skulle vi på befaring opp 
der i begynnelsen av juli hadde vi møte med rådmannen, som mente dette skulle gå veldig greit, ingen problemer. Da var 
vi på befaring og vi hadde begynt med anleggsveien, og byggeleder fra Statskraftverkene var veldig nervøs, for ryktene 
gikk om at noe skulle skje. Og det skjedde dagen etterpå. Da slo de til og satte seg foran anleggsmaskinene. Da var det i 
gang. (59/15)

I 1979 fikk jeg spørsmål om jeg ikke kunne reise til Alta og starte utbyggingen der oppe. Og Alta var jo et veldig betent 
sted å reise til, for da Statskraftverkene fikk konsesjon på denne utbyggingen var det en reaksjon i massemedia i Norge 
og naturvernorganisasjonene på den konsesjonen. De mente at her brøt vi det som het vern av norsk natur og miljø. Så 
da de skulle begynne arbeidene sommeren 1979 så hadde en problem med å få anleggsleder til å reise opp og begynne 
med veibygging. Så jeg sa meg villig til å reise opp og begynne som anleggsleder på Alta. (---) Vi kom i gang med veien 
fra nullpunktet i Stilla, P0 på veien som skulle gå inn til Sautso der dammen og kraftstasjonen skulle være. Det er 
 Statskraftverkene sitt mest berømte P-nummer, P0 i Alta. Vi begynte der med bulldosere, men kom bare et lite stykke 
avgårde. Der lå det en svære teltleir og sperret veien for oss, og vi fikk beskjed om å stoppe, og den beskjeden kom fra 
regjeringen. Så vi måtte bare avslutte hele fremdriften på veianlegget og det ble en politisk sak, hele greia. Entreprenør 
var valgt der oppe og de måtte skaffe entreprenøren annet arbeid mens vi ventet på ny godkjennelse på å starte arbeidet 
opp igjen. Entreprenøren - vi skaffet arbeid til ham nede i Alta. Alta kommune fikk jo massevis med arbeid som staten 
betalte. Det er mye som kan sies om den tingen der - dvs. entreprenøren fikk arbeid, men det var ikke bare sånn helt uten 
videre.  Statskraftverkene sa opp entreprisen med entreprenøren da de ikke fikk lov å gå videre, og da fikk entreprenøren 
engasjert en av landets beste entrepriseadvokater og det ble forhandlingsmøte mellom Statkraftverkene, entreprenørens 
advokat og Regjeringsadvokaten. (---) Da ble det også sånn at de syntes det var noe vanhakkelig å betale ut noe sånn  
(en svær sum penger) uten å få gjort arbeid for dem, og så derfor fikk vi beskjed om å skaffe entreprenøren jobb nede i 
Alta. Få gjort noe for de pengene! De arbeidet med maskinene nede i Alta, bygde veier og la vann og kloakk hele vinteren 
som Alta kommune slapp å betale noe for. Anleggsarbeidet ble utsatt til etter sommeren etter dette vinterarbeidet i Alta. 
Da det startet opp igjen hadde de den svære politiaksjonen. De leide Prinsesse Ragnhild, Kielferga, så den kom opp om 
vinteren 1981, fylt opp av politi, for å f lytte på denne gjengen som lå i telt oppi Stilla, fjerne dem så de kunne begynne 
veibyggingen. (05/07)

