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Frå Fossekallen nr. 1
1954

Fossekallens formål er å skape trivsel og arbeidsglede  b/ant
oss som gjennom vårt virke er  knyttet  til Vassdragsvesenet.
B/adet  skal etter de bevilgende myndigheters bestemmelse først
og fremst bringe positivt informerende stoff. For øvrig trekker
bladstyret opp retningslinjene for  bladets  innhold og utstyr.

Det  nåværende bladstyre er blitt enig om at bladet først og
fremst skal ta sikte på å gi Vassdragsvesenets arbeidere og
tjenestemenn kjennskap til hverandres arbeid og arbeidsvilkår
og til de metoder som brukes og de resultater som oppnås på de
ulike felter  av etatens omfattende  virksomhet. Bladstyret tror
at dersom  bladet  på denne måten kan utdype forståelsen av den
betydning etatens virksomhet har og den rolle de enkelte arbei-
dere og tjenestemenn spiller, så har det vært med å oppfylle det
grunnleggende vilkår for trivsel og arbeidsglede.

Videre skal Fossekallen hjelpe til å gjøre oss — som er knyt-
tet sammen gjennom arbeidet bedre personlig kjent med
hverandre. Derfor skal bladet ikke bare fortelle om arbeidet,
men også om dem som utfører det, bringe notiser om nyanset-
telser og avgang, om fritidssysler osv. Vi tror at også slikt stoff
tjener Vassdragsvesenets interesser. Godt samarbeid beror på
gjensidig hjelpsomhet, og vi har utvilsomt mest glede av å
hjelpe folk som vi kjenner.

Endelig håper bladstyret at Fossekallen skal bli et  forum  for
meningsytringer om forhold innen Vassdragsvesenet som det
kan  være grunn til å rette på. Kanskje  kan  vi derigjennom
oppnå å gi helt håndgripelige  bevis på  at bladet vårt gjør  nytte
for seg.

Om det program som bladstyret har stilt opp skal kunne  opp-
fylles, vil bl. a. avhenge av om etatens arbeidere og tjeneste-
menn holder redaksjonen underrettet om det som foregår. Her-
med er det ikke redaksjonens mening å fralegge seg sitt ansvar.
Vi vil bare peke på at det må samarbeid til om bladet skal bli
godt. Redaksjonen lover på sin side å gjøre sitt beste.

---



Elektrisitetstilsynet
10 år

Fossekallen har fått vite at vi
i år har ein 70-årsjubilant innan
etaten. Elektrisitetstilsynet er 70
år. Dette må sjølvsagt gjøras til
litt «festivitas». Vi vil derfor kort
gi ein historikk over korleis dette
«kikkador-organet» såg dagslyset.

Mot slutten av førre hundreåret
byrja ein også her i landet å dra
nytte av elektrisiteten. Dei første
elektriske anlegga vart montert
for å gi nødvendig ganglys i en-
kelte bygningar, som t.d. fabrik-
kar og bolighus. Det første større
anlegget, eit sentralt lysanlegg for
fleire bygningar, vart utført i
Skien i 1885.

Etter kvart gjorde elektriske mo-
torar sitt inntog i industrien, om
enn i liten målestokk. Ein vart
likevel snart klar over at elek-
triske anlegg før eller seinare måt-
te tilfredsstille visse tekniske min-
stekrav. Samtidig måtte det kon-
trolleras at desse krava vart følgt.
Elektriske anlegg kunne elles re-
presentere ein fare både for liv
og eigedom.

Ettersom den elektriske spen-
ninga steig, auka faremomentet.
I 1891 fikk Hammerfest eit elek-
trisk anlegg med spenning 1000 V.
Kongeriket Norge fikk Lov av 27.
juni 1891 om foranstaltninger til
betryggelse mot fare ved elektri-
ske anlegg m. v. Denne loven ga
Kongen, eller «den han dertil be-
myndiger», rett til å gi nødven-
dige tekniske forskrifter for
elektriske anlegg. Dette førde til
at Arbeidsdepartementet den 25.
april 1892 ga ut Forskrifter for ut-
førelse av elektriske lys- og kraft-
anlegg.

I 1894 løyvde Stortinget midlar
til sakkunnig hjelp til den sittande
regjeringa, slik at denne kunne få
ei allsidig vurdering når det galdt
framtidig lovgiing i samband
med elektriske anlegg generelt.
Vi fikk Elektrisitetskomiten av
1895. Denne komiten vart gitt
mange gjøremål. Til all lykke viste
den seg å vere svært effektiv.

Den såg snart at staten måtte sik-
re seg flest mogleg av landets
kraftkjelder for framtidig utbyg-
ging og nytte for heile nasjonen.
Den fikk derfor i oppdrag å til-
rettelegge kjøp av fossar og fall-
rettar. Når det galdt elektrisitets-
loven av 1891 og etterfølgjande
forskrifter av 1892, konstaterte
den at det måtte ei omlegging til.
Ein måtte få meir omfattande lo-
ver og forskrifter, i pakt med den
akselererande utviklinga på det
tekniske området. Elektrisitetsko-
mit&n foreslo derfor at ein skulle
opprette eit organ som kunne ko-
ordinere både framtidig tilsyns-
arbeld og konsesjonsgiing. Det var
ikkje lenger tilfredsstillande at
politiet skulle vurdere om eit elek-
trisk anlegg var forskriftsmessig.

Elektrisitetskomitens arbeid
førde m. a. til at elektrisitetslo-
ven av 1891 vart revidert. Vi fikk
Lov av 16. mai 1896 om foran-
staltninger og betryggelse mot fa-
re og ulemper ved elektriske an-
legg m. v. Etter lovens § 5 (opp-
heva ved Lov av 16. juli 1920)
skulle det opprettas ein elektri-
sitetskommisjon. Denne skulle i
prinsippet ta seg av ovanemnde
oppgåver.

Elektrisitetskommisjonen byrja
verksemnda si den 1. januar 1897.
Den gikk straks i gang med å ut-
forme nye forskrifter for elek-
triske anlegg, som angitt i den
nye elektrisitetsloven av 1896. Dei
nye forskriftene vart gjort gjel-
dande frå 13, november 1897. Dei
vart seinare revidert med jamne
mellomrom. Vi fikk derfor nye
forskrifter både den 4. mars 1902,
den 3. januar 1908 og den 1. ja-
nuar 1920. Någjeldande forskrif-
ter er datert den 5. desember 1963.

Elektrisitetsloven av 1896 gjel-
der delvis også i dag. Lovens § 4
fastsette at Kongen skulle kunne
opprette eit tilsyn for elektriske
anlegg. Dette tilsynet skulle m. a.
kontrollera at dei forskrifter som
galdt, vart følgt. Landet vart delt 


i fem tilsynsdistrikt, kvart med
sin tilsynsmann. Elektrisitetstil-
synet byrja arbeidet sitt den 1.
mars 1898, dvs. for 70 år sidan.

Ovaståande gir kort greie for
sjølve grunnlaget for Elektrisitets-
tilsynet. Alle her ved NVE skal
vere klar over at først i 1917 bad
Arbeidsdepartementet om at Elek-
trisitetskommisjonen skulle kom-
me med framlegg om ny ar-
beidsordning for Vassdrags- og
Elektrisitetsvesenet. Kommisjo-
nen foreslo at det skulle opprettas
eit sjølvstendig elektrisitetsvesen,
organisert på same måte som
Vassdragsvesenet. Det skulle ut-
styras med tre avdelingar, nem-
lig ei planleggings- og veglei-
ingsavdeling, el kontrollavdeling
og ei kontoravdeling. Grunnlaget
var lagt for vårt eige NVE, som
vi kjenner «Vesenet» av i dag.

Dei siste åra har medført ei
arbeidsdeling og ei viss omorgani-
sering innan etaten. Elektrisi-
tetstilsynet er i dag integrert i
Elektrisitetsdirektoratet, der det
er samordna med Konsesjons- og
tilsynsavdelinga.

Fossekallen har tidligare pre-
sentert dei seks distrikta som Elek-
trisitetstilsynet i dag er delt i. To
av distrikta har som kjent kon-
tor i NVE's administrasjonsbyg-
ning her i Oslo. Vi har avlagt desse
ein liten gratulasjonsvisitt. Det
var ein ungdommelig og vital 70-
åring som var representert der.
Arbeidsoppgåvene har nok vorte
atskillig meir differensiert og om-
fattande med åra. I dag er nøk-
kelord som koordinering og sy-
stematikk omgrep som også der
vil bli stadig meir retnings-gian-
de i framtida. Dette skal vi ut-
djupe meir i eit seinare nr. av
Fossekallen.

Vi sluttar oss til alle dei som
ønskjer trivsel og framgang for
Elektrisitetstilsynet, både i jubi-
leumsåret og i framtida.

Jens.
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Som nemnt i Fossekallen nr. 4
1960 vart professor Vidkunn Hve-
ding utnemnd til administrerande
direktØr i NVE i statsråd 18. no-
vember 1960. Det vart då lova ei
nærare omtale og her kjem den:

Kor gamal er du, og kvar er
du frå?

Jeg er født den 27. mars 1921
i Orkdal, vokste opp i Tromsø og
tok artium der i 1940, ved Tromsø
offentlige hØgre almenskole.

Samme år begynte jeg på  NTH,
BygningsingeniØravdelingen (had-
de først søkt Elektro, men slapp
ikke inn der), og i 1946 tok jeg
eksamen.

Var det ikkje so at du fekk
so fin eksamen at du fekk innstil-
ling til Kongen?

Nei, ikke riktig det. Jeg
nådde  1,4  i hovedkarakter. Men
innstilling, det får man bare når
man også har 1,0 på diplomen.

Men elektroingeniør kunne
du altso ikke bli, så flink var du
ikkje, nei, nei.

Kvar har du so arbeidt sidan
du fekk eksamen?

Min lØpebane som ingeniør
begynte også nordpå. Den startet
faktisk før jeg var ferdig på NTH,
idet jeg i somrene  1943  og 1944
utfØrte endel tildels ganske store
oppmålingsarbeider for TromsØ
Elektrisitetsverk, og i den forbind-
else ble det også aldri så lite
prosjektering. Etter eksamen ved
NTH  ble jeg ansatt ved Troms fyl-
kes kraftforsyning, hvor jeg ar-
beidet med mindre kraftverk i
ikke elektrifiserte distrikter, og
jeg fikk også, om enn mer spora-
disk, litt befatning med utbyg-
gingen av tilhørende fordelings-
nett. Da Tromsyl by og Troms fyl-
ke gikk sammen om å bygge ut
Bardufossen (fallrettigheten leid
av staten), ble jeg satt til å fore-
stå utbyggingen, først titulert som
overingeniØr og siden administre-
rende direktør. Ved den «stam-
linje» som Bardufoss kraftlag byg-
de fram til Tromsø, ble Tromsø
Elektrisitetsverks og Troms fylkes
kraftforsynings stasjoner knyttet
sammen innbyrdes og med Bardu-




foss, så det ble et lite samkjØ-
ringsnett. Jeg hadde jobben med
å lede denne samkjøringen i be-
gynnelsen. Det fortsatte jeg med
også en tid etter at utbyggingens
første trinn var avsluttet (i 1954)
og jeg flyttet til Trondheim. Jeg
fungerte som direktør og ansvar-
lig for samkjøringen fram til feb-
ruar 1956. Fra sommeren 1954
til februar 1956 bestyrte jeg det
ledige professorat i vassbygging
ved  NTH,  med tilhørende vass-
bygglaboratorium.

Er det ikkje så at du har
vore generaldirektør for Vass-
dragsvesenet i Etiopia?

Generaldirektør var nå for
sterkt sagt da, men i begynnelsen
av mars  1956  dro jeg til Etiopia
for å overta en litt uklar men gan-
ske spennende og godt betalt stil-
ling hos Ethiophian Electric Light
& Power, som står for all elek-
trisitetsforsyning der i landet. Eti-
opias elektrisitetsforbruk var på
den tid omtrent av samme stør-
relse som forbruket i Tromsø før
Bardufoss ble bygd ut. Det ble
allehånde rådgivning i utbyggings-
spørsmål, på et langt mer ele-
mentært nivå enn det foregår her.
Men det var vanskelig nok for
det, for om kravene til høy tek-
nikk var beskjedne, så var kra-
vene til diplomati så meget større.
Her traff jeg også på varmekraf-
ten, ledet byggingen av en 5 MW
dampturbin — og en 2 MW diesel-
stasjon, bl. a.

Og sidan har du vore i Bra-
sil og?

Ja, etter et år i Etiopia flyt-
tet jeg over til Brasil, hvor jeg
var sjef for prosjekteringsavde-
lingen i Noreno Brasil SA, som
akkurat da hadde fått i oppdrag
utbygging med prosjektering av
et ganske stort kraftverk, Euclides
da Cunha, Rio Pardo, ca.  100 000
kW. Det ble også litt befatning
med noen andre kraftverk. Der var
det meget interessant teknikk, sær-
lig var de geologiske forhold in-
teressante. Som hovedsakelig
sletteland, karakteriseres Brasil av
få, men store vassdrag, kraftver-

kene blir jevnt over store, med
meget store vassfØringer. Det ble
begynt på bygging av et kraft-
verk på vel 1 mill. kW (Furnas)
og der forelå planer om et på 2,9
mill. kW (Urubupungå). Et kraft-
verk nord i landet, som allerede
var bygd, hadde en flomvassfø-
ring på 20 000 m3/sek. (Paulo
Afonso).

I  september 1958 kom jeg så
hjem for å overta professoratet i
vassbygging. Og i 1961 flyttet jeg
altså til Oslo for å bli med i Vass-
dragsvesenet.

Ja, det var fram til at du
kom til NVE, men so er der si-
dan den tid. Kva har du då ar-
beidt med?

I  mars 1963 tiltrådte jeg som
rådgiver for det nettopp oppret-
tede «Kuwait-fondet for arabisk
økonomisk utvikling». Det var
opprinnelig meningen at jeg skul-
le være der et år, for å hjelpe
med oppbyggingen av den nye ad-
ministrasjonen, men da det ble
til at jeg sluttet ved NVE, fort-
satte jeg der nede i nesten 3 år,
og min stilling utviklet seg til det
man vel kunne kalle teknisk di-
rektør. En tsjekkisk-amerikansk
bankmann ledet oppbyggingen
av fondet den første tiden. Ellers
var hele staben — jurist, bank-
folk, sosialøkonomer — arabere.

Kuwait-fondet er opprettet av
den lille rike oljestaten Kuwait.
Det har en kapital på ca. 2 milli-
arder kroner, og har til formål å
gi lån til utviklingsprosjekter i
alle araberland, på liknende måte
som Verdensbanken gjør for den
vestlige verden som helhet.  I  min
tid ble det gitt lån bl. a. til ut-
videlse av Suez-kanalen (195
mill, kroner), til oljeledning i Al-
gerie (150 mill. kroner),

Ny generaldirektør
Det vart så vidt nemt i nr. 1-68 at Vidkunn Hveding er blitt ny

generaldirektør i Vassdragsvesenet.
«Det er no 7 år sidan sist du kom hit, vi kan vel bruke det gamle

intervjuet fram til då Hveding?»
da, det kan vi sikkert,» svara Hveding, og her kjem det:
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jordbruksprosjekter i Marokko,
Tunis, Jordan og Sudan, og ellers
til gruvedrift, kraftverk, turist-
hoteller og meget mer. Mitt ar-
beid var å vurdere planer og
kostnadsoverslag for disse pro-
sjektene, og så sammen med de
andre ekspertene, skrive innstil-
ling til fondets styre. Det hendte
det ble avslag også, og i alle fall
ble det stilt strenge krav til pro-
sjektenes soliditet. Det gjaldt ikke
først og fremst for Kuwait å få
pengene igjen. Men skulle det bli
noen utvikling for mottakerlan-
dene, måtte man se til at de bare
innlot seg på prosjekter som var
så lønnsomme at det ble penger
igjen også til dem, etter at lånet
var betalt tilbake. Under en slik
målsetting var det interessant og
inspirerende å arbeide, selv om
arbeidsforholdene ofte gikk på
tålmodigheten løs.

