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KRAFTUTBYGGING
OG
NATURVERN

INNHALD

SIDE
Kraftutbygging

og naturvern

Driftsforskrifter
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apparat
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Gullmerkemann

5

Nytt

6

fra

Ordet
Ny

SBA

fritt

7

tunnel

i

Glomfjord

Samarbeidsutvalg
El.tilsynet
Ny

PR-mann

Symposium
Hst.møte
Fra
Ny

på

«Sognefjord»

Årsfesten

og
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laks

naturvern

setter
at man
kraftutbygging
i den.
Den

senere

økende
hovet

tids

adgang
for

idrettsarbeidet

Naturvern

omfattende

videste

det et naturforstand

mulig
urørt,
av naturen

og

og rekreasjon

har

av interessekonflikten

forut-

mens vannved inngrep

vannkraftutbygging

til naturopplevelse

en avklaring

består

i den

bevarer
naturen
mest
forutsetter
utnyttelse

samtidig
utløst

og for

dragsutbygging
for natur-og
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Hovedstyret
for NVE har hatt innstillingene
har derigjennom
fått en konsentrert
behandling

og Naturvernrådets
nasjonalparker
i Norge.

innstilling

om
til

landsplan

uttalelse
og
av problem-

18

komplekset
med bred redegjørelse
for sitt syn.
Det er umulig
på så begrenset
plass å gi et fullverdig
sentrert
uttrykk
for Hovedstyrets
oppfatning.
Kort fortalt
har Hovedstyret
erklært
seg enig i at det

18

fase

14

19

be-

en formu-

lering
av målsettingen.
I den forbindelse
har det vært avgitt
to innstillinger,
nemlig
Gabrielsen-komitens
innstilling
vedrørende
fredning
mot vass-

av landets

fredningstiltak
Fra

og vannkraftutbygging

spenningsforhold.

11

16

lekjar

Vasskraft

8
9

4. distrikt

Mellom
gitt

og jordings-

utbygging
og har

vi nå er inne
gitt

sin

i, bør

tilslutning

gjennomføres

til

opprettelse

koni den
visse
av

11

av de 15 foreslåtte
nasjonalog naturparker.
Hovedstyret
har videre gått inn for å undersøke
om ikke fredning mot vassdragsutbygging
også kan gjennomføres
i andre områder.
Hovedstyret
forutsetter
imidlertid
at det må skje etter

Kunstklubben

20

Skirenn

21

Minneord

23

en nøye

Personale

24

samfunn
er tatt i betraktning.
En av anstøtstenene
i forholdet
har
vært
spørsmål
om hjemmel

gjennomarbeidet

plan

der

alle

forhold

med

et moderne

naturvern
og kraftutbygging
for
naturverninteressenes

adgang
til på et tidlig tidspunkt
i planleggingsarbeidet
å få gi
uttrykk
for sitt syn. Hovedstyret
har forsøkt
å imøtekomme
dette ved å fremme
forslag
om endring
i vassdragsreguleringsloven

i overenstemmelse

Det er å håpe
for

et

program

samarbeide
til beste

hermed.

at Hovedstyret
mellom
for

ved sin uttalelse
de

distriktene

ulike

interesser

og landet

som

har jevnet
om

et

veien
positivt

helhet.

H. W. Bjerkebo.

Synspunkter
vedrørende bruk
av spenningsindikator
jordingskniv
og jordingsapparat
sett i relasjon til

„DRIFTSFORSKRIFTER
FORHØYSPENNINGSANLEGG
PKT3"
I. Driftsforskrifter
for høyspenningsanlegg pkt. 3.
Driftsforskriftenes
pkt. 3 omhandler de sikkerhetstiltak
som må
gjennomføres før arbeid på et høyspenningsanlegg
kan påbegynnes.
Disse sikkerhetstiltak
kan etter
vår mening sammenfattes
i følgende punkter:
1. Anleggsdelen gjøres spenningsløs ved frakobling fra det øvrige anlegg.
2. Avisolering av denne utkoblede
anleggsdel fra det øvrige anlegg ved hjelp av skillebryterbrudd. (Med den for anleggets
driftsspenning
foreskrevne
luftavstand
over bruddstedet.)
3. Sikring
mot at anleggsdelen
kan tilføres spenning fra det
øvrige høyspenningsanlegg
som
følge av en feilkobling:
De utkoblede
skillebrytere
låses i åpen stilling. (Mulighet for betjening sperres.)
Varselskilt med forbud mot
kobling anbringes på skillebryteren
og/eller på eventuell betjeningstavle
i kontrollrom.
4. Kontroll
av at anlegget
er
spenningsløst.
Dette kan foregå på en eller
flere av følgende måter:
a) Ved en ekstra kontroll av
at alle skillebrytere
er utkoblet og ligger godt ute
(f.eks. utført av en annen

Bruk

av indikator

Spenningindikator

person enn den som har
koblet).
Ved hjelp av anleggets voltmeter/spenningstransformatorutstyr
hvor dette finnes.
Ved hjelp av spenningsindikator.
5. Jording og kortslutning
av anleggsdelens faser (ved hjelp av
jordingsapparatet/jordingskniven) etter følgende retningslinjer :
En utkoblet del av et høyspenningsanlegg som det skal arbeides på, skal inntil anleggsdelen
er jordet og kortsluttet,
betraktes som spenningsførende.
Anleggsdelen
jordes og kortsluttes derfor ved hjelp av jordingsapparatet/jordingskniven
i den hensikt:
å lede bort anleggsdelens
kapasitetsladninger
og å
bringe anleggsdelens
faser
ned på jordpotensial,
dvs.
samme potensial
som det
sted hvor mannskapet
befinner seg.
å gi mannskapet et synbart
tegn på at anleggsdelen kan
betraktes
som spenningsløs
og dermed er ufarlig å berøre.
som ekvipotensialforbindelse
mellom faser og mellom faser og jord og gi mannskapet beskyttelse mens arbeidet pågår mot berørings-

av antennetype

med

betjeningsstang

(Gr. B).

(Gr. A).

spenninger
som ellers kan
oppstå mellom fasene og til
jord som følge av:
Feilinnkobling
av anleggsdel hvor arbeid pågår (på tross av sikringstiltak
iflg. pkt. 3
ovenfor).
Induserte spenninger fra
paralleltløpende
spenningsførende anlegg.
Lynnedslag
i anleggets
faser.
Induserte
overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger.
II. Spenningsindikator.
1. Behov for spenningsindikator.
I anlegg hvor sikker kontroll av
spenningsløshet
iflg. framgangsmåte som beskrevet i pkt. 1, 4 a
og b ovenfor ikke er mulig som
følge av anlegges utstrekning
eller
utførelse og hvor derfor mulighet
for feilaktig jording av spenningsførende anleggsdel foreligger, bør
spenningsindikator
anvendes. Det
er imidlertid etter vår oppfatning
en forutsetning
at bruk av en slik
indikator ikke samtidig introduserer nye faremomenter
for den person som bruker utstyret.
2. Spenningsindilcatorens
utførelse og bruksmåte.
De spenningsindikatorer
som nå
markedsføres
kan generelt deles i
3 grupper:
FOSSEKALLEN
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Indikatorer som, for å gi et
passende signal, må berøre anleggsdelens faser, og som derfor må benyttes sammen med
en betjeningsstang.
Indikatorer som gir et passende
signal når indikatoren holdes i
sikkerhetsmessig
tilfredsstillende avstand fra anleggsdelens
faser.
Indikatorer som er fastmontert
på anleggsdelens faser og som
uten videre og uten noen arbeidsoperasjon fra mannskapets side, gir et passende signal.
Indikator

føres på forsvarlig vis. Med
den kjennskap vi nå har til
isolerstengers isolasjonsholdsfasthet i våt tilstand, synes det
etter vår mening ikke å være
forsvarlig å benytte indikatorer
av gruppe A utendørs. Bruk av
indikatoren innendørs kan etter
vår mening foregå når stangen
er tørr og ren.
Hvorvidt bruk av regnskjermer
påmontert isolerstangen kan
bedre stangens isolasjonsholdfasthet i den grad at spenningsindikator av gruppe A kan benyttes utendørs, vurderes for
tiden nærmere.

— gruppe A.

Kontroll av spenningsløshet
ved hjelp av indikator av gruppe A stiller strenge krav til be.
tjeningsstangens
isolasjonsholdfasthet. For å kunne opprettholde stangens isolasjonsholdfasthet må det etter vår
mening legges stor vekt på at
bruksmåte og lagring gjennom-

Indikator

— gruppe B og C.

Indikatorer av gruppe B og C
som er av tilfredsstillende utførelse, introduserer ved bruk
utendørs ikke de samme faremomenter for mannskapet som
indikator av gruppe A. Disse
spenningsindikatorer er derfor
etter vår mening de eneste som

Jordingsapparat bestående av 3 stk. enfase-jordinger
Faseklemme vanligvis
av kjefteutførelse

Jordfesteklemme vanligvis
av skruetvingeutførelse
Kortslutning av fasene over sammenhengen
stål-apparatstativ eller mastetravers

Jordingsapparat av stjerneutførelse med stjernepkt. ført ned til
iordfestepunkt

Indikator

for fastmontasje

(gr. C).

det for tiden kan være aktuelt
å finne anvendelse for utendørs. Det skal imidlertid nevnes at det ved bruk av mdikator gruppe B kan være vanskelig, hvis ikke umulig, med
de utførelsene som nå finnes på
markedet av denne indikatoren,
å skjelne spenningsløse anlegg
fra spenningsførende naboanlegg. Det viser seg således å
være vanskelig å bruke mdikatoren av gruppe B i koblingsanlegg uansett spenning (hvor
avstanden mellom de enkelte
anleggsdeler er små) og på
paralleltløpende linjer på samme masterekke med driftsspenning opptil 72,5 kV.
Indikatorene av gruppe C er
beheftet med den svakhet at de
som regel er av glimlampetype
med begrenset levetid (f.eks.
40 000 timer) og at de må anvendes fastmontert i stort antall.

Jording~.
!glassfiberarmert
polyesterplast)
T-

Faseklemme av fastpunktutførelse
krok eller kulefeste, eller
kjefteutførelse

1!
—

Minsteavstand
,

fra nærmeste
håndgrep
stangtopp

til

Det kan i denne forbindelse nevnes at Elektrisitetsdirektoratet
har til hensikt å utarbeide retningslinjer for bruk av spenningsindikator.
III. Jording og kortslutning

j....Mansiett

Jordfesteklemme av fastpunkt eller
tvinge - utførelse
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koblet
del.

av uthøyspenningsanleggs-

Jording og kortslutning skal utføres ved hjelp av fastmontert jordingskniv eller (bærbart) jordingsapparat.

Jordingskniven
og jordingsapparatet skal tåle de kortslutningspåkjenninger (termisk og dynamisk)
som kan forekomme i det anlegg
hvor materiellet benyttes.
I henhold til Elektrisitetsdirektoratets meddelelse nr. 1/65 vedrørende jordingsapparater
skal de
av jordingsapparatets
komponenter som inngår i kortslutningskretsen samt jordingsstangen
være
godkjent
av Elektrisitetsdirektoratet. Disse godkjennelser
gis på
grunnlag av prøver utført overensstemmende
med «Elektrisitetsdirektoratets
regler for typeprøving
av jordingsapparater».
Prøvereglene
trådte i kraft pr.
1. mars 1965. I henhold til ovenfor
nevnte meddelelse vil det etter 1.
januar
1966 bare være tillatt å

omsette jordingsapparater
som er
godkjent
ut fra prøver utført i
henhold til ovenfor nevnte prøveregler. De jordingsapparater
som
er omsatt før dette tidspunkt, må
utskiftes såfremt det ikke på tilfredsstillende
måte (prøver)
kan
dokumenteres
at materiellet
har
tilstrekkelig
termisk-dynamisk
holdfasthet.
Vi vil i denne forbindelse peke
på at ovenfor nevnte prøver er
typeprøver. Det er således leverandørens oppgave å sørge for at materiellet utføres overensstemmende med typespesifikasjonen.
Kundens oppgave er å sørge for at det
materiellet
som anskaffes er godkjent for det bruk det er tiltenkt.
Det er således ikke tilstrekkelig
at jordingsapparatet
termisk
og

dynamisk er i stand til å motstå
de kortslutningspåkjenninger
som
det kan bli utsatt for i anlegget.
Apparatet
må også brukes i samsvar med det begrensede
bruksområdet som dets komponenter er
typegodkjent
for. Er f.eks. faseklemmene godkjent
for bruk på
skinner, kan disse klemmer festes
på skinner av Cu eller Al, men
skinnene må ikke være malte på
de steder tilkoblingen
finner sted
såfremt klemmene ikke spesielt er
godkjent for malte skinner. Såvidt
vi kjenner til er ingen faseklemme
til nå godkjent for bruk på malte
ledere.
Hva jordingskniver
angår kan
nevnes at retningslinjer
for bruken
av disse er under utarbeidelse ved
Elektrisitetsdirektoratet.
Eyolf Dahl.
Egil Røed.