Jeg ble forsøkt arrestert seks ganger på en dag i Alta. Vi hadde spesiallegitimasjon - hadde vi ikke hatt det, hadde vi 
hatt kjempeproblemer. Det var ikke vanlig med noe NVE-dress eller -plagg av noe slag. Vi hadde Fjellräven-klær, vi som 
 demonstrantene. Vi kjørte rundt i Statskraftverkene/NVEs bandvogn, men det hjalp ikke. (---) Det er klart at når det er 
over 600 politifolk i området og det i NRK-TV blir sagt at brigaden i Nord-Norge skulle settes inn mot demonstranter – noe 
som var helt feil – og politiet får låne masse utstyr fra Forsvaret – så blir kanskje ikke saklighetsnivået der det burde vært, 
da. Det har aldri siden vært noe liknende. Uvisst hvorfor vi ikke fikk tatt knekken på feilinformasjonen om at det skulle 
demmes helt til kirkespiret i Masi – det ble brukt av motstanderne for det det var verdt. (59/15) 
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Jeg hadde varierende syn på dem som lå i telt. Den første sommeren vi var der, hadde jeg inntrykk av at det var 
 lakseinteressene og laksens vilkår som var det store stridsspørsmålet. Det var noen elveeiere nedigjennom i fra Sautso og 
helt ned til sjøen som påsto at elva ville bli ødelagt for laks hvis en bygde ut Alta kraftverk. Og de var veldig flinke, en 
del av de lakseeierne, til å få støtte for sitt syn, så de fikk naturvernorganisasjonene med seg, sant, for å stanse denne 
planen om utbygging, og det var de som lå i telt denne første sommeren. Det var naturvernorganisasjonene som skulle 
stanse utbyggingen på grunn av faren for ødelagt laksefiske. De lå nedenfor Stilla, laget en kampsang ”Saami Ædnan”. 
Det var altså en teltleir som var til forsvar av laksens vilkår i Alta. Jeg hadde ikke så mye til overs for dette, for det var 
en ren næringsprotest. (---) Men så, da de skulle begynne utbyggingen om vinteren – den leiren som kom oppe på Stilla 
da, foran bulldoserne, det var samme folk som hadde ligget nede på nullpunktet en måned før. De hadde flyttet opp, satt 
opp teltleiren ovenfor anleggsmaskinene innenfor P0, det kunne vel være på P10 eller noe sånt, og den samme teltleiren 
ble  fotografert av avisene og bragt videre til det norske folk. Men så viste det seg etter en stund så kommer det opp en 
lavvo inne i denne teltleiren, og da – når den lavvoen kom opp, så forsvant fullstendig interessen for laksefisket i  Altaelva. 
 Massemedia kuttet helt ut det, de samlet seg bare om lavvoen og samene. Der kom samenes sak inn. Og det ble det 
 dominerende i protestbildet den gangen – det var samene. (05/07)

Og samene var likesom hovedingrediensen i det som de samlet seg om for å få en miljøvennlig utbygging senere. Det var 
samenes interesser. Samene var engasjerte, de hadde han Magga som talsmann21 og han har jo kommet veldig mye frem. 
Men det er klart de ble båret frem av naturvernorganisasjonene og massemedia, så de fikk en fantastisk hausing av sine 
interesser og sine synspunkter, samene. Så de kom jo med krav på krav på krav etter at den utbyggingen ble fokusert så 
veldig som den var. Så den utbyggingen har vært til fantastisk hjelp for samene i deres kamp for beholdning av sine egne 
naturinteresser og utvikling av deres vilkår i det norske storsamfunnet, det er ikke tvil om. (05/07)

Jeg har kjørt snøskuter sammen med samene. I og med at jeg representerte miljødelen var det helt greit. Mot NVE trodde 
jeg kanskje de hadde litt motforestillinger, men da de hørte at jeg kom fra Natur- og landskapsavdelingen og miljø, så var 
det positivt. De følte vel at jeg var på deres side så det var aldri noe problem. Jeg snørekjørte og hang bak (snøskuteren 
til) en av de største motstanderne mot Alta-utbyggingen, Per Eira, og han kjørte så det kost etter og jeg hang med og ble 
tredd mellom bjørkeris og trær og hadde min fulle hyre med å klare å henge etter. Det var da jeg hadde et stort forbruk av 
solbriller. Dette gjorde jeg flere ganger. Det var veldig fint, jeg satt rundt bålet sammen med dem og spiste reinsdyrkjøtt. 
Praten gikk helt greit, ingen mistenksomhet i det hele tatt. (59/15)

Men det var en tid som folk – (---) da det var litt sånn hets i forbindelse med – den tiden da de demonstrerte som verst oppi 
Alta og Mardøla og… Det var vel litt skyld både på Statskraftverkene og miljøvern – de var ikke interessert i å snakke med 
hverandre. Jeg tror det kunne gjort veldig mye om de hadde begynt å snakke med hverandre, da hadde det gått mye bedre. 
Men da hørte jeg jo om folk som var ute og kjørte bil som det sto NVE eller Statskraftverkene på som ble kraftig mobbet 
fordi – det var mange som var av den oppfatningen at man burde jo skamme seg når man var ansatt i NVE. Jeg opplevde 
det ikke annet enn en og annen kommentar, og det tok jeg bare som uvitenhet, så det var jo ikke sånn at jeg reagerte 
noe. Og skulle jeg svare noe på det, så var det jo å svare at vi gjorde en jobb som myndighetene hadde satt oss til å gjøre.  
Det var det vi gjorde. Statskraftverkene, som vi jo jobbet en del for, skulle jo utrede ut hvor mye kraft de kunne få ut av 
det feltet og det feltet. Det var jo den oppgaven vi hadde. (27/07)