— Ein plar vanlegvis spørje
nytilsette sjefar om dei har nokon
planar for etaten dei kjem til. Dei
seier då ofte at dei må vere ei
tid for å gjere seg kjende. Du er
bra kjend frå før so du kan ikkje 


seie det. Har du noko spesielle sa-
ker som du synest må priori-
terast?

Nei, med en så stor etat, og
et så vidt arbeidsfelt, er det van-
skelig å sette noen enkelt oppga-
ve først. Vi har, og får, en mengde
viktige oppgaver å arbeide med.
Noe av det viktigste i etatens ar-
beid blir vel å trekke opp planer
på noe lengre sikt. Ikke i detalj,
som en fast oppskrift, men i de
store hovedtrekk, så vi kan se
bedre hvor det arbeid vi gjør i
dag skal føre oss hen i morgen.

Når eg ser alt du har dreve
med desse åra so tenkjer eg på
ein setning frå 1. Mosebok om
Kains etterkomar. Ikkje at dei var
oppfinnsame, men at dei var om-
flakkande på jorda. Kjem du til å
trivast med å vere i ro i ein etat
no då trur du?

Ja, vi skulle nok være mer
flyttbare enn vi vanligvis er i
Norge. Men det kan bli for mye
av en god ting også. All den flak-
kingen min var ikke egentlig til-
siktet, det bare ble slik. Mye
moro har det vært, men nå gleder 


jeg meg i hvert fall til de seks
årene jeg er tilsatt for her i NVE.

I dei stillingane du har hatt
før er vel mest tekniske spørsmål
du har arbeidt med? Some av dei
tilsette her er redde for at det
blir slike spørsmål du vert mest
oppteken av her og. Du kjem vel
til å hugse at du no er sjef for
mange hundrad tilsette og?

Nei, det kan du være sikker
på, at det ikke blir teknikk. Kan-
skje mer økonomi for der har vi
nok som etat mer igjen å gjøre.
Dessuten er det som Goethe har
sagt, ikke noe så interessant å ar-
beide med som det man bare
halvveis forstår. Men det viktigste
for en sjef er å lede, å skape og
holde oppe en levende organisa-
sjon, som vet hva den gjør og
hvor den går hen. Jeg skal i hvert
fall prøve.

Har du nokon spesiell hobby?
De er mange, men ingen sær-

lig alvorlig. Etter som det har
vært tid har jeg drevet litt med
fotografering, snekkerarbeid, ori-
enteringsløp, seiling og for øvrig
friluftsliv i det hele.  SN

Den afghanske kvinne spiller
liten eller ingen rolle i det of-
fentlige liv, men i hjemmet er hun
en nødvendig person. Mannen,
pater familias, hersker og bestem-
mer over alt og alle; styre og stell
ville imidlertid fort gå i stå om
ikke husmoren var der. Og i Af-
ghanistan er hun virkelig en
hjemmets kvinne. Bare en sjelden
gang kommer hun utenfor hjem-
met, og da bare i helt nødvendige 


ærend. De afghanske ord for hjem
og kvinne er svært like, henholds-
vis khana og khanom.

Et afghansk hus rommer ikke
bare en gruppe av en slekt, men
en rekke familiemedlemmer,
gamle og unge. En flokk brødre
med sine koner og barn bor sam-
men med foreldrene, og det er f a-
miliens eldste mann som bestem-
mer. Det kan være et stort hus
med mange rom eller flere min-




dre hus i en gård. Rundt hver
firkantet gård er det bygd høye,
tette murer av jord. Familiebån-
dene er sterke, og må være det,
for uten familie er tilværelsen
utrygg for en afghaner. Familie
betyr hjelp og støtte i et samfunn
hvor analfabetisme, fattigdom,
mistro og vanskelige politiske for-
hold er framherskende. Samhørig-
het i familien tilsvarer det vi i
vårt samfunn har i sosial trygd.

En afghansk husmor slites ikke
ut hverken av husvask eller kles-
vask. Husene er av tørket jord
blandet med halm og tåler ikke
mye vann, og de fleste har ikke
mer klær enn det de står og går

så det blir ikke noe tøy å vaske.
Møbleringen er svært enkel, en
seng av flettet tau, hvis de ikke
sover på golvet, tepper på gol-
vet og puter langs veggene. Hele
kjøkkenet består av en liten grue,
som oftest utendørs. Tjenere har
de fleste også, de gjør tungt og
tidkrevende arbeid. I afghanske
hjem tar man en hel familie til
hjelp, og alle bor på arbeidsste-
det. Tjenernes daglige rutine av-
viker lite fra deres arbeidsgive-
res, men deres sosiale status er la-
vere.

Noe en husmor sjelden overla-
ter til tjenere er matlaging og ser-

Husmor i AFGHANISTAN
AFGHANISTANKVELD

Fagsjef Asbjørn Vinjar har vore i Afghanistan eit års tid,
saman med huslyden sin. Han var der som FN-representant
for å hjelpe til med kraftutbygging. Kvelden den 30. april hadde
dei stellt i stand ein Afghanistankveld i kantina i Middelthuns gate 29
og sendt innbyding til alle I NVE som arbeider I Oslo.
Både Vinjar og kona og dei tre borna var kledde slik folk bruka

det framande landet langt borte. Vinjar syne film og Ijosbilete
og han og kona byttest om å fortelje frå tida si der sør.
Dei fortalde om levevis og sed og skikk, om folket og landet.
Kvelden var litt av ei oppleving og det måtte vere ein tanke
at Vinjar tok ein turné rundt på anlegga våre og fortalde om turen.
Vi kunne få vite mykje om utlandet vl som er I NVE dersom
del 15-20 I vesenet som har hatt slike oppdrag gjorde som Vinjar,
I dette nr. av Fossekallen skriv fru Vinjar
korleis ho hadde det der.
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vering. Det første hun gjør om
morgenen, er å bake brød. En
deig av grovt, sammalt hvetemel
og vann arbeides til en 2 cm tykk,
avlang leiv som, ved hjelp av en
hard pute, festes til siden i en
rund ovn, fyrt opp på forhånd.
Når brødet er ferdig stekt må man
være på vakt og ta det opp, el-
lers løsner det fra ovnssiden og
faller ned i glørne. Ovnen er gra-
vet ned i et hull i jorden. I by-
ene kunne vi kjøpe brødene fer-
dige hos en baker, men på landet
baker kvinnene sitt eget brød. For
svært mange er dette brødet og
litt te det eneste de har som da-
gens kost.

Et annet gjøremål er å prepa-
rere og lagre mat til vinteren.
Konserveringsmåten er tørking.
De flate takene på jordhusene er
ypperlig tørkeplass, og nedbør el-
ler fuktighet er ikke noe pro-
blem om sommeren. De tørker
bl. a. mais, paprika, og all slags
frukt. Yogurt er en viktig del av
kosten, den tørkes også til harde
klumper som bløtes i vann når den
skal brukes. Yogurt brukes både
i kjøtt- og grønnsakretter. En god
leskedrikk om sommeren er yogurt
blandet med vann, tilsatt en anel-
se hvitløk og salt, og med knu-
ste, tørkete peppermynteblader på
toppen. En annen spesialitet er
tørkete morbær, presset sammen
med valnøttkjerner. Morbær, som
likner bjørnebær, vokser på store
knudrete trær langs veiene og i
landsbyene. De er meget rike på
kalorier, og selv om begrepet ka-
lori for de fleste er ukjent, har de
erfart at morbær gir styrke og ut-
holdenhet. Før i tiden fikk solda-
tene med seg tørkete morbær i
lommen, og ved krigshandlinger
var motstandernes morbærtrær det
første de søkte å ødelegge. Alle
slags nøtter og mandler vokser i
Afghanistan, bl. a. den grønne
pistasiemandel. Ris i en lang
rekke varianter og kjøtt, særlig
fårekjøtt, svinekjøtt har jo mu-
hammedanere ikke, er de mestere
i å tilberede. Det blir de mest
velstående som kan spise så fin
mat, de andre får nøye seg med
å få det ved riktig store anled-
ninger. De er forresten svært
gjestfrie og tar gjerne sine siste
slanter for å kunne holde gjeste-
bud. Om vi bare stoppet for å
spørre etter veien, ble vi budne
inn på te, eller vi fikk en brød-
bit med til barna.

Kvinnene sørger også for å få

samlet brensel til vinteren. De
samler brennbart rusk og rask,
og stikkende planter som vokser
i tuer. Dette fraktes hjem fra fjel-
lene i store bører på hodet eller
på eselryggen. Gjødsel fra kyr og
esler tørkes på uteveggen og lag-
res i stabler, også til brensel. Trær
er det lite av, og bare i enkelte
strøk.

På landet og hos nomadene er
det også kvinnenes arbeid å stelle
smådyrene: Høns, sauer og geiter.
Esler, kameler og hester tar men-
nene seg av.

I alle ledige stunder sitter kvin-
nene med håndarbeider. De spin-
ner ulltråd med bare fingrene, og
farger garnet i de gildeste far-
ger, og strikker ullstrømper og
pullovere i eldgamle, fine møn-
stre. Den tradisjonelle, daglige

klesdrakt har broderier både på
skjorter og kjoler. Mennenes
skjorter er mest hvite med hvitt
broderi i stiliserte, geometriske
mønstre, og på kvinnenes sorte
kjoler er broderiet i kraftige f ar-
ger med innsydde små speilbiter.
Mange kvinner er flinke til å ve-
ve og knyte tepper. En mann må
betale ekstra mye om han vil
kjøpe seg en hustru som kan den
kunsten. Importert garn og kje-
miske farger er nå tilgjengelig for
afghanere, men ennå knytes skjøn-
ne tepper av plantefarget, hånd-
spunnet garn. For den enkelte fa-
milie betyr det en ekstra fortje-
neste når de kan selge et teppe, og
for Afghanistan betyr det meget,
for tepper er ett av de få produk-
ter av noen betydning landet fo-
reløpig har å eksportere.

De familier som lar sine barn
gå på skole, har dem hjemme i tre

Brit Vinjar 1 afghansk kvinnedrakt.

Afghanisk hus bygget av jord og halm.

„

Gate 1 gamle Kabul.
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Oppslag i kampanje «mot fluer». Barna I afghanske klær.

måneder om vinteren. Da er sko

lene stengt på grunn av kulde
og mangel på brensel. Både da
og ellers er det kvinnene som tar
seg av å lære barna hvordan de
skal te seg og tilpasse seg skikk
og bruk i familiesamfunnet. Af-



ghanske barn blir strengt og hard-



hendt oppdradd til å «sees, men
ikke høres», og oppfører seg upå-



klagelig, i hvert fall når det er
gjester i huset.

Det blir etter hvert lettere for
kvinnene å komme utenfor hjem-
met. I 1959 ble deres store slør,
shadri, offisielt avskaffet; riktig
nok bærer de fleste bykvinner
det ennå, men mulighet til å være
sammen med andre enn familie-
medlemmene har de derved fått.
Skolegang blir mer og mer vanlig
for piker, både  i  folkeskoler og
gymnas. Universitetet er også
åpent for kvinnelige studenter.
Men ennå i lang tid vil familie-
kretsen være husmorens verden,
bl. a. fordi det ikke er behov for
kvinnelig arbeidskraft i dette ty-
piske mannssamfunn som ennå er
preget av liten aktivitet.

For en familie fra Norge synes
husholdning i Afghanistan tem-
melig tungvint. Det første vi
fikk lære oss til, var å få hjelp
av mennesker i stedet for å ha
tekniske hjelpemidler. A få arbei-
de i en utlendings hus betyr
gode dager for en afghaner, og vi
har ikke tall på alle dem som
ringte på porten og tilbød sine
tjenester. A ha tjenere var en
nødvendighet for å få arbeidet
gjort. A ha flere tjenere enn
strengt tatt nødvendig, var noe 


utlendinger ofte gjorde, som en
følge av den uendelige rekken av
arbeidssøkende på porten. Ar-
beidslønningene var lave. Vi had-
de en kvinne og to menn til å
hjelpe oss, Nana, Chester Khan
og Sher Ahmad, kalt Baba, som
betyr ærverdig gammel mann. De
var ærlige og omsorgsfulle.

Nana kom en dag i uken og
erstattet helautomatisk vaske-
maskin. Hun tok av seg sko og slør
på trappen, steg opp i vaskeka-
ret og trampet omkring! Finere
tøy vasket jeg selv, Nana var for
sterk. Tøyet tørket nesten like
fort som hun hengte det opp, så
hun kunne stryke det også før
hun gikk hjem. Tøyets kulør for-
andret seg etter hvert i retning
av en grå nyanse, men det mer-
ket vi ikke før vi kom til Norge
igj en.

Baba stelte med alt ute. Vi had-
de stor hage og bakgård innenfor
den tradisjonelle murinnhegning
som stengte mot gaten på to si-
der og mot naboer ellers. Babas
jobb besto, mest i å holde nytte-
og prydbusker i orden, sitte på
huk og skjære gresset og å vanne.
Det siste ikke minst, for solen
skinte hver dag fra mai til ok-
tober, og bare plantene fikk nok
vann, var det ingen sak å få dem
til å gro og vokse. Vi kunne glede
oss over et vell av blomster helt
til i november, da ble nettene for
kalde. En dag på vårsiden sendte
vi Baba ut med 50 afghanis, til-
svarende 5 kroner for å kjøpe
tomatplanter. 125 stykker fikk
han for det! De vokste fort og bar
frukt i store mengder, og vi kun-




ne glede både oss selv og våre
venner med «verdens beste», tatt
direkte fra planten. I høst fikk
Baba en vanskelig oppgave. Det
vokste druer i vår hage, og før de
ble skikkelig modne begynte de
store, gule afghanske hvepsene
å spise av dem. For å bevare
noe til oss selv, måtte han knyte
papirposer eller avispapir rundt
hver eneste drueklase. De som
har mer enn de kan spise opp
etter hvert, høster druene i pa-
piret  og  henger dem opp i taket.
Slik kan man ha saftige druer helt
til juletider. Av andre nytteveks-
ter forsøkte vi med reddiker, men
våre to skilpadder spiste bladene
like fort som de kom opp av
jorden. Skilpaddene hadde vi
selv funnet oppe i fjellene og tatt
med oss hjem fra tur en gang.
Av andre husdyr hadde vi en ny-
delig, liten eselfole, kjøpt av
noen nomader; ellers to høner,
en hane og en ellevill kattunge.

Til hjelp i huset arvet vi en
mann som hadde arbeidet en stund
i en norsk familie. Han var sam-
vittighetsfull og behagelig å ha i
huset, og kunne litt av hvert som
vi satte pris på. Ellers måtte man
ofte starte med å lære dem de
mest elementære ting, som f. eks.
hvordan man vasker hendene. Han
kunne ikke noe utenlandsk språk,
men etter hvert lærte vi å snakke
hans eget, farsi eller dari, som er
det ene av de to offisielle språk
i Afghanistan. Det andre er pash-
tu. Disse to språk er helt for-
skjellige, men tilhører begge den
iranske språkfamilie. Enkelte min-
dre grupper har dessuten sine eg-
ne språk.

