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Dei siste åra har det vore eit ramaskrik om øydelegging
av naturen. For kvart kraftverk som har vorte byggt, for
kvar regulering som er gjennomførd og for kvar ny sarn-
køyrinbslinje som har kome har protestane strøymt inn.
ta vare på naturen er vel og bra so lenge folk vil betale prisen
for det. Utbyggingane kan gjerast so lite skjemmande som
råd er, det skal ikkje alltid so mykje til for å få det til å sjå
bra ut etter eit slikt arbeid er ferdig. Ein bør ta vare på
naturen so langt det innanfor rimelege økonomiske grenser
er mogeleg.

Men skal ein setje opp mot kvarandre naturen mot den
dyrka jorda so må kravet bli, tak vare på den jorda som i
hundradvis av år har vore under kultur. Her har det vore
synda storleg i lange tider. Det har vore billegare å bygge
hus på innmark enn i utmarka. Skulle det byggjast ein
idrottsplass so fall det lett å legge den i åker eller eng, det
vart mykje mindre strev med den då. Ein transformatorkiosk
vart og billigare på innmark enn i utmarka, for der som er
dyrka mark er som regel råd å køyre før, ein slepp å byggje
ein dyr veg fram til staden.

Slik har det vore og slik er det, men det er stuttsynt øko-
nomi. Vel kan vi lettare dyrka jorda med dei reidskap vi har
i dag enn slik dei dyrka den før. Men det er ikkje berre
å dyrke, det er stor skilnad på jord som har vore i hevd i
hundrevis av år og slikt som nyleg har aur og myr. Ein liten
del av landet vårt er det og som let seg dyrke til åker og
eng. Nett no er det lett å få føre inn matvarer frå fremande
land, men den dagen folka i utviklingslanda får ete seg mette
vert det mindre med matvarer til andre område.

Dette bør alle statsetatar ha i tankane ved planlegging av
byggearbeid.

S.N.



For å avklare forskjellene mellom
norsk og samisk tenkemåte, kan det
være nyttig å forsøke å kartlegge kil-
dene for den samiske og den norske
kultur.

Tankene i den norske kultur synes
å spire fram delvis fra nasjonale røt-
ter og delvis fra europeisk tenkning
og tro. De krefter som først og
fremst idag preger norsk kulturliv og
samfunnsdebatt har sitt utspring i
industrialismen og de post-industrielle
ideologier, nemlig kapitalismen, libe-
ralismen og marxismen.

Når det gjelder samene kan man si
de hører hjemme i en helt annen kul-
turkrets. De utgjør en del av et ark I
tisk kulturfellesskap, samtidig som de
også står i et nært slektskap med folk
østover i Asia. Dette viser seg språk-
lig, sosialt, religionshistorisk, og på
andre måter. De samiske språk hører
med i den ural-altaiske språkfamilie,
med søskenspråk å finne østover. Det
er også påvist fellestrekk mellom den
samiske mytologi og den mytologi
man finner i gamle kulturer i Mongo-
lia og Kina. Og samenes oppfattelse
av tiden er mer i slekt med den som
finnes i de store østerlandske religi-
oner enn jødedommen og kristendom-
men.

Selv om også samene idag benytter
seg av industrialismens produkter, har
man i liten grad tatt opp i seg indu-
strialismens tenkesett, f.eks. sentrali-
seringsideene og ideene om massepro-
duksjon. Ei heller har man assimilert
de post-industrielle ideologielle. Man
bygger på den gamle ideologiske tra-
disjon med røtter i stammesamfunnets
tidligste tider. Men selvfølgelig har
møtet med den vesterlandske kultur
satt spor. Man kan si at læstadianis-
men er et av de positive resultater,
mens folkets erfaringer med den
fremmede styresmakt er ett av de
negative.

Det som ligger implisitt i samisk og
norsk ideologi, gir seg selvfølgelig ut-
slag i divergerende oppfatninger når
reformer og tiltak skal settes ut i livet
i samfunnsmessig sammenheng. De to
modeller fører jo ut i forskjellige mid-
ler og mål. Dette skaper stadig kon-
frontasjoner mellom samepolitikere 


og lokalpolitikere, og endog med be-
sluttende, ansvarlige myndigheter.
For når samfunnsstrukturelle forhold
kommer på tale, støter samepolitiske
oppfatninger på svært mange områder
an mot hva som synes å være ønske-
lige mål innenfor norsk samfunns-
planlegning og utvikling.

Samepolitikere ønsker å bygge vi-
dere på tradisjonene med selvstyrte
lokalsamfunn. Det er på den måten
man ønsker å sikre at de som skal
leve med konsekvensene av beslutnin-
ger skal få være med på å ta dem.
Dette står i kontrast til den sentrali-
stiske ide i norsk politikk, som kom-
mer til uttrykk i følgende berømte ut-
sagn om Det norske Storting: All
makt i denne sal. (Idag sitter det en-
dog ingen samepolitikere her).