*>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<
>a< >a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<><-,<>c<>a<
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Vi intenjuervårannengullmerkernann
i år
En dag i oktober fikk vi, etter
vår annmodning,
besøk av «gullgutt» nr. 2, i dette året, nemlig
Egil Kjærem, som ga blod for 100.
gang 22. september i år. En staut,
kraftig mann i sin beste alder kom
inn på vårt kontor, og praten kom
snart i gang.
Hvordan gikk det til at De
ble blodgiver, Kjærem?
Ja, jeg hadde en god venn
som var blodgiver, og det han fortalte om saken gjorde også meg
interessert. Og jeg meldte meg inn
og begynte å gi blod fra 18. september 1943, som var første gang.
Og siden har De fortsatt regelmessig?
Jeg vet at det var mange som
meldte seg ut da krigen var slutt,
og det ikke lengre ble behov for
det ekstra tilskuddet på melk, smør
etc, som vi blodgivere fikk under
krigen. Men jeg meldte meg på for
å kunne hjelpe mine medmennesker.
De ser så sprek og frisk ut,
Kjærem. Har De alltid vært det
siden De begynte å gi blod for 22
år siden?
Min blodprosent,
selv under
krigen lå som regel godt over 100.
Jeg kunne ha hemoglobinprosent
på 105-124! Og i den tiden hendte
det nok at det bare var 7-8 uker
mellom hver gang jeg gav.
Servisen, hvordan
har den
artet seg for Dem?
—

— Jeg må si, med hånd på hjertet, at jeg alltid har fått god behandling på de i alt 13 sykehus
jeg har gitt blod, inkludert blodbankene. Og jeg vil gjerne her få
takke både leger og søstre som har
betjent meg. Det gjelder de nære,
som de mer fjerne, de på Glitre
Sanatorium
og Bærum Sykehus.
Kan

De huske

noen

spesielle

episoder i forbindelse
med blodgivning, Kjærem?
Det er i hvert fall ikke noen
ubehagelige!
Men jeg minnes en
gang på Krogstøtten
under krigen
at jeg skulle gi blod til en kvinne
som nylig var operert
blitt forløst ved keisersnitt — og det var i
en sal hun lå etterpå sammen med
8-10 andre pasienter.
Jeg ble så
nervøs av å føle at jeg ble glodd på
at det til å begynne med ikke kom
en dråpe blod fra meg. Men transfusjonen gikk nå sin gang da min
genanse og nervøsitet hadde fortatt seg.
En annen gang ble jeg også noe
genert av å være midtpunktet.
Det
var på Ullevål, også under krigen.
Mange medisinske kandidater
sto
og så på at jeg ble tappet. En nylig
operert kvinne lå like ved meg.
Den første halvpart tappet av meg
ble tilført henne mens jeg ble tappet for den andre halvpart av halvliteren. Det hastet nok, antar jeg.
En tid under krigen gikk jeg og
kikket på en storfavn bjørkeved

som skulle skjæres opp, men jeg
kviet meg for å sette i gang. Umiddelbart etter at jeg hadde gitt blod,
følte jeg meg så opplagt til å begynne med noe som monnet. Og
jeg gikk løs på storfavnen
og
ga meg ikke før den var kappet,
kløvd og løet opp.
Har De noen hobbies, Kjærem?
Jeg er ivrig sportsfisker,
og siden jeg er ansatt i Vassdragsvesenet og ofte har kjørt Hovedstyret på befaringer
rundt
omkring, har jeg hatt god anledning
til å dyrke min hobby. Stanga ligger alltid bak i bilen, ferdig til
bruk. En kveld sist i mai i år tok
jeg en kult på sine 2,5 kilo i elva i
Haukeligrend
— på våtflue. Det
var i en stor lone, en dam, og jeg
fikk tilslag på det andre kastet.
R. I. G.
Fra Blodgiveren
FOSSEKALLEN
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nytt
fra

SBA

SBA er anleggskontoret
ved
bygningsavdelingen
i Statskraftverkene.
Kontoret har mange og varierte
arbeidsoppgaver,
her vil jeg kommentere et par av de nyeste.
Nettverksplanlegging
Mange av leserne har sett navnene CPM, PERT og nettverk som
alle er navn på det samme prinsippet. Kjært
barn har mange
navn, heter det, og sikkert er det
at mange ingeniører
er blitt begeistret
for dett barnet.
Her i
Norge har metoden vært brukt
noen få steder, ellers har den ikke
nådd lenger enn til skrivebordet,
og på det stadiet befinner
også
SBA seg.
Metoden er en avansert og systematisert
form for terminplanlegging. Et prosjekt
deles opp i
aktiviteter.
Hver aktivitet
analyseres, men anslår den normale
varighet og angir hvilke aktiviteter, «forgjengere»,
som må utføres før vedkommende
aktivitet
kan påbegynnes.
Når samtlige
aktiviteter
er analysert,
setter
man opp et oversiktlig
diagram,
nettverk, for prosjektet.
Man finner den korteste tiden hele prosjektet kan utføres på med normale varigheter av alle aktiviteter.
Har vi ikke så lang tid til rådighet,
må vi forsere. Men vi må ikke
forsere i hytt og vær. Det hjelper
lite å forsere en tilløpstunnel
dersom det er montasjen i kraftstasjonen som er den avgjørende
aktiviteten.
nettverket
har vi funnet en
såkalt «kritisk vei». Det er bare
når vi forkorter en aktivitet som
ligger på den kritiske vei at prosjektet kan forkortes.
Vi analyserer
alle aktivitetene
på den
kritiske vei og finner den forkort-
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elsen som gir den billigste forsering.
Når prosjektet har fått den forlangte totalvarighet,
analyseres og
justeres
nettverket
ytterligere.
Aktivitetene
på den kritiske vei
er fastlåst mens de andre kan forskyves hit og dit. Vårt mål er
kort sagt å forskyve dem slik at
prosjektet blir gunstigst mulig. Vi
må ta en rekke hensyn som til dels
strider mot hverandre.
De viktigste hensyn tillegges størst vekt,
vi foretar en såkalt optimalisering.
Jeg nevner noen hensyn:
Renter i byggetiden: Dette krever at hver aktivitet
utføres så
sent som mulig. Vår rente ligger
langt under
markedsrenten,
og
dette medfører
at vi er langt
mindre rentebevisste
enn vi burde
være.
Sysselsetting:
Denne
søkes
holdt så jevn som mulig, ikke bare
av rent menneskelige
grunner.
Jevn sysselsetting
betyr billigere
administrasjon
og færre brakker.
Maskiner: Disse søkes brukt så
jevnt som mulig, det betyr at vi
greier oss med færre.
Årstid: Aktivitetene
søkes plassert slik at det blir minst mulig
vinterutgifter.
Dette
hensynet
kommer nesten alltid i konflikt
med hensynet til sysselsettingen.
Med vinterutgifter
menes differansen i kostnader mellom å arbeide om vinteren
og om sommeren.
Vi har nå fått et nettverk
og
starter
arbeidet.
A følge nettverket slavisk, lar seg ikke gjøre
på grunn av de mange unøyaktighetene ved oppsettingen
og på
grunn
av det uforutsette
som
oppstår. Man må ikke nøye seg
med å konstatere
avvikene, men
analysere
dem og finne ut med
hvilke
tiltak
man på billigste
måte likevel kan greie prosjektets
tidsfrist. Her må vi dog huske på
at ingen tidsfrist er hellig. Hvis
en viss forsinkelse
av prosjektet
betyr et tap på 100 000 kroner,
kan vi ikke betale 200 000 kroner
i forsering for å klare tidsfristen.
De nettverk
vi hittil har betraktet,
omfatter
hele prosjektet
og er ganske grove. I byggetiden
lager man seg stadig nye detaljerte
nettverk for en kort tid framover.
Med disse detaljnettverkene
ønsker man bl. a. å oppnå at minst
mulig tid går tapt ved at arbeiderne venter på nye arbeidsoppgaver.

Nå vil noen spørre:
Hvorfor
innfører
vi ikke nettverksplanleggingen
straks ved alle våre
anlegg? Her er det på sin plass
med kaldt vann i blodet. Metoden
ser utmerket ut ved skrivebordet,
men den praktiske gjennomføring
er en langvarig prosess. Dersom
ikke anleggene går inn for den,
er hele gjennomføringen
dødfødt.
I første omgang må vi altså «selge»
metoden til anleggene, og vi har
valgt å starte med Trollheim.
Fra gammelt
av har anleggsingeniørens
viktigste
egenskap
vært å kunne improvisere.
Dette
er fremdeles
og vir alltid være
en god egenskap, men etterhvert
som samfunnet
blir mer og mer
komplisert,
stilles det større og
større krav til koordinering,
og
sentralledelsen
må derfor få mer
og mer å si. Videre samler sentralledelsen inn erfaringer
fra hvert
enkelt anlegg og søker å nyttiggjøre seg disse ved å bringe dem
ut igjen til de andre anleggene.
Improvisasjonen
unngås
dermed
delvis ved hjelp av «erfaringsarkivet».
Dårlige erfaringer
skal
bare gjøres 1 gang.
Man må imidlertid sørge for at
sentralledelsen
kun har myndighet
på de områder det er nødvendig,
alt annet må desentraliseres.
Dette
er et av tidens store problemer.
Intet er mer demoraliserende
for
en anleggsingeniør
enn at alt
bestemmes
fra et skrivebord
i
Oslo. SBA er oppmerksom
på
dette, og håper at vi stort sett
handler deretter.
SBA vil utvikle nettverksplanleggingen i nøye samarbeide
med
anlegget, og etter hvert som metoden blir innarbeidet,
går mer og
mer
av nettverksplanleggingen
over til anlegget.
Ved Trollheim
vil nettverksplanleggingen
bli konsentrert
om
de mest uoversiktlige
arbeidene,
nemlig betong-, montasje- og innredningsarbeider
i kraftstasjonsområdet. Vi håper at våre etterkalkyler om et par år vil vise at
nettverksmetoden
har
ført
til
besparelser.
De; foranstående
betrakninger
har kun omtalt nettverksplanlegging i forbindelse
med utførelsen
av et prosjekt. Uten å komme nærmere inn på det her, vil jeg gjøre
oppmerksom på at nettverksplanlegging av selve planleggingen
er
vel så viktig.

Skogrydding
For de arealer som blir neddemmet ved våre magasiner
er
det vanligvis følgende konsesjonsbetingelse:
«De neddemte
områder ryddes
for trær og busker som er over
1.5 m høye eller har over 8 cm
stammediameter
målt i 25 cm's
høyde. Gjenstående
stubber skal
ikke være over 25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot bakken.
Ryddingen skal være fullført senest to år etter første neddemming
av vedkommende
areal».
Rent generelt må man si seg
enig i denne betingelsen.
Det er
svært skjemmende
med død skog
langs et delvis nedtappet magasin.
Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på at bestemmelsen
har vært
brukt for skjematisk. Utgiftene må
stå i rimelig forhold til ulempene

de skal avverge. Å forlange skogrydding
av områder
som ligger
under vann hver eneste sommer,
er misbruk av kapital. Med denne
begrunnelsen
fikk vi Stortinget
til å frafalle rydding
av de 13
nederste metrene i Akersvatn
på
Rana-anleggene.
Skogryddingen
er ingen liten
utgift. På Rana vil skogryddingen
rundt Akersvatn og Kalvatn koste
2.4 millioner kroner, på Trollheim
vil ryddingen for Follsjø og Gråsjø komme på 0.8 millioner kroner.
En anleggsingeniør
har vanligvis ingen erfaring med skogrydding. Han er derfor ikke likeverdig
forhandlingspartner
med
en skogrydder
og vil lett gå med
på for høye ryddepriser.
Skogryddingen
på Rana
og
Trollheim har derfor vært håndtert av SBA. På Tokke-anleggene
var det mye skogrydding,
og den
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ORDET
Merainger

ble ledet av en erfaren skogutdannet
mann,
tømmerinspektør
Halvor Ø. Sandok.
For bortsetting
av skogryddingen på Rana og Trollheim
ble
Sandok utlånt til SBA, og vi tror
han har klart å sette bort skogryddingen til noenlunde
«riktige»
priser. Hvilket beløp hans opplegg
har spart oss, er vanskelig å si,
men lite er det ikke.
Statskraftverkene
får ikke mer
skogrydding
av betydning
ved
magasiner de nærmeste årene, og
SBA får således lite nytte av den
erfaring som er høstet. (I kraftlinjegater
er det stadig skogrydding, men den sorterer ikke under
SBA). Andre kraftutbyggere
kommer sikkert bort i skogrydding,
og vil de spørre SBA om råd og
vink, står vi gjerne til tjeneste.
Erik Tfinclevold
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FRITT
oinkring

NVE's

I Fossekallen nr. 2/1965 har redaksjonen
åpnet en
spalte for «Ordet Fritt». Denne spalte har vi ventet
lenge på. I den store omforming NVE har vært, og er
inne i, vil det naturlig bli gjort endel som vi ikke er
enig i. Vi må derfor si oss gla for at denne spalte er
opprettet, da det er den eneste mulighet de fleste av
oss har til å få sagt vår mening i spørsmål som interesserer og berører oss.
Når jeg nå drister meg frampå med mine meninger
er årsaken også den at jeg fra en protokoll fra Hovedsamarbeidsutvalgets
møte, 6 til 10/9-65 leser dette.
Det refereres:« Aalefjær var forbauset over at ikke
flere av etatens ansatte skriver i Fossekallen. Han sa
videre at skal vårt husorgan bli riktig godt og gi et
riktig bilde av den virksomhet vi driver, må flere gi
sitt besyv med. Alle bør derfor benytte seg av Fossekallen til å gi uttrykk for sitt syn på etatens virksomhet og mål.» Sitat slutt.
Vi får håpe at denne innvitt fra Kraftverksdirektøren vil gjøre Fossekallen friskere og mere levende
ved det å gi mere uttrykk for endel av hva som rører seg «under vannflaten»,
og som administrasjonen
har små eller ingen muligheter
til å bli oppmerksomme på uten at vi sier vår mening.
Men for å begynne å skrive om det jeg egentlig
skulle, så må vi alle være enige om at rasjonalisering
er nødvendig i dagens konkurransemessige
samfunn,
videre at den er nødvendig hvis vi vil følge med i
den alminnelige velstandsutvikling
i verden forøvrig.
Men det har vi grunn til å kritisere i denne sammenheng, er den ensidighet NVE hittil har vist i tiltak
hva gjelder rasjonalisering
av administrasjonen..
En
alminnelig god leveregel er jo å foregå med et godt
eksempel. Anstrengelsene
hittil er bare rettet ensidig

rasiontsliseringstiltak
mot produksjonsstedene.
Rasjonaliseringen
må være
gjennomgripende
fra høyest til lavest skal den i det
hele tatt ha noen mening og mål.
For å rasjonalisere
bort noen arbeidsplasser
i produksjonen
investeres
det på Nore nå millionbeløp,
mens samtidig
disse arbeidsplassene
«spises» opp
mangedobbelt
av tilsettinger
i administrasjonen.
Er
det ikke å begynne i den gale enden å rasjonalisere
først der det kreves millionbeløp i investering for å
oppnå noe, mot å begynne med administrasjonen
hvor der kanskje kunne rasjonaliseres
bort mangedobbelt med arbeidsplasser
uten investering?
Det må være noe galt her, og det synes å mangle
et helhetssyn innen etaten. Et vidsyn om vi vil si det
slik, som ser hele etaten under ett i rasjonaliseringsspørsmålet.
De pågående
rasjonaliseringstiltak
på
Nore er under denne synsvinkel mere enn tvilsomme
og uberettigede,
for vi teller vel alle sammen i regnskapet når produksjonsresultatet
foreligger?
Hvis en vurdering og tanke for rasjonalisering
innen administrasjonen
er til stede så fram med den,
så vi alle får se konkrete tiltak og resultater.
Dette
skulle være god psykologi. Men vi må ikke ha« bukken til å passe havresekken».
Jeg har ikke tro på ansatte tjenestemenn
til «personal-rasjonalisering».
NVE bør kanskje som NSB engasjere en amerikansk
ekspert som skal pakke kofferten og reise hjem igjen
når jobben er gjort.
Oppglødd og med en sterk personlig overbevisning
har jeg kanskje nå brukt et tydelig språk, men dette
må likevel være meg tillatt og unskyldt da jeg angriper en sak som interesserer
meg og mange andre
meget.
Rødberg 11. 2. 66.
Leif Madsen
FOSSEKALLEN
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NY
TUNNEL

Båten og tunnel.