Vårt hus var også av jord og
relativt stort, bygd i en etasje,
som var det eneste mulige før på
grunn av de hyppige jordskjelv.
Vi hadde både bad, kjøkken, sto-
re vinduer, malte vegger og en
slags cement på golvene. I jord-
hus blir det etter hvert en del
hull og sprekker. Derfor var maur,
kakerlakker, mus  og  rotter ikke
sjeldne i den kalde årstid, selv
om vi selvfølgelig på alle måter
prøvde å holde dem borte. Skor-
pioner var heller ikke uvanlig,
vi slapp imidlertid å bli plaget
av dem hos oss. Det regnet gjen-
nom taket noen ganger, så brunt
sølevann rant nedover hvite veg-
ger. Det hendte at vi måtte opp
på taket om natten for å helle
jord i de største hullene. For til-
feldige småreparasjoner inn- og
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utvendig på huset hadde vi liggen-
de en haug med jord i bakgår-
den. Et brunt jordstøv, som kom
med vinden fra fjellene, trengte
inn og la seg over alt, så det
måtte mye vasking til for å holde
huset noenlunde rent. Noen vas-
ket støvet bort to ganger om da-
gen.

Amøber, gulsott og dysenteri
var de mest vanlige plager man
kunne bli utsatt for. Smittsomme
sykdommer florerer sterkt på
grunn av manglende opplysning og
dårlig utbygd helsestell. De hy-
gieniske forhold er trøstesløse.
Utlendinger var særlig mottake-
lige for smitten som lå i luf-
ten, og kom inn med vannet. Van-
net pumpet vi fra en brønn opp
i en sisterne på taket. Alt vann
til matlaging, drikke og tannpuss
måtte kokes i 20 minutter. Drik-
kevannet tappet vi på flasker og
avkjølte i kjøleskap. En annen
uvant arbeidsoperasjon var stell

CROTTE-
LAND

av frukt og grønnsaker. De legges
i vann tilsatt klor i 15 minutter
og skylles i to kokte vann. Sma-
ken forandret seg ikke.

Kjøtt, grønnsaker og frukt had-
de en vidunderlig smak og aroma.
Kunstig gjødning eller noe som
driver veksten fort fram brukes
ikke, og alt som vokser får mod-
nes av solen på planten. Kjøtt er
ferskt når man kjøper det, det
slaktes samme morgen som det
selges. Og hvis slakteren er ut-
solgt når man kommer, står det
bundet et par sauer og geiter
utenfor slakterbutikken som
raskt blir tatt livet av, flådd og
partert, mens man venter.

Matvarebutikkene er åpne ba-
sarer hvor maten er anbrakt util-
dekket for vær og vind, fluer
og berøring. I fjor ble det åpnet
et lite supermarked hvor bl. a.
fjærkre er gryteferdig og annet
kjøtt er pakket i plast og oppbe-
vart i fryseboks. Dessuten impor-




terer FN for sine ansatte forskj el-
lige mat- og drikkevarer som ikke
finnes i basarene. Varebehold-
ningen var noe ujevn, men vi sav-
net ingen ting. Til og med ekte
geitost hadde vi en stund før
jul! — Bortsett fra den aller var-
meste tiden i sommer kjøpte vi
mest mulig av vår mat i basarene.
Vi likte godt afghanernes mat,
og la an på å bruke deres hjemlige
produkter i vår egen hushold-
ning.

Barna gikk på en utmerket ame-
rikansk skole sammen med barn
fra mange land og trivdes godt.
Vi slapp å være plaget av syk-
dom, mange gode venner fikk vi,
både afghanske og andre og kli-
maet kunne ikke vært bedre! Alt
dette og mer til gjorde at vi kunne
nyte og sette pris på alt det nye
og interessante vi fikk oppleve
gjennom ett års opphold i Afgha-
nistan. Vi skulle gjerne ha vært
der lengre! Brit Vinjar.

Grotta ved Akersvatn.

I konsesjonsbestemmelsene for utbyggingen av
Rana I, ble det avsatt midler til «Allmendannende
og geistlig betjening». Til å ta seg av den første de-
len av dette formålet, ble det valgt et styre, med re-
presentanter for arbeiderne, kommunen og anleggs-
ledelsen. Dette har jo for så vidt lite med overskrif-
ten på denne epistel å gjøre, men da undertegnede
ved et tilfelle fikk kjennskap til «Jo» grotten, senere
kalt Akersvassgrotten, og det viste seg at utbyg-
gingen av Rana I totalt hadde endret adkomsten til
grotten, og sannsynlig også ville demme ned de la-
vere partiene i hulesystemet, kunne vi i kulturut-




valget yte et bidrag til å bevare denne natur-skat-
ten. Spesielt var det anleggsveien fra riksveg 770
inn til dam Akersvatn som la grotten åpen for nær
sagt alle, da vegen går bare ca. 50 m fra huleåp-
ningen. En provisorisk port som var oppsatt ga bare
symbolsk beskyttelse, og dryppesteins-jegere tok til
å herje i den til da stort sett uutforskede grotten.

Kulturutvalget fant at noe burde gjøres, og da in-
gen annen offentlig instans kunne bevilge penger til
en forsvarlig sikring av grotten, fikk vi tillatelse
gjennom Kirke- og undervisningsdepartementet til
å sette opp ny port.
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RANA
gasnal og ny tid

Dei som skriv bygdebøker bru-
kar som kjelde gamle jordbøker
med opprekningar kva for garder
dei ymse kyrkjer, kloster eller
andre jordeigar hadde. Seinare er
det skøyter, bygslebrev og andre
heimelsebrev som er den viktigaste
kjelda når det skal skrivast om
busetnad i eldre tid.

I desse dagar er Rana bygdebok
koma ut, og når det gjeld dei
indre områda der so har dei som
skreiv denne boka hatt store van-
skar. Eigedomsrettane til dei av-
stengde dalane og store fjellvid-
dene har vore uvisse og det var
ikkje alltid at dei som busette seg 


på ein stad fekk bygslebrev og
soleis kom inn i tingbøker og lik-
nande.

Eit namn som er kjent av alle
dei som har vore bort i utbygginga
av Rana er Akersvatn. Dette er
namnet både på eit vatn som er
regulert og på den garden som ligg
ved vatnet. Den første brukaren
her som hadde tinglyst festebrev
var «Lappmann» Eirik Sjursa og
brevet er tinglyst i april år 1800.
Dette festebrevet fekk han av
Mons Amundsa, Øvre Grøbben
som pakta lappmarka i Nord Rana
av Brodtkorb. Her på Akersvatn
budde so folk fast fram til 1893
då brukaran på sine gamle dagar 


flytte til dattera si. So var det
ingen fastbuande her før Inge
Martin Kristensen Reinhaglia
flytte hit sist i 1930-åra. Endå
so seint som då so budde han her
i omlag 10 år berre med muntleg
løyve av folket i Dalsgrenda, men
i 1948 fekk han festebrev av sta-
ten på eigedomen.

Kva det har hatt å seie for ut-
byggingane i landet at der budde
folk på staden før byggearbeidet
tok til, er ei soge som endå ikkje
er skreven. I våre dagar med
beltebilar og helikopter er det
ikkje so fårleg lenger, men før var
desse bustadane i utkantane uvur-
derlege godar. I Fossekallen nr. 1,

På søndager var en utflukt til grotten en både
spennende og lærerik erfaring, og med Inge Kris-
tensen på Akersvassgården som guide, var hele fa-
milien Ormaasen på flere turer i grottesystemet. En-
gelske huleforskere har funnet en utgang, men stor-
parten av systemet er ikke utforsket. Deler av den
er også uten frisk-luft tilførsel, og kan ikke utfor-
skes uten spesialutstyr.

Etter en krabbetur på noen nuter, en nedfiring og

Store og små dryppesteiner henger over alt, en-
kelte 20-30 cm lange, andre som små knudder. En-
kelte gallerier som ikke bør forseres p. g. a. lav
høyde — har hundrevis av dryppstein, og i skinnet
av karbidlampen er det fantastisk artig å vandre
rundt der nede, titte fram i snarveggene som vatnet
har gravd, taksere en dryppestein til ca. 10 000 år,
og fornemme litt av at tid — er et høyst relativt
begrep. På det siste besøket i grotten, hadde et parti

Grotter innvendig.

en litt akrobatisk oppstigning, flater grottegulvet seg
ut — og det er lett adkomst i de smale, lave gan-
gene.

Rester av et bjørnekadaver kan ennå sees, når
kjentmannen viser en stedet.

En 2-300 meter inne møter vi de første dryppe-
steinene Stalagmitter, stort sett. Stalagkittene er få
og svært små.

Avsettinger gjennom tusener av år har avleiret
seg  i fantasifulle formasjoner på vegger og tak, i
elfenbensfarger — halvt gjennomsiktig og med
svake nyanser av andre farger for øvrig. 


av taket rast ned, og fØr erfarne folk har gått den
over, eventuelt rensket ned 19ise masser, er grotten
stengt for alminnelig ferdsel.

Men Rana-distriktet er som et grotteland, med
grotter spredd utover i alle himmelretninger. Endel
nøye utforsket — endel bare påvist og sikkert en
masse som enda ikke er oppdaget.

En lokel forening er stiftet med formål å bevare
grottene, et tiltak vi må være glade for, da de repre-
senterer noe såpass særegent og er for verdifulle til
å bli plyndret av tiltakende turiststrøm på jakt etter
suvernirs. R. Ormaasen.

FOSSEKALLEN 9



1963, har Knut Rønniksen skreve
eit stykke om Fjellmannen Inge
eller han Inge i Akersvatn som
han blir kalla. Rønniksen skriv på
slutten i stykket: «En god del av
Ranaundersøkelsene i 1961 og 1962
foregikk i områdene i og omkring
Akersvatn. Vi som var med på
disse undersøkelsene vil gjerne få
takke Akersvatnfolkene for all
utvist støtte og hjelpsomhet». Len-
ger framme i stykket skriv Røn-
niksen at no når denne utbygginga
vert sett i gang, so vil garden her
bli lettare å bu på, dei vil få veg
til bygda om vinteren og det kjem
kraftlinje fram so vindmølle-
anlegget får avløysing. Både veg
og kraft har clei hatt ei tid, men
etter som eg skyna i haust eg var
på Akersvatn, er det meininga å
flytte frå garden når vinteren
kjem, for ein slik veg vert vel
ikkje halden open når anlegget er
fer digt.

I Ranaområdet er so mange
grotter eller holganger i fjellet
og her på Akersvatn er ei av dei.
Folket på garden her oppdaga den
på den måten at krøtera alltid stod 


der på sers varme dagar, det kom
kald trekk ut.

Denne garden ligg 1 mil frå
næraste granne og det var veg-
laust og vanskeleg å kome fram.
Det var ikkje snart å springe til
grannen og låne når det var noko
ein stod i beit for. Ei hending her
på garden vil lenge leve i minne
til folk i området. Ei av døtrene
til Inge som då var 2 år gamal,
gjekk seg bort i fjellet og vart
funna att i live 32 timar seinare.
Det var ein stor ørn som krinsa
over henne so leitemannskapet
fann henne.

No vert vel Akersvatn nedlagt
som gard ei tid at, men ingen veit
kor lenge det blir før folk flytter
tilbake til slike nedlagde bruk.

Dette som her er skreve er om
busetjing i vår tid og då denne
boka vart skriven, visste dei ingen
ting om dei fantastiske funn frå
steinalderen som no har kome for
dagen her i området. I kyststroka
og fjordane var det kome for
da gen fleire ting som var frå
steinalderen, men frå fjellviddene
var det lite slikt, ikkje so no.

Berre i somar er det grave fram
so mykje frå steinalderen m. a.
ved Grasvatn at det er utruleg.
Dei eldste funna er fem tusen år
gamle og det har kome før dagen
1000 gjenstandar og 400 kg av
slag, berre her.

Det er utgravingar som har
kome i stand på grunn av kraft-
utbygginga. Store område blir no
neddemde og ein må ta desse ut-
gravingane før vatnet gøymer alt.

Oftast er det so at når det har
gått nokre år etter at ei bygdebok
er skreven, so må det kome eit
nytt band som tek med det som
har hendt seinare. Her må det
kome eit band føre og eit etter at
boka er skreven. Desse funna er
dei største i sitt slag som har
kome for dagen i Skandinavia,
blir det sagt. Når alt er granska,
vil det gje eit heilt nytt bilete av
folkesetnaden i dette område i
gamal tid.

Dei kraftutbyggingane som har
vore i Rana siste åra er so store
at når dei er fullførde, so vil det
omskape bygdene her og det blir
eit heilt nytt kapitel i bygdesoga.

S N

Rapport fra 8. møte i Den europeiske skogkommisjons arbeidsgruppe
vedrørende flombekk-kontroll, skredsikring m. v.
i Brasov, Romania, 11. 22. september 1967

Av fagsjef i  Forbygningsavdelin-
gen Bård Andersen.

Etter anmodning fra Statens Er-
næringsråd ble undertegnede opp-
nevnt som norsk representant ved
ovennevnte møte.

Reisen foregikk med fly til Bu-
ch arest og videre med bil til
Brasov, hvor vi ble innkvartert i
et stort, moderne hotell. Byen som
lå i ca. 600 meters høyde i Kar-
patene, hadde ca. 85 000 innbyg-
gere og var kjent for sine mid-
delalderske kirker og klostre samt
en moderne teknisk høgskole.

Arbeidsgruppen hadde møter i
4 dager. Det var møtt fram 26
delegerte fra 12 europeiske na-
sj oner.

Av emner som ble behandlet
under møtedagene nevnes fram-
skritt i flomsikringsarbeider,
bekke- og snøskredsikring, tek-
niske framskritt i dambygging for
å hindre erosjon, tekniske og bio-




logiske forutsetninger for å re-
dusere erosjon ved skogplanting,
meteorologiske og biologiske pro-
blemer i forskjellige typer av ned-
slagsfelter m. v. De store flom-
katastrofene i Italia og Østerrike
i 1965 og 1966 ble diskuteret.

Gruppen arbeider også med
utdannelsesproblemer, bibliografi,
klassifikasjon, terminologi, ka-
talogisering av arbeidsmetoder og
utstyr.

Det ble gitt interessante rap-
porter fra de forskjellige land som
viste at arbeidet i den sektor det
her gjelder er viet betydelig
oppmerksomhet.

Etter møtet ble det arrangert
en 7 dagers studietur over 1300
km i de sentrale og østlige deler
av Karpatene, med befaring av
forskjellige typer av sikrings-
arbeider i elver og bekker, tiltak
for å skogkle fjellstrekninger m. v.
og arbeider for å bedre jordbruks-
f orholdene.

Første turen, 15. september, gikk
til et område i nærheten av byen

Ploesti, hvor det ble dyrket vin-
ranker. Arealet var ca. 36 000 ha,
og besto vesentlig av relativt
bratte skråninger. For å hindre
jorderosjon var skråningene
terrassemessig utf ormet. Det
var lagt ned mye arbeid på å
samle overflatevannet i grøfter og
bekker, hvor bunn og sider var
steinkledt eller støpt i renner.

Etter lunsj gikk turen til et om-
råde i nærheten av byen Comar-
nic. En sterkt materialførende si-
debekk hadde skapt store proble-
mer for jernbane, vei og bebyg-
gelse. Det var utført omfattende
sikringsarbeider her. En stor del
av nedslagsfeltet var tilplantet
med skog, både lauvskog og bar-
skog. Bekkeløpet var sikret ved
en serie høye dammer, de eldre i
huggen stein, de nyere i betong.
Det ble gitt utførlig redegjørelse
for byggemåte og problemer i
forbindelse med anleggsdriften.

En del sidedaler var ennå ikke
stabilisert. Vi ble orientert om de
planlagte arbeider m. v.
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Vi returnerte til Brasov om
kvelden.

16. september startet befarin-
gene i Cernica-området, hvor sik-
ringsarbeider har pågått i 60 år.
Arbeidene har omfattet dambyg-
ging i bekkedalene og sikring av
de bratte skråninger med bunn-
vegetasjon og skogplanting. De
eldste damarbeider ble utført av
tømmer. Mange av disse er se-
nere blitt ødelagt. Nå var det bygd
en serie nye dammer, til dels
ganske høye, for å samle mest
mulig masse. Vi fikk også se en
nybygd dam i betong med pre-
fabrikerte betongbjelker.