Altasaken var jo ikke helt i havn ennå, det var mye diskusjoner i avisene og det var jo mange andre opplysninger som kom 
frem i diskusjonene internt i NVE enn det som ble fortalt i avisene den gangen. Så vidt jeg husker hadde man ganske mye 
munnkurv mot å gå ut og delta i offentlig debatter. Jeg fikk vel knapt gå ut med faktaopplysninger. Så det var et strengt 
regime akkurat mot å blande seg inn i den mediediskusjonen. Folk som var involvert i det prosjektet følte seg nok litt ille 
til mote fordi de ikke fikk gå ut og rette opp feilsiteringer og feilinformasjon i avisene og sånn. (48/12)

Informasjonssiden i NVE kunne vært bedre den gangen, mer utadrettet. Jeg synes også at NRK var ikke var så helt 
på NVEs side den gangen. Samtidig synes jeg at statsministeren og noen politikere den gangen var litt firkantet, litt 
 unnfallende. De skulle gitt seg bedre tid og hørt mer på andre siden, både på naturvern og på reindriften. Skadene på 
reindriften var jo egentlig små. Men det er klart at samene de følte vel at de ble overkjørt. De kom godt ut av det – det 
er helt annerledes i dag, med Sametinget. (---) Jeg dumpet midt oppe i disse diskusjonene og fikk lov å delta ganske fritt 
i dem. Saklighetsnivået var nok litt ymse. Jeg oppfattet at NVE var saklige. Men det var sikkert mange som oppfattet 
oss som litt maktapparat. Det med oppdemning av Masi helt opp til kirkespiret ble jo stadig dratt frem det – det var jo 
usaklig, for det var helt feil, og så var det noen naturvernere som mente at skadevirkningene ville bli så enorme på klima, 
og laksen, og på fuglefaunaen. Og etter hvert så ble det altså et krav om at det skulle slippes vann i to lag, altså ta inn 
vann både oppe og nede, slik at temperaturen ble mest mulig normal i forhold til laksen. Og NVE har jo også hatt egne 
undersøkelser som viser at i kulpen nederst i dammen – der var det skadevirkninger. Men for øvrig så har laksefisket i 
Alta ellers ikke hatt noen store skadevirkninger. Jeg var med på Alta ti år etter, også, det gikk veldig mye på fisket. (59/15)

21 Senere sametingspresident og professor i samisk språk Ole Henrik Magga
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Alta-utbyggingen ble til slutt satt ut på full entreprise, som det første anlegget. Statskraftverkene hadde 
 startet anlegget i Kobbelv (Sørfold i Nordland), og mange av de profesjonelle foretrakk å være et sted der det 
ikke var så stor motstand mot utbyggingen. Men Alta ble også et veiskille for de store entreprenørselskapene 
som jobbet innenfor kraftbransjen: 

Det største (entreprisen) vi hadde, var jo Alta. Det ble jo også i sin satt ut, og det er den desidert største entreprisen som 
Statskraftverkene har satt ut. Den ble gjennomført da de var ferdige med alle demonstrasjonene og sånt noe, så var det en 
stor oppgave. Så det var grupper av entreprenørbedrifter som slo seg sammen og ga priser, men de som vant frem, det var 
Furuholmen, Veidekke og Astrup & Aubert. Så de bygde dette i fellesskap. Siden skjedde det jo masse fusjoner, så det var 
egentlig store deler av den norske entreprenørstanden som var involvert på Alta. Og de løste dette på en meget god måte. 
De vant inn ett år av den tiden som var tapt på grunn av demonstrasjoner og gjorde en utmerket jobb. Statskraftverkene 
hadde ikke kapasitet til å bygge selv, så det var det riktige å gjøre dette. (15/07)

Sitatet under kan stå som en refleksjon om noen heftige tiår i norsk vannkraftutbygging, et retrospekt på 
hvordan man kanskje burde handlet.

Det var en periode da vannkraftutbygging var likesom pyton – alt var gærent. Det spørs om ikke naturvernerne/ 
vassdragsvernerne kanskje kunne fått et bedre resultatet hvis man ikke hadde vært så veldig bastante, da hadde man 
kanskje sluppet den intense småkraftutbyggingen man har hatt. De endringene der - man kunne nok kanskje ha 
 håndtert vassdragene på en bedre måte og tatt vare på større verdier, og fått en bedre forvaltning – og ikke fått den 
voldsomme svart-hvitt-malingen som du har hatt. Men det er nå en gang sånn det er blitt. Så det har nok ikke vært det 
 gunstigste. Det kunne vært veldig interessant hvis man i dag kunne startet med blanke ark – hvordan skulle man da 
foreta v annkraftutbygging? Men sånn er det jo bare - man må jo leve med tidligere synder og de vedtakene som er fattet. 
Det har forandret seg mye med bygging i fjell og ikke minst klimaendringene som har kommet i senere tid. Men på den 
andre siden er det de gamle kraftverkene som man har bygd, og som i dag står som solide kulturminner fra en start, ikke 
sant, på en utbyggingsperiode som virkelig har preget samfunnsutviklingen. Det henger sammen dette her, det er bare 
samfunnsutviklingen som er sånn – alt til sin tid. Man forvalter ut fra den kunnskapen som man har, men kunnskapen 
utvikler seg og lovverket utvikler seg. (58/15)