Når man ser på de mange kilometere med tunneler
som statskraftverkene
driver fram hvert
år så er det kanskje litt freidig
å skrive en artikkel om en stakkars vegtunnel, men tunnelen betyr et vegskille i Glomfjord kraftverks drift.
Et tilbakeblikk
viser oss et karrig sted i bunnen
av en trang
fjord nord for polarsirkelen
hvor
det blir bygget et kraftverk
og
vokser fram et industrisamfunn.
Kraftverket
ligger
utilgjengelig
fra boligsamfunnet
og all transport til og fra arbeidet går med
båt. Etter innhentede
opplysninger ble M/B «Hai» innkjøpt
i
1914. Jeg nevner spesielt denne
båten for den har overlevd 4-5
andre båter, blitt reparert og stelt
med, fått nytt maskineri
og er
fremdeles den beste av de to vi
har.
Båttrafikken
har gått sin trauste gang i over femti år med 6
mann i arbeid og skiftkjøring.
Mange historier kan fortelles fra
denne tid med anleggstransport
av materiell til reguleringsområ-

FÆLE TIDER
No ein dag sto eg og høyrde på at
nokre av kontordamene
snakka om
kor vanskelege
mennene var i overgangsalderen.
Eit eller anna gale finn
dei på i åra mellom 45 og 55, sa den
eine. Dei er heilt utilreknelege,
sa
den andre. Antan so gjer dei underslag eller so spring dei etter unge
gjenter, eller so finn dei på noko anna
domt, sa dei. Ja no må vi jamen
være på vakt, sa eg, for mest alle
sjefar i Vassdragsvesenet
er i den alderen.
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dene og kraftstasjon.
Historier
om anleggsarbeidere
av den gamle
rallartypen
som blakke og elendige skulle tilbake til fjellet etter
å ha rast ut i Glomfjord
med
siste månedslønn,
tragiske avsnitt
om tyske soldater som lempet ombord tilfangetakne
norske og engelske sabotører etter det vellykkede Glomfjord-raidet,
og mye
mer.
I over et år har det vært drevet en vegtunnel
fra boligområdet og til kraftstasjonen
og den
31. oktober gikk siste båt med
nattskiftet
til stasjonen.
Den 1. november 1965 begynte
en ny epoke for kraftverket
og
for samfunnet i den isolerte Glomfjorden,
atkomst
var åpnet til
Fykan, hvor kraftstasjonen
ligger,
og derfra lettere veg til fjellet.
Men fremdeles
har vi trappen;
alle har vel hørt om den berømte
trappen
på 1126 trinn oppover
loddrette fjellsiden til det pusterom som folk i Glomfjord trenger
i form av et fint turterreng
inn
mot Storglomvann
og Svartisen,
men vi arbeider og håper og bruker alle psykologiske
midler for
å få bygget en gondolbane,
som
da vil fullføre atkomsten til fjellet.
Nå har jeg glidd bort fra saken som skulle fortelles, vegtunnel og båttrafikk.
Tunnelen er åpnet, ca. 1160 m
lang og 25 m2 tverrsnitt.
Moderne belysningsanlegg
med fotocellestyrt inngangsbelysning
for å
redusere
overgangen
fra sterkt
sollys gir tunnelen full sikkerhet
for de trafikkerende.

Vi hilser tunnelen
velkommen
og lot aldershjemmet
på ørnes,
som huser mange gamle anleggskarer fra Glomfjord, få æren av
å være de første som trafikkerte
tunnelen. En bilkortesje
med tilaldersstegne
gamle hedersmenn,
og kvinner,
rullet
gjennom
og
fram til stasjonen og de var alle
svært
begeistret.
For øvrig så
klippet ikke driftsbestyreren
over
noe silkebånd med gullsaks, men
bare satte opp et oppslag i stasjonen med beskjed om at båttrafikken
ble innstilt 31. oktober
og i framtiden
måtte de ansatte
selv klare å finne fram til arbeidet.
Så noen vemodige
tanker
til
M/B «Hai» og M/B «Fykan» som
nå legger opp. Vi var først i tvil
om hva vi skulle gjøre med skutene våre, men i dag sier vi fornøyd: «Men Hai var ikke død»
for den 31. oktober startet «Hai»
velutstyrt
på den lange ferden til
Førre i Jøsenfjord
på Vestlandet.
Overhalt, med 2 køyer, vanntanker, nymontert
antenne
for en ratil å motta værmelddiomottaker
inger, startet skuta etter at jeg
hadde gitt streng ordre om bare
dagseilas, landligge ved styggvær
og ta den tiden dere trenger.
Skuta hadde kompass og sjøkart,
livbåt og livbelter og forlot stolt
Glomfjord
for kanskje
å tjene
statskraftverkene
i nye femti år.
Dette er bare noen refleksjoner
om en epoke i statskraftverkenes
liv som jeg synes ikke burde gå
upåaktet hen.

Vidar Bern.

Enkelte tjenestemenn
har overfor Samarbeidsutvalgenes sekretariat
gitt utrykk for ønsket om informasjon om hvordan Samarbeidsutvalget
ved sentralaadministrasjonen
i NVE er organisert
og hvilke
oppgaver det tar seg av.
En skal her gi en kort orientering
om hvordan
utvalget er organisert og om virksomheten.
Samarbeidsutvalget
ved sentraladministrasjonen
i NVE har 8 medlemmer hvorav NVE's ledelse oppnevner 4 og arbeidstakerorganisasjonene
4 medlemmer. Arbeidstakerrepresentantene
er fordelt mellom Den norske Ingeniørforening
(NIF), Norsk Tjenestemannslag
(NTL), Statstjenestemannsforbundet
(STAFO) og Norges ingeniør- og teknikerorganisasjon NITO.
Medlemmene

av utvalget

har i 1965 vært disse:

Fra NVE's ledelse:
Direktør Torolf Moe
Direktør Lars Gaukstad
Personalsjef
Erik Nybø
Kontorsjef Torbjørn Mengshoel.
Fra arbeidstakerne:
Overingeniør
Ingvar Steine
Førstesekretær
Rolf Røsok
Konsulent Finn Storaker
Konstruktør
Thor Eriksen.
Direktør Torolf Moe har vært utvalgets formann
i 1965.
Av utvalgets
sammensetning
vil framgå at utvalget er dekkende for etatens organisasjoner
såvel
som for de ansattes yrkesgrupper.
En vil imidlertid understreke
at uansett hvordan
samarbeidsutvalgene
er organisert
vil samarbeidet
til syvende og sist være avhengig av de ansatte selv.
Det er derfor særlig viktig at både ledelsens og arbeidstakernes
representanter
er aktive i utvalgets
arbeid og har satt seg som mål og utvikle samarbeidsutvalgene
til levende organer og et naturlig
forum for kontakten mellom ledelsen og de ansatte.
Møteaktiviteten
i Samarbeidsutvalget
ved sentraladministrasjonen
i NVE har i 1965 ikke vært særlig
stor bl. a. av den grunn at formannen
var syk en
periode.
Av særlige viktige saker utvalget har behandlet
kan nevnes: Budsjettforslaget
for 1966. Om dette
orienterte direktør Torolf Moe i møtene 24. februar
og 8. mars 1965. Fra behandlingen
av budsjettet tillater en seg å referere følgende:
Når det gjelder statsetatens budsjetter har regjeringen i sitt langtidsprogram
for den kommende 4-årsperiode (1966-69) lagt opp en ramme for budsjette-

ringen. En kan riktignok fremme forslag som avviker
fra det av regjeringen godkjente programbudsjett
for
det første år i langtidsprogramperioden,
men en må
regne med at slike tillegg til budsjettet må begrunnes
meget sterk om en skal kunne få dem godkjent.
Av budsjettforslaget
framgikk
ellers at en på
hovedstyrets
budsjett har 285 faste stillinger og at en
ikke forutsetter
noen vesentlig øking av virksomheten i de kommende år. Ikke alle de faste stillingene
er utnyttet ennå, slik at det fortsatt vil bli plass for
omgjøring
av midlertidige
stillinger.
En avventer
imidlertid nå hva den nye tjenestemannsloven
kommer til å inneholde når det gjelder stillinger i staten
med hensyn til oppsigelsesværn
m. v.
En annen viktig sak som utvalget har behandlet er
arbeidsreglement
for tjenestemenn
i NVE.
Administrasjonens
forslag til nytt arbeidsreglement for tjenestemenn
i NVE ble framlagt for medlemmene av utvalget den 16. november
1964. Forslaget ble av utvalget behandlet i 4 møter og sluttbehandlet i utvalgets møte 8. mars 1965.
Arbeidsreglementet
er et for tjenestemennene
meget viktig dokument som inneholder i alt 18 punkter.
Disse omfatter alle de ansattes rettigheter
og plikter
i tjenesten i etaten.
Samarbeidsutvalgets
behandling
av arbeidsreglementet var meget grundig og det alminnelige
inntrykk blant deltakerne var at en til slutt kom fram
til et godt forslag til arbeidsreglement
for de ansatte
i NVE.
Forslaget skal etter behandlingen
i samarbeidsutvalget forelegges de interesserte
organisasjoner
til
uttalelse.
Samarbeidsutvalget
har også behandlet
spørsmålet om opplæring av medlemmer av samarbeidsutvalg. Når det er spørsmål om hvilken opplæring som
det er mest behov for festet utvalget seg ved følgende:
Rasjonalisering.
Informasjonsarbeid.
Utredningsteknikk.
Samarbeidsutvalget
har også drøftet spørsmålet
om en husmorvikarordning
og barnehage for de ansatte ved NVE's hovedkontor.
Det ble imidlertid
vedtat å nedsette et engere utvalg til å utrede spørsmålet, og innstilling fra dette utvalg er ikke mottatt
enda.
Alle medlemmene
av Samarbeidsutvalget
ved
sentraladministrasjonen
i NVE deltok i Sentralrådets
konferanse
om samarbeidsspørsmål
i Militære samfunn den 10. februar 1965. Denne konferansen
med
bl. a. Sentralrådets
formann Arthur Ruud som foredragsholder, ga alle medlemmene nyttig informasjon
om samarbeidsutvalgenes
oppgaver og mål innenfor
statens virksomheter.
H. Graatrud.

Samarbeidsutvaiget
ved sentraladministrasjonen
i NVE
FOSSEKALLEN
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Avdelingsingeniør
Bjørnar Falch
er frå Lofoten, fødd 1937. Han tok
artium i Alta i 1956, og sivilingeniøreksamen
sterkstraum
1963. I
1963-64
var han adjunkt i Honningsvåg.
Frå juli 1964 har han
vore tilsett ved Tilsynet i Bergen.
Kona er finnmarking,
frå Kråkenes.

Kontorassistent
I, Inger Lise Hustvedt, er fØdd i 1943 i Haugesund.
Etter realskule
og handelsskule
vart ho sekretær ved eit skipsbygeri i heimbyen. Ho reiste seinare
til København
og var der eit
halvår. I 1964 kom ho so til Bergen og var i ei bygningsartikkelforretning
eit års tid til ho i november 1965 tok til i 4. distrikt.

Avdelingsingeniør
Arne Steen er
fødd 1937 i Askim og har artium
frå den høgare ålmenskulen
der
1965. Sivilingeniør
sterkstraum
NTH 1963 og har sidan 1964 vore i
ET 4. distrikt. Kona er frå Hobbøl.

ELEKTRISITETSTILSYNET
4. DISTRIKT
Kontorbygningen

•
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i Kong

Oscars

gate 62.

Tilsynsmann
Hans Jørgen Johansen er frå Bergen, fødd i 1918 og
ncermar seg soleis 50 år. I motsetning til dei fleste byfødde reiste
han på landet og tok artium. Han
tok den på Eids Gymnas på Nordf jordeid på 2 år som privatist.
Sivilingeniør
er han frå NTH med
eksamen sterkstraum
1947. Første
arbeidsstad var ved Elektrisitetstilsynet 4. distrikt i to år. So var
han eit år ved Bergens Elektrisitetsverk
og so sidan 1950 ved 4.
distrikt att. I mars 1964 vart han so
tilsynsmann
og sjef for ET 4. distrikt. Han er gift og har 3 born,
kona er fra Bergen ho og.

Avdelingsingeniør
Kristian
Nielsen er fødd i 1933 i Vik i Helgeland. Tok artium på Nordfjordeid
som privatist på 2 år, og er sivilingeniør
frå NTH 1961, sterk-.
straum. Frå 1963 har han vore tilsett på sin noverande arbeidsstad.
Nielsen er gift og har I barn, kona
er frå Vasa i Finland.

Sidan Odd Strand slutta i NVE
og tok til som sjef for Statens
informasjonskontor,
har vi ikkje
hatt PR mann. På hovudstyremøte den 16. desember 1965 vart
T. Skjervagen
tilsett i stillingen,
han tok til i NVE 1. februar.
Skjervagen
er fødd i Vang på
Hedemark 9. juni 1928, men reknar seg for å væra Osloensar,
han kom hit då han var 3 år.
Utdaninga hans er artium (engelsklinje),
1947 Otto Treiders
handelsskule
et halvt
år, 1948
Cambridge
Lower Certificate
in
English, 1952 Oslo Salgs- og Reklameforenings
studiekurs
(diplomoppgåve)
1957, og frå 1962
godkjend
som reklamekonsulent
av Norges Salgs- og Reklameforbund.
Han har praksis frå journalistikk,
forlagsverksemnd,
salgsog reklamearbeid
og forskjellege
former for informasjonsog PRverksemnd.
Skjervagen kjem no frå stillinga
som pressekonsulent
i Hærens
overkommando
der han har vore
i 3 år. Han har også tidligare
arbeida på informasjonssektoren
i
Forsvaret då han var tilsett i For-

IContorassistent
I, Karna Heggøy,
er fødd i 1935, og etter ho blei
vaksen var ho først kontordame i
eit agenturfirma
i 31/2 år. I 1955
vart ho so tilsett i ET 4. distrikt
og var der i fire år. Frå 1959 til
1965 var ho heime og var husmor;
men i desember 1965 tok ho til att
i ET og som kontorassistent
I
no og.
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Ny P R-mann
svarets Pressetjeneste.
Ellers har
han m. a. fått tid til 2 års Englandsopphald
med salgs-, reklame
og
informasjonsverksemnd
på
reiselivssektoren,
og 8 år i Illustrert Familieblad
der han var
annonsesjef mesteparten
av tida.
«Kva meinar du som kjem utanfrå er viktigaste
arbeidet til ein
informasjonsmann?»
«Jeg tror det er av stor betydning for enhver
virksomhet
at
først og fremst dens egne folk har

Avdelingsingeniør
Rune Tveit er
Nordh,ordlending,
fødd i 1932 i
Meland. Han reiste til byen og tok
artium,
Bergen
Katedralskole
1953. Sivilingeniøreksamen
sterkstraum har han og frå NTH. Ei
kort tid etter eksamen var Tveit
vitskapeleg
assistent ved høgskulen, ved elektroteknisk
laboratorium. Frå 1961 har han hatt arbeidsstaden
sin i ET 4. distrikt.
Han og har fått seg kone frå Bergen og dei har og 3 born.

et riktig helhetsbilde
av hva som
foregår, at de kjenner bakgrunnen for viktige avgjørelser,
og at
de i det hele får forståelsen av at
den enkeltes innsats er avgjørende
for det samlede resultat».
«Er det noko nye opplysningsmåtar du har tenkt å ta i bruk?»
«Informasjonsvirksomheten
må
etter min mening ta sikte på å gi
faktiske
opplysninger
om etaten
og virksomheten.
Da er grunnlaget
for å vurdere forholdene til stede,
og da vil man ihvertfall unngå at
noen reagerer
på feil grunnlag.
Nå er det naturligvis
det å si at
ikke alle har de samme ønsker —
noen, og vel de langt fleste, er
interessert
i mer generelle
opplysninger,
mens
andre
vil ha
tekniske detaljer på de forskjellige områder. Derfor er det heller
ikke mulig å si noe om hvilke
spesifikke
midler som bør tas i
bruk. Både midler og media må
vurderes
ut fra behovet
i det
enkelte tilfelle. I prinsippet
må
hensikten
med informasjonsog
PR-virksomheten
være å etablere
et tillitsforhold
mellom etaten og
de ansatte, og mellom etaten og
samfunnet».
S. N.
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Symposium
i sprukket
fjells
hydrologi
Dubrovnik,Jugoslavia,
7 — 14 oktober
1965

Fra Dubrovnik.