På en god måte kan man si at kam-
pen om samiske vassdrag kan illu-
strere disse forskjellene. En gyldig
samepolitisk oppfatning er at hva som
skal skje med f.eks. Altaelva, er et in-
ternt samisk anliggende. Den er jo
som en pulsåre gjennom samiske
kjerneområder, og kan regnes som en
pulsåre i den samiske kultur. Men be-
slutningen om dens skjebne tas i Oslo,
og i et forum som ikke rommer noen
samepolitikere.

En konsekvens av slike beslutnin-
ger er at de økologiske hensyn same-
ne vil ta, den økologiske livsstil de
ønsker å føre, gang på gang påføres
nederlag av en teknologisk kultur. De
groveste eksempler på konsekvensen
av dette finnes i Kirkenes og Kiruna,
der gruvedrift har ført til at samisk
bosetningsstruktur er fullstendig øde-
lagt.

Den tradisjonelle samiske selvberg-
ingspraksis innenfor likevektssamfun-
nets rammer settes også stadig mer ut
av funksjon ved at samene i stadig
større grad involveres i et fremmed
økonomisk-industrielt system. Som
gruppe blir folket avhengig av res-
surser og produkter, som hører hjem-
me langt utenfor Sameland.

Man kan også se at det økonomiske
system tvinger samene til å måtte for-
late gode levevaner. På grunn av
lønnsomhetshensyn er det idag stadig
mer nødvendig at reindriftssamer sel-

På eit møte som SBG hadde i

undervisningsrommet i vinter hadde
Gaup eit kåseri om skilnaden på
tenkemåten til Samar og Bumenn.
Red. fann dette so interessant at han
bad om å få det skreve so det kunne
kome i Fossekallen. NVE får meir
og meir oppgåver rundt i landet og
det er då viktigt å vete om tilhøva
der ein kjem.

ger alt sitt reinkjøtt og kjøper inn
svinekjøtt til privat forbruk. Det kos-
ter bare halvparten av hva reinkjøttet
gjør.

Når man betrakter beslutninger
truffet om samene og utnytting av res-
sursene i de samiske kjerneområder,
må man dessverre si at den samepoli-
tiske ideologi sjelden fører fram.
Vassdragsutbygning er hyppige ek-
sempler på dette, selvsagt også gruve-
drift. Det kan være mange grunner
til at samenes stemme ikke høres. En
kan være at ressursene i de samiske
kjerneområder er fristende å gå i
gang med. Det er jo ikke så mye an-
net igjen her i landet. Den teknokra-
tiske ekspertise må jo også ha noe å
drive på med. Hele denne trang til å
underlegge seg naturen, denne ånds-
svake drøm om å beherske naturkref-
tene og jorden er vel hva som har ført
til den industrielle verdens krise. Det
har ihvertfall ført til Den fjerde ver-
dens lidelser. Den fjerde verden er et
offer for den hvite manns hunger
etter jord, som indianerhøvdingen
George Manuel sier det. Han er for-
mann for Verdensrådet for Urbefolk-
ninger, hvor både samer og grønlen-
dere er medlemmer.

En annen grunn er at samene som
folk utgjør en relativt beskj eden press-
gruppe. På grunn av den situasjon de
står i konstitusjonelt sett, synes deres
kamp å være tapt allerede i utgangs-
punktet, om det blir snakk om å måle
krefter. Og det blir det jo som regel.
Det hører jo nesten på ett vis med i
den måten beslutninger tas på i den
samfunnshelhet som også inkluderer
samene.

Disse forhold bidrar jo alle til å
svekke samenes solidaritet med Nor-
ge. Og siden kontakten østover i
realiteten er stengt, er det naturlig å
søke kontakt og samarbeid med f.eks.
eskimoer og andre av Den fjerde ver-
dens folk. I utgangspunktet finner
man blant disse folkegrupper samme
grunnideologi. De har alle gjennom-
levet en historisk utvikling med sterke
likhetstrekk. De er blitt i mindretall i
sine egne land. Dessuten sliter alle
med problemer skapt av etnisk kolo-
nialisme, det vil si at de politisk, øko-

To folk, to kulturer,
men ett land
Av Ailo Gaup, formann i Oslo Samiid Sær'vi
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Belladonna - Garozzo - Sharif
er navn hvis klang kan få kvinnehjerter
til å banke irregulært. Hvorvidt «Kro-
ken», «Nilsen» eller «Tøndevold» kan
sies å ha den samme hissende effekt på
vedkommende befolkningsgruppe, vites
med sikkerhet ikke.

Det som imidlertid kan slåes fast, er
at vi alle anser oss å være åndelige gart-
nere hvis lodd det er å kultivere bridgen
— vår oksidentale kulturs edleste vekst
nest etter ballongtyggegummien.

Etter i lengere tid å ha drevet vår
virksomhet i dølgsmål, finner vi nå at
tiden er moden for en bredere presenta-
sjon av NVE's intelligentsias virksomhet
ved den grønne filt.