I Norges største canyon reiser det seg en vegg. – Altadammen under bygging, Sautso juli 1986.  
Foto: Knut Ove Hillestad/NVE
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Miljøvern i vassdragsteknikken

Den største dramatikken lå i kraftutbyggingsprosjektene, men også de andre delen av NVE var påvirket både 
av Hillestads arbeid og det som skjedde på ”kamparenaene.” 

Vi hadde mange diskusjoner om miljøvern, som kom sterkt inn etter at Hillestad kom til NVE. Jeg var den på Forbygnings-
avdelingen som hadde mest kontakt med ham, og som også var åpen for de nye tankene. Jeg var med en del rundt og 
 hadde møter sammen med ham om konsesjoner som skulle gis, og om dette med terskelbygging. Det var en veldig 
 omfattende diskusjon over lang tid i Forbygningsavdelingen, i hvilken grad vi måtte og skulle og burde ta hensyn til 
miljøvern. Nå gikk jo Hillestad veldig langt og la kanskje ikke så mange tekniske og økonomiske vurderinger inn i dette, 
mens vi gikk altfor hardt den andre veien. Så det var om å gjøre å finne en mellomløsning. Og det gikk jo veldig mye på 
utforming og vi hadde den tanken om at det enkleste var det beste: at det var om å gjøre å rette ut elvene mens Hillestad 
ønsket å beholde den naturlige formen på elveløpet. Han innså at inngrep var nødvendige, men han mente det skulle synes 
minst mulig etterpå. (32/09)

Det var mye å ta fatt i, og det var mange av NVEs medarbeidere som ikke hadde noe imot å rydde opp.

Fløtningen var en stor ting på den tiden der, for det var ikke transport av tømmer på biler den gangen, og dermed så var 
det Glommen og Laagens Fløtningsforening, den var en ganske svær sak, det, med masse utstyr. Og de hadde jo veldig 
mye ordning i elvene, som i dag er betraktet for å ha ødelagt elvene på mange måter, og det kan jeg jo for så vidt forstå. 
For f løtningen kunne jo ikke ha all verdens steiner og greier ute i hjørnene der, for da hang det seg opp, tømmeret, når 
de skulle frakte det, og derfor ble de fjernet, da vet du, og dermed så var det jo mye fiskeplasser og sånt som ble borte på 
den tiden der. Da var det litt frem og tilbake med NVE, for da begynte det å komme, likesom miljøhensyn kom inn i bildet. 
Det kunne være i slutten av 60-årene. (31/07)

Man gikk også etter hvert løs på arbeider man selv hadde utført tidligere for å gjøre resultatene mer naturlige. 
Det gjaldt særlig de snorrette kanaliseringene gjennom jordbrukslandskapet – det så ikke ut, men det gjorde 
nytten sin. Nå var tiden kommet for å bøte på bruken av linjaler i vassdragsforvaltningen.

Selv har jeg ikke havnet i diskusjoner om forbygningsarbeider osv. i mitt område. Den heftigste diskusjonen hadde 
de nok om en sak i Trøndelag – en voldsom utredning om en kanal på flere kilometer. Den ga litt diskusjon internt i 
NVE – for det var jo noen som kom med en litt annen bakgrunn etter hvert – men det var jo så sent i kanaliserings- el-
ler  forbygningsperioden at den saken burde ikke vært presset gjennom. Det ble likevel gjort, og det var jo dumt, for den 
saken fikk så negativt stempel på seg at det kanskje i noen sammenhenger, og særlig der folk hadde jobbet med NVE 
tidligere men ikke så veldig helhjertet, skapte et veldig godt argument for å si at etaten var miljøfiendtlig. Det var dem 
som jobbet med landskap og miljø som innad fokuserte på at den del av prosjektene ble: ”har dere ikke sett en kurvelinjal”  
likesom… (33/09)

Det motsatte skjedde imidlertid også, at den praktiske nytten av det vassdragstekniske arbeidet kunne bli 
liten fordi natur- og miljøvernetatene motsatte seg at de nødvendige inngrepene for å forhindre flom ble 
utført: 