Som overskriften
forteller
var
symposiet med den merkelige tittel
lagt til Jugoslavia.
Det gikk inn
under UNESCO's hydrologiske dekadeprogram,
men det praktiske
arrangement
var overlatt en lokal
arrangementskomite.
Symposiet
var delt i to deler. De første 4 dager var avsatt til møtevirksomhet.
Så fulgte en 4-dagers ekskursjon
til karstlandskapet
ved og innenfor
Adriaterhavskysten
mellom Split
og Dubrovnik.
Det deltok i alt 120 representanter i symposiet. En stor del av disse var naturlig nok jugoslaver,
i
alt 37. Undertegnede
deltok som
eneste norske representant.
Fra
internasjonale
organisasjoner
møtte tilsammen 10 observatører.
Representasjonen
fra de forskjellige land kunne virke noe tilfeldig. I det vi ser bort fra vertlandet var det Tyrkia som hadde flest
deltakere, i alt 9. Så fulgte Tyskland og U.S.A. med 8 deltakere
hver. Litt forbausende
var det
kanskje at både Brasil og Mexico
hadde sendt 2 deltakere den relativt lange veien. I alt var 30 land
og 6 organisasjoner
representert.
Symposiets første del ble gjennomført med møter fra 8 morgen
til 8 kveld, avbrutt av en lengre
lunsjpause midt på dagen. Ved å
begrense
foredragenes
lengde
først til 15 minutter, senere til 10,
lyktes det å holde timeplanen. Om
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det alltid lyktes å holde stilen er
en annen sak, det har unektelig
sine komiske sider når en ivrig foredragsholder
forsøker å gjennomføre et halvtimes
innlegg på 15
minutter
uten å ville begrense
stoffet. Spesielt når han må nytte
et språk som helt tydelig er ham
ganske fremmed. Det var i slike
tilfelle man etter lengre taushet
fra tolken kunne oppleve hans lakoniske «taleren
snakker
på en
uforståelig
måte». Dette var heldigvis unntakene, mange av foredragene var bra framført og enkelte usedvanlig
gode. De ble alle
holdt på enten engelsk eller fransk
(eller noe foredragsholderen
trodde var et av disse språk) og simultantolket til det andre språk samt
til serbokroatisk.
De fleste foredragene
var en
hydrologisk eller geologisk beskrivelse av større områder eller av
spesielle fenomener.
Endel foredrag beskjeftiget
seg med grunnvannets kjemi og noen med bestemmelse av formasjonskonstantene i grunnvannslagene
eller med
hydroteknisk
geologi. Også en del
mere spesielle emner ble behandlet.
Til trøst for eventuelle personer som måtte føle et snev av misunnelse overfor den som får være med på et slikt symposium på
et deilig sted som Dubrovnik, kan
jeg forsøke å beskrive hvorledes
det føltes å være der: «Inn fra det
blå, ramsalte Adriaterhavet
stryker en mild vind gjennom kronene på daddelpalmene.
Et esel lunter dovent avsted med en ung
kvinne på ryggen, de bare føttene
hennes er brunet
av solen. På
stranden
vasker bølgene kjelent
rundt steinene, og i det klare vannet vimser små stim av fisk hit
og dit. Oktobersolen
varmer som
på en augustdag
hjemme i Norge
og ødsler sine stråler over soltilbederne, både ungene som leker i
sanden, mødrene som passer på el-

ler burde passe på ungene, og de
jugoslaviske
guttene som så absolutt passer på de tyske turistpikene som ligger litt lengre borte og
soler sine unge kropper i bikinis
som teknisk sett vel ikke kan gjøres mindre hvis det skal være plass
til sømmene. Alt dette fanger blikket inn mens tanken streifer den
ubrukte badebuksen på hotellrommet. Et godt tak i papirbunken,
og man begir seg inn i møtelokalet
for fortsatte foredrag, diskusjoner
og lysbilder i halvmørke.»
Symposiets 2. del, ekskursjonen,
fant sted dagene 11.-14. oktober.
Ekskursjonen
gikk innover
fra
kysten, over Trebinje, der vi fikk
se endel av anleggsvirksomheten
i
et større prosjekt som skulle skaffe elektrisk kraft bl.a. til Dubrovnik. Så gikk turen langs noen av
de store poljer. Disse absolutt flate
slettene er et karakteristisk
trekk
i det ellers så ugjestmilde
karstUtsikt mot byborgen.

„
'

Akvadukt

landskap, der de ligger grønne og
frodige omgitt av tørre fjell på
alle sider.
Etter overnatting
i Mostar, en
sjarmerende
by full av tyrkiske
minareter, fortsatte turen til Imotski, der vi så på noen sjøer som
var dannet i hva vi vel kan kalle
«innstyrtningskratere».
I kanten
av Imotsko polje så vi grunnvannet velte fram i en rekke kilder.
Like ved fant vi stedets vinkombinat, der vi inntok vår lunsj. Langt
ut på ettermiddagen
reiste
vi
utørste videre, gjennom et landskap med uendelige
vinmarker,
fulgt av mere berglendt
terreng

ved Split.

der tobakksmarkene
klorte
seg
fast i de mindre dalene. Dagens
endepunkt var Split, og igjen var
vi ved havet.
I Split (eller Spalato på italiensk) finner man vel bevarte deler
av det store palass som den romerske keiser Diokletian lot bygge for seg. For å få vann til palasset, lot han oppføre en mange
kilometer
lang akvedukt,
en akvedukt som for største delen nyttes den dag i dag til byens vannforsyning. Vannet kommer fra kildene til Jadro-elven,
der et vanntett lag i grunnen tvinger vannet
i karstformasjonene
fram i dagen.
Vannføringen
de siste 15 år har
variert mellom 3 m3/s. og 40 m3/s.
Dette var første punkt på den
tredje
dags ekskursjonsprogram.
Resten av dagen gikk med til å se
på de forskjellige
deler av Splits
hydro-elektriske
utbygging.
Her
var intet epokegjørende
nytt, men
visse forhold var jo forskjellige
fra de norske. Ved det store magasinet dannet av Peruca dam, fikk
vi forklart
hvorledes konstruktørene hadde løst problemene med å
bygge en fyllingsdam
i karstformasjonen.
Lekkasjen
gjennom
dammen fra det vel 500 mill. m3
store magasinet
er i dag mindre
enn 1 m3/s. Prisen på dammen ble
oppgitt å være 20 dinarer (12 øre)
pr. m3 magasin. Ved dammen lå et
kraftverk,
men hovedkraftverket
lå nede ved kysten, i fjell. Og med
fotograferingsforbud.
Samlet
installasjon
her skulle etter avslutningen av 2. byggetrinn
bli 425
MW. Midlere effekt ble nok betydelig mindre, i det fallet var 260 m

og middelvannføringen
ble oppgitt
til 106 m3/s. Ved vårt besøk var
en generator i gang og instrumentpanelet indikerte en effekt på 120
MW.
En ting jeg merket meg den
første dag ved Trebisnjicautbyggingen
var
konstruksjonen
av
mastene i overføringslinjene.
De
så jeg ikke maken til senere noe
sted vi kom. Det var usedvanlig
slanke konstruksjoner
bardunert
til sidene.
Den 4. og siste dag fulgte ekskursjonen kystvegen sydover. Selv
nå like før vinterregnet
satte inn,
var det ved et sted syd for Split
helt tydelig å se noen undersjøiske
kilder velte fram på 40 m dyp.
I regntiden skulle de etter sigende være et praktfullt syn. De hørte
forøvrig til samme tektoniske formasjon som Jadro-kildene.
Etter at Neretvaelvens
delta var
passert, brakte en lite avstikker
oss til den idylliske lille byen Ston.
Det viste seg at denne er sentrum
i et blomstrende næringsliv, nemlig østersdyrking.
En næring som
vi med stort velbehag gjorde til
vår.
Vel tilbake på kystvegen pekte
kursen igjen mot syd, og i det solen sank i havet, rullet vi inn i
Dubrovnik. Symposiet var slutt.
Men Dubrovnik lå der, og mens
måneskinnet
kastet en lang, glitrende sølvstripe over havet, nøt vi
avgåtte delegater
vår temporære
mangel på plikter over en kopp
tyrkisk kaffe i skyggen av bymurene. Og diskuterte kan hende litt
fag likevel, innen vi skulle skilles.
Øystein Aars.
FOSSEKALLEN

13

,

•••-•

.•.

Her ødelegges

intet

ved

regulering.
Snart

Ved sjøen

14

her skal

FOSSEKALLEN

kraftstasjonen

ligge.

en saga blott.

Hovedstyret foretok høsten 1965
én reise. Den gjaldt Askåravassdraget som Sogn og Fjordane fyl1964
18. november
keskommune
hadde søkt om tillatelse til å regulere og utbygge. Denne reisen,
som tok til med fly fra Fornebo
til Flesland 14. oktober ca. kl. 18.30
skilte seg ut fra det vanlige mønster for så vidt som den for det
meste foregikk pr. skip. Fylkesbåtanes ruteskip m/s «Sognefjord»
var avsatt til for anledningen å gå
ekstratur Bergen — Florø — Alfoten og retur, og den fungerte
for behotell»
som «flytende
Her bodde vi i
faringsdeltakerne.
to netter og én dag, her hadde vi
ett forhandto hovedstyremøter,
og
lingsmøte med fylkesutvalget
— det første
ett grunneiermøte
har holdt
noensinne
hovedstyret
ombord i et skip.
besto på denne tuHovedstyret
ren av Roald, Benum, Lersbryggen, (som «stand in» for Jacobsen), Rekdal og Selvik. Med i hofølge var adm. direkvedstyrets
R. Moe
tør Bjerkebo, direktørene
og Sperstad, fagsjef Hjelm- HanAasgaard og
sen, overingeniørene
hoTh. Hoff samt undertegnede,
Videre medvedstyresekretæren.
fulgte fra Bergen rederiets direktør, Røsberg, overing. K. Svendsen i firma Chr. F. Grøner og
(BerH. Frøysland
journalistene
og A. G. Sundal
gens Tidende)
ombord.
(Morgenavisen)
Sent på kvelden entret en av
fylkets ordførere skuta fra en motorbåt, og i Florø kom ut på natten
Schei, fylkesutvalgets
fylkesmann
(ordførere)
medlemmer
øvrige
J. 0. Lundh i
samt overingeniør
Sogn og Fjordane fylkes elektriog overingeniør
sitetsforsyning
K. Svendsen i firma Chr. F. Grøner
ombord.
Litt før kl. 8 15. oktober klappet
skuta til kaien i Alfoten, et lite
sydavstengt sted i en fjordarm
over fra Nordfj ord. Det var planlagt at de fleste av reisedeltakerne
straks etter frokost skulle foreta
med et stort
en lengre rundtur
i fjellheimen
innover
helikopter
for å ta et oversyn over det proog reguleoverføringssjekterte

Hovedstyremøte på „Sognefjord"
ringsområde.
Men da avreisetiden
nærmet seg fikk vi vite at helikopteret
var satt ut av drift. I
steden fikk vi raskt leie et taxifly
fra A/S Fjordfly i Sandane.
Værgudene
hadde vartet
opp
med gråvær og til dels regn nede
ved fjorden og skodde i fjellet.
Ville vi få et tilfredsstillende
overblikk
over landskapet?
Det
fikk vi. Tåken lå riktignok
tett
over Ållotbreen
og de øverste
vannene, så dit inn fløy vi ikke,
men lenger ute var tåketeppet revet i filler og i drift, og på en kort
rundtur fikk vi se nok til å kunne
gjøre oss opp en mening om natur-,
reguleringsog utbyggingsforholdene.
Åskåraelvene med nedbørsfelt er
et område som meget få mennesker har sett, langt borte som det
ligger fra vanlige ferdselsårer
og i
alt annet enn et yndet utfartsterreng. Åskårafeltet
er et vilt, vestlandsk høyfjellsterreng,
som det
store deler av året er praktisk talt
umulig for folk å ta seg fram i.
Her er det for det meste en gold,
terrasseeller hylleformet
steinørken med bratte stup og skrenter,

med tilhørende rørsjakt, atkomstog utløpstunnel
m. v. er tenkt
sprengt inn i fjellet.
Åskåra-vassdraget
som fra Lisjevatn på kote 318 løper som én
elv ut i Førdepollen innerst i Ålfotfjorden (vi ser bort fra den tredelingen
i det siste unnarennet
som er synlig på bildet av kraftstasjonsområdet)
består
høyere
opp av to elver, henholdsvis Østre
Åskåra
og Vestre Åskåra
eller
Sødalselv.
Denne omstendighet
har foranlediget uenighet
mellom konsesjonssøkeren
og eierne av Førdegårdene om eiendomsretten
til fallrettighetene
i Sødalselven.
Eiere
av disse gårder overdro i 1899 ved
skjøte til A/S Vestlandske
Fossekompani «en parcel . . . bestående
af Aaskaarselven
med tilhørende
vande
. » I den forut inngåtte
kjøpeavtale
er parsellen betegnet
slik:
« . . . . det på vore eiendommer
forefindende
fossefall og vassdrag
(som er søndenfor fjorden) nemlig
«Aaskaarselven»
med tilhørende
vande . . .» På grunn av den siterte
parentes i kjøpekontrakten
hevder