På flere karakteristiske steder
ble det gitt detalj ert redegjørelse
for arbeidene med demonstrasjon.

«Valca Florii» — bekken var
målet for befaring etter lunsj.
Nedslagsfeltet var på ca. 7.5 km2,
mellom ca. 650 og 1500 m o. h.
Også her var det jernbane og riks-
veg som var i faresonen, foruten
skadene ved masseavleiring i da-
len nedenfor. Det var bygd to
høye samledammer i betong samt
en del mindre. Grunnforholdene
var vanskelige, bl. a. var styrt-
gulvet for den høyeste av dam-
mene ødelagt. Hensiktsmessighe-
ten av byggemåten ble diskutert.
Det var alminnelig mening blant
de vestlige representanter at det
var enklere og antakelig riktigere
å bygge flere lave dammer iste-
detfor enkelte høye. Også utfor-
mingen av dammene ble disku-
tert.

Fra Valca Florii ble vi kjørt
med småbusser opp i øvre del av
nedslagsfeltet for en annen, min-
dre bekk. Her var dalbunnen sta-
bilisert med en del gamle dam-
mer i sideforbygninger. Det på-
gikk nå sikringsarbeider i de
bratte fjellskråningene, vesentlig
ved forskjellige typer av beplant-
ninger. Vi fikk også se enkelte nye
dammer og skråningsforsterknin-
ger av «gabiens», nettingkister
fylt med grus og stein. Vi ble im-
ponert over veksten i de henge-
bratte skråninger helt opp i 1500
—1600 m høyde og de velpleide
skogarealene lenger nede.

Også denne dagen returnerte vi
til Brasov.

Søndag 17. september ble det
arrangert utfiukt til et turistom-
råde i nærheten av Brasov.

Om ettermiddagen var det mø-
ter i flere undergrupper hvor en
del detaljspørsmål ble diskutert.

september gikk turen til et
forsøksfelt i nærheten av byen
Sinaia. Hovedoppgaven her var å
studere skogens invirkning på de
hydrologiske forhold, overflate-
avløp, erosjon m. v. I studieøye-
med var bygd dammer og kanaler
for nøyaktig måling av tilsig og
avløp. Det var satt opp en rekke
limnigrafer og pluviografer (end-
børsmålere), målehytter m. v.

Vi fikk senere se en rekke
større skogforsøksfelter, overalt
var det velpleid. Fjellbekkene var
sikret med dammer flere steder,
de eldre av tømmer, de nyere av
betong. Flere av de nyere hadde
en spesiell utforming av styrtgulv,
med små betongterninger som
stakk opp for å redusere strøm-
hastigheten. Også her virket dam-
mene unødig høye.

Overnatting var ordnet på et
moderne hotell i Sinaia.

september var ruten lagt via
Brasov og Cheorghieni til Piatra
Neamt. Terrenget vekslet fra flate
jordbruksområder til de villeste
fjellpartier i Karpatene. Vi kjørte

trange dalpartier, over fjellpass
og ned gjennom bratte skråninger
med utrolige veiforhold.

Vi fikk se noen mindre elvekor-
reksjoner, hvor skråningsforsterk-
ningen vesentlig var i betong.

Ved «Laca Rosa», den røde sjø,
var nylig bygd en pent utformet
betongdam for tilbakeholdelse av
masser. Hovedhensikten med dam-
men var å hindre at «den røde
sjø», som var av stor turistmessig
verdi, ble gjenfylt av masser fra
en liten bekk. Vi fikk også se an-
legg for oppdrett av ørret samt
fiskedammer for turister.

Etter overnatting i Piatra Neamt
gikk bussreisen 20. september
gjennom interessante og vakre
landskapstyper. Vi besøkte bl. a.
et gammelt kloster ved Tirgu
Neamt hvor munkene nå nedla et
betydelig arbeid av stor kulturell
og sosial betydning.

Ved Laca Bicas fikk vi se et
interessant anlegg. I kraftverks-
og irrigasjonsøyemed var det her
bygd en høy betongdam som
skapte en stor kunstig innsjø. 6
byer med i alt ca. 15 000 innbyg-
gere var blitt neddemt. Staten
hadde skaffet innbyggerne nye
boliger og til dels ny beskjefti-
gelse.

I flere av bekkene som rant ut
i sjøen var det utført omfattende
sikringstiltak. Befaringen ble fo-
retatt med båt. Vi fikk se forskje1- 


lige typer av arbeider, dammer,
skråningsforsterkning m. v. Vi så
også på utløpskanalen fra sjøen.
Her var hele kanalprofilet for-
sterket med huggen stein i betong.
Vi returnerte til Piatra Neamt.

Siste befaringsdag, 21. sep-
tember, returnerte vi via Bacau
og Chaurgiu til Brasov. Underveis
fik vi se en del enkle elveforbyg-
gingsarbeider, dels i betong, dels
utført av betongblokker (ca. 30 x
30 x 30 cm) i forband. Vi fikk
også se en del nyere betongdam-
mer for tilbakeholdelse av masser,
med detaljert redegjørelse over
byggemåte m. v.

Studieturen var plan1agt til
minste detalj. Deltakerne ble sta-
dig imponert over opplegget og
gjennomføringen. Fra hovedkon-
toret for disse arbeider i Bucharest
var det med flere ingeniører som
på en yperlig måte ledet befarin-
gene. Det var utarbeidet et hefte
med alle tekniske opplysninger,
tegninger m. v. for de stedene som
skulle besøkes. Distriktskontorene
som vi kom til underveis, hadde
nedlagt mye arbeid for å gjøre det
hele lettere for deltakerne. Detal-
j ert redegjørelse om arbeidene
m. v. ble også gitt på en rekke
karakteristiske steder underveis.

Møtet i arbeidsgruppen ble av-
sluttet 22. september i Brasov. Her
ble hovedinntrykkene fra møteda-
gene og studieturen oppsummert.
Rapport fra kongressen ville bli
sendt deltakerne. Det er sannsyn-
lig at neste møte vil bli arrangert
i Vest-Tyskland i 1969.

Etter en avslutningsmiddag re-
turnerte vi til Bucharest med
buss. Hjemreisen foregikk med fly
Bucharest — Frankfurt — Kø-
benhavn — Oslo 23. september.

For mitt vedkommende var tu-
ren meget interessant og utbytte-
rik, ikke minst på grunn av den
sjeldne anledning til å bli kjent
med eksperter fra en rekke land.
Det er selvsagt bare en begrenset
del av det vi fikk se i Romania
som har direkte interesse for oss.
Men vi fikk anledning til under
møtene og befaringene å diskutere
detaljer fra forskjellige synsvink-
ler. Samtlige deltakere ble impo-
nert både over hvor stor vekt det
i Romania var lagt på utdannel-
sesspørsmål og teknisk standard
for den sektor det her gjelder og
over omfanget av de sikringsar-
beider m. v. som var utført.

Bård Andersen.
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STUDIEREISE 1 E
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Hovedstyret studerer ???

Belvedere kraftstasjon (480 MW).

15. til 24. april 1968 gjennom-
førte NVE's hovedstyre en studie-
reise i England og Sveits under
ledelse av administrerende direk-
tør H. W. Bjerkebo, som på denne
tid fungerte som generaldirektør.

Øvrige deltakere var hovedsty-
remedlemmene Nils Jacobsen,
Olav  Benum,  Torstein Selvik,
Trygve Haugeland og Sigurd Lers-
bryggen samt undertegnede.

Under oppholdet i England ble
hovedstyret utmerket assistert av
ambassadesekretær  J.  Breivik og
i Sveits ikke mindre av overin-
geniør H. W. Wiken, NEBB.

Hensikten med studiereisen var
i  England  å studere:

Atomkraftverker, hvorav ett
av gasskjølingstypen, forsknings-
sentra vedr. ovennevnte, konven-
sjonelle varmekraftverker, orga-
nisasjonsspørsmål vedr. elforsy-
ningen, framtidsutvikling, kraft-
priser m. v.

Sveits  å studere:

Atomkraftverk av lettvannsty-
pen, moderne konvensjonelle
kraftverker basert på vannkraft
m. v., industribedriften Brown Bo-
veri. tilnassingen mellom de for-
skjellige produksjonsformer for el-
kraft.

Formålet var således gjennom
orienteringer og selvsyn å skaf-
fe  seg  et grunnlag med direkte
bæring nå hovedstyrets nåværen-
de og framtidige mulige virke-
områder.

Det tilligger ikke meg å be-
dømme hvorvidt ovennevnte hen-
sikt ble oppnådd. Heller ikke an-
ser jeg det riktig å innlate meg
på redegjørelser om tekniske opp-
lysninger som ble gitt under stu-
dieturen, så meget mer som tiden
etter hjemkomsten har vært viet
til presserende gjøremål på andre
felter. Men for dem som måtte
være interessert sitter jeg inne
med atskillige tekniske publika-
sj oner om ulike kraftverker m. v.
både for England og Sveits.

Redegjørelsen i det følgende tar
derfor sikte på en kort oppsum-
mering av de viktigste besøks-
steder som inngikk i programmet
for reisen med navnlig angivelse
av de sjefer/ledere som møtte
oss og ga verdifulle orienterin-
ger.

Ifølge programmet og opplegg
for øvrig ble turen i store trekk
gjennomført slik:

Ankomst London den 15. april
om ettermiddagen med innkvar-
tering på Strand Palace Hotel hvor
vi for øvrig bodde under hele 


oppholdet i England. Kvelden var
overlatt hver i sær.

Dagen etter gikk turen pr. tog
gjennom etter sigende «vakre
Kent» til atomkraftstasjonen Dun-
geness A (Den nye Dungeness B
var under bygging et stenkast
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GLAND OG SVEITS
HOVEDSTYRESEKRETÆR OLE DYRDAHL

derfra). Vi ble grundig orientert
av stasjonens Superintendent, Mr.
H. K. Simons med assistenter og
gitt anledning til å bese stasjo-
nen fra ytterst til innerst, reak-
toren av naturlige grunner unn-
tatt.

Vår informasjonskonsulent,
Skjervagen, må formentlig ha ut-
ført utmerket reklame på for-
hånd, idet representanter fra As-
sosiated Press var til stede og del-
tok aktivt i vårt besøk ved sta-
sjonen. Nærværende foto, som
ett av de mange, stammer herfra.

Mett av kunnskaper og en ut-
merket lunsj nådde vi i god tid
tilbake til London.

Den 17. april var viet besøk
ved United Kingdom Atomic Ener-
gy Authority's forskningssenter
Winfrith i Dorset. Vi nådde dit
etter ca. 2 timers reise med tog
gj ennom delvis «naturskj ønne»
omgivelser. Etter mottakelse av
direktør D. W. Fry og oriente-
ringer ved hans toppledere, gjen-
nomgikk vi senterets Steam Ge-
nerating Heavy Water Reactor
(Tungtvannsmoderert og lett-
vannskj ølt trykkrørsreaktor) og
Dragon-prosjektet (OECD High
Temperature Gas-cooled Reactor
Project), hvori for øvrig også
Norge deltar. Vi ble også gitt an-
ledning til å overvære Hot Cell
laboratoriet hvor man bak skjer-
mede blyvinduer behandler ra-
dioaktive materialer som utbren-
te staver m. v.

Siste dag i England omfattet
om formiddagen nyttige samtaler
med representanter fra Central
Electricity Generating Board un-
der ledelse av Chief Planning En-
gineer, Mr. D. Clark. Denne dis-
kusjonen foregikk i CEGB's ge-




digne hovedkvarter beliggende  li-
ke i nærheten av St. Paul's Cathe-
dral. Konferanserommet lå så-
vidt jeg husker i 16. etasje med
mulighet for praktfull utsikt over
Londons sentrale bydeler.

Om ettermiddagen besøkte vi
en olj efyrt kraftstasjon, Belve-
dere Power Station, like" utenfor
London. Dette besøket burde vært
omtalt nærmere, men av hensyn
til den tidsfrist som er gitt for
denne artikkel, må dette utstå.

Kvelden og dermed den offisi-
elle del av besøket i England ble
avsluttet med en i alle deler ut-
merket middag med prof. sir Ro-
nald Edwards, Chairman i The
Electricity Council, som vert. Fle-
re av de ledende innen britisk
elforsyning og atomenergiforsk-
ning var til stede.

Man forlot England dagen et-
ter, full av nye inntrykk og ut-
videt horisont, men også med
blandede følelser. Britene har i
løpet av de siste 15 år tatt et
kjempeløft og vel mer enn andre
land bidratt til de nye former
for elproduksjon. Deres erfaringer
var rike, men dog suksessen
utenfor landets grenser manglet.
Som en av lederne uttrykte det:
Vi har gode varer, men dårlige
selgere.

London, mektig og imponeren-
de, burde vært gitt omtale. Men
da jeg går ut fra den mer eller
mindre er alminnelig kjent av
leserne skal jeg avstå. Imidlertid,
for dem som er interessert kan
jeg gi tips om et par hyggelige
steder hvor maten er både rime-
lig og god.

Som førstegangsbesøkende i
Sveits var overgangen fra Eng-
land overveldende. Dette gjaldt 


både hva angår naturen, renheten,
mentaliteten og ikke minst væ-
ret som viste seg fra sin beste
side alle dager vi oppholdt oss i
Sveits. Dvs. 29 og 30-graders
varme kan nesten bli for mye av
det gode tatt i betraktning den
virksomhet som hovedstyret dag-
lig måtte utøve.

Hovedstyrets faste adresse i
Sveits var Hotel Verenahof i Ba-
den, et badehotell som passet
godt for anledningen. Så å si
samtlige hoteller i Baden var for
øvrig badehoteller eller kurste-
der, idet byen (området) allere-
de fra romernes tid var nyttet
som sådan. Byens nye moderne
svømmehall med kildevann pum-
pet opp fra 1400 meters dybde
inneholdende 34 graders varme,
kan ellers anbefales på det beste.

Men over til selve programmet.

Første dag, om ettermiddagen
den 19. april, besøkte vi Last-
verteilerstelle und Schaltanlage i
Laufenburg og gitt utmerket ori-
entering av Betriebsleiter Luder.
Denne fordelingsstasjonen, som
utgjør selve kjernen i spørsmålet
om utveksling av elektrisk energi
innen Sveits og med omliggende
land, ga mektig inntrykk.

Ikke mindre inntrykk ga neste
dags besøk ved vannkraftverket
Linth-Limmern som ligger i Glar-
neralpene i nærheten av Linthal.
Kraftverket som bare er 2-3 år
gammelt, er bygd og tjener bare
som et toppkraftverk. Under hele
besøket ble vi ledsaget og orien-
;tert av direktørene Zobrist og
Thut fra Nordostschweizerische
Kraftwerke. Det kunne skrives
flere artikler fra dette besøket
alene, være seg den bygningsmes-
sige konstruksjon av anlegget,

Atomkraftverket Dugeness A — turbinhallen foran og reaktorbygningen i
bakgrunnen (550 MW).

DRAGON-prosjektet i Winfrith
(20 MW).



FRANKRIKE

TYSKLAND

ØSTERRIKE

ITALIA

Hovednettet I Sveits og dets tilknyt-
ning til omliggende land. Laufenburg
er tillagt koordinerende ansvar.

„

>41k.‘k

Modell av atomkraftverket Beznau
(350 MW).

Magasinet med dam til kraftverket Linth-Limmern.

spesielt den mektige damkonstruk-
sjonen for det kunstige magasinet
i ca. 1850 meter høyde, sveve-
banen som brakte oss dit eller
også det fantastiske skue man fikk
i de ulike høyder. For en legmann
som undertegnede var det bare
å gi seg over og nyte det tilværet
som i rik monn bød seg.