Det har vært en del diskusjoner om natur- og miljøvern, ikke minst med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Elvene skulle i 
en periode se ut akkurat som de var, etter en flom skulle de bringes tilbake til opprinnelig form. Dette fungerte ikke veldig 
lenge, i og med at elveløpene ofte var for smale i forhold til store vannmengder. Rett som det var, ble det f lom igjen. Det 
var Fylkesmannens miljøvernavdeling som hadde denne holdningen. Det har forandret seg noe i en litt mer pragmatisk 
retning. (43/09)

Med pålegg om natur- og miljø i konsesjonsvedtakene måtte det opprettes et nytt tilsyn som kunne etterse 
at betingelsene ble overholdt i anleggsperioden. Og etter hvert ble tilsynet til en kontroll av rutinene til den 
enkelte konsesjonær:

Omlegging til internkontroll har vært veldig spennende. Det betyr i praksis at ansvarliggjøringen av konsesjonærene skjer 
på en helt annen måte. De må forstå konsesjonsvilkårene og jobbe seg inn i dem. Før kom NVE og fortalte dem hvordan 
de skulle gjøre ting – nå må de selv hente inn eller selv ha kompetansen. Før var det denne lille gruppen i NVE som skulle 
fortelle hvor skapet skulle stå – alle ventet på NVE, og hørte de ikke noe, var det greit. Prosessen har vært veldig spennende 
og interessant, og hvis man forstår hva internkontroll er, er det et meget godt verktøy. Tilsynet har en aktiv rolle i å følge 
opp. (47/09)
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Her hadde planleggeren bare funnet frem den rette linjalen. – Kanalisert del av elva Søya, 2004  
Foto: Tore Olav Sandnæs/NVE
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13. Stolthet over utført arbeid
Jeg er stoltest av f lomsikringsarbeidene i Solør. Der ble NVE tatt veldig godt imot, og gjorde også en meget god jobb. 
1995-f lommen ble en overprøving av arbeidene etter 1966-67-f lommene. Sikringene holdt i en del av tilfellene men ikke 
alle. Flomvannet går der det vil! (01/07) 

RM har profittert på NTH/NTNU-miljøet. Sommerjobber og prosjektoppgaver har vært med på å forme nye  sivilingeniører. 
Flere er ansatt i ledige stillinger og vikariater, og man har på en måte frembrakt NVE-rettete ingeniører. Dette er jeg 
ganske stolt av! (36/09)

Jeg ser daglig at jeg har fått til noen ting, og har gjort en samfunnsmessig oppgave. Jeg kjører forbi ”mine” anlegg, føler 
stolthet og tilfredshet over alt jeg har gjort og at jeg har satt spor etter meg. Veldig tilfredsstillende! (40/09)

Jeg er stolt over Skytjo i Ørsta, der jeg kom med ideer og tips til hva som skulle gjøres, som rådgiver for planlegger.  
Jeg ble hørt, og føler at det er veldig stas, at man betyr noe både pga. kjennskap lokalt til området og fordi man er 
 løsningsorientert. Det er fint å se at ting man har bidratt til, fungerer. Teknisk sjef i Ørsta hadde nylig skrytt av anlegget 
i Skytjo og det ny anlegget i Grepalia, hvor jeg også har bidratt til innspill til planene. Han hadde sagt at det var det 
største som hadde hendt i Ørsta, de to anleggene. Det er veldig godt å være med på noen sånt! (45/09)

Jeg har gjort en del folk i distriktene glade for at jeg har kunnet hjelpe dem når de har hatt behov for det, for å kunne 
fortsette å bo der de bor; at storsamfunnet har brukt midler på dem. Jeg føler stolthet og glede over dette. (41/09)

Også det å ha en så selvstendig jobb har vært et gode jeg satte pris på. Jeg ser på elvene når jeg er ute og reiser, og det 
er kjekt å se! I vassdrag i andre deler av landet ser jeg også med en gang hva som er gjort. I det hele tatt: resultatene av 
arbeidet er det aller viktigste. (43/09)

En som er stolt av dagens arbeidsinnsats? – Nigardsvatn 1969. Foto: NVE
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14. NVEs omdømme
Omdømmet veksler etter hvilken tid vi snakker om og hva slags ærend informanten er ute i.  Vassdragsfolkene 
var svært velkomne, for de gjorde som regel folk store tjenester, og det var også for det meste gratis, 
 fordi kommunene betalte distriktsandelen. Kraftutbyggerne var det etter hvert av og til verre med, i den 
grad de i det hele tatt traff på folk oppe i fjellheimen. Arbeidet med opprydding og sikring etter flom – 
 Forbygningsavdelingens arbeid – ser ut til å være det som har opprettholdt NVEs gode navn og rykte etter at 
kraftutbyggernes  heltestatus smuldret hen i takt med det voksende fokuset på miljøvern. Her er tatt med en 
del av de holdningene informantene har møtt.