Først noen bemerkninger til den ge-
mene hop der ikke alltid synes å vise
den fornødne ærbødighet overfor spillet
og dets finesser. Det renner meg i den
forbindelse i hu en uttalelse som Sam
Eyde engang kom med: «Bridge,» sa
Eyde, «Bridge er et bilde på livet med
alle dets irrganger — bridge is for man
what hydroelectric power is for society.»
Også Welhaven og Nils Kjær må ha
vært habile bridgespillere. Mer tvilsomt
stiller forskerne seg til Ivar Aasens be-
drifter på dette felt.

Vi har i året som har gått, i NVE
hatt en aktiv bridgegruppe med en
stamme på 14 par. I kronologisk orden
har vi arrangert den årlige store høst-
turneringen, den store pokalturneringen,
den store vårturneringen og som avslut-
ning på årets sesong: den store skrin-
turneringen. Som om dette ikke skulle
være nok har vi dertil arrangert (den
store?) 6-klubbturneringen, hvor NVE 


som så ofte før har vist stor spillestyrke
og også i år uoffisielt gått av med
seieren.

Dette med konkurransementaliteten er
for øvrig ikke noe man bør legge så stor
vekt på — kfr. fårmandens beskjedne
plasseringer i de årlige evenementer —
understrekes bør imidlertid spillets opp-
dragende funksjon. Vi har derfor i sty-
ret sett det som vår policy å utbre de
tanker og teorier som i dag gjør seg
gjeldende innen bridgen. Vi har i den
anledning — med velvillig støtte fra
Velferdskontoret — begynt å bygge opp
et bridgebibliotek som skal stå til med-
lemmenes disposisjon.

Man vil her finne vesentlige bidrag
fra kjente spillere som Jannersten, Mollo,
Wagle osv. (Selv har undertegnede bi-
dratt med sin «small tricks in revoke
play», som dessverre for tiden ikke er til
utlån.)

I pakt med dette har vi nå innstilt våre
spillekvelder for sesongen for å lade
mentalt opp til høstsesongen starter
igjen med nye menn til rors.

I den anledning vil vi oppfordre alle
bridgeinteresserte i NVE som ennå ikke
står tilsluttet dette edle laug, å ta kon-
takt med vår dyktige sekretær Gudal for
å la seg overtale til å delta i våre
ukentlige samlinger og dermed utbre
vårt credo til nye ubrutte marker.

På det avgående styres vegne — takk
for sesongen som har vært, og velkom-
men igjen til høstens hvor vi forhåpent-
ligvis kan utveksle nye og interessante
meldinger.

RESULTATER:
1. Skrinturnering ved avslutning av

sesongen 74/75:
NS-retning 1. Gudal-Kroken.
0V-retning 1. Rist - Vereide.

2. Høstturneringen talte 14 par og
omfattet 26 runder. Premier tilfalt:

Fagereng-Schult 1234 p.
Gudal-Trønnes 1215 p.
Reistad-Hildrum 1170 p.
Nilsen-Nylund 1159 p.

3. Høstens pokalkamp gikk som baro-
meterturnering over to kvelder.
Vinnere ble:
Gudal-Trønnes.

4. Vårtuneringen samlet 14 par og
gikk over 39 runder.
Premie tilfalt:

Gudal-Trønnes 1847 p.
Johnsen-Vereide 1775 p.
Schult-Fagereng 1767 p.
Vigander-Vigander 1696 p.

Klubbmesterskapet vinnes av det par
som har mest poeng sammenlagt i høst-
og vårturnering.
Klubbmestere ble:
Gudal-Trønnes.

I seksklubbturneringen ble resulta-
tene:

NVE 56/8
STK 54/8
Jotungruppen 44/5
Posten 47/4
SAS 40/3
Ullevål 29/2

p. e. nilsen

nomisk og på andre måter styres av
folk med røtter i en annen kultur.
Dette fører stadig til en form for
mellomfolkelig og politisk mobbing
innenfor de grenser som omslutter
nasj onen.

Det kan også synes slik at for at
samene skal kunne oppnå en viss grad
av internt selvstyre, har dette som
konsekvens at mange mennesker blir
både støtt og provosert. Men likevel
er det ikke å forundre seg over at
samer idag arbeider for å oppnå full-
stendig kulturelle og politiske utfol-
delsesmuligheter for seg og sine. Et
samfunn er jo en form for helhets-
organisme som omslutter folket. Den
enkelte ønsker jo å ha en sjanse til å
påvirke makrostrukturens utvikling i
trå med egen helhetsoppfatning. Uten
at slike muligheter står åpne, kan
man ikke si at man lever i en tilfreds-
stillende sosial sammenheng. Den util-
fredsstillelse samer opplever med da-
gens situasjon er kanskje en av de
sterkeste drivkrefter bak vår same-
politiske virksomhet i forhold til stor-
samfunnet.