en del store

grunneierne
ikke inngikk

og små,

blågrønne

og

til dels brådype
brevann
og en
lyseblå isbre hist og her. Bortsett
fra et moseteppe i de laveste partier av fjellverdenen,
der høstens
pensel da hadde avgitt de dristigste
sjatteringer,
fins det overhodet ingen vegetasjon i dette fjellområdet.
Så i dette tilfelle kan så visst intet
naturvernhensyn
bringe alvorlige
betenkeligheter
inn i vurderingen
av reguleringsplanene.
Det synes i
det hele tatt klart at man sjelden
eller aldri her i landet kan se et
vassdrag og et landskap som frambyr så gunstige
muligheter
for
kraftutbygQng.
Vassdraget har et
konsentrert
fall, det ligger i et av
de mest nedbørrike
og dessuten,
som nevnt, mest øde fjellområder
i landet. I tillegg til nedbøren kommer så tilsiget fra den store avsmeltningen
på Ållotbreen,
som i
alle fall i løpet av den siste mannsalder har skrumpet betydelig inn.
Med «Sognefjord»
gjorde vi en
tur helt inn i Førdepollen og beså
det område
hvor kraftstasjonen

at

Sødalsvassdraget

i salget
mener at sideelven
et eget vassdrag.
Utbyggingsplanen
trinn går ut på

i 1899, idet de
fra Sødalen er
for 1. byggeregulering
av

Østre Åskåravatn
med overføring
av en mindre sideelv og noen brevatn fra Yksneelvene.
Denne utbygging, som er kostnadsberegnet
til 40 mill, kroner, vil kunne føre
285 GWh inn på stamlinjenettet
sommeren
1970. Over de påfølgende 2 år er det så meningen å
bygge ut Vestre Åskåra med oppdemming av Sødalsvannene
til ett
stort magasin og med senkningsmagasin i bl. a. Langevatn. Denne
utbygging,
som er anslått til 34
mill. kroner, er beregnet
å ville
gi en kraftproduksjon
på 175 GWh.
Den totale utbyggingspris
er kalkulert til bare 17,2 øre pr. kWh.
Utbyggingen
vil by på store
transportproblemer.
Ved atkomsttunnelen til kraftstasjonen
må det
bygges kai hvor maskineri og utstyr kan tas i land, og veg må anlegges fra denne tunnel til Førdegårdene innerst i Ålfotfjorden.
En
anleggstaubane
skal føre fra fjorden opp til fordelingsbassenget
for
Østre Åskåra. Transporten
til anleggsplassene lenger oppe må skje
gjennom rørtunnel inne i fjellet —
den skal munne ut ved Store Askåravatn

og innover

til de mer

fjerntliggende
anleggssteder
må
helikopter
nyttes som transportmiddel. I samband med 2. byggetrinn må det bygges en 2,7 km lang
pendeltaubane
fra Førdegårdene

Flyet er startklart.

FOSSEKALLEN

15

og opp til dammen nedenfor Nedre
Sødalsvatn. Til transporten
videre
innover fjellet må helikopter
tas
i bruk også her.
Bortsett
fra påregnelig
isdannelse i fjorden, skadevirkning
på
fruktrær
og bærbusker
m. v. på
grunn av frostrøyk fra spillvannet
i fjorden og noen ødeleggelse av
jaktterreng
og fiske var det vesentlig
Førdegårdenes
påståtte
eiendomsrett
til Vestre Askåra vi
fikk høre om fra bygdefolkets side
på grunneiermøtet.
En grunneier
anmodet
om at konsesjon
ikke
måtte bli gitt før alle tvistespørsmål om fallrettighetene
var ende-

lig avgjort. I sitt avslutningsinnlegg repliserte
generaldirektøren
at i denne strid om eiendomsforholdene kan NVE ikke innta noe
standpunkt.
Den må løses på det
rettslige plan eller gjennom minnelig overenskomst.
Han henstilte
til fylkets representanter
å overveie på ny hva det kan gjøre i sakens anledning.
Med hensyn til
spørsmål om erstatning for skader
og ulemper opplyste generaldirektøren at disse som regel blir avgjort ved skjønn og at NVE ikke
kan avgi noen løfter, men vil avgjøre
konsesjonssøknaden
etter
gjeldende lov.

Vi var naturligvis
på forhånd
litt spente på om vi på vår lille sjøreise ville komme ut for høststorm
og høy sjø. Men både nord- og
sydturen foregikk praktisk
talt i
maksvær.
I møte 1. februar 1966 vedtok
hovedstyret
å anbefale konsesjon
gitt i samsvar med søknaden. En
kan regne med at kraftproduksjonen i Alfoten om få år er en
realitet.
Og for det innestengte,
lille bygdesamfunnet
vil i disse år
isolasjonen landverts bli brutt ved
vegforbindelse
til Svelgen og riksA. R. øgaard.
nettet.

* >a< >a<>a< >a< >a< >a< >a< >a<>a<>a< >a<>a< >a< >a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a< <>a<>a<>a<>a<>a<

Sotaaen, Miinster, Holst, Svanøe, Lowum,

Rogstad.

FRÅ ÅRSFESTEN
På festen i november var seks
av pensjonistane
våre med. Det
var hyggeleg å sjå desse mellom
oss, og mange fekk seg ein prat
med dei, og friska opp minne frå
gamle dagar. Fossekallen prata og
med dei for at folk som ikkje fekk
høve til å snakke med dei, kan få
høyre kor det er å bli pensjonist.
Den eldste av dei seks, general-

Sotaaen
har halde fram som
redaktør av «El.verksjefen»
etter
han slutta i Tilsynet. Han har nok
og nøgda og gjere med det, eit
eller anna er det å stelle med
støtt. Han har tenkt fleire gonger
at han skulle slutte, men det er
no hyggeleg å drive med bladet
og no når det går så godt økonomisk.
At Vassdragsvesenet
ikkje har

Rogstad har slutta i Vass dragsvesenet
for heile 19 år sidan.
Men om det er so lenge sidan han
gjekk av for aldersgrensa, arbeider
han endå litt for NVE. Før han
vart generaldirektør,
dreiv han
med hydrologi, og no held han på
med nokre utrekningar
om Jostedalsbreen og har endå interesse for
faget sitt. Rogstad meinte det var
fint med ein slik fest, då fekk dei
som er slutta treffe gamle kjende,
og dei andre vart sveisa meir
saman.

nasjonalfuglen
vår, har eg sagt
før, men det kan du skrive og
minne om. Det burde stå ein utstoppa Fossekall i vestibylen,
og
kanskje ein skulptur
av den ute
i fossane framfor
fasaden, seier
Sotaaen til slutt.
Miinster
har mykje
slekt og
mange gode vener å vere saman
med. To av barnebarna,
7 og 9 år
gamle, kjem til henne kvar dag
på føremiddagen
dei dagane ho
ikkje skal til byen eller har andre

direktØr
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gjort

nok utav

at Fossekallen

blei
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erend ut. Ho går elles mykje i
teater, det var mangt det ikkje
blei tid til då ho hadde arbeid, no
er det betre. «Det er virkelig deilig å være sin egen herre, og ikke
være avhengig av kontoret», seier
ho til slutt.
Holst har hus og hage på Lysaker, og held seg i form med å
arbeide
på det om sommaren.
Elles er han då ein del på hytta
han har ved Sandefjord. Om vinteren går han mykje på ski og
held seg i form med det. Og so
er han gla for at han ikkje har
bil, for då må han bruke beina.
Svanøe veit vi alle kva han
driv med, for han skriv om turane
sine i Fossekallen. Han har alltid
likt å reise og er some tider i
fjellet på ski, og andre tider ved
Middelhavet
og badar. Å skrive
likar han og, so vi som må vera
meir i ro får fylje med litt kvar
han ferdast.
Lowum seier at det første ein
må gjera når ein sluttar i arbeidet,
er å finne seg ein rytme. Ho finn
seg vel til rette med å stelle huset,
slikt vart det lite tid til før. Noko
ho har spesielt stor glede av, er
å gå i Nasjonalgalleriet
kvar onsdag mellom kl. 12.15 og 13.00 og
høyre
foredrag
om kunst.
Der er
alltid fullt hus, og det er veldig
interessant.
Høver det slik, so tek
ho ein tur i Munch museet og so
er det meininga og prøve med litt
musikk att. Det er fint å gå på
konsertane
i Filharmoniske
og
å gå i Nationalteateret.
Det er og
meininga
å reisa litt, men det
har ikkje blitt stort endå. Ho let
vel at ho har det godt og trivst
vel med «tingenes tilstand».

S. N.

Julehygge
i Glonljord
Under siste møte i samarbeidsutvalget ved Glomfjord kraftverk
før jul 1965 ble det besluttet
å
arrangere en sammenkomst
i romhelgen.
En henvendelse
til velferdssjefen resulterte i at vi fikk økonomisk støtte til arrangementet
som
ble lagt til den 29. desember.
Sammenkomsten
ble holdt
i
trivelige former med juletre, duket
langbord
og servering
av kaffe
med bløtkaker
og wienerbrød.
Sigarer og sigaretter var anskaffet for anledningen
og kraftverkets rengjøringskvinner
sto for
serveringen.
Til utvalgets
glede var frammøtet meget stort og utvalgets formann Petter Jacobsen jr. bemerket dette i sin velkomsttale.
Deretter holdt Bern en orientering
om året som var gått hvor han
omtalte
driftsforhold,
driftsforstyrrelser,
nyanlegg som var utført, personalforhold
m. m. Videre
orienterte
han om året som lå
foran oss, om ledelsens
planer
med drift, vedlikehold og utvidelser. Til slutt uttrykte
han sin
glede over at den planlagte nedskjæringen i arbeidsstyrken
i takt
med modernisering
av verket kunne følge naturlig avgang uten at
det ble nødvendig med oppsigelser
eller forflytninger.
Ved kaffekoppen
var det anledning til å stille spørsmål, noe
som også ble flittig gjort. Spørsmålene omhandlet
alle områder,
fra gondolbanespørsmålet,
som vi
regner med å få løst i 1966, til
boligproblemer
og personalproblemer.
Hartvik Kristoffersen,
en av de
gamle solide karene ved kraftverket, orienterte
om arbeidsslit
og husvansker
i de såkalte «gode
gamle
dager»
og uttrykte
sin
glede over utviklingen
mot det
sosiale velferdssamfunn
som vi
også i Glomfjord fikk være med
på.
Siden var det løst og fast hyggeprat til «arbeistidens
slutt».
Kristiansen
som nestformann
rundet det hele av med en takketale til alle som hadde kommet.
V. Bern

I år og var det juletrefest
i to dagar i Kantina. Opplegget
var som i fjor og det var eit veldigt frammøte
både med
vaksne og born. Kvar kveld var det omlag 300, og det var
nokonlunde
like mange store og små. Overbetjent
Bollums
orkester spela, Kaare Berg las opp og Graatrud styrde festen.
Ein Caprino-film
som vart framsynt var svert god, og borna
let vel over festen, det var riktig fine poser frå nissen.
S. N.

JULETREFEST
PÅ MÅR
Sender en liten epistel på vegne
av velferdskomiteen
på Mår, for
å fortelle at det i år gikk ekstra
greit å arrangere vår tradisjonelle
juletrefest.
Det er jo som regel
finansene alt avhenger av, når det
gjelder å få istand en fest, så pengebeløpet vi mottok fra velferden
hjalp svært godt.
Vi er jo heldig stillet her på
Mår kraftverk
som har et koselig
lokale vi kan bruke til forskjellige
slags tilstelninger.
Det blir da også
benyttet
til hyggekvelder,
filmframvisning,
bordtennis, mosjonspartier,
hobbykurs,
nyttårsfester
og nå det siste innslaget, juletrefesten for de ansatte
og deres
familier. Den gikk av stabelen 3.
januar og alt som fantes av smått
og stort var møtt fram (ca. 100).
Festkomiteen,
m/M. Moe i spissen, hadde gjort seg ekstra flid
med borddekning
og pynting, så
alle kom i riktig julestemning
helt
fra begynnelsen.
Et par representanter
fra stedets
Frelsesarme
var innbudt,
og de
sørget for vakker sang og musikk
og ledet samtidig
gangen rundt
juletreet.
Sognepresten
fra Rjukan var også til stede, og han
snakket til barna og fortalte koselige historier fra sin egen barndom.
Bevertningen
var deilig, brus,
boller og julekake til de små, og

kaffe og kaker til de voksne. Det
ble også vist flere festlige filmer,
og det siste innslaget var som seg
hør og bør — julenissen.
Posene
han delte ut var i år ekstra innholdsrike, og at de falt i smak, var
det ikke vanskelig å skjønne når
man så alle de fornøyde barneansiktene.
K.

DE ELDRE
MINNES
Ved lunsjen som Oslo Kommune
ga i Rådhuset for Oslodeltakarane
i Minneoppgåva
for eldre heldt
Axel Zachariassen
tale. Ein av
dei som vart nemnd i tala var han
som fikk 8 premi i tevlinga, Edvard Svanøe, det avsnittet i tala
lydde so:
«Overingeniøren
som
bygde
Aura og var derborte i 40 år, måtte
tilbake til hjembyen da jobben var
gjort. Lyder Sagens gate var hans
gate. Lite ante han at den jentungen han lekte med skulle bli
verdensberømt
forfatterinne,
for
det ble jo Sigrid Undset. På skolen
gikk han sammen
med Werner
Werenskjold,
den senere professor
som var en av byens vittigste
menn.. Allerede på skolen gjorde
tørrvittigheten
seg gjelden.
Da
han ble spurt om hvorfor han ikke
hadde skrevet stil, svarte han at
det hadde vært umulig fordi det
var så kaldt på kjøkkenet.»
FOSSEKALLEN
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gjekk

stønadsmidlane

soleis

til

og til omsambandsleidningar
til
Statsstmad
av leidbygging og forsterkning
ningsnett, for å skaffa betre forelektrisitet#syninga
syning i område som tidlegare har
Etter dei oppgåver Stønadskoni Elektrisitetsdirektoratet
toret
hadde 1. januar 1966, er det no
med mest
omlag 1100 huslydar
3600 menneske som endå ikkje har
fått sikra elektrisitetsforsyninga
si. Utanom desse er det ein del
som har fått stønad, og dermed
men som ein
vil få forsyning,
ikkje har rokke å bygja ut linjenettet til og som såleis endå sit i
mørkret.
kome
Det var ved årsskiftet
inn søknad om stønad frå vel
500 huslydar med mest 2000 menneske. For desse var det søkt om
10.5 millionar kroner i stønad, so
det er endå ikkje so ille med kostmed husbanknaden samanlikna
stginad i byane. (Sjå Fossekallen
nr. 1-1956, side 17). Utanom denne
stønaden er det søkt om stønad
ombygtil sambandsleidningar,
Til dette er
ging og forsterkning.
det søkt om vel 27 millionar kroner.
Då det no er dei mest avsidesliggjande stader som blir elektrifisert, må ein vurdere nøye om
ein kan rekne med varig busetnad.
og KommuArbeidsdirektoratet
er no med på
naldepartementet
desse vurderingane.
I året som gjekk var det gjeve
om mest 3.4 millionar
lovnad
kroner til å forsyna om lag 230
med
(930 menneske)
huslydar
av
kraft. Mesteparten
elektrisk

tilfredsstillande

ei mindre
syning.

forS. N.