Det (NVEs omdømme) har jeg opplevd som ubetinget positivt! Grunneiere og kommuner vet at om de skal ha noe gjort, er 
det en stor fordel å få det frem som en NVE-sak. (36/09)

Vi ble stort sett tatt imot med åpne armer når vi kom til et sted. Jeg kan huske bare en gang jeg møtte antydning til 
 motstand. Det var en på kraftselskapet som lurte på hvorfor jeg kom dit. Det var også en episode; det var ikke noen 
 utbygging, men det var nede på Jæren der de har intensivt jordbruk. Så var det restriksjoner på jordbruksvanning, det 
var konsesjon på en liten elv der, så de fikk ikke lov å ta vann fra elven når det sank under en viss vannføring. Så var jeg 
der og satte opp en skala og tok en måling for å bygge opp en erfaring og en kontrollmulighet. Så står jeg på en bro der 
og ser litt på forholdene, og så kommer det en bonde kjørende på en traktor med en sånn høysvans, en gaffel foran og 
kjører rett mot meg. Men så bråstanser han, da, og hopper ut og sier at han hater Vassdragsvesenet og myndighetene og...  
Så kommer det f lere bønder løpende, da, det samlet seg egentlig en flokk der, og så sier de andre at det jo ikke er min skyld 
at det var som det var. Jeg følte meg ikke truet, men han var hissig! Det er den eneste gangen jeg har følt at noen har vært 
aggressive mot NVE, ellers er de jo sindige. (19/07)

(Kraftutbygging:) Vi hadde mye kontakt med lokalbefolkningen og kom veldig godt overens med dem. Vi var som regel 
velsette, vi var ønsket. (05/07)

Jeg merket det veldig godt da Statskraftverkene var en del av NVE. Mens kraftkarene gjorde inngrep i naturen og skapte 
ulemper, var Forbygningsavdelingen den som ordnet i stand og hjalp til. Unntaket var de kommunene som hadde store 
inntekter av kraftutbyggingen – der var det samlete NVE populært. Grunneiere var ofte litt på kant med  Statskraftverkene. 
(32/09)

Omdømmet var bra. Den dag i dag tenker folk på NVE som Norges kraftutbygger med stor respekt og tiltro til  kompetansen. 
Det har vært hyggelige å være fra NVE i de f leste sammenhenger. (34/09)

Dette har jeg oppfattet som meget godt, bortsett fra i forbindelse med de store miljøvernkampene. Jeg har ikke opplevd 
konflikter med grunneiere. NVE ble respektert. De som skulle måle opp for planlegging av atomkraft ble imidlertid 
 kjeppjagd! (---) En gang ble jeg anmeldt for tjuvfiske – jeg loddet i elven og flygelet kunne tas for å være en form for 
 fiskeredskap. En annen gang ble det bråk fordi jeg var i båt på Stjørdalselva, og det var ulovlig å fiske fra båt. Nå har vi 
NVE-bil med skikkelig skilting (---) slik at allmennheten kan se at det er forvaltningen som er på ferde. (37/09)

Godt. Jeg har aldri hørt noe negativt. Jeg har vært stolt av å jobbe i NVE. (38/09)

Generelt fra mitt ståsted har NVE et godt og positivt omdømme. Vi har et godt bakteppe fra den tid vi var ren forbygnings-
avdeling. Da jobbet vi veldig mye mer mot bygdesamfunnet og landbruksnæringen i en periode da landbruksnæringen sto 
i et positivt fokus. Jeg tror vi har dratt med oss mye av det. Jeg tror også man fremstår, både for folk f lest og  forvaltningen, 
som ganske tilgjengelige. Vi får kritiske innspill også om at ting tar for lang tid, at det er forventninger/forhåpninger til 
raskere planlegging og utføring av sikringstiltak. Vi scorer på tilgjengeligheten – de føler vel at de kan henvende seg og 
får svar relativt raskt og greit.  NVE generelt har fått pes for at det tar for lang tid med konsesjonsbehandling, og dette 
får litt virkninger også på regionalt nivå, for vi gjør en del konsesjonsbehandlingsoppgaver her, også. Det kan kanskje 
danne seg et bilde av at NVE er faglig solid osv, men at det tar for lang tid. Folk er veldig utålmodige; når de først leverer 
fra seg et plandokument, står de klare til å hyre inn gravemaskiner osv. Når det så går 2-3 år kanskje, før de får et svar, 
så… (42/09)
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Jeg har møtt ulike holdninger. Det har ikke direkte vært klager, men av og til har folk vært litt ”oppgira”. De er lite glade 
for lang saksbehandlingstid. Bunkene med søknader kan være store, jeg hadde 150 uekspederte søknader på  skrivebordet 
en gang. Ikke noe kjekt! Grunneierne la seg av og til opp i det jeg skulle gjøre, noen for lite og noen for mye. En god 
 forklaring hjalp godt. Det hendte at kontaktpersonene mine ikke ga skikkelig beskjed til grunneierne, slik at jeg nesten 
ble truet på livet når jeg var ute med målekikkerten på deres eiendommer. (43/09)