Målet man arbeider mot er jo å
konstituere samisk selvstyre, slik at
man kan oppnå etnisk likestilling
innenfor samme nasjonale suvereni-
tetsområde. Men hittil har det vist seg
nesten umulig å få i gang en dialog
med myndighetene om dette spørs-
mål. Det synes som om de har en
uvanlig sterk motvilje mot å tenke
denne tanken. Man kan få inntrykk
av at dette området er tabu, og bør
ikke røres ved. Men samene bruker
idag mye energi på å avklare omfang
og konsekvenser av selvstyre. Man
håper jo at dette skal komme først og
fremst gjennom reformer i administra-
sjon og lovverk. Om så ikke skjer,
har en rekke samepolitiske aksjons-
former for å oppnå det vært diskutert
i forskjellige grupper.

Siden grønlenderne nå står overfor
en realisering av selvstyre på en rekke
samfunnsområder, er kontakten med
grønlenderne også av stor betydning.
Det er riktig å si at den strategi som
både grønlendere og indianere idag
benytter i sine bestrebelser for selv-
styre, er til nytte og inspirasjon for 


samer. Dette viser at Den fjerde ver-
dens kamp i prinsippet er den samme
på de forskjellige breddegrader, i de
forskjellige verdensdeler.

Tilslutt en tilfeldig avismelding fra
den siste tid som på en god måte illu-
strerer forholdet mellom samenes kul-
tur og det grep norsk teknologi og in-
dustri stadig snører tettere omkring
Sameland:

Nå er det bevilget 2,5 mill, kr. av
statsmidler til en sommers malmleting
på Finnmarksvidda.

Samtidig kan man annensteds lese
at Nordisk Samisk Institutt har et års-
budsjett på 1,4 mill, kr. til all sin virk-
somhet.

Gruveselskapene får mer penger til
å undersøke lønnsomheten i å øde-
legge samiske områder, enn det et fel-
les-nordisk sameinstitutt har for å ut-
rede samefolkets historiske og jurid-
iske stilling i Norden.

Dette er bare noen eksempel av
mange på de konsekvenser etnisk
kolonialisme medfører for samene.
Det er en form for sakte kvelning.

4 FOSSEKALLEN



Distriktsandel til forbyggingsarbeider
Fra 1. januar 1976 ble ordningen

med såkalt distriktsandel til forbyg-
gingsarbeider opphevet. For Forbyg-
ningsavdelingen er dette et historisk
vendepunkt, derfor vil vi gjerne la
uinnvidde bli delaktig i begivenheten.

Forbyggingsarbeider er som kjent
tiltak som har til hensikt å beskytte
eiendommer langs vassdragene mot
utgraving og flomherjinger. Slike ar-
beider har vært gjennomført her i
landet i flere hundre år. Opprinnelig
måtte grunneierne selv ta seg av en-
kelte tiltak for å sikre åkerlappene.
Senere kom militære til hjelp og fra
omkring 1810 ble Kanalvesenet hjelp-
ende instans for kommuner og grunn-
eiere.

I Kanalvesenets historie kan vi fin-
ne interessante beretninger om verdi-
fulle tiltak for å sikre og forbedre
eksistensgrunnlaget langs vassdragene
over hele landet. I våre dager er det
Forbygningsavdelingen i Vassdrags-
direktoratet som tar seg av disse pro-
blemene.

Etter søknad fra skadelidende kom-
muner eller grunneiere blir det plan-
lagt nødvendige tiltak, som kan om-
fatte sikring av elvekanten, korrek-
sjon av elveløp eller bygging av flom-
sikre fyllinger for å hindre oversvøm-
melse. Forbygningsavdelingen tar seg
også av anleggsarbeider når det kan
skaffes midler til gjennomføring av
tiltakene. For tiden er bevilgningene
utilstrekkelige, slik at det er en vente-
tid på flere år for nødvendige arbei-
der.

Statens bevilgninger til disse tiltak
ble opprinnelig fastsatt som et til-,
skudd til arbeider som grunneiere
eller kommuner utførte. For å få
bedre kontroll med bruken av midlene
og for å sørge for en bedre teknisk
standard, ble det etter hvert til at sta-
ten overtok utførelsen. Og dermed
oppstod begrepet distriktsandel, som
utgjorde den del av utgiftene som
måtte dekkes av kommunen eller
grunneierne som fikk nytte av ar-
beidet.

Distriktsandelen ble opprinnelig
fastsatt av Stortinget for hver enkelt
sak. Senere fastsatte Stortinget gene-
relle regler for andelen og hovedsty-
ret fikk myndighet til å treffe av-
gjørelser for hvert tiltak. Størrelsen
av distriktsandelen til forbyggingsar-
beider har gjennomgått endringer i
tidens løp. Siden 1959 var andelen
i SørNorge og 1/5 i Nord-Norge. Når

det inntraff større flomskader, hadde
hovedstyret anledning til å sette ned
andelen, vanligvis til 1/5 eller 1/6, i
sjeldnere tilfelle 1/10. Stortinget had-
de den endelige avgjørelse i forbin-
delse med søknader om tilleggsbevilg-
ning. Etter flomskader i 1966 og 1967
fant Stortinget grunnlag for å sløyfe
distriktsandelen i et par tilfelle.