Søndag, den 21. april, var en
velfortjent hviledag som ble nyt-
tet til sightseeing. Rundturen
som vi tok — for øvrig rimelig og
komfortabel — var nesten verdt
besøket i Sveits alene. Hele tu-
ren ga nye impulser om forholdene
i Sveits, og man forstår godt hvor-
for landet tiltrekker seg turist-
flommen. Mest inntrykk ga imid-
lertid turen med banen opp til
Rigi — nesten 1900 meter høyde
— og ned på den andre siden til
Vierwaldstättersee. På toppen av
Rigi i 25 graders varme, skyfri
himmel og vindstille fikk vi et
mektig skue over alpene og store
deler av Sveits. Ordene er fat-
tige når jeg sier at dette var en
rik opplevelse. Også båtturen på
ovennevnte sjø vil bli husket
lenge.

Den 22. april, om formiddagen,

hadde vi i NOK's hovedkvarter
samtaler med ledende embeds-
menn fra den sveitsiske regjering
og direktører fra de store kraft-
selskaper i Sveits. Møtet som ble
ledet av sjefen for Schweizerische
Amt fiir Energiwirtschaft, direk-

tør Siegrist, omfattet orienterin-
ger og drøftinger om organisa-
sjonsforhold, kraftforsyninger i
sin alminnelighet, kraftpriser, en-
ergiutvikling og planer i framti-
den på elforsyningens område.
Dvs, de samme emner som i Eng-

Båttur.
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KG2
GASSTURBIN

land. Man hadde inntrykk av at
de tilstedeværende sveitsere var
meget åpenhjertige. For hoved-
styrets medlemmer var dette m95-
tet meget utbytterikt, idet en her
fikk innblikk i et vesentlig annet
organisasjonsmønster og syn på
forholdene enn det som bl. a. gj el-
der i England og her i landet.
Sveitsernes koordineringsevne
et ellers innviklet system impo-
nerte sterkt.

Ettermiddagen var viet besøk
ved atomkraftstasjonen Beznau,
den første av 3 vedtatte utbyg-
ginger, alle basert på lettvanns-
reaktor (PWR). Flere atomkraft-
verker var imidlertid prosjektert.

Vi ble her orientert og vist
rundt av direktør Aemmer — et-
ter sigende første gang av ham
selv ved et besøk. Jeg skal klok-
ligen avholde meg fra fagmes-
sige vurderinger om dette kraft-
verket og trekke sammenliknin-
ger med de britiske vi fikk anled-
ning til å se. Besøket ga imid-
lertid anledning til refleksjoner.

Apropos besøk, dagens offisielle
del av besøket endte med at vi fikk
bese et sveitsisk fjøs. Dette var
etter ønske fra noen av turdelta-
kerne, idet Sveits er vide kjent for
sitt husdyrhold.

Siste dag i Sveits, den 23.
april, omfattet besøk ved indu-
stribedriften Brown Boveri. Etter
innledende orienringer av direk-
tør Dr. Stuber og hans nærmeste
medarbeidere, ble vi vist rundt
på fabrikken i Baden og den ny-
etablerte fabrikken i Bierfeld,
kort kjøretur utenfor byen. Vi
ble spesielt forevist konstruksjon
av dampturbiner og generatorer
i ulike faser og størrelser. Im-
ponert men dog glade for ende-
lig å kunne slappe av og hvile
verkende føtter, forlot vi våre
elskverdige verter utpå ettermid-
dagen.

Det hører med til historien at
kvelden ble avsluttet med en
hyggelig aften i Zürich, men det
er en annen sak.

Nå etter at det hele er over og
på noe avstand kan man bedre
se og bedømme hvilken opplevelse
vi ble tildel. Over alt ble vi
mottatt og behandlet som VIP's
og møtte elskverdighet hvor vi
enn snudde oss. Hovedstyret var
uten tvil velsette gjester i begge
land. Anstrengende tur, javel,
men det må formodes at ingen
ville ha vært den foruten.

I Fossekallen nr. 4 1967 har
overingeniør H. Hindrum eit styk-
ke om «Reservemateriell for el-
forsyningen». Her har han skreve
dette: «Under arbeidet med å
komme fram til det mest hensikts-
messige maskineri ble det kjent at
Kongsberg Våpenfabrikk var i
ferd med å utvikle en gassturbin,
først og fremst for anvendelse i
skip, men fabrikken var også in-
teressert i et samarbeid med NVE
om å bygge opp et aggregat som
kunne komme til nytte i elforsy-
ningen.»

Tysdag den 12. mars hadde so
arbeidet med denne gassturbinen
kome så langt at KV presenter-
te den for pressa og spesielle inn-
bedde. Frå Vassdragsvesenet var
overingeniørane Hindrum og Fal-
nes med og so redaktøren av
Fossekallen. NVE har altso tinga
det første av desse aggregata som
KV lagar, og det skal setjast opp
på Røst hausten 1968. Leiaren for
gassturbinavdelinga på Våpen-
fabrikken, R. J. Mowill, hadde
lovord om den velvilje dei hadde
blitt mottatt med i NVE og var
svært nøgd med at der var eit so
progressivt miljø som der var.
Dette hadde vore ei god støtte.
Overingeniør Hindrum sa i si ta-
le at han var glad for at Vass-
dragsvesenet kunne få skaffe  seg
slikt materiell innanlands, ja til
og med i ei statsverksemd.

Til denne tilstellinga var det
innbedde to pensjonistar og det
hadde sin spesielle grunn, dei
hadde vore med og byggt den tur-
binen som KV bygde i 1924. Sjølv
om industrien ikkje var mogen
for å nytte ut oppfinninga til El-
ling so har dette arbeidet vore
med og gjeve inspirasjon til det
arbeidet som no er i gang, vart
det sagt i talen til desse to vete-
ranane.

Ein av desse karane som var
med og bygde turbinen har ar-
beidt i Vassdragsvesenet i to bol-
kar, det er Bjørn Karlsen. Han 


var på Tunhovd i 1915-16 og
nede på Nore 1918-19. Av dei
han arbeidde saman med nemnde
han snikkar Rognemyr og seinare
damvaktar Bjerke. Elles så hugsa
han overingeniør Baalsrud, Brock
Due og oppsynsmann Reinshus.
Men etter femti år har mangt gått
ut av minne, sa han nå eg spurde
etter hendingar frå tida hans i
Vassdragsvesenet.

I eit lite hefte vi fekk utlevert
var det nokre fakta om denne
gassturbinen:

Gassturbin utvikling ved
Kongsb erg Våpenfabrikk.

Den nye gassturbin som Kongs-
berg Våpenfabrikk har konstruert
er en meget interessant maskin.
Med sine knappe 2 meter så vel i
lengde som høyde, og med en total
vekt på bare 2,5 tonn, vil maski-
nen yte 1400 hestekrefter konti-
nuerlig.

Maskinen er i sin helhet utvik-
let av Kongsberg Våpenfabrikk,
som både på konstruksjons- og
produksjonssiden har benyttet den
mest avanserte teknologi.

Gassturbiner er ikke noe nytt  i
Norge. Allerede i 1903 var en gass-
turbin, konstruert av ingeniør
Ægidius Elling, den første i ver-
den til å gi overskuddskraft. I
1924 ble en av Ellings senere ma-
skiner bygd og utpr øvd ved
Kongsberg Våpenfabrikk. Selv om
industrien ikke var beredt på å
nyttiggjøre seg Ellings geniale ar-
beid den gang, har hans innsats
gitt inspirasjon til bedriftens gass-
turbinavdeling i dens krevende
utviklingsarbeid.

Virkemåte.
Selve gassturbinen har bare én

bevegelig del, rotoren, som er
bygd opp av et kompressorhjul
og en turbin som er boltet til
akselen. Luften blir komprimert

kompressoren og ledet til et
brennkammer hvor olje brenner
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kontinuerlig. De varme forbren-
ningsgassene ledes ved 750 °C inn
på turbinhjulet og ut gjennom
ekshaustrøret. Turbinen som er
koplet til kompressoren, driver
både denne og leverer nytteeffekt
via akselen som roterer med over
17 000 omdreininger pr. minutt.
Et spesialkonstruert reduksjons-
gear som er inkorporert i maski-
nen, bringer hastigheten ned til
ønsket bruksturtall.

Anvendelse.
Kongsberg Våpenfabrikk be-

gynte å undersøke markedet for
gassturbiner i 1960, og etter at
en i 1964 konkluderte med at det
forelå interessante muligheter for
en enkel og robust turbintype for
drift av bl. a. lastoljepumper (f.
eks. i tankskip) og elektriske ge-
neratorer, ble en gruppe dannet og
konstruksjonsarbeidet påbegynt.

Etter 3 års intenst arbeid med
konstruksjon, bygging av utprø-
vingsanlegg og prototypframstil-
ling, leverte vår gassturbin for
første gang overskuddskraft den
4. oktober 1967. Fram til i dag har
Kongsberg Våpenfabrikk brukt
10 mill, kroner på utviklingen av
dette prosjekt. Arbeidet har be-
stått i konstruksjon og utprøvin-
ger for å fastlegge konstruksjo-
nen og å finne fram til framstil-
lingsmetoder i bedriftens egne
verksteder for å få et konkur-
ransedyktig produkt.

På grunn av gassturbinens
drifts- og startsikkerhet blir dis-
se maskiner i økende grad anvendt
i reserveaggregater rundt om i
verden. Det relativt høye brenn-
stoff-forbruk gjør at den særlig
anvendes der den forventede
driftstid er kort, eller hvor var-
men i den rene ekshaustgassen
kan utnyttes til oppvarming, tør-
king m. v. i industrien. Som alle

To av KV's veteraner
når det gjelder arbeld
med gassturbiner, pen-
sjonistene Bjørn Karl-
sen til venstre og Al-
bert Hagen fotografert
foran den nye gasstur-
binen. Begge tok del
arbeidet med ing. El-
lings gassturbin i 1924.
De hadde ikke tenkt
seg muligheten av at
KV 44 år senere skulle
stå som produsent av
bedriftens egen utvik-
lede gassturbin.

gassturbiner er også Kongsberg
Våpenfabrikks turbin beslektet
med jetmotoren og har jetmoto-
rens pålitelighet og lave vedlike-
holdsutgifter. Maskinen er dess-
uten spesielt konstruert for indu-
strielle og maritime anvendelser,
hvor dens små dimensjoner, lave
vekt og vibrasjonsfrihet kan kom-
me til full nytte.

Ledende ingeniører fra Vass-
dragsvesenet og Kraftlaget Lofot-
kraft innså snart at gassturbinen
egnet seg til reserveaggregat, og
har bestilt to komplette turbin-
generatorsett, hvorav det første
skal installeres på Røst i september
i år. Maskin nr. 2 blir et fullt
mobilt traileraggregat på 1200 kW.

Det ventes at gassturbinen vil
bli en stor eksportartikkel, da
det er stor interesse for denne
type maskiner på verdensmarke-
det. I de siste 3 år er salget
av industrielle gassturbiner, ut-
trykt i antall solgte hestekref-
ter, fordoblet hvert år.

Ved å satse på egen utvikling
på det riktige tidspunkt, vil
Kongsberg Våpenfabrikk nå kun-
ne gjøre ingeniør Ellings visjo-
ner til virkelighet. For å be-
holde de fordeler som bedriften
nå har skaffet seg, må det imid-
lertid satses på kontinuerlig for-
bedring og videreutvikling i åre-
ne framover.  S N

Rotoren 1
KV's nye
gassturbin.
Fra venstre:
Hovedaksel,
1-trinns
radialkom-
pressor og
1-trinns
radialturbin.
Så vidt en
vet er dette
verdens
største rotor
med det viste
arrangement.

Siv.ing. Helge Holt fra Lofotkraft (t. v.) sammen med lederen for Kongsberg
Våpenfabrikks gassturbinavd. siv.ing. R. J. Mowill foran den fullt instrumen-



terte prototyp i KV's gassturbinlaboratorium.
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VERNEARBEIDET
ved Statskraftverkenes anleggsdrift

Denne redegjørelsen som gis hoved-
samarbeidsutvalget vil være en slags
programendæring for vernearbeidet
ved anleggsdriften. Den gir uttrykk
for det syn og den arbeidsmåte som
vi holder for riktig i Bygningsavde-
lingen, og som vi hevdet overfor over-
ingeniør Klætte ved Arbeidstilsynet
(Spesialtilsynet) i en samtale vi had-
de med ham i begynnelsen av okto-
ber. Overingeniør Klætte var enig i
vare synsmater.

Vi har i sommer fått en vedtatt
inslruks for vernearbeidet, og dermed
er det formelle apparatet i orden. In-
struksen trekker opp ansvarslinjene
i vernearbeidet disse er imidlertid
de samme som har vært brukt og hev-
det hele tiden, og de har ikke under-
gatt noen bearing. Vi kan si at in-
struksen er en bexreftelse på den ar-
beictsmate vi har anvendt.

Vi har i sommer ogsa fatt en sentralt
plassert sikkernetsingeniør, og dermed
oppfylt et  Ønske  som vi har gitt ut-
tryxx for lenge. Det at vi har fatt en
hovedvernelecter, som vi kaller ham,
endrer ixke prinsippene for verne-
arbeidet. Men det er klart at det
setter oss i stand til å fylle oppgaven
langt bedre enn det har vært mulig
tictligere. J eg har også inntrykk av at
hovedvernelederen er blitt godt mot-
tatt på anleggene, og at man hilser
hans ansettelse med glede.

SBA's ansvars- og myndighetsom-
råde er behandlet i verneinstruksens
punkt 3012, og i korthet sies det her
at Anleggskontoret er ansvarlig for at
det drives et skikkelig vernearbeid
ved våre anlegg. Det er under dette
punkt utdypet nærmere hvordan SBA
skal drive sitt arbeid.

Anleggskontoret går ut tra at der
er enignet om at vernearbeidet først
og fremst skal drives på anleggene.
Vi har saledes ikke til hensikt å byg-
ge opp en stor sentral organisasjon,
men vi vil satse på anleggsadministra-
sjonene. Det må være det sentrale
vernekontors første oppgave å sørge
for at interessen og initiativet i verne-
arbeidet beholdes på anleggene.

SBA skal råde og veilede anleggene
i vernespørsmål. Anleggene må kunne
henvende seg til oss med spørsmål
angående vernearbeidet og vente å
få dem besvart. Dette innebærer at
SBA må kunne anvise bestemte løs-
ninger og ta avstand fra andre, men
det innebærer også at SBA derved
påtar  seg  ansvaret for en valgt løs-
ning. Saker av denne art vil oftest
dukke opp under befaringene, som må
være en meget vesentlig del av kon-
torets virksomhet, bl. a. fordi det her
meddeles impulser begge veier. Vi vil
gjerne foreta hyppige reiser, men det
vil være vanskelig å greie mer enn 


3 besøk pr. anlegg pr. år, — det vil
for øvrig også være avhengig av an-
leggenes vernestandard. Fjernlednings-
kontorets anlegg kommer i en noe
annen stilling nar det gjelder var be-
søksvirksomhet, vi regner her med
minst et besøk pr. år. Dette mener vi
må kunne forsvares, idet SBF har
en egen «verneinspektør» som også
foretar befaringer. Ellers vil SBA's
antall besøk ogsa her være avhengig
av det vernemessige nivå som er nadd.

Foruten besøk av SBA besøkes an-
leggene (ogsa Fjernledningens) av
Vern og Velferd, som er oss behjel-
pelig med opplæring og instruksjon
i vernearbeidet. Det må understrexes
at Vern og Velferd bare er et hjelpe-
organ, og at vi ikke kan fri oss fra
ansvar ved å henvise til Vern og Vel-
ferd. Organisasjonen har imidlertid
lang erfaring på de områder der de
virker hos oss, og inntil videre er det
riktig å gjøre bruk av denne erfaring.
Vi har na fått den ordningen at en
bestemt av Vern og Velferds konsu-
lenter besøker alle våre anlegg, og
denne mann har også de største entre-
prenørforretningene i landet som sitt
virkefelt, og vi får derved en mulig-
het til å sammenlikne vår verne-
standard med disse firmaer.