70 AR
Snekker Lars Amundsen, Hakavik, rundet før jul 70 år og gikk
rekker.
da over i pensjonistenes
er født og oppvokst i
Amundsen
Øvre Eiker og har for det alt vesentlige hatt sitt arbeid der. 15 år
i
Amundsen
begynte
gammel
et fag han har holdt
snekkerlære,
ved i alle år, han setter fagarbeidet høyt, moderne masseproduksjon mener han bare sløver hjernen.

NY LÆKJAR

Dr. Høstmark.

Siden 1955 har Amundsen vært
i
ansatt ved NVE på kraftverket
Hakavik. Hans arbeid her har for
det meste vært å utbedre og mosamt ellers
boligene,
dernisere
ved
snekkerarbeid
nødvendig
kraftverket.
har Amundsen
Av fritidssysler
mange, han er en ivrig bridgespiller og er alltid å finne på et
lag når det spilles, uteliv i skog
og mark, på jakt og fiske, mener
han er godt for helsa, strevet for
det daglige brød kommer på avstand og en blir i bedre lag.
Amundsen er godt likt av sine
i diskusjoner
arbeidskamerater,
blir han alltid hørt og fornuftige
er rådene han gir.
Vi vil med dette ønske ham
mange gode leveår og at han får
nyte sitt otium vel.
P. J. Gimre.
har vi no fått
I Middelthunsgt.
ny lækjar. 0. B. Ramse har slutta
og Finn 0. Høstmark har teke til.
er 52 år gamal, fødd
Høstmark
1913 i Sandefjord.
30. november
Han tok artium på Oslo Katedralskole 1933 og medisinsk embetseksamen hausten 1942. Sjukehusteneste og praksis har han frå
Rjukan og
Arendal, Fredrikstad,
Nøtterøy. I mange år var han mimed stasjon på Maalitærlækjar
1. januar
gerøy, Tjøme. Sidan
1966 er han so tilsett som lækjari Helsedirektoratet.
konsulent
Kontortida hans her i NVE blir
onsdag og fredag fra kl. 12.30 til
15.30.

VASSKRAFTOG LAKS
brakte
av Fossekallen
Desembernummeret
og Laks av Mr.
om Vasskraft
en artikkel
Stephan D. Sedgewick, som er Inspector of
Salmon Fisheries for Scotland.
I første del av juli befor Mr. Sedgewick
elvene
sammen med norske lakseeksperter
i EresAura og Eira samt settefiskanleggene
fjord og Eikesdal, videre elvene Surna og
Driva. Vi tillater oss å gjengi et bilde som
av Eresfjordanlegble tatt under befaringen
den skotget. På utmerket norsk diskuterer
vedrørende
detaljer
ske fiskeriinspektøren
sommerdammene.
Bildet viser fra venstre:

18

FOSSEKALLEN

fiskeristyre,
i Romsdal
formann
K. K. Rødven,
Einar Nauste ved
Sivert Myrvang og oppsynsmann
Sedgei Eresf jord, sjefinspektør
settefiskanlegget
Senstad.
wick og fiskerikonsulent

og få testet seg, så en får se hvordan
(Avtal
det står til med kondisjonen.
med oppmannen så du ikke risikerer
for
å bli alene i «gymnastikksalen»
det bør være to stykker under slik
Videre har vi fått en rotesting).
maskin, antakelig den billigste og mest
i dag,
lettrodde som er på markedet
så den behøver man ikke særlig kondimed
sjon for å greie. Vanskeligheten
den er bare om du greier å holde deg
på setet. Jeg tror kanskje det var en
konfererte litt
fordel om Velferdsjefen
med de respektive oppmenn for hver
gruppe, før han gikk til innkjøp av
utstyr som skal bedet forskjellige
nyttes.
Ja, dette var litt av de problemer vi
har vi som forsøker å få i gang litt
for de ansatte.
mosjonsgymnastikk
Jeg håper inderlig at alt dette bare
og at det om
er barnesykdommer,
ganske kort tid kan bli en forandring
til det bedre, når det gjelder et rum
til å drive gymnastikk.
Jeg tror de høye herrer har en oppgave her, som de bør ta opp til nøye
og
Skal det bli trivsel
vurdering.
så
på en arbeldsplass,
arbeidsglede
kan ikke det bli bare ved å sitte ved
En må ha en eller
sin kontorpult.
annen form for avkobling slik som en
får ved å delta i en av de forskjellige
grupper innen idrettslaget. Og jeg tror
nok, at hvis vi hadde hatt en pen og
at interessen
rommelig gymnastikksal,
hadde vært en helt annen.
Jeg kan for ordens skyld nevne at
vår nabo Elkem, har fått en pen sal
til sine øvelser, og interessen og delmosjonsi for eksempel
takelsen
er meget god.
gymnastikk

FØRST
ENTUR
GA
&14eisp«We
FORMENN
MOSJON
Gå en tur ned i det rummet som
har fått seg tildelt for å
idrettslaget
og du går sjelden
drive idrettsøvelser,
eller aldri ned dit igjen.
Velferd og idrett er en gren som er
i Vassdragsblitt sterkt akterutseilt
vesenet. Det var nok veldig vanskelig
før å få noen skikk på det når kontorene var spredt over hele byen, men
selv da kunne det nok latt seg gjøre
hold.
med litt velvilje fra forskjellig
Men alt dette var jo bare en overgang.
Planene om et stort, flott administrasjonsbygg var under arbeid, så bare
vi ventet, skulle nok den saken ordnes.
Bygget ble også om sider en realitet,
i
og vi som er en smule interessert
litt idrett, gledet oss svært til å gå
samlet alle på et brett.
Vi fikk dannet et eget idrettslag.
Vi fikk en dyktig og meget interessert
formann.
Vi fikk dannet grupper av de mest
aktuelle grener innen idretten, så alt
lå vel til rette.
Ingen av oss ante vel på et så tidlig
stadium at de høye herrer heller ikke
nå hadde tilgodesett oss med en gymnastikksal.
Det er jo en selvfølge (mente vi) at
et så stort nybygg med så mange ansatte hadde fått gymnastikksal.
Men da ble vi nok sørgelig skuffet.
har det blitt et lite rum
Riktignok
men de som
til overs i underetasjen,
kommer ned der for å se på lokalitetene
form
bare

for å drive noen
og mulighetene
gjerne
kommer
for gymnastikk,
den ene gangen.

må du ta i sittLinjegymnastikken
ende eller liggende stilling, for hvis
blir taket i veien
en står oppreist,
(ca. 2.10 m). Dessuten skal en ligge på
gulvet der nede, så må en kle godt
på seg, for gulvet er nesten like kaldt
Så
ishockeybane.
som en kunstfrossen
det kan jeg som oppmann for mosjonsikke anbefale,
heller
gymnastikken
da jeg er redd for at sykefraværet
vil bli enda større, i motsetning til at
vi forsøker å få det til å bli mindre.
Men det er jo ikke bare baksider
heller. En deilig badstue har vi da fått,
så vi som driver litt liggende mosjonskan få svettet litt der,
gymnastikk
hvis vi er så heldige å treffe på de
dagene den blir fyrt opp.
For saken er nemlig den, at heller
ikke badstuen kan fyres opp hver dag,
for de som har vært så heldige å få
tåler nemlig
over badstuen,
kontor
ikke den store varmen som en badstue
gir. Dette vil nok rette på seg med
tiden, for den er foreløpig ikke isolert
om igjen mer enn en gang siden vi
flyttet inn.
Tilbake til selve mosjonsgymnastikken (som jeg sterkt anbefaler) så kan
jeg fortelle at vi nå har fått en del
nytt utstyr. Blant annet energometersykkel, så hvis en vil nå, kan en gå
ned der på en av våre øvelseskvelder

For mosjonsgruppa
Birger

Storbråten,

oppmann

FORDAMER
MOSJON
ikke egner seg til
lokaler
Da husets
er mosjonspartiet
mosjonsgymnastikk,
inntil videre.
for damer innstilt

Det arbeides nå med andre planer
for å finne en brukbar løsning. Vi håper imidlertid å komme i gang igjen så
er blitt løst på
snart dette problemet
måte.
en tilfredsstillende
Turid

Solhaug.

Oppmann

FRI-IDRETTSGRUPPA
i 1965 ble
av aktiviteten
Resultatet
og
idrettsmerke-prøver
15 fullførte
med påfølgbrist i en achilles-sene
og sykemelding.
ende sykehusopphold
Det overlates som en passende oppgave for A å bearbeide disse statistiske
for å finne om totalutopplysninger
byttet for NVE har vært positivt.
Ellers kan nevnes at en av direktørene våre er blant de 15, og han
har kun tre prøver igjen for statuetten. Til dere som har vært inne på
tanken om å delta, bør dette være et
Visergutter
eksempel til etterfølgelse.
får løpe i samme heat.
og direktører
Øvelsene bærer ikke preg av alvorog de avlegges forlige konkurranser,

i pent vær for at det hele
trinnsvis
skal være hyggelig og sunt.
Ønsket for 1966 er at sluttresultatet
må bli minst 100 prosent bedre. Det
vil si minst 30 avlagte idrettsmerkeintakte.
prøver og alle achilles-sener
Hver og en av dere 15 utfordres derfor
til å få med minst en ny deltaker i
år.
inneværende
fra friidrettsgruppa
I årsmeldingen
ført opp. Det vil
er klubbrekordene
gå fram at disse ikke er særlig sterke,
og derfor bør vi gå inn for å forbedre
ser dessuten gjerne
dem. Oppmannen
deltar i beat noen av medlemmene
og til sommeren
driftsidrettsstevner,
ønsker jeg flest mulig vel møtt på
Frogner stadion.
Jon Tveit.

HÅNDBALLGRUPPA
ser
stund (31. januar)
I skrivende
ut
rosenrød
tilsynelatende
stillingen
Fire seirer på de
for håndballgruppen.
fire siste kampene har ført oss til topps
i vår avdeling i tredjedivisjon.
Men vi har likevel våre problemer.
For det første har vårt hjemmepublikum sviktet oss totalt. På våre 7 kamper har vi tilsammen hatt 3 tilskuere.
1 redaktør, 0 fagDerav 0 direktører,
og 0 velferdssjefer, 2 kontordamer
sjef er.
Dette medfører en hård psykisk påkjenning for spillerne som stadig må
tåle piping og vondord og ingen heiapublikum
rop fra det entusiastiske
til stadighet stiller
som motstanderne
med.
For det andre så svikter rekrutteringen. Laget består stort sett av de
samme som var med da vi begynte
for halvannet år siden. Det synes nemat
lig å være en utbredt oppfatning
ved hjelp av sin
håndballoppmannen
6. sans skal finne fram til mulige
og så anmode dem
håndballtalenter,
om de aller nådigst kunne tenke seg
å delta i noen kamper. Det har ennå
ikke hendt at N. N. har ringt til håndog sagt: «Mitt navn er
balloppmannen
N. N. Jeg har en gang for lenge
siden puslet litt med håndball og nå
har jeg fått lyst til å begynne å røre
litt på flesket igjen».
Lagets store svakhet er mangel på
at alle
Det medfører
langskyttere.
våre mål må scores fra linjen, men der
blir det jo etter hvert trangt om plasoppdager
sen etter som motstanderen
vår svakhet.
mål på lang sikt er å
Oppmannens
komme så langt at vi kan ha 2 lag med
i serien, slik at lag nr. 2 kunne være
for førstelaget
et slags rekrutteringslag
for oppmannen.
og en retrett-mulighet
oppslutning
Men med den nåværende
skal vi være glade om vi greier å holde
et lag i gang.
mål på kort sikt, er
Oppmannens
posisjon på
gitt ut fra vår nåværende
tabellen, og er kort og godt å rykke
opp i 2. divisjon. Noe som av Aftensom
posten nærmest blir karakterisert
utopisk. Og det har de vel rett i.

Hans Faanes
FOSSEICALLEN
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ganske fornøyde med resultatet i året
som gikk, årsberetningen
fra idrettslaget vårt kan fortelle om en rekke
Gruppen har hittil ikke hatt stor
fine plasseringer.
Men vi håper på en
oppslutning. Vi har nå 2 bord plassert
fyldigere
deltakelse,
jo flere av oss
i fritidsrommet.
Man kan her gå ned
som er med, jo hyggeligere har vi det.
og spille de fleste dager i uka. Vi har
Det er nemlig selve hyggen ved løpene
deltatt i enkelte stevner utenfor etasom får oss til å delta gang etter gang,
ten, og har denne våren satt igang en
enten vi har tid eller ikke. Dette å
intern turneringer
for å gjøre funktreffe hverandre
før løpet, studere
sjonærene
oppmerksomme
på de mukartbretten,
bytte til løpstøy (tøy som
ligheter for avkobling og mosjon som
ville få en mannekeng
til å besvime
her foreligger.
Kjell Køber,
i armene dine, bare forsøk!), og så
oppmann.
forsvinne ut i terrenget.
Og så, etter
innkomsten, en vask mens praten går
og de mest utrolige og oppfinnsomme
MELDING
forklaringer
på hvorfor postene ikke
FRAOPPMANNEN
I SKIGRUPPA ble funnet i rimelig tid og på rett
plass, blir servert med den mest naturVår nasjonalidrett,
skiidretten,
har
lige troverdighet
av folk en aldri før
sin selvfølgelige,
brede plass i behadde mistenkt for å tilhøre lystløgdriftsidretten.
Selv om vår gruppe
nernes samfunn. Vel i klærne kan en
enda ikke har fått vist seg så mye
kopp medbrakt
eller nykokt
kaffe
utad, har vi da innad vist vår eksismake godt, og så kan det jo vanke
stens.
en premie til den som har vært heldig
I fjor sto vi for arrangementet
av
med løpet sitt. Men det merkelige er,
Vassdragsvesenets
bedriftsrenn
i
det er slett ikke nødvendig, dagen er
Sørkedalen
med ca. 140 deltakere.
Vi
vellykket
også uten noen plassering,
er allerede i full gang med planlegden.
gingen av årets bedriftsrenn
som sannSiden vi nærmer
oss våren, må
synligvis
vil gå av stabelen
i de
det nevnes noen ord om stafettene.
samme trakter den 11. mars.
fjor deltok vi i to, med et lag i hver.
De ekstra fine snøforholdene
vi har
I KM i budstikke viste det seg at vi
i vinter har gitt oss anledning
til å
med litt mere hell (noen kaller det
arrangere
renn i Frognerparken.
Vi
dyktighet)
faktisk kan være med å
har allerede hatt ett individuelt
langkjempe om plasseringene
helt i teten.
renn og lørdag 29. januar
ble det
Men det vi ennå mere ønsker, er
arrangert en skistafett med lag fra de
større bredde. Det er med noe som
forskjellige
etasjer. 4 lag startet, og
minner om misunnelse
vi ser at endet ble et hardt race hvor laget fra 4.
kelte av bedriftene i Oslo stiller med
etasje trakk det lengste strået.
et halvt dusin lag i stafettene.
Hvis interessen er til stede kan det
La derfor dette bli en oppfordring
bli flere arrangementer
i Frognertil alle som liker å komme ut i skogen
parken.
Det er jo fristende
når vi
om å delta i bedriftsorienteringen.
De
har så fine snøforhold så og si rett
aller fleste løpene siste sesong ble
utafor tråkka. Og en ting til, alle kan
arrangert
om ettermiddagen,
gjerne
delta. Hvor mange her i huset er
tirsdag eller torsdag. Derved kunne
egentlig klar over at det går an å få
helgene disponeres slik familien helst
seg en aldeles ypperlig skitur i Frogville til tross for løpsdeltakelsen.
Pånerparken
og på jordene omkring?
melding til løpene kan skje gjennom
Bli med og prøv selv.
oppmannen. Det er å anbefale å melde
T. Ballestad.
seg på på forhånd, men etteranmelding
Skioppmannen.
på løpsatedet har vanligvis vært mulig.