For senkings- og tørrleggingsarbei-
der dekker staten vanligvis 70 % av
utgiftene, resten må betales av grunn-
eierne eller kommunen. Det er ikke
foreslått endringer i denne ordning.

Tidligere var det vanlig at grunn-
eierne fikk anledning til å delta i an-
leggsarbeidene for å dekke distrikts-
andelen. Enten skjedde dette ved at
grunneierne utførte stein- eller jord-
arbeid eller de stilte med hest, for å
ta seg av transportoppdrag. Enklere
arbeider ble i sin helhet gjennomført
på denne måte, som oftest på vinter-
tid da det ellers var lite å gjøre og
transporten gikk lett.

Det er pussig å tenke på at det bare
er ca. 20 år siden vi kunne ha 50-60
hester som kjørte fram stein med
slede til hvert av forbyggingsanleg-
gene i Solør.

1 1958 sendte grunneierne en de-
putasjon til Stortinget for å få med-
hold i alt Forbygningsavdelingen skul-
le bruke hest istedenfor bil til stein-
transport. Hestetransport var imidler-
tid nå blitt altfor kostbart og uhen-
siktsmessig. Siden den tid har heste-
antallet i Solør gått sterkt tilbake.

På Vestlandet har dette «dugnads-
arbeid» fortsatt enda lengere. For an-
leggskassererne i Forbygningsavdelin-
gen medførte denne arbeidsform man-
ge problemer med trekkordninger,
skatteberegninger m.v.

Etter hvert som pengehusholdnin-
gen har vunnet innpass her som andre
steder, har distriktet hatt problemer
med å skaffe til veie distriktsandelen.
I flere tilfeller har det vært nødvendig
med rettslig skjønn for å tvinge
grunneiere til å delta. Henvendelser
om å få satt ned distriktsandelen er
blitt stadig hyppigere. Spørsmålet har
også vært behandlet i Stortinget. Etter
forslag fra Juel-komiteen, som arbei-
det med det økonomiske oppgjør mel-
lom staten og kommunene, fattet re-
gjeringen sommeren 1975 vedtak om
at distriktsandelen fra kommuner til
forbyggings- og flomskadearbeider
skulle falle bort fra 1. januar 1976.

Og hva vil så denne nyordning føre

Av Bård Andersen
med seg av fordeler og ulemper? For-
delene vil i første rekke være at For-
bygningsavdelingen får mulighet til å
prioritere tiltak som samfunnsmessig
sett er de mest nyttige, uten å være
avhengig av kommunenes økonomiske
stilling. Regnskapsmessig sett vil også
nyordningen bli enklere.

Men ulempene kan vise seg å bli
store. Hittil har distriktsandelen i
mange tilfelle ført til at kommunene
er blitt tvunget med i prioritering av
oppgavene. Nå faller dette moment
bort og det er fare for at pågangen
på bevilgningene til disse arbeidene
vil øke sterkt. Søknader om bistand
kan gå over til å bli krav ovenfor det
offentlige. Dette er selvsagt avhengig
av de bevilgninger som stilles til dis-
posisjon for arbeidene. Vi får håpe at
vi på noe sikt kan finne en gylden
middelvei slik at Forbygningsavdelin-
gens gode renommé kan bli opprett-
holdt.

NVE's bedr.il.
spurtbeseiret
Nor-Con i ski-
karusellen

Vinterens lysløyperenn for bedrifts-
idrettsutøvere er avsluttet. Det er arran-
gert 7 renn, der de 6 siste rennene teller
med i kampen om karusellpoengene.
Nor-Con startet best av de atten del-
takende lag og hadde en forholdsvis klar
ledelse etter de fire første arrangemen-
tene. — NVE gjorde imidlertid en kraft-
innspurt og passerte «plattformgjengen»
med noen få «båtlengder». Lærerne
scoret dog flest poeng onsdag og fikk
en klar «bronseplass».

POENGFORDELING
1. NVE
2. Nor-Con
3. Lærerne

sluttresultat:
33 (197)
29 (186)
34 (112)

4. Westnofa 17 ( 78)
5. Waaler 5 ( 69)
6. Hansa Nord 6 ( 36)
7. Rauma Ull 6 ( 28)
8. ABK 5 ( 26)
9. Vegvesenet 6 ( 24)
9. Tele 4 ( 24)

11. Hoem 5 ( 16)
12. Bergen Bank 3 ( 14)
13. Conpipe 4 ( 13)
14. DNV 2 ( 12)
15. Kvåle — ( 6)
15. Kommunen 6 ( 6)
17. Plasto ( 3)
17. Krohn — 3)

Primus motor på dette området har
vært Herbjørn Fredriksen og Tore
Gomo. Førstnevnte har for øvrig vært
formann i Andalsnes stedsutvalgs ski-
gruppe de to siste år.
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Norske Bedriftsavisers Redaktørforening
hadde måndag 26.4.76 møte i NVE.
Denne foreninga har vel 100 med-
lemer rundt i landet. Møta vert haldne
på omgang i dei verksemder der med-
lemer er redaktørar. Det var første
gongen eit slikt møte var halde i
NVE.