Ytterligere sammenlikning skjer på
basis av skadestatistikk. Her har vi
et problem, idet de bedrifter vi «kon-
kurrerer» med driver både bygge- og
anleggsarbeid, mens vi så å si ute-
lukkende driver anleggsarbeid, med
dets større risiko.

Vi har forsøkt å dra sammenlik-
ning med gruveindustrien, men kan
her bare konstatere at gruvevirksom-
heten medfører gunstigere skadestati-
stikk enn både bygg og anlegg. Det
at vår virksomhet er av midlertidig
karakter, synes å spille en større rolle
for skadestatistikken enn vi hadde
forestilt oss.

Det er temmelig sikkert mindre
gjennomtrekk i Statskraftverkenes ar-
beldsstokk enn hos entreprenørene.
Belegget blir således ganske fast, og
dette fører til at folkene i mange til-
feller går fra et anlegg til et annet.
Dette gjør det sterkt ønskelig at en
del sikkerhetsinstrukser er de samme,
og ikke veksler fra anlegg til anlegg.
Som eksempel nevnes her «Instruks
for lynvarsling». Vi mener imidlertid
at disse sentrale instrukser må være
færrest mulig, og vi vil på de øvrige
områder bare forsikre oss om at der
finnes  en fornuftig instruks. Som ek-
sempel på dette nevnes rutiner for
kontroll av sjaktmateriell, der vi for-
langer at anleggene skal ha oppsatt
skriftlig instruks for prøving av heis-
utstyret. Denne kontroll skal foruten
daglig check-up fra kjørerens side 


også omfatte en (sjeldnere og ) gun-
stigere gjennomgåelse fra maskinav-
delingen. Det skal foreligge proto-
koll for kvittering av utførte besik-
tigelser. Erfaringer som vi gjør i vår
anleggsvirksomhet, både gode og dår-
lige, gjøres kjent for øvrige anlegg
bl. a. gjennom rundskriv fra SBA.

På en del felter må vi vernernes-
sig kunne komme lenger, det gjelder
f. eks. ved støybekjempelse, og vi
forsøker å følge med i den utvikling
som skjer her.

Vi har i de senere år funnet å måtte
drive propaganda for å stimulere in-
teressen for vernearbeidet. Dette gjø-
res ved en publikasjon «Nytt fra ver-
netjenesten» som utkommer 1 gang
pr. kvartal og som behandler ting av
interesse for vernearbeidet. Vi har
vært så heldige å få kontakt med en
av plankontorets folk som er en me-
get habil tegner og som forsyner pub-
likasjonene med meget vehrufne vig-
netter, det setter straks en spiss på
stoffet. — Videre arrangeres en arlig
vernekonferanse der alle anleggenes
verneutvalg deltar. Vi samles pa ett
av anleggene til et par dagers disku-
sjon og behandling av temaer av in-
teresse. I samme hensikt er også an-
skaffet et vernetrofe, et for SBF's an-
legg og et for kraftanleggene. Det er
en vandre«pokal» som må vinnes 2
ganger for å bli eiendom, og vinner
blir det anlegg som har beste stati-
stikk, utregnet etter en bestemt for-
mel, der for øvrig funksjonærtimene
ikke tas med.

Disse ytre virkemidlene har na-
turligvis sin store betydning. For min
egen del er jeg av den mening at de
virkelige store resultatene først opp-
nås gjennom personlig påvirkning, de
ansvarlige på alle plan må vise sin
interesse for og delaktighet i verne-
arbeidet.

Vi har hittil bare behandlet An-
leggskontorets og dets måte å arbeide
på. Det er jo imidlertid vernearbeidet
ved anleggene som er det viktigste.
Som kjent arbeider vi der etter
Vern og Velferds normalplan. Alle
anleggene har altså verneombud, ho-
vedverneombud, verneleder og verne-
utvalg. Dette er hjelpeorganer for ver-
nearbeidet. Målet må være at samt-
lige berørte tar de vernemessige
spørsmål opp til grundig vurdering
innen ethvert arbeid settes i gang, og
siden sørger for at dette opplegget
blir fulgt. Vernebefaringer (både av
verneutvalget og av avdelingene selv)
sjekker opp om arbeidsstedene har
tilfredsstillende vernestandard. Innstil-
lingen hos oss er den at Anleggskon-
toret helst bare skal behøve å konsta-
tere at så er tilfelle.

Over til neste side
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Jeg tror det er riktig å si at vi har
det apparat som skal til for å drive
et godt vernearbeid, men vi må like-
vel innrømme at vi har problemer.
Vi har inntrykk av at alt fungerer
vel og bra helt til oppsynsmannen —
verneombudsplanet. Man kan opple-
ve å se arbeider utført på en opplagt
uheldig måte, uten at f. eks, verne-
ombudet føler  seg  kallet til å gripe
inn. Selv om man påpeker dette
og oppfordrer ham til å få endret
arbeidsmåten, er han ikke alltid  vil-
lig til å ta initiativet. Det heter i
verneombudets instruks at han er
arbeiderens tillitsmann i vernespørs-
mål. Vi har altså ikke greid å få
dette synet på verneombudsbegrepet
til å slå igjennom, og det er antake-
lig en av grunnene til passiviteten.
Her må vi be om foreningens bistand
til å påvirke verneombudene.  Jeg  vil
ikke oppfattes derhen at vi legger

Den bekjente forsker, Helge
Ingstad, har i Aftenposten i dag
en meget god artikkel om dette
emne.

Han mener, at om få år vil
atomkraft være like billig som
vannkraft, men imens planlegges
en utbygging av våre vassdrag
som vil ødelegge verdifulle natur-
områder. Han slutter med, at vi
må vente, at Regjeringen foran-
lediger en utredning i pressen om
denne livsviktige sak, og her un-
der gjør det klart, om man vil
fortsette med vannkraftprosj ek-
tene uten å ta hensyn til om natu-
ren ødelegges.

Jeg har i de senere år med me-
gen interesse fulgt utbyggingen av
våre vannkraftanlegg og virknin-
gen av disse utbygginger på na-

OMORGANISERING AV NVE
Gjennom rundskriv 265 av 8. febru-

ar  d. d. ble  etatens ansatte orientert
om den  gjennomgåelse og vurdering
av NVE's organisasjon som Rasjonali-
seringsdirektoratet skal foreta. Føl-
gende korte redegjørelse er ment å
vcere en videreføring av den infor-
masjon som ble gitt i rundskrivet.

Etter opplegg fra R-direktoratet har
etatens  folk utarbeidet organisa-
sjonskarter som gir  et  bilde  av  det
enkelte direktorat. Det er videre ut-
arbeidet oversikter som viser ho-
vedfunksjoner  (saksområder) innen
NVE, hjemmel, involverte administra-
sjonsenheter og kvantifiseringer.

For å få synspunkter og å få sup-
plert det innsamlede kartleggingsma-
teriale, har R-direktoratets represen-
tanter hatt samtaler med fungerende
generaldirektør, direktørene, fagsjef-
ene og en del  av det  øvrige perso-
nale som det har vist seg formålstjen-
lig å samtale med. 


skylden for dette på arbeidere — opp-
synsmenn. Tvert imot må det være vår
og anleggsledelsens plikt å få endret
denne innstillingen når vi tørst har
registrert at den er der. Og her tror
jeg igjen at den personlige påvirk-
ningen kan spille en meget stor rolle.

Jeg  har gjort rede for hvordan vi
arbeider, og hvordan vi ser på verne-
arbeidet i dag. Vernearbeidet er imid-
lertid ikke en jobb du kan få unna
og dermed bli ferdig med, vi vil alltid
ønske oss bedre resultater. Ennå be-
trakter vi forebyggelse av ulykker
og skader som det primære, men etter
hvert vil vi sikkert måtte legge mer
vekt på yrkeshygieniske, arbeidsfysi-
ologiske og også arbeidspsykologiske
forhold. Dette «utvidete» vernearbeid
har selvfølgelig en motivering i  seg
selv, men en skal ikke se bort fra
at også rekrutteringen til anleggs-
yrket vil kreve dette.

turen. Jeg har inntrykk av, at de
offentlige myndigheter for tiden
bare har interesse for utbygging
av vannkraft. Det skal bygges
vannkraftanlegg så lenge som
mulig. Det skal bare tas litt hen-
syn til naturen når det ikke kos-
ter noe større.

Jeg kan godt tenke meg, at det
til å begynne med vil koste ekstra
pengebeløp å bevare naturen, en-
ten det kommer til å skje ved å
bygge  atomkraftanlegg eller på
annen måte. Og spørsmålet må
da bli:

Hvor store pengebeløp vil vi
spandere ved vår videre kraft-
utbygging for å spare naturen, så
våre etterkommere også kan få
glede av den?

Edvard Svanøe.

R-direktoratet har også foretatt
kartlegging og hatt samtaler  med  en
rekke  personer i  Industridepartemen-
tet og Kommunaldepartementet (vann-
forsyning og avløpssaker).

Etter hvert som R-direktoratet be-
arbeider materialet, regner man med
at det vil bli  behov  for ytterligere
materiale og samtaler.

Innen utgangen av juni måned  d. d.
skal R - direktoratet  framlegge  et ar-
beidsdokument for Industrideparte-
mentet. Foruten kartleggingsmateriale
skal arbeidsdokumentet bl. a .inne-
holde drøftinger av alternative or-
ganisasjonsmessige løsninger. Når det
gjelder energispørsmål, omfatter un-
dersøkelsen bare organisasjonsmes-
sige spørsmål i forbindelse med al-
ternative energikilder for elektrisk
kraft. For generaldirektøren,

H. W. Bjerkebo.
Torolf Moe.

Kontakt/
informasionsmøte
ved Mår kraftverk

Velferdsutvalget ved Mår kraft-
verk arrangerte 26. januar 1968
et kontakt/informasjonsmøte for
kraftverkets ansatte med famili-
er.

Spesielt innbudt var maskin-
mesterassistent Liseth og oppsyns-
mann Barstad som etter mange
iherdige år ved kraftverket nå er
gått over i pensjonistenes rekker.

De ble begge under festen gjen-
stand for stor oppmerksomhet og
fikk overrakt gaver og hilsener.
På vegne av NVE takket drifts-
sjef Voldhaug pensjonistene for
deres innsats i etaten. Begge pen-
sjonistene takket for den ære de
var vist og kollegene ved Mår
kraftverk for godt samarbeid gjen-
nom de årene som var gått.

Av programmet nevnes for øv-
rig prolog ved fru Landgraff som
var et resynak over hva som var
skjedd på Mår den siste tiden.
Det ble for øvrig utdelt idrettsmer-
ker til i alt 9 av Mårs ansatte
ved formannen i distriktets
idrettsutvalg, som i en anslående
tale pekte på den gode innsats en
hadde fra de ansatte ved Mår
kraftverk, noe som kunne være et
eksempel til etterfølgelse for an-
dre bedrifter i distriktet.

Frk. Jorun Aamodt fra hoved-
kontoret hadde for anledningen la-
get et eget sanghefte som ble me-
get populært. Hun underholdt
selv dessuten med sang og mu-
sikk (piano og trekkspill).

Maskinmesterassistent Svein
Lien spilte på hardingf ele akkom-
pagnert av sin datter. Han høstet
kraftig applaus for dette.

H. Graatrud kåserte over ferie
og ferieplaner og viste dessuten
film fra Mallorca som ble meget
populær.

Som en appell til hver enkelt ble
for øvrig filmen «Se deg for» med
bilisten Leif Juster vist.

De ble for øvrig servert varm-
rett under arrangementet tilberedt
av de ansattes fruer.

Maskinmester Sandvik takket
til slutt alle deltakerne og gjes-
ter for et vellykket og hyggelig
program og håpet at det ikke skul-
le gå alt for lenge før Mår kraft-
verk igjen kunne invitere til et f el-
les hyggeprogram for de ansatte.

Referent.

Kan atomkraften redde vår natur?
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BYGGELAG I NVE

17. mal.

Den nye grenda.

Sommaren 1959 flyttet 20 hus-
lydar frå Vassdragsvesenet inn i
eit hus på Lillo Terrasse ved Sto-
re Ringveg. I Fossekallen nr. 3
1959, er det eit stykke om denne
hendinga. Første åra var det ik-
kje noko særleg flytting, men no
i det siste er det mange som har
byggt eigne hus og flytt, so i dag
bur det berre 11 av dei som opp-
havleg budde der, og to av desse
har slutta i etaten. NVE hadde
ikkje noko slag råderett over hu-
set so det er folk utanfrå dei fle-
ste som har flytta inn.

No i det siste er det mange
frå NVE som har flytta inn i eigne
hus på eit byggefelt i Lommeda-
len. Det var fagsjef Vinjar som
fekk tak på eit tomteareal der
og har vore primus motor for det-
te prosjektet. Skollerudenga er
namnet til området og vegen hei-
ter Lesterudvegen. Ikkje alle som
har fått tomt der er frå NVE,
her er lista over dei frå vesenet.

Innflytte: J. Sørensen, K. Lind-
seth, S. Oftedal, J. Svoen, A.
Berg, 0. Erdal, I. Tveit. Desse har
tomter, men er endå ikkje flytte
inn: T. Voldhaug, Ueland, S.
Hoff, T. Vittersø, T. Haugli Niel-
sen, K. Ammundsen, G. Røste, A.
Vinjar, K. Eidet og L. Kvarehvål.

Fossekallen var ute og såg på
byggefeltet og fann ut at det låg
fint til i solhellinga, og kort veg
til fri natur. For at dei som ikkje
tek turen dit skal få sjå kor det
ser ut er det her nokre bilete
som fru Tveit har teke.

Det er alt blitt eit lite samfunn
Interlør. der og her er og eit bilete frå 17.-

maitilstellinga deira.  S N

AWAIMMik:

•
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Aalefjær har  både  dokument og medarbeidarar å stø seg til 1 utgreidinga si
om Eidfjordutbygginga.

Frå høgre Aalefjær, Greve Mæhlum, Rønniksen og Fløtre.

PRESSE-
KONFERANSE

På møta i Norske Bedriftsavisers
Redaktørklubb har det ofte vore
ordskifte om korleis ein skal infor-
mere dei tilsette om det som hender
i verksemda. Stort sett har ein vore
samde om at så langt råd er bør desse
verte informerte først, og då gjerne
gjennom bedriftsbladet.

Det kunne og blitt gjort i dette til-
felle og så kunne dei andre blada
rundt i landet fått det etterpå. Ofte
kan det vere vanskeleg å fa til med
eit blad som kjem so sjeldan, ein
kan t. d. ikkje setje ut opninga av
eit kraftverk eller liknande. Denne
pressekonferansen var komen i stand
fordi Statskraftverka no sende saka
om Eidfjordutbygginga over til Vass-
dragsdirektoratet, so her kunne ein
nok ha kome overeins om eit tids-
punkt som passa for alle partar.

Redaktøren.

Tysdag 21. mai hadde NVE pres-
sekonferanse om utbygginga av
Eidfjordfalla, konferansen var i
kantina. Fjernsynet var frammøt-
te og tok opptak for dagsrevyen.

Skjervagen ynske dei frammøtte
velkomne og Aalefjær fortalde om
planane for Eidfjordutbygginga.
Han sa m. a. at det ikkje er van-
leg med pressekonferansar når
slike planar blir lagde fram. Den-
ne utbygginga kjem i ei særleg

stode fordi Vøringsfossen ligg i
området. Av den grunn har vi
lova at alt skal leggjast fram for
folk, og det gjer vi med dette.
Vi har lagt fram planar i tre al-
ternativ, ei utan vatn frå Vørings-
fossen, ei med noko vatn og so
ei der dette vatnet blir rekna som
anna vatn. Det har ikkje gått pre-
stisje i noke alternativ frå vår
side, dei som skal velje står fritt.