BORDTENNIS

ORIENTERING
Er det noen som allerede kjenner
det begynner
å krible i beina? Det
er våren som nærmer seg. Våren med
kvitrende
fugler, bekkesus
og blomstertepper i skogbunnen, og med start
for en ny orienteringssesong.
Igjen
skal vi kjenne føttene synke dypt
moseteppet
mellom
granene,
igjen
løpe lett langs solvarme åsrygger, og
igjen oppleve gleden ved å finne de
rød-hvite fargene halvt skjult i kanten
av den lille myren, akkurat
der vi
skjønte posten måtte være. Og vi ser
for oss innkomsten, der den, ene etter
den andre av NVE's løpere stormer
over mål. For en spurt over mål unner
vi oss, om tiden ute i terrenget er blitt
aldri så lang.
Vi kan se tilbake på vårt første år
med deltakelse
i bedriftsorientering.
Det er tydelig at dette er en idrett som
passer svært godt for mange av de
som har funnet
sin arbeidsplass
i
vassdragsvesenet.
Vi håper nå på at
kommende sesong skal bety et gj ennombrudd for vår deltakelse i orienteringen.
Vi har grunn til å være
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Det er klasseinndeling
for kvinner og
menn og for alle aldersgrupper
ved
løpene, og eliteløperne
er des:suten
skilt ut i egen klasse, slik at de ikke
får ødelegge moroa for oss vanlige
deltakere.
Oppmannen vil gjerne høre fra enhver som kan ha den minste interesse for gruppens
virksomhet.
En
god idé ville det være å bli med oss
til et løp eller to, uten selv å delta,
dersom du synes det høres morsomt
ut, men ikke riktig tør å begynne. Et
kompass eller to kan sikkert lånes ut
til eventuelle
medlemmer
som vil
prøve seg.
Sjansene til å få en hyggelig dag
og en plassering
på premielisten
er
størst for den som har anledning til
å trene litt. Det er et faktum som vel
ikke kan skjules.
Men orientering
har den velsignede
egenskap at om
man har dårlig treningsgrunnlag,
kan
man ta det med ro uten å bli lagt
merke til. Verken ute i løypa eller
ved premieutdelingen!
Vi håper gruppen
vil vokse seg
stor og ekstra hyggelig, og ønsker alle
vel møtt til løpene. De vil bli bekjentgjort ved oppslag utenfor kantinen.

Eventuell bilskyss til løpene kan ordnes ved avtaler på forhånd, oppmannen vil være behjelpelig
med dette.
Vi sees til våren!
Øystein Aars.

SKYTARGRUPPA
Skyttargruppa
har i fritidsromet fått
innreia
ei svært høveleg skytebane
med skytebenk
og kuleboksar
med
påmontert ljos, både for skyting med
miniatyrog luftgevær.
Gruppa disponerar no over fire gevær, tre miniatyrgevær
og eit luftgevær. Skyttarane betalar ammunisjonen
sjølve og
prisen er no 10 Øre for kvart miniatyrskot og 1,5 øre for kvart luftgeværskot (blypotter).
Gruppa har no vært i aktivitet
i
mest eit år, og har skipa til to skytekonkurransar.
I klubbmeisterskapen
den 14. mai vart resultatet
dette:
KVINNER
og klubbmeistar:
Berit Tømte 113.
Bjørg Sæther 98.
MENN
og klubbmeistar:
Egil Valand
omskyting 45.
John Døsvik 128, omskyting

128,
42.

Gruppa ser gjerne at dei som alt
er medlemer
møter fram oftare på
skytekveldane,
som er kvar tysdag
frå kl. 16.00 og at nye skyttarar kjem
til.
Skyteoppmannen.
Knut Svendheim.

KUNSTKLUBBEN
1965
Den 1. desember
1965 stilte
Kunstklubben
ut de innkjøpte
kunstverker
i kantinen,
og utstillingen varte i 14 dager.
I 1965 var det 170 medlemmer
i klubben,
og det ble innkjøpt
kunst for kr. 1700.00. Innkjøpene
ble foretatt
av Randi Orro, EA,
og Rolf Bjerke, ESA.
Følgende kunstverker
ble innkjøpt:
En skulptur
(barnegruppe)
av
billedhuggeren
Finn Eriksen.
Et maleri med motiv fra Grini
av malerinnen
Hetty Gleditsch.
En akvarell av maleren Snorre
Andersen som viste en studie fra
Nordmarka.
Et maleri av maleren Tor Refsum, som hadde malt et parti fra
Sør-Fron.
Og en keramikkskål,
som kunstnerinnen
Lili Scheel var mester
for.
Trekningen
ble foretatt av revisorene J. D. Lægreid og S. Tømmerberg.
De heldige vinnere ble:
A. Løkensgard
E. Høssung —
S. Halvorsen — K. Lindset og R.
Goyer.
R.O. R.B.

BARNESKIRENN
rANORE
Den 20. februar
1966 kl. 12.00
presis, — og for første gang —
gikk startskuddet
for første mann
utfor ved Vollan i Rødberg. Det
var barnas skirenn denne gangen,
barn til de ansatte ved Nore-verkene. Det var møtt fram store og
små barn, foreldre, tanter og onkler
(de sistnevnte
som heiagjeng).
Været var ikke det aller beste med
snøvær og 6-7 minusgrader,
men
under rennet lettet det noe og en
ante faktisk solen like bak skydekket.
Før start — noen forventningsfulle, dette var jo «orntli» skirenn
med startnummer
på brystet, —
andre, dvs, de mer erfarne,
noe
nervøst småtrippende
(eller var
det bare oppvarming).
Det skulle
konkurreres
i
utfor/akebakke
(sklibrett),
utfor kombinert
med
langrenn.
Først den alpine gren
utfor
— for store og små, og den minste
deltaker,
4-årige
Arne Ueland,
konkurranselysten
og innbitt
og
med en skiføring vi voksne kunne
misunne
ham. Ja her gikk det
unna, alle var seg vel bevisst at
her tellet tiendedelene
— et forsprang i utfor ville jo gi fordeler
ved langrennet.
Så til langrennet.
Det var lagt
opp en vekslende og morsom løype,
bakke opp og ned, inn i skogen,
over et gjerde og så ut på «oppløpssiden»
hvor de spurtet
mot
mål. Tilskuerne fikk her bevis for
hvordan et langrenn
skal legges
opp, hvordan
deltakerne
disponerte kreftene osv.
Så var bakken preparert og konkurransen
kunne begynne.
Også
her viste det seg at teknikken
og
brettføringen
var avgjørende, men
om det for enkelte gikk litt hardt
utover strekken, når de i stor fart
akte fra brettet, så gjorde ikke det
noe, det tellet likevel.
Premieutdelingen
var satt til kl.
14.30 i det nye velferdsbygget
på
Nore. På vegne av arrangementskomiten
ønsket J. E. Knudsen
deltakere
og gjester velkommen
til barneskifest.
Han rettet for øvrig en takk til etaten for det mottatte
pengebidrag
til arrangementet.

Spisesalen i velferdsbygget
var
av damene i arrangementskomiten
ekstra pent pyntet i friske
farger og med levende lys, — ja
selv bløtkakene var spesielt dekorert for anledningen. Etter den velsmakende serveringen
fikk barna
forundringsposer
— noe
som
brakte stor jubel — var omsider
tiden kommet til premieutdelingen. Dette var noe alle ventet på
med stor spenning. Premieutdelingen ble høytidelig foretatt av J. E.
Knudsen og S. Nisja. Først akebakke/sklibrettkonkurransen.
Her
gikk 1. premien til 2-årige Vidar
Nilsen på tiden 24.8 sek. Lille
Vidar virket nærmest
litt brydd
over all jubelen rundt ham, men
moro var det, og blid var han.
I kombinert sklibrett/utfor
gikk
førstepremien
til 4-årige
Anne
Grete Wetterhus.
Over til premiering i skikonkurransen — utfor/langrenn:
Piker:

Kl.
7 år Ragnhild Nisja
7 » Gerd Hagen

Premie
5.44.1 1.
6.17.2 2.

SKIRENN
Det årlege skirennet for kontora
i Oslo var i Sørkedalen fredag 11.
mars kl. 13.30. Nysnø gjorde det
problematisk
med smørjninga
for
mange. Før det store slaget tok til
låg det store haugar med skismørning som først hadde blitt prøva
på skiene og so skrapa av att. Det
isa og det klabba og det glapp,
men likevel til slutt måtte det ha
lukkast, for det vart bra tider. Alt
i alt var det om lag 120 med i
rennet, ca. 35 kvinner, resten karar.

7
8
9
9
10
12
13
13

år
»
»
»
»
»
»
»

Bente
Sissel
Aud
Kari
Turid
Inger
Gunn
Laila

Nilsen
Knudsen
Evju
Madsen
Svendsrud
Hagen
A. Groven
Larsen

7.52.8
5.53.6
5.13.1
5.27.1
4.51.2
4.51.5
3.30.0
4.19.8

3.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.

Gutter:
Kl.
4 år
5 »
6 »
7 »
7 »
8 »
10 »

Arne Ueland
Petter Knudsen
Halstein Madsen
Jostein Ueland
Magne Madsen
Lars Madsen
Øyvind Nisja

Premie
8.42.01.
5.46.7 1.
6.01.6 1.
4.43.5
5.16.1
5.37.5 1.
3.53.6 1.

Etter
premieutdelingen
hilste
velferdssjef
H. Graatrud
fra hovedkontoret
og gratulerte
arrangørene med det meget vellykkede
arrangement.
Driftsbestyrer
Ueland takket alle
som hadde deltatt i arbeidet med
planlegging og avvikling av Noreverkenes første skikonkurranse
for
barn.
Festen fortsatte deretter med lek
og moro for barna.
L. A. H.

Klokka 18.30 var det iso middag
med premieutdeling
i kantina.
Kontorsjef
Hovland
ynskte
alle
velkomne til festen på vegne av
idrottslaget. Serleg var han gla for
at generaldirektør
Roald hadde
teke seg tid til å kome. Hovland
takka og alle som hadde arbeidt
med rennet og festen. Serleg takk
til damene som hadde teke på seg
serveringa etter å ha vore med
rennet. For min part syntest eg
det var flaut at det var kvinnene
som skulle servere, når dei var i
mindretal.
Dei kunne
sete ved
borda då og so kunne karane serFOSSEKALLEN
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Klasse

I: Herrer:

1. Nils Ro
2. Asbjørn
Jensen
3. Eilif Bævre
Klasse

II: Herrer:

Odd-Bjørn
Elve
Ola Gunnes
Leif Bretun
Erik Kielland
4. Kåre Vagn Knutsen
Harry
Pedersen
Terje Kristensen
Klasse

Frk.

Hesbø

vert, men eg kan ikkje «bråke»
med alt eg heller, so eg ga meg
når eg hadde fått servert solo i
staden for øl.
Maten vi fekk var lapskaus, og
den var riktig god, og nok og
nøgda var det til alle. Songane ved
bordet var eit kapitel for seg. Alle
borda
song same songen, men
ingen var like langt komne, so
ord og tonar skifte frå bord til
bord.
Under kaffien delte so Roald ut
premiane assistert av frk. Rønningen. Før han tok til med det, sa
han at han var litt flau for at han
ikkje hadde vore med på rennet,
men noke serleg skirenning
var
det ikke der han kom frå, so han
var ikkje nokon kløppar
i det.
Elles såg han arbeidet i eit slikt
idrottslag for svert viktig og var
gla for at nokon tok seg av det.
Premielista
såg slik ut:
Klasse

I: Damer:

1. Liv

Rugsveen

Klasse

II: Damer:

Randi
Turid
2. Randi

24.44
27.33
27.33

Klasse III: Damer:
1. Jorun
Tande

34.43

STYRET FOR
1966 I BILL
Formann:
Arne Hovland.
Nestformann:
Arne Berg.
Kasserer:
Randi Rønningen.
Sekretær:
Bjørg Sæther
(ny).
Styremedlem:
Gunnar
Ibenholt
(ny).
varamann:
Rolf Marstrander
(ny).
varamann:
Tor Stavsholdt
(ny).
Formann
til valgkomit:
Revisorer:
Einar Hansen
Frit2-Erik
Andresen.
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Jostein

Klasse

IV:

Herrer:

Klasse

37.18
40.44
41.56
44.25
46.30
Resultatet

Herrer:

Johan
Andersen
Magnus
Gullikstad
Yngvar
Mæhlum
Øystein
Flack
Kjell Yngvar
Nilsen

1. Arne

41.21
42.07
43.46
45.19
45.19
45.25
45.39

42.50
44.40
44.41
46.28
48.39

V: Herrer:
Hovland

Idealtid
damer.
Grethe
Ribe
Liv Holth
Edith
Tengberg
Synnøve
Halvorsen
Randi Kaas Larsen
Gerd Hestnes

52.22
Tidsdifferanse
+ 0.25 min.
+ 0.46
+ 1.13
+ 1.39
+ 2.15
+ 2.46

Idealtidherrer.
Kaare
Hage
Harald
Graatrud
Kåre Berg
KnutBreiby
Einar
Sommerfelt
T. Mengshoel
Jens
Sevik
Erik
Nybø

blir studert.
Tidsdifferanse
+ 10 sek.
,
+ 15
+ 20
»
+ 27
»
+ 47
»
+ 49
»
»
+ 53
»
+ 60

Framover
kvelden var det so
dans og det var retleg livleg. Det
var eit femmanns
orkester
som
spela og dei utgjorde vel 5 prosent
av frammøtet.
SN

32.18

Pytte
Faanes
Rønningen

(Reserve:

III:

Per
Røiri
Tor Vinje
Olav
Stokkebø
Torgrim
Hovde
Øystein
Aars

i løypa.