Dei frammøtte vart ynskte vel-
komne av informasjonssjef Skarheim
som og fortalde korleis møtet var
lagt opp. Generaldirektør Sigmund
Larsen var sjølv tilstades og fortalde
frå arbeidsområda til denne store
etaten. Han sa og frå at om det var
nokon som hadde noko å spørje om
so skulle han gjerne svare. Og spørs-
mål kom det både om det eine og det
andre, og generaldirektøren og admi-
nistrerende direktør Bjerkebo byttest
om å svare. Serleg eit av spørsmåla
vart lagt merke til, det var om det
ikkje kunne brukast kabel i staden
for luftleidningar. Svaret var at tek-
nisk var det ingen ting i vegen for det
men det ville i mange tilfelle bli tjue
gonger so dyrt.

Det generaldirektøren fortalde kan
og ha interesse for mange i NVE so
det er teke med.

Formannen i foreninga, Egil Mørk,
takka generaldirektøren for at han
hadde teke seg tid til å vere tilstades
og orientere om etaten.

Filmen «Landskapspleie og Kraft-
utbygging» vart so vist og den fekk
vellete. Det var slikt som var ukjent
for mange at NVE gjorde so mykje
på det området.

<NYE - ikke bare kraft-
utbygging», var tittelen
på foredraget til
generaldirektøren

Når NVE omtales i massemedia er
det som regel i forbindelse med kraft-
utbygging og kraftlinjebygging. Dette
er rimelig nok, for det er i slik sam-
menheng vi kommer i kontakt med
og i konflikt med flest mennesker. De
oppdrag vi i den sammenheng utfører
for vårt samfunn er viktige, men de
er, forståelig nok, også meget upopu-
lære i vide kretser. Men den oppfat-
ning at NVE står for bygging av
kraftverk og klaftlinjer er lite dek-
kende for etatens virkelige arbeids-
og ansvarsområde. Vi vil gjerne vise
at NVE ikke bare står for kraftutbyg-
ging.

Første gang staten engasjerte seg i
vassdragsutbygging var i 1894. Det
året bevilget Stortinget det første be-
løp til innkjøp av vassfall for statens
regning. Første gang vi støter på nav-
net Vassdragsvesenet er i 1907. Da
ble det ved Kgl. res, bestemt at den
etat som til da hadde båret navnet
Kanaldirektørembetet skulle hete
Vassdragsdirektørembetet, og admini-
strasjonen ble kalt Vassdragsvesenet.
Etter hvert ble dette «vesen» bygget
ut, først med en egen hydrologisk av-
deling, deretter en forbygningsavdel-
ing, en kontoravdeling, en kontrollav-
deling, en vannfallsavdeling osv.

Etter hvert ble det etablert en rek-
ke faste institusjoner: Vassdrags-
vesenet, Vassdragskommisjonen,
Elektrisitetskommisjonen og Elektri-
sitetstilsynet.

I 1920 ble det nåværende NVE
skapt ved at en da samlet alle ar-
beidsoppgaver med tilknytning til
elektrisitetsforsyning og vassdrags-
regulering under ett tak. Etaten ble
bygget opp med en generaldirektør
og tre direktører som ledere for hvert
sitt direktorat. De tre direktorater var
Vassdrags- og fløtningsdirektoratet,
Fossedirektoratet og Elektrisitets-
direktoratet. Til å overvåke etatens
virksomhet ble det opprettet et styre
som fikk navnet Hovedstyret for
Vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

I 1933 ble så etaten endret igjen. I
stedet for de tre direktorater fikk en
nå seks avdelinger, nemlig Vassdrags-
avdelingen, Forbygningsavdelingen,
Hydrografisk avdeling (fra 1949 kalt
hydrologisk avdeling), Elektrisitetsav-
delingen, Tilsynsavdelingen og Kraft-
verksavdelingen. I 1948 ble det i til-
legg opprettet en Bygningsavdeling og
i 1949 en Administrasjonsavdeling.

I 1960 ble så etaten bygget om
igjen og fikk den form den har idag.
Etaten ledes nå av en generaldirektør
og en adm. direktør samt av fire di-
rektører som ledere av hvert av følg-
ende direktorater: Administrasjons-
direktoratet, Elektrisitetsdirektoratet,
Direktoratet for statskraftverkene og
Vassdragsdirektoratet.

Idag er NVE's organisasjon igjen
oppe til debatt, og en Stortingsmel-
ding vil trolig bli lagt frem for Stor-
tinget i 1977. Det alvorligste spørs-
mål denne gang er hvorvidt Stats-
kraftverkene skal skilles ut fra rest-
NVE eller om etaten fortsatt skal ha
samme omfang som nå.

NVE's arbeids- og ansvarsområde
er i prinsippet og i hovedtrekk be-




stemt i «Instruks for Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen», fastsatt
av Industridepartementet 15. juni
1960.