Hjelm-Hansen fortalde so at
saka nå var komen til Vassdrags-
direktoratet som skulle vurdere 


den. Dokumenta vart no sende til
alle som ein reknar med kan ha
interesse av planane så dei kan
få uttale seg før dette direktora-
tet kjem med si utgreiing til
Hovudstyret i NVE.

Etterpå vart det så vist film
både frå sjølve Vøringsfossen og
frå modellforsøk av denne.

Til slutt, det måtte vere ein
tanke å vise desse filmane for dei
tilsette i NVE sia desse planane
har vore so mykje omtala.

S N

BRIDGEKLUBBEN — Illosten 1967 og våren 1968
Klubbens medlemstall ble noe re-

dusert ved inngangen til høstseson-
gen 1967. Vi talte 14 par denne seson-
gen mot 16 par i forrige sesong. De
parene som falt fra var vesentlig
nybegynnere som ikke var i besittelse
av den rette «gnisten».

Klubben har mottatt vakre gave-
premier i sølv fra Grubernes Spræng-
stoffindustri. Et av våre medlemmer
tok opp premiespørsmålet på forrige
generalforsamling. Han trodde det
skulle lykkes å skaffe til veie premier
fra forretningsforbindelser, og takket
være ham har dette lykkes. Klubben
fikk 6 stk. sølvskjeer som er oppsatt
som 1. premie i høst- og vårturnerin-
gene. To av skjeene ble utdelt til jul
og to utdeles nå i vår.

Foruten skjeene fikk vi de to flotte
pokalene som vi har gående som
vandrepremier høst og vår. De skal
vi spille om i 5 år.

Denne sesongen har vært preget av
en del fravær på spillekveldene.
Det har tross en stor og velvillig stab
av reservespillere flere ganger vært
vanskelig å få fylt plassene.

Høstsesongen startet tirsdag 19.
september. Det ble spilt en 3-kvel-
ders turnering, vinner ble:

Hedmark—Valaker.

Den vanlige høst-turneringen be-
gynte 10. oktober. Den ble avviklet
med 26 runder fordelt på 8 kvelder,
vinner ble:

Gudal—Bjaaland.

Torsdag 23. november turnerte vi
mot Brifo i kantinen hos oss. Det var
premie til beste klubb foruten pre-
mier til de 3 beste par. Brifo opp-
nådde en samlet poengsum på 798,
mot vi 770 poeng. Beste par ble:

Tangen—Rognas, NVE.

Juleturneringen, hvor vi for første
gang tok opp jakten på de to vandre-
pokalene som er nevnt i innledningen,
begynte 10. desember med avslutning
19. desember. Det deltok 12 par og
paret som fikk æren av å innlede
pokalenes navnerekke, ble Gudal—
Bjaaland.

Vårturneringen begynte 9. januar og
strakk seg over hele 39 runder for-
delt på 13. spillekvelder. Styret er
oppmerksom på at dette er for lang
turnering. Vi tar sikte på å få mer
variasjon og avveksling i turneringene
fra neste sesong, beste par ble:

Nilsen—Falnes.
Turneringen mot BRIFO ble av-

viklet 20. februar hvor vi var gjester
på Forsknings-senteret på Blindern.
Premien til beste klubb dro vi av 


gårde med denne gang. Resultatet ble
at NVE vant med 1478 poeng mot
BRIFO's 1426.

Vi har tøyet sesongen farlig langt
utpå våren i år, men det skyldes om-
stendigheter som var vanskelig å for-
utse tidligere på året. Men turnerin-
gen om vandrepokalene fikk god opp-
slutning og Gudal—Bjaaland fikk
nok en gang navnene sine på platen.

Klubbens innførte plan med en
hygge-turnering etter generalforsam-
lingen synes å ha slått an. Vi spiller
en 1-kveldsturnering om et vandre-
skrin i tinn. Makkerparenes sammen-
setning avgjøres ved loddtrekning.
Et nord—syd-par og et i retning
øst—vest får navnet gravert på skrinet
hvert år. Den spiller som oppnar å
få navnet sitt 3 ganger på skrinet, han
vinner det til odel og eie. I fjor vant
disse turneringen:

Gudal—Baadstø.
Langkås—Berg.
I år ble det Tøndevold—Ohren og

Svendheim—Hammersland som vant.
Klubbens styre har i sesongen hatt

denne sammensetning:
R. Nilsen, formann.
A. Gudal, kasserer.
0. Falnes, turn.leder.
Sekretæren, G. Hesbø, er i løpet av

sesongen sluttet som medlem.
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Departements-
rennet

Det var Landbruksdepartementet
som i år arrangerte departementsren-
net. Rennet hadde samlet i alt 357
kvinnelige og 593 mannlige deltakere,
dvs. tilsammen 950 skiløpere. Så vidt
en vet er dette ny deltakerrekord for
dep-rennet.

Nytt av året var at start og inn-
komst var lagt til VM-huset, Hol-
menkollen. Dette fordi langrennsloka-
lene på Frognerseteren som tidligere
alltid har vært fast utgangspunkt for
disse rennene, som kjent brente ned
i vinter.

Renndagen ble velsignet med et al-
deles nydelig vær. Føreforholdene
var imidlertid svært vanskelige med
kuldegrader og «blåswix-føre» ved
start og dryppende våt snø, dvs. or-
dentlig «klisterføre» i hellingene opp
mot Frognerseteren hvor sola stekte.
Så de fleste fikk svært god anledning
til å vise sine kunster i «fiskebens-
gåing» her.

En av de som tydeligvis hadde
smørt riktig var Jon Tyldum fra NGO,
en av de nå så kjente Tyldum bro-
thers. Han vant kl. I på dagens de-
sidert beste tid, 30.33 min.

Også fra NVE var det i år en glede-
lig stor oppslutning om rennet. I alt
stilte således 11 vasshopper og 55
vasshingster til start. Og de fleste
gjorde en glimrende innsats. Hele 29
individuelle premier pluss aksje i
vandrepokal ble erobret.

Av plasseringene vil vi nevne: I
kl. I, herrer aktive under 35 år, ble
Odd Laksfors nr. 2 på dagens nest
beste tid. I kl. II, herrer aktive over
35 år, ble Per Røyri nr. 2. I kl. III,
herrer ikke aktive under 35 år, som
hadde i alt 168 startende, ble Ole
Sandsbraaten nr. 3, Geir Taaje nr. 6,
Svein Tornås nr. 10 og Odd-Bjørn
Elve nr. 14. I kl. IV, herrer ikke ak-
tive 35-42 år, ble Tor Vinje nr. 4
og Knut Rønniksen nr. 9. I kl. V, her-
rer ikke aktive 42-50 år, ble Svend
Foyn nr. 9. Og kl. VI, herrer ikke ak-
tive over 50 år, ble suverent vunnet
av Ivar Iversen på utmerket tid.

Også NVE's damer gjorde en god
innsats. I kl. VII, damer under 35 år
plasserte således Randi Pytte seg som
nr. 4 og Ase Torun Kaasa seg som nr. 7.

NVE tok sitt andre napp i den
av Telegrafstyrets oppsatte vandre-
pokal til beste 4-mannslag uansett
klasse. De som sto for denne bragd
var Odd Laksfors, Ole Sandsbraaten,
Per Røyri og Geir Taaje.

NI1E-
rennet

Som vanlig var det Bedriftsidretts-
laget som med god assistanse fra
Smestad - sto for avviklingen av
årets NVE-renn. Skioppmannen, Geir
Taaje, hadde ansvaret for løypene 


mens frildrettsoppmannen, Hans Haa-
kon Faanes, sto for utregning av
resultatlister samt avviklingen av ski-
festen. Sjef for tidtakerne var som
vanlig Torgeir Høverstad.

I likhet med i fjor var start og
innkomst lagt til Idrettshøyskolen på
Sogn. Det var fra først av meningen
at rennet skulle avvikles i den sam-
me løypa som ble benyttet i fjor.
Vind og regn med påfølgende kulde
et par •dager før rennet gjorde det
imidlertid så å si umulig å få satt
denne i tilfredsstillende stand. I ellev-
te time ble det derfor besluttet å
flytte rennet til en løype på den an-
dre siden av Sognsvannet. Denne var
gått opp av Statens Gymnastikkskole
senest dagen før vårt renn og var
følgelig i utmerket stand.

I årets NVE-renn deltok i alt 26
kvinner og 109 menn, dvs. tilsammen
135 skiløpere. Dette er ny deltaker-
rekord. Den store oppslutning kan vel
i første rekke tilskrives en intens
forhåndsreklame. Men det gode været
må vel også få sin del av æren.
Eller skal vi være så optimistiske å
tro at rekorddeltakelsen rett og slett
skyldes en økende sportslig interesse
i NVE?

Føret var fint. Riktignok var det
noen som med Dep-rennet i friskt
minne var litt rause med klisteren,
hvilket naturlig nok resulterte i tråe
ski i utforkjøringene inn mot mål. Men

Tokke-
rennet

LANGRENN 10 KM
Under 20 år:

Olav Godtland 	
Einar Alm 	

20-35 år:
1. Gunnar Abø

35-50  år:
John Deilkås 	
Lars Engtrø 	
Einar Nordahl 	

Over  50 år:
5 km
1. Peder Skog 	 21.57

IDEALTID:
Menn:
1. Osmund Kåsi 	 ± 0,38 min.

Kvinner:
1. Anna Engtrø 	 + 0,34 min.

Gutter:
1. Oddvar Langelid ÷ 0,16 min.

Jenter:
1. Kirsten Kvålen ÷ 1,33 min.

SLALOM:
Under 20 år:

Olav Godtland 	 33,4 sek
Einar Alm 	 37,0

20-35 år:
Gunnar Abø 	 33,9 sek.
Knut-Ivar Simonsen 	 35,4 


stort sett hadde nok de Ileste bruk-
bare ski.

Christian Nielsen var raskest i løypa.
Han vant kl. III, menn under 35 år,
på 36.24 min. - 21 sek foran ren-
nets storfavoritt, Odd Laksfors.

Randi Pytte vant som vanlig klas-
sen for damer under 35 år. I år var
det imidlertid svært jevnt i teten her.
Bare 53 sek. skilte således mellom de
tre beste - Pytte, Vamnes og Kaasa.

I klassen for damer over 35 år var
Lillian Kristiansen eneste deltaker.
Hun gikk imidlertid et glimrende løp
og fikk en sterk tid.

I klassen for menn 35-42 år var det
igjen Per Røyri som vant. Han fikk
for øvrig dagens tredje beste tid.

Magnus Gullikstad vant klassen for
menn 42-50 år etter en jevn sekund-
strid med Svend Foyn.

Generaldirektørens premie var i år
satt opp i klassen for herrer over 50
år. Ivar Iversen gikk her et used-
vanlig sterkt løp og vant Generaldi-
rektørens premie på en av dagens
beste tider.

Idealtidsklassene ble vunnet av
Gunn Askedal og Dyre Vaa.

Etter rennet var det skifest i kan-
tina. På menyen sto det lapskaus med
flatbrød og øl. Premieutdelingen ble
foretatt av fungerende generaldirek-
tør Bjerkebo. Etter middagen var det
dans til tonene av Hans Petters orke-
ster.

35-50  år:
Osmund Kåsi 	 34,6 sek.
Sveinung Svalastog 	 38,8
John Deilkås 	 39,6 »

Over 50 år:
1. Peder Skog 	 1,56,2 sek.

Damer:
Anne Lise Alm 	 48,6 sek.
Fru Svalastog 	 50,7 »

Gutter:
Tore Kvålen 	 34,5 sek.
Kjell Nordahl 	 41,5 »
Bjørn Svalastog 	 43,3 »

Jenter:
Sigrid Kvålen . .... 37,3 sek.
Sigrid Svalastog 	 37,8 »
Eva Kvålen 	 39,2 »

HOPP:

Under 20  år:
Olav Godtland 34 m
Einar Alm 	 26 »

20-35 år:
Gunnar Abø 	 28,5 m
K.-I. Simonsen 	 26 »

35-50 år:
1. Sigurd Kvålen 	 29,5 m
1. Osmund Kåsi   29,5 »

Olav Langelid 	 20 »

Gutter:
Oddvar Langelid 	 30
Kjell Nordahl 	 25
Lars Kåsi 	 21,5 »

Generaldirektørens premie for beste
deltaker tilfalt Gunnar Aabø.

34.43
38.00

24.14

25.59
30.13
30.55
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Forslags-
virksomheten
ved
Statskraftverkenes
anlegg og drift

I 1967 er følgende tjeneste-
menn blitt premiert for innlever-
te forslag:

Verkstedformann Thorleif
Hansen, SBF, Hokksund, er til-
delt en premie på kr. 1000.00 for
sitt forslag til monteringsspire for
mast emontasj e.

Elektriker Tor Strømme,
Tokke-anleggene, er tildelt en
premie på kr. 800.00 for forslag
til fjernstyring av sporveksler i
tunneler hvor en har skinnedrift.

Elektriker Tor Strømme er også
tildelt en premie på kr. 100.00
for forslag til anordning for løft-
ing av batterilok.

Montørformann Martin Brå-
then, Smestad trafostasjon, er til-
delt premie på kr. 700.00 for for-
slag til forenkling av koplings-
anlegget ved Smestad trafostasjon.

Maskinmester Odd Fjelldal,
Rana-verkene, er tildelt premie
på kr. 300.00 for forslag til
transportabel heisedavid for tun-
ge gjenstander for Reinforsdam-
men.

Maskinmester Odd Fjelldal er
også tildelt premie på kr. 200.00
for forslag vedrørende renske-
klo for varegrind ved Reinforsen.

5 og 6. Reparatør Johannes Fu-
ru og mekaniker Audun Nerås,
Aura-verkene, er tildelt premie
på kr. 300.00 hver for forslag an-
gående revisjon av lagrene i trin-
sene for trekkwiren på taubanen
Osbu—Sandvann.

7. Maskinist Harry Rodt, Aura-
verkene, er tildelt premie på kr. 


200.00 for forslag til overvåking
av trykket i vindkjelene for tur-



bin 1, 2 og 3 ved Aura-verkene.
8 og 9. Maskinmesterassistent

Petter Jangaard og maskinist Mar-
tin Ness, er tildelt kr. 100.00 hver
for forslag til skilt for marke-
ring av jordinger og sperreskilt
på brytere på blindskjema.

Elektrikerformann Arne
Gjermstad, Rana-verkene, er til-
delt kr. 150.00 for forslag til for-
bedret system ved overkopling av
driften av regulatorpumpene mel-
lom hjelpegenerator og hustrafo
1 og 2 ved revisjonsarbeidet på
hj elpeaggregat.

Maskinmesterassistent Svein
Lien, Mår kraftverk, er tildelt pre-
mie på kr. 150.00 for forslag om å
anbringe tilbakeslagsventil i suge-
røret for reserveoljepumper til
turbinregulatorene.

Maskinmesterassistent Per
Finneide, Aura-verkene, er til-
delt kr. 100.00 for forslag til
montering av varmluftvifter for
tørking av rotor og stator på
kompensatorene på Strinda tra-
fostasj on.

Han er også tildelt premie på
kr. 100.00 for forslag til felles
ekstraklokke for alarm og telefon
ved Strinda trafostasjon.

Videre er han ved Rana-verkene
tildelt premie på kr. 100.00 for
forslag til ventilasjonssystem for
å fjerne is og kondens fra rulle-
port og portalhus ved 0. Røssåga.

Mek.formann Henry Paulsen,
Rana-verkene, er tildelt kr. 75.00
for sitt forslag vedrørende trykk-
vann i A-tunnel N. Røssåga
kraftverk.

Maskinist Kåre Akselsen,
Mår kraftverk, er tildelt kr. 50.00
for forslag til sikkerhetsanord-
ning for Mår kraftverk.

Ved årsskiftet var det for øv-
rig innlevert 4 forslag som ikke
er behandlet.

En takker alle forslagsstillerne
for den interesse og energi de har
utvist gjennom arbeidet med for-
slagene.