Omdømmet til NVE har jeg opplevd som veldig godt. Det er noen få unntak, men ikke mange i forhold til det svære 
 arbeidsområdet jeg har. Det kunne komme meningsytringer helst fra grunneierne, og de sterkeste husker man best. Men 
det er også de sterkeste stemmene som ringer etter mangen år og roser for gode løsninger. De som har sterke meninger 
står for noe! (44/09)

NVEs omdømme er sterkt på de f leste områder. Etaten har en sterk posisjon og nyter stor respekt både i forvaltningen 
vi forholder oss til, og hos folk f lest. Noen ganger tenker jeg at NVE har litt for sterk posisjon i forhold til det vi egentlig 
står for… (47/09)

Vi har generelt et veldig godt rykte og renommé for at vi er en hjelpende hånd, og NVE har et veldig godt omdømme i de 
f leste kommunene. Vi er jo inne med staten og bidrar med 80% av kostnadene på de sikringsjobbene vi gjør. Det er ikke 
så mange statlige bedrifter som kan tilby det. Det gjelder sikring av liv og helse. (56/15b) 

Gammel og ny tid møtes i Aurlandsdalen – dette hjalp trolig ikke på omdømmet. Kraftlinjer Aurlandsdalen 2002. 
Foto: Arne Hamarsland/NVE
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15. En oppsummering: ute og inne 
Hver elv, hvert arbeid og hvert tiltak har sin personlighet og sin måte å bli løst på. Alle jobber, store eller små, er 
en  utfordring, i forhold til oppdragsgiver, grunneiere og hvordan det blir når det blir ferdig. Totaliteten har vært det 
 interessante. Når jeg nå reiser rundt og ser til alle anleggene mine, er jeg ganske stolt av det jeg synes har vært vellykket. 
Noe av det tidligste kunne nok vært annerledes. (---) Det går mye på at det ikke er for lønnens skyld man jobber i NVE, men 
at det er arbeidet man er interessert i. (44/09)

Jeg har likt feltarbeidet best, og hadde ikke blitt så lenge i denne jobben om det ikke var for vekslingen. Variasjonen var 
det attraktive. (01/07)

Jeg har likt aller best kombinasjonen av arbeidsoppgaver – et omfattende kontaktnett – og tror arbeidet har vært mye 
mer variert enn det ville vært i et konsulentfirma. (35/09)

Det er vekslingen mellom feltarbeid og kontorarbeid (jeg har likt best). Jeg ble en gang forsøkt headhunted til en  databedrift 
pga. et automatisk varslingssystem jeg laget. Det avslo jeg, for der ville jeg bli sittende ved en skjerm resten av livet. (37/09)

Jeg har likt aller best at arbeidet har vært så variert. Jeg  har aldri gruet meg til å gå på jobb. Det har vært lite utskifting 
og et godt, stabilt miljø. (38/09)

Det jeg har likt best ved jobben, var faktisk det å kjøre gravemaskin. Kunne en få en godjobb med den, pynte opp og gjøre 
det riktig fint… det var toppen. (53/15)

Jeg har trivdes veldig godt, med varierte oppdrag og variert arbeid. Dersom jeg ble lei av å sitte i maskinen har jeg  kunnet 
hive meg ut med motorsag eller skru litt på verkstedet. Det har vært veldig variert arbeid. Jeg har aldri grua meg en dag 
for å gå på arbeid. (54/15)

Det er kombinasjonen av både være ute i felten og sitte inne og jobbe, at man ikke bare sitter inne hele tiden, og så er det 
alle de fornøyde både grunneiere og ordførere som man treffer for den jobben som NVE gjør. (56/15b)