De mest sentrale oppgaver idag er:
Klarlegge landets behov for
elektrisk kraft samt andre tje-
nester kraftforsyningen naturlig
kan dekke.
Skaffe oversikt over landets
vannkraftressurser og andre res-
surser for kraftproduksjon.
Utarbeide hovedplaner for ut-
byggingen av landets elektrisi-
tetsforsyningsapparat og sørge
for planleggingssamarbeid mel-
lom utbyggerne.
Utarbeide generalplaner for dis-
ponering av gjenværende store
vannkraftkilder.
Stå for statens utbygging av
kraftverk og utbyggingen av det
primære overføringsnett.
Stå for driften av statens kraft-
forsyningsanlegg omfattende pro-
duksjon og overføring av kraft,
samt disponering og salg av
kraft.
Sørge for at fordelene ved sam-
kjøring av alle landets kraftfor-
syningsanlegg blir utnyttet.
Forestå kraftutveksling og delta
i kraftforsyningssamarbeid med
andre land.
Forestå ledelsen av landets kraft-
forsyning i beredskapssituasjoner
og i krig.
Være myndighetenes rådgivende
organ i alle spørsmål vedrørende
kraftforsyningen, herunder spørs-
mål vedrørende finansiering,
kraftpriser og organisasjon.
Forestå behandling av konse-
sjons- og ekspropriasjonssaker i
tilknytning til kraftforsynings-
anlegg.
Forestå kontroll og tilsyn med
elektriske anlegg, opparater og
materiell og det tilknyttede for-
skriftsarbeid.
Våke over allmenne og offent-
lige interesser i vassdragene.
Være myndighetenes rådgivende
og koordinerende organ i vass-
dragsspørsmål, herunder bistå
møndighetene med utarbeidelse
av lover og retningslinjer for
vassdragenes og vannressursenes
utnyttelse og vern.
Behandle og fremme innstilling
om ervervs- og vassdragsregu-
leringskonsesjoner.
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Innkreve konsesjonsavgifter til
stat og kommune og fordele de
kommunale avgifter.
Utøve kontroll og tilsyn med
alle anlegg i og over vassdragene,
bl.a. med dammer, kraftanlegg
m.v.
I samarbeid med andre offent-
lige myndigheter forberede bered-
skapstiltak og være rådgiver ved
katastrofesituasjoner i forbindel-
se med vassdragene.
Forestå de hydrologiske og glas-
iologiske undersøkelser i Norge
samt geodetiske målinger som er
spesielt knyttet til vassdragene,
samt stille resultatene til disposi-
sjon for dem som har berettiget
interesse.
Sørge for flomvarsling samt
planlegge og forestå bygging av
flomsikringsanlegg.
Føre kontroll og tilsyn samt ta
initiativ til landskapspleie i for-
bindelse med vassdragene.
Ivareta andre oppgaver innen de
teknologiske og samfunnsmes-
sige utviklinger i tilknytning til
vassdragene som ikke er dekket
av annen offentlig myndighet.

Til å utføre sine mange oppgaver
har NVE idag ca. 3400 ansatte, her-
av ca. 600 ved hovedkontoret i Oslo.
Langt de fleste er ansatt ved Stats-
kraftverkene, nemlig ca. 2800. Dette
skyldes bl.a. den sterke konsentrasjon
av arbeidere ved en rekke store an-
legg.

Som det vil fremgå er NVE's virk-
somhet temmelig mangfoldig og noe
langt mer enn bare det å bygge og
drive kraftstasjoner og kraftlinjer —
selv om dette i volum er vår desidert
mest omfattende oppgave.

Det kan ha interesse å trekke frem
noen få eksempler som få er kjent
med:

Blant annet det at NVE også er
skipsreder. Vi eier og driver tre skip:
en isbryter, ett spesial transportskip og
ett kabelskip bygget spesielt for ut-
legging og vedlikehold av kabelen til
Danmark.

Videre utfører vi en ikke ubetydelig
transport pr. vei av tunge kolli, og
har til det formål anskaffet landets
mest avanserte og en av de to største
trailere. Det er et uhyre som kan for-
synes med 240 hjul og kan ta nytte-
last opp til 350 tonn. NVE driver et
ganske omfattende fiskeoppdrett i
egne anlegg. Til sammen produserer
vi hvert år 250 000 unglaks og et be-
tydelig større antall vanlig innlands-
ørret, og er derved langt den største
produsent av laks- og ørretunger i

Norge. Vi planlegger nye oppdrett-
anlegg som vil henimot fordoble pro-
duksjonen. I sammenheng med dette
kan jeg nevne at NVE har bygget et
stort antall laksetrapper og har der-
ved vært med på å øke de lakseføren-
de elvestrekninger i Norge.