Når hovedsamarbeidsutvalge-
ne for henholdsvis Statskraftver-
kenes anlegg og drift har behand-
let forslag, er det ved flere an-
ledninger gitt uttrykk for at en
håpet forslagsordningen skulle
fenge hos de ansatte, slik at alle
som hadde en iclk eller en begrun-
net mening om ting som burde
være annerledes, burde komme
fram med dette. Om alle ville rea-




gere positivt på denne anmod-
ning kunne det medvirke til at le-
delsen på alle trinn ville føle seg
meget mer sikker på hva dere me-
ner og tror om den bedriften dere
arbeider i. En er også overbevist
om at mange av dere går og bærer
på forslag til endringer og for-
bedringer, så vel når det gjelder
forandringer av det tekniske an-
legg og driftsutstyr som når det
er spørsmål om å gj øre arbeids-
plassen sikrere ved bruk av verne-
utstyr eller ved forandring av ar-
beidsrutine m. v. Vi tror for øvrig
at dere sikkert har bestemte me-
ninger om arbeidsplanlegging og
arbeidsledelse. En tror dessuten at
dere sikkert har meninger dere
kunne gi uttrykk for når det gjel-
der den økonomiske drift m. m.

En gjentar derfor hovedsamar-
beidsutvalgenes henstillinger til
alle etatens arbeidere og tjeneste-
menn om mannjevnt å slutte opp
om forslagsordningen. En mottar
gjerne idker så vel som ferdig-
arbeidede forslag og den som øn-
sker det, kan få hjelp til den tek-
niske utforming av de forslag
den enkelte måtte ha i emning.

Vi slutter for øvrig med det
gamle ordtak om at en god iclk
kan være gull verd.

Med hilsen

H. Graatrud.
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Tips til R-direktoratet
DATA-NYTT
(Frå ei bedriftsavis).

«For tiden er de enkelte avde-
lingers Task Forces sammen med
Systemavdelingen, i ferd med å
diskutere de enkelte avdelingers
målsetting. Vi mener at hvis vi
deler opp målsettingen i under-
målsettinger, og sørger for at
denne oppdelingen er logisk rik-
tig, vil vi ved nye oppdelinger
igjen og igjen finne ut hva den
enkelte innen hver enkelt avdeling
skal gjøre. På den ene siden vil vi
da finne ut hva som må gjøres
for at bedriftens resultat skal bli
godt, på den annen side vil vi fin-
ne ut hva som gjøres i dag som er
unødvendig for å nå et godt re-
sultat.»
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DAGLIGLIV I ZAMBIA
Vi har nå vært i Zambia i vel

en måned, min kone, våre to barn
Torunn og Steinar, 71/2 år og 5 år
gamle og jeg. Jeg vil her forsøke
å gi noen glimt fra hverdagsli-
vet slik det fortoner seg for oss
her nede.

Først noen få ord om landet.
Zambia ligger i Sentral-Afrika
mellom 9 og 17 grader sør. Det
grenser i sør mot Rhodesia, Be-
chuanaland og Sørvest-Afrika,
vest mot Angola, i nord mot Con-
go og Tanzania, og i øst mot Ma-
lawi og Mozambique. Landet er
dobbelt så stort som Norge i flate-
innhold og har 4,5 mill, innbygge-
re, herav ca. 70 000 hvite. Det er
et typisk savanneland, skulle jeg
tro, en flat, tørr høyslette i ca.
1000-1500 m høyde. Landet var
tidligere britisk koloni, og fikk
selvstyre i oktober 1964 etter en
forbigående, ikke særlig vellykket
føderasjon med Sør-Rhodesia og
Nyasaland (nå Malawi). Klimaet
er meget behagelig for oss nord-
boere. Vi er nå midt i regnti-
den, dvs. vi har som regel en kraf-
tig regnskur om ettermiddagen,
gjerne ledsaget av et lokalt, sterkt
tordenvær. Resten av året er det
delvis skyet med sol fra høy him-
mel innimellom. Temperaturen
ligger på ca. 22 °C om morgenen,
stiger så til ca. 28 °C ved 2-3-
tiden om ettermiddagen, for så å
falle til et behagelig nivå igjen
om kvelden. Det er lite plagsomme
insekter her, mygg har jeg enda
ikke sett, men vi tar likevel re-
gelmessig kinin mot malaria. Kon-
torantrekket her er standard:
Hvit kortermet skjorte, åpen i
halsen, hvite shorts, hvite kne-
strømper og lette sko eller sanda-
ler. Afrikanerne som arbeider i
kontorene er gjerne mer stivpyn-
tet, sort dress, hvit skjorte og
slips, sorte sko.

Vi bor i en hvit murvilla vel 1
km fra mitt kontor og ca. 800 m
fra barnas skoler. Huset er omgitt
av en minst 2 mål stor hage med
forskjellige rare prydbusker og
trær som jeg ikke aner navnene
på. Den eneste busken som jeg
kjenner, er hibiscusen, som min
kone dyrker i potte i Norge. Her 


er den en yndet hekkplante. El-
lers har vi i hagen noen banan-
planter, to-tre sitronbusker fulle
av grønne kart, et par avocado-
trær, noen paw-pawtrær og man-
gotrær og andre frukttrær jeg ikke
vet navnet på. Huset har kjøkken,
bad, W. C., scullery, spisestue, sa-
long og tre soverom. Bakerst i ha-
gen ligger tjenerboligen — ser-
vants quarter — og garasjen.
Her bor boyen vår med kone og
to barn på et rom og kjøkken, et
avlukke med dusj og et avlukke
med hull i golvet til W. C. Kjøk-
kenet har sortmalte vegger og
tak. Maten kokes over et bål eller
kullbekken på kjøkkengolvet eller
ute, og består i det vesentligste
av maisgrøt. Boyen heter Sime-
on, han kan ikke lese og tror han
er født i 1945. Ved 6-tiden om
morgenen kommer han tuslende
på bare føtter og setter på kaf-
fen og koker havregrøt til oss —
selv, her i Afrika forlanger jeg
havregrøt til frokost. Deretter
dekker han bordet og lager toast.

Kl. 7.30 begynner skolene og
kontorene i statsadministrasjonen.
Vi arbeider til kl. 12.30 har lunsj
til kl. 14.00 og arbeider så til kl. ??
Skolene slutter kl 12.30. Dette er
det normale, men det er det ikke
så mye som er nå. Som kjent har
FN satt i gang sanksjoner mot
Rhodesia, og det land som vel li-
der mest under dette er vel Zam-
bia, skulle jeg tro. Bensin er
strengt rasjonert. I februar har vi
fått en kvote på 6 gallons (22,7 1),
og hadde jeg ikke passet på å fylle
tanken da jeg reiste ut av Rho-
desia for 3 uker siden, hadde jeg
vært tom for bensin i dag. Ben-
sinrasjoneringen har medført at
kontortiden er blitt forandret, slik
at vi nå arbeider i ett fra kl. 7.30
til kl. 14.30 Derved sparer man to
turer med bilen. Vi har i tillegg
kjøpt en sykkel. Om morgenen
sykler jeg med ungene bakpå til
skolene før jeg drar på kontoret.
Kona henter dem om ettermidda-
gen i bilen. Sola er da så sterk at
det er for varmt å gå. Med en slik
økonomisering får vi så mye ben-
sin til overs at vi foruten den
mest nødvendige kjøring kan ta et 


par småturer i ny og ne for å
besøke venner og kjente. Off entli-
ge kommunikasjonsmidler som
buss og trikk finnes ikke her i
hovedstaden Lusaka.

Jeg nevnte boyen vår, Simeon.
Arbeidskraften er så billig her,
og det er så stor arbeidsløshet at
nær sagt alle europeere har house-
boy og ofte også gardenboy. Vi be-
taler Simeon 20 Kwacha i måne-
den, det er 200 kroner og for dette
arbeider han fem dager i uken fra
ca. 6.15 om morgenen til vel 18.00
om kvelden, med 11/2 times pause
midt på dagen. Lørdager og søn-
dager «bare» til kl. 14.00. Han gjør
alt i huset så nær som å lage
mat, og er meget beskjeden og
stillferdig. Han har fått tildelt et
hjørne av hagen til sitt person-
lige bruk, og her driver kona hans
og hakker og planter mais med
én unge løpende omkring og én i
et stort tørkle på ryggen.

Europeernes relativt store rik-
dom frister mange over evne, og
det er utrolig mange tyverier over
alt. Før vi legger oss om kvelden
låser vi inn radio, platespiller og
andre verdisaker.

Reiser vi bort en week-end uten
å ha boyen sovende i huset, kan vi.
regne med å komme hjem til et hus
tømt for alt. Nesten alle holder
hunder av disse grunner, og dis-
se hundene er lært opp til å gå løs
på alle svarte bare de våger seg
innenfor hageporten. Det er nifst
å se hvordan en tilsynelatende
fredelig hund man kanskje står
og klør bak øret forvandles til et
snerrende uhyre når en stakkars
forskremt svart melkemann prø-
ver å komme inn med melkeflas-
kene sine. Bilene er også meget

Ikkje noko naud.
Han kom heim te kjærinjæ å for-

talde at no hadde han teikna ein livs-
polise pao ti tusen kronor, so no trøng
du ikkje lia noko nau um eg sku
fadla ifrao, sa han.

— A, da' va jammen gott, so trøng
me ikkje senda besje ette doktar kvar
gong du kjenne deg litt utepass.
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utsatte. Greier tyven ikke å starte
bilen, tømmes den for alt av verdi,
løse gjenstander, reservehjul, bat--
teri, dynamo, alt forsvinner. Jeg
skal være sjeleglad om jeg greier
meg gjennom disse to årene uten
å få bilen ødelagt av tyver. Vi har
allerede hatt to innbrudd i vårt
hus. Den første gangen kom tyven
først inn i kjøkkenet og tømte
kjøleskapet for mat. Heldigvis
hadde vi låst døren fra kjøkkenet
til stuen, så han kom ikke lenger
inn  i  huset. Deretter hadde han
kommet gjennom vinduet på W.C.
men også døren til dette rommet
hadde vi låst, så her var utbyttet
null. Den andre gangen kom tyven
seg ikke inn i huset vårt, så han
prøvde seg derfor hos boyen. Den-
ne våknet og satte etter ham, dog
uten å fakke ham.

Zambia bygger for tiden to
kraftverk i de mektige Victoria
Falls i elven Zambia. Et kraftverk
er på 60 MW fordelt på 6 horison-
tale maskiner med francisturbi-
ner (Voith/Siemens). Dette kraft-
verk  skal være ferdig i oktober
dette  år. Det andre kraftverket
skal  bli på  40 MW  og vil få ma-




skiner som i det første kraftver-
ket. Her er grunnboringene så
vidt begynt. Fra før er det en
gammel 8 MW stasjon på stedet.
Kraften blir transformert opp til
22 kV og overføres til Kafue hvor
det bygges et stort kraftverk på
ca. 400 MW med svenske konsu-
lenter (Sweco). Fra Kafue går så
mesteparten av kraften nordvest-
over til The Copper Belt på gren-
sen mot Congo. Mitt arbeid blir
å ta meg av de to stasjonene i
Vic. Falls. Arbeidene er satt bort
til konsulenter og entreprenører,
så jeg får mest med den over-
våkende og kontrollerende del av
prosjektet å gjøre. Driften av dis-
se stasjonene har ingen tenkt på
før nå, så jeg vil også arbeide
med dette. Personellet til driften
av stasjonene må rekrutteres uten-
lands, og her kan kanskje stats-
kraftverkene tre støttende til.

Dette var en del spredte bemerk-
ninger om hvordan livet arter seg
for oss her nede. Vi trives ganske
godt til tross for bensinmangel
og andre vansker som skyldes
blokaden av Rhodesia og vel også
mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Vi er blitt mer enn normalt
bundet til å sitte hjemme, så lø-
ver og sinte neshorn har vi ikke
sett noe til. Derimot ble vi på
veien til Salisbury i Rhodesia nær
angrepet av en diger elefant som
syntes vi ble for nærgående der
den sto og gresset i veikanten.
Beviset har jeg på smalfilm. Jeg
håper, hvis redaktøren ikke kaster
dette i papirkurven, senere å kun-
ne berike Fossekallen med flere
epistler fra «Det mørke fastland».

Hilsen Tor Stavsholt.

Skilnad.
På ein skule var det ein gut som

ikkje ville vaska seg. Ein dag sa
læraren til han:

— Kva er skilnaden på ein rein og
ein svart gut?

Guten tenkte seg om, men så kom
det:

Reinen har horn!

Yrkesval.
Kor i all verda kom du på

tanken om å verta lærarinne?
— Eig du ikkje fantasi? Kan du
ikkje sjå for deg kor flott det
lyse håret mitt vil ta seg ut med
ei svart tavle som bakgrunnt

Fæle ungar.
I Afrika såg eg fullvaksne

løver verta skremde av ein liten
gut.

Ja, slike ungar har me her
i gata også.

NVE's PERSONALE
Endringer i 1. kvartal 1968

Nytilsatte:
Bursvik, Kjell
Christensen, Trine
Dygg, Arne
Ekerhovd, Olav
Flæte, Helge
Jenssen,  Per Erling
Kaasa, Ase Torun
Lofsberg Per
Midtveit, Halvor

Moger, Leit Jørgen
Nilsen, Ludolf
Olsen, Hans Chr.
Olsen, Holger
Ommundsen, Ole J.
Røyneberg, Andreas
Storvoll, Arne

Avansement og opprukk:
Berg, Knut avd.ing. I ESS
Bråten, Kristen maskinm. i særkl. Aura-verkene,

Trollh.
Djupnes, Didrik maskinm.assistent Innset-verkene

Gusdal, Finn
Hagelund, Anne H.
Hanssen, Birger J.
Hestnes, Gerd
Huuse, Anita
Rodt, Harry
Ruud, Kari
Sevik, Jens
Thomassen, Erling
Tjelle, Petter
Wangsmo, Anker R.
østgaard, Anita.

Fratredelse:
Med pensjon:

Barstad, Halvor
Fossum, John
Lien, Lars 0.
Liseth, Olav
Roald, Halvard
Ødegård, Kåre

Annen:
Askildsen, Kåre
Enghaug, Jan
Gåsvand, Emil
Sinding-Larsen, Chr .
Skahjem, Lars 0.
Stangeland, John
Svendheim, Berit
Aamodt, Jorunn
Ardalen, Magne

el.maskinist
tegner I
sekretær II
avd.ing. II
avd.ing. II
el.maskinist
ktr.assistent II
konstruktør III
maskinm.assistent

avd.ing. II
el.maskinist
konstruktør III
avd.ing. I
konstruktør II
elanaskinist
konstruktør II

Rana-verkene
SEA
AV
EKT
SBP
Rana-v erk ene
EA
VHO
Tokke-verkene,

Songa
SR Aura
Røykås
VHB
ESA
SEA
Aura-verkene
SBM

avd.ing. I
ktr.fullm. II
ktr.fullm. I
ktr.fullm. II
ktr.fullm.  II
maskinmester I
ktr.fullm. i særkl.
førstesekretær
avd.ing. I
ktr.assistent I
el.maskinist
konsulent I

SDT
SI
SR — Tokke
AAØ
VK
Aura-verkene, Osbu
Aura-verkene
AAØ
SDF
Aura-anleggene
Aura-verkene
AJ

oppsynsmann I
oppsynsmann I
oppsynsmann I
maskinm.assistent
generaldirektør
anleggsleder

overingenlør II
førstesekretær
konstruktør I
avd.ing. II
elmaskinist
maskinm.assistent
ktr.assistent I
ktr.assistent I
el.maskinist

Mår kraftverk
SBF
Aura-anleggene
Mår kraftverk
NVE
Tokke-anleggene

SBP
VK
Aura-anleggene
SSK
Smestad
Tokke-verkene
EA
VK
Tokke-v., Haukeli.
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