43.27
46.40
47.20

Lindland.)

FOSSEKALLEN

(Nybø
(ny).
Wold og

Start

og innkomst.

ØSTLANDSKRAFTVERKENES
SKIRENN
PALINNERUDKOLLEN
LØRDAG
5. MARS
1966
Smestad trafo st. sto som arrangør av det årlige skirenn som går
på rundgang til de forskjellige stasjoner
i østlandsområdet
med
Tokke-verkene
i vest og Slagen og
Hasle i sør.
Dette skirenn startet første gang
på Mår kraftverk som en sammenkomst for kraftverkene
en gang i
året, men har senere utviklet seg
til å bli en fast vinterbegivenhet
stasjonene
seg imellom hvert år,
både med de såkalte A- og Bløpere. Det såkalte A-rennet
kom

i stand i Nore i 1951, etter at Mår
hadde arrangert
rennet flere år
etter
hverandre
fra 1949, som
egentlig var det første renn som
ble avholdt i østlandsområdet.
Det
har vært en utvikling slik at verkene kom mer og mer inn i deltakelsen, og i dag er det ikke mindre enn 12 stasjoner, med linjeoverføringen,
med i selve skirennene.
Statuttene
viser i dag at det er
15 år siden vedtektene
ble satt.
(Forts. siste side)

privatlivet. Med sin kritiske
OLAV
SAMUELSEN
sine meningers
mot og sitt
Avdelingsingeniør
Olav Samuelsen er gått bort bare 45 år gammel. Han døde den 22. september
1965 og ble begravet på hjemstedet i Haugesund.
Med Samuelsen
er den eldste
medarbeider
ved R-virksomheten
i Vassdragsvesenet
gått bort. Etter
artium og Bergens tekniske skole
begynte han på Aura da R-virksomheten ble startet i 1951. Fra
1956 hadde Samuelsen
den ansvarlige ledelse av R-gruppen ved
Aura inntil han i august 1963 flyttet til Tokke og overtok ledelsen
av R-gruppen
der, en stilling han
hadde til sin død.
Olav Samuelsen
var en dyktig
ingeniør. Han hadde en sjelden tilpasningsevne
og den store egenskap at han alltid gikk fullt og
helt inn for de oppgaver og mål
han satte seg i arbeidet så vel som

t

PEDER
KARBY
ANDERSEN

Den 5. januar gikk budskapen
om at linjemester
Peder Kårby
Andersen, Vestfossen, var død, 77
år gammel, det kom helst brått.
Samme dag hadde han vært en
tur til Kongsberg og var akkurat
ute på tunet og ga fuglene mat
da det hendte.

sans,
gode
humør var han en inspirasjonskilde for sine arbeidskamerater
og omgivelser.
Samuelsen var interessert
i alt
som rørte seg i samtiden og han
deltok aktivt i organisasjonsarbeid
og foreningsliv. Han hadde et overskudd av arbeidskraft
og energi
og var aktivt med i idrettsarbeidet på Dalen. I de siste år ble mye
av hans store arbeidsoverskudd
og
arbeidsglede
lagt ned i dette arbeid. Han var en ivrig friluftsmann og koblet gjerne av fra arbeidet i skog og fjell, og det var
på fjellet
han hadde sin siste
stund. Han ble revet bort i sine
beste år midt i en rik arbeidsdag
full av framtidsplaner
for seg og
sine. Hans medarbeidere
i Vassdragsvesenet
vil minnes Olav Samuelsen som en dyktig og lojal arbeidskamerat
som etterlater seg et

Andersen var født i Hoff, Vestfold. Etter endt skolegang reiste
han tilsjøs, men benyttet
anledningene som dengang var tilgjengelige til å få verkstedpraksis
i
land, så han avanserte
fort fra
lemper
til maskinaspirant
ombord.
Etter å ha fartet på sjøen i 7
år begynte Andersen
som linjemontør. Arbeidet først på Tønsberg—Hvittingfosslinjen,
ble
i

naturens side
t KRISTIAN
KNUDSEN
ner, alt lå vel
For kort tid siden kom det et
trist budskap om at forhenværende
Damvokter
ved
Pålsbu,
Kristian
Knudsen
var falt bort,
og med ham er også en av veteranene ved utbyggingen
av Noreanleggene borte.
Kristian Knudsen som var født
i Romsdal 10. februar 1895, kom
som ung mann til Noreanlegget,
rettere sagt den 1. februar 1923.
Med sin fagkunnskap
med kikkert og måleutstyr,
gjorde han seg
tidlig bemerket som en av Noreanleggets aller fremste stikningsfolk. Han hadde tidligere erfaring
fra Glomfjord, hvor han arbeidet
sammen med sin far i samme yrke.
Kristian Knudsen var en av dem
som rakk mer enn mange av oss
andre. Han var blitt utstyrt fra

som en stor kunsttil rette i hans hånd
både med kniv, blyant og pensel.
Hans
mange
brødre
var nok
mestere på disse områder,
men
Kristian var nok den største. Vi
som lærte ham å kjenne i den
tiden
han var damvokter
ved
Pålsbu, kunne med en gang skjønne at der i ødemarken var et Klondyke for ham. Tiden falt ham nok
ikke lang, for var det ikke fisking,
eller arbeid på snekkerverkstedet,
så hadde han sitt hobby-verksted
hjemme med det flotteste verktøy
en treskjærer
kunne ønske seg,
men så kunne han også bruke det.
Hans fleste motiver ble hentet fra
naturens side med naturtro likhet.
En må heller ikke glemme alle
hans timer i sitt selvbygde klekkeri, hvor mangfoldige
tusen aurer har sett dagens lys.
Etter at Noreanlegget
var av-

stort tomrom. Likevel vil tapet for
hans nærmeste,
hans hustru
og
barn være enda større. Vi er også
mange som med hans bortgang
ikke bare har mistet en arbeidskamerat og medarbeider,
men også
en god venn. Vi minnes ham med
glede og takknemlighet
og lyser
fred over hans minne.

Jarle Ravn.

1920 ansatt ved NVE på Hakaviklinjen og hadde sitt arbeid der
helt til han gikk av med pensjon.
Etter det som er erfart, utførte
Andersen
sitt arbeid
med stor
omhu og pliktoppfyllelse.
Andersen var en livsglad mann, med et
alltid smittende
humør ble livet
lysere i hans nærhet og minnet
om ham vil leve lenge.
P. J. Gimre.

sluttet i sin første fase i 1928,
reiste han sammen med sin kone
til Hønefoss hvor de startet en
kaM. Straks tidene ble lysere og
det ble snakk om mer kraftut-bygging, var han på plass igjen,
og i 1938 var han tilbake i Nore
og i NVEs tjeneste. Her ble han
også inntil han i 1963 sluttet for
oppnådd aldersgrense.
Han arbeidet som stikningsformann
både
ved Noreanleggene,
Mår-utbyggingen og til dels ved Auraanlegget, og ble tilsatt som damvokter
ved Pålsbu i 1947.
Knudsen flyttet til Bø i Telemark for å tilbringe sine siste år
som pensjonist der borte, men det
meste av året var han nok å
treffe på sin store og prektige
hytte der oppe ved Pålsbu.
Dette stedet hadde nok bergtatt
ham, og her befant han seg også
sine siste dager.
N.
FOSSEKALLEN
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i etaten
Personalforandringer

kvartal1965

Nytilsatte:
Andersen, Eldor
Berge, Bjarne
Berge, Britt
Egeberg, Kirsti
Fallingen, Tina
Fladhagen, Per
Heggøy, Karna
Hoven, Alf
Hustvedt, Inger-Lise
Haaranes, Jon
øivind
Kristiansen,
Haugen, Sidsel
Roghell, Gerhard
Sagerup, Kåre
Sirum, øistein
Sjøwall, Knut
Vagn Knudsen, Kåre

El.maskinist
Ledningsformann
Kontorass. II
Kontorass. I
Kontorass. II
III
Konstruktør
Kontorass. I
El.rnaskinist
Kontorass. I
Ledningsformann
Kontorass. I
Kontorass. II
Elanaskinist
Opps.mann II
Avd.ing. I
I
Maskinmester
III
Konstruktør

Innset-verkene
Område 9
SK
SK
SI
VH
ET4
Mår kraftverk
ET4
Område 9
SI
VII
Rana-verkene
Rana-anleggene
SB
Blåfalli trafo
VH

Fratredelse:

GudDraugedalen,
mund
Fjellheim, Arvid
Høssung, Edel
Johansen, Agnar
Lerum, Aud
Lofthus, Kolbjørn
Lund, Solveig
Vera
Løver-Nilsen,
Mentzoni, Ole
Napen, Gunnar
Storruste, Kristofer
Valand, Egil
Wahlstrøm, Fritz

Kontorass.

I

Transportsjef
Kontorass. I
Avd.ing. I
I
Kontorfullm.
Avd.ing.II
II
Kontorfullm.
Kontorass. I
II
Konstruktør
Vaktm.assistent
0.ing. II
II
Konstruktør
Opps.mann II

Aonumment

Tokke-anl.

og opprykk:

Børretzen, Reinert
Karlsen, Rønn•ug
Kielland, Erik
Lahaug, Einar
Løvmo, Fridtjov
Nielsen, Reidar
Strømmen, Ola
Svendsby, Leif
Sætre, Else

Tokke-anl.
AA
ET6
ET4
EK
ET4
SK
SB
NVE
SB
SB
Aura-anl.

Tollånes, Milly
Villumstad, Liv
Wennevold, Liv

og alle var vi et
små nattetimer,
OSTLANDSKRAFTVERKENES
minne rikere i livet. Søndag reiste
- - - (Forts. fra side 22)
SKIRENN
så hver til sitt hjemsted. ForventDisse normer er senere blitt fulgt
år etter år, og holder den samme
ramme om selve arrangementet.
Smestad hadde den ære å være
vert for jubilanten i år. Dette rennet ble avviklet på LinnerudkolI
len skisenter ved Solemskogen.
alt deltok det 40 løpere fordelt på
Alle
og Hovedkontoret.
verkene
som har en eller annen tilknytning
til driftsavd. kan bli med.
til skirennet har
Forberedelsene
fra alle her ved
krevd innsats
Smestad. Da vi valgte Linnerudkollen til sted for arrangementet,
har dette sin grunn, vi tenkte da
særlig på overnattings-problemet,
som er vanskelig her i Oslo, men
lot seg løse på en meget ypperlig
måte på dette stedet. Lørdag innfant løperne seg, og da det hadde
om natten, bød
blitt minusgrader
det ikke på noen smøre-problemer,
men litt klister måtte til for å
og utfor
holde igjen i motbakker,
suste det som i et alpint renn, da
var nokså harde. Men
løypene
løperne kom nokså bra ut av det,
senere på
noe som premiebordet
kvelden viste. Dette ser dere også
som følger med
av premielisten
dette referatet. Ellers var det festmiddag og dans etterpå med preog festen gikk lystig
mieutdeling,
til ut i de
med trekkspillmusikk

de som
var stor blant
ningen
måtte være på vakt for at du kunne komme med i dette rennet, men
ble det ikke sølv denne gangen, så
håper vi på bedre lykke neste
gang. Da er dere som sviktet velkommen til enda sterkere innsats
neste gang, som blir Flesaker!
Lykke til.
Med hilsen for skiutvalget
ved Smestad.
Ivar H. Sørensen.
STATSKRAFTRESULTATLISTE
1966
VERKENES BEDRIFTSRENN
Klasse A: 21 35 år:
38.08
T. Ballestad, Kontoret
L. Skahjem, Smestad
38.09
40.10
Hansen, Smestad
40.41
K. Nilsen, Nore
-

35 42 år:
Hovde, Smestad
J. Bakkalia, Tokke
J. E. Knudsen, Nore
A. Valaker, Kontoret
T. Flindal, Smestad
H. Martinsen, Smestad

35.30
38.19
38.38
40.54
44.26
47.00

42 50 år:
K. Akselsen, Mår
Kåsin, Nore
S. Lien, Mår
Nore
W. Frydenberg,
Tønsberg, Smestad
I. Sørensen, Smestad

39.14
40.49
42.16
43.58
43.59
46.05

Over 50 år:
H. Groven, Nore
H. øverland, Mår

40.07
44.08

-

-

Aktietrykkenet - Oslo, 1966

Maskin.ass.
Kontorass. I
0.ing. II
0.ing. II
Avd.ing. I
Maskinrnester
0.ing. II
Utsk.kandidat
Kontorfullm.
i særklasse
Kontorass. I
Kontorass. I
Kontorass. I

Smestad trafo
SK
VU
VF
EK
trafo
ISauda
VF
(20) SBF
SK
Rana-anleggene
VK
SK

Klasse B: Idealticl 35.30.
Synnøve Thorsvald
Kirsten Akselsen
Grete Flindal
Nisja
Steingrim
Martin Jåbekk
Arne Thoresen
+
K. Evju
Helga Nisja
Valborg Knudsen
Gunvor Frydenberg
Gro Lien
Eva Evju
Engebret Asen
Kirsten Martinsen
Vibeke Sørensen

+ 0.24 min.
0.46
0.53
1.05
1.07
1.13
+ 2.34
4.14
4.36
± 4.52
± 5.30
+ 6.55
7.01
+ 8.30
+17.38

POKALER TILDELT FøLGENDE:
til beste
Rjukan Dagblads vandrepokal
2-mannslag over 42 år:
Nore v/ Hans Groven og Egil
1.20.56
Kåsin
NEKF's vandrepokal
lag under 42 år:
Smestad v/Torgrim
Lars Skahjem

ttil beste 2-mannsHovde

og
1.13.39

til beste
Br. Berntsens vandrepokal
uansett klasse:
3-mannslag
Smestad v/Torgrim Hovde, Lars
1.53.49
Skahjem og Svein Hansen
NEKF's vanclrepokal til beste lØper
uansett klasse:
35.30
Torgrim Hovde, Smestad
vanclrepokal
Maskinmesterforentingens
for middeltid:
21 sek.
A Valaker
og Finn Tønsberg
Martin Jåbekk
for 15 års delble tildelt gavepremie
takelse.
Sørensen,
Ivar
tildelt
5-årspokal
Smestad.
For 10 års deltakelse ble det utdelt
premier, 2 tinnfat: John E. Knudsen
og Hans Groven, begge Nore.