Det er jo det å komme ut, at det er høy aktivitet og at det skjer noe og at du får til noe, og at du ikke bare må forholde 
deg til tørre forskrifter og lover, men at du også skal gjennomføre ting. (59/15)
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Vedlegg 1: Informantenes fødselsår
01/07 1942 32/09 1928

02/07 1938 33/09 1944

03/07 1926 34/09 1952

04/07 1945 35/09 1952

05/07 1936 36/09 1941

06/07 1922 37/09 1943

07/07 1924 38/09 1948

08/07 1939 39/09 1947

09/07 1936 40/09 1939

10/07 1931 41/09 1954

11/07 1929 42/09 1946

12/07 1929 43/09 1933

13/07 1946 44/09 1945

14/07 1932 45/09 1948

15/07 1931 46/09 1957

16/07 1937 47/09 1942 

17/07 1924 48/12 1943

18/07 1943 49/14 1947

19/07 1940 50/15 1937

20/07 1922 51/15 1945

21/07 1940 52/15 1946

22/07 1948 53/15 1947

23/07 1931 54/15 1950

24/07 1934 55/15 1950

25/07 1932 56/15 1949

26/07 1930 57/15 1953

27/07 1941 58/15 1946

28/07 1936 59/15 1945

29/07 1936

30/07 1945

31/07 1929
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Vedlegg 2: Komprimert spørreliste
Intervjuene har stort sett fulgt en stikkordsliste for å sikre en noenlunde god sammenliknbarhet. Så har 
spørsmålene selvsagt også vært rettet mot det oppgaveområdet informantene har hatt, slik at kraftanleggene 
er sentrale for ingeniørene, det felttekniske er veldig utdypet i intervjuene med dem fra Hydrologisk avdeling 
og forbygningsteknikerne, mens det kontortekniske er blitt fokusert når det har vært samtaler med dem. 
Samlet sett ser det slik ut:

1.     Personalia – fødselsår og sted

2.     Foreldre – bakgrunn, utdannelse og yrke. Barndomshjemmet. Søsken.

3.     Skolegang – hvilke skoler og når. Utdannelsesmuligheten hjemme. Drømmer.

4.     Studier eller fagutdannelse. Hvor og når. Linje/fag. Ferdig når, alder. Interesser.

5.     Faglige utfordringer, ønskejobben. NVE som potensielt arbeidssted?

6.     Karrierebeskrivelse

7.     Start i NVE, når, stilling? Hvordan? Planlagt karriere? Studiekamerater her?

8.     Første arbeidsdag, mottakelse, administrativ organisering, omgangstone. 

9.     Kontorutstyr, tekniske hjelpemidler, it-utvikling. Sosiale/statusforskjeller

10.  Hovedarbeidsoppgaver. Opplæring. Faglig oppdeling. Geografisk ansvarsområde.

11.  Arbeidets gang, årshjul. Reisene. Hva måtte gjøres inne?

12.  Første reise: som opplæring eller alene? Lengde på reiser, lengde på arbeidsdag.

13.  Overnatting, matstell. Holdt NVE utstyr? Fritid i felt.

14.  Største/viktigste/farligste/mest interessante arbeidsoppgaver gjennom årene?

15.  Ulykker

16.  Hjelp fra lokale folk. NVEs omdømme; forandringer? Ble du hindret av noen?

17.  Forarbeider for kraftutbygging: naturverndiskusjoner? Med hvem? 

18.  Endringer i arbeidsmetoder, -måter og materialbruk.

19.  Ute og inne

20.  Hva har du likt best i alle de år? Dårligst? Trivsel i jobben.

21.  Det viktigste i karrieren

22.  Fra Statskraftverkene til Statkraft. Forandringer?

23.  Overgang til eksternt firma: Hvorfor?
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Vedlegg 3: Informert samtykke

NVEs Museumsordning: Minneinnsamlingsprosjektet

Informert samtykke:

Undertegnede er innforstått med at  intervjuet og eventuelt skriftlig  materiale blir 
arkivert (anonymt) og blir brukt av forskere og skribenter i dag og i  fremtiden. 
Informantens navn vil bli holdt atskilt fra minnematerialet. Dette dokumentet 
vil bli arkivert sammen med  informantnøkkelen (listen som knytter navn til 
informantnummer). 

Den som svarer kan til enhver tid ihht personvernlovgivningen be om å få 
 intervjuet slettet og skriftlig materiale i retur eller makulert.

....................................................
sted, dato                       

....................................................
underskrift

.....................................................................................
navn (tydelig), fødselsår

For NVE: ............................  
  informantnummer

.....................................................................................
intervjuer

Informanten skal om ønskelig få kopi av undertegnet informert samtykke.
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