NVE er ellers den eneste offentlige
etat i vårt land som har egen oppset-
ning til å behandle spørsmål forbun-
det med landskapspleie og naturvern.
Vi har et eget naturvernkontor med
10 ansatte som er opptatt med å
dempe naturinngrepene i forbindelse
med vannkraftutbygging, utforming
av tekniske anlegg for å få dem best
mulig tilpasset omgivelsene, terskel-
bygging i regulerte vassdrag osv. En
annen av våre avdelinger burde snart
ha krav på en ny-jord medalje for
sine fortjenester med innvinning og
sikring av dyrkbar jord. I samarbeide
med og etter oppdrag fra landets
kommuner er det de siste 30 år inn-
vunnet og sikret gjennomsnittlig ca.
3000 da. dyrkbar jord pr. år ved senk-
nings- og flomverktiltak.

Men kort tilbake til vår maritime
virksomhet. NVE har jevnlig 2-4
sivilingeniører på de store hav be-
beskjeftiget med kontroll av elektriske
anlegg på norske cruiseskip, vi har 6
sivilingeniører kontinuerlig opptatt
med vår hjemlige kystflåte, ferger og
fiskebåter, og endelig har vi 3 sivil-
ingeniører helårlig beskjeftiget med
kontroll av mobile plattformer på
feltet eller under bygging.

Noen tall fra et helt annet felt:
NVE har arbeidet målbevisst for at
flest av de som bor i vårt land skal
ha mulighet for elektrisk strøm. I
1936 var 700 000 eller 25 % av den
daværende befolkning på 2,8 milli-
oner uten strømtilførsel. Pr. 1.1.1976
var det bare 530 mennesker fordelt
på 270 husstander av en befolkning
på 4 millioner som var uten elektrisk
strøm.

Ellers er det her i landet med stats-
stønad bygget 30 000 km med høy-
spentlinjer og 27 000 km lavspent-
linjer — tilsvarende henholdsvis 15
og 13 ganger med ledning mellom
Lindesnes og Nordkapp.

Samlet er det i Norge 220 000 km
elektriske ledninger som tilsvarer 5,5
ganger rundt jordkloden ved Ekvator.

La meg avslutte disse små glimt
fra NVE's virksomhet med å si at vår
hovedoppgave tross alt er å sørge for
at vårt land har en tilfredsstillende
og sikker elektrisitetsforsyning.

Det var so ein enkel middag i kan-
tina og møtet heldt fram med at in-
formasjonssjef Per Bjørgan frå Indu-




striforbundet snakka om Bedriftsavis-
konkurransen 1975.» Etterpå vart det
eit kvasst ordskifte, serleg om slikt
som hadde vore sagt og skreve etter
denne konkurransen.

I eit referat frå prisutdelinga står:
«Under prisutdelingen ble det sagt
mye om bedriftsavisenes nivå i Nor-
ge. Juryens generelle konklusjon had-
de et svakt negativt preg. Det er man-
ge bedriftsaviser i Norge, men kvali-
teten kunne med fordel vært betyde-
lig bedre. Alt for meget likegyldig og
intetsigende stoff går igjen i avisene.
Bedriftsavisene bærer i altfor stor
grad preg av å være talerør for ledel-
sen, og ikke et levende og interessant
to-veis kommunikasjonsorgan.»

Eit anna sitat lyder so:
«Bedriftsavisene er nedslående les-
ning. Informasjonssjef Per B jørgan,
Industriforbundet: Kvaliteten står
ikke i forhold til de ressurser man
setter inn. Bare til selve utgivelsen
brukes 25 mill, kroner i året.

— Det står stort sett dårlig til med
norske bedriftsaviser. På bakgrunn av
opplysninger som nå er innhentet, er
det regnet med at bedriftene bruker
ca. 25 millioner kroner årlig til utgi-
velse av avisene. Dette er imidlertid
de rene trykningsutgifter. I tillegg
kommer lønnsutgifter og honorarer
— altså et meget høyt beløp. Det er
informasjonssjef Per Bjørgan i Norges
Industriforbund som kommer med
disse uttalelser.

Han har vært medlem av juryen
for «Årets bedriftsavis 1975».

Konkurransen — som er arrangert
av Christiania Bank og Kreditkasse
— er den forste i sitt slag her i landet.
Av de ca. 400 bedriftsaviser som ut-
gis, var ca. 100 påmeldt til konkur-
ransen.

— Man må kunne si at disse gir et
godt tverrsnitt av bedriftsavisene på
godt og ondt. Bortsett fra de 12 aviser
som fikk priser eller juryens anerkjen-
nelse i form av diplom, er det almin-
nelige inntrykket nokså nedslående,
sier Bjørgan.

— Hva går innvendingene ut på?
— Min vesentligste innvending går

ut på stoffvalget. Jeg ser gjennom en
god del bedriftsaviser hvert år, og har
dessverre måttet konstatere en meget
beskjeden utvikling. Alt for meget
likegyldig og intetsigende stoff går
igjen i norske bedriftsaviser. Man
spør seg altfor ofte — hvorfor i all
verden lager man avis?

Men det finnes gledelige innslag.
En del bedrifter har utmerkede or-
ganer med hyppig utgivelsesfrekvens,
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Kraftoverføringsnettet som
gjør likestromsforbindelsen
Norge-Danmark mulig

høy informasjonsverdi og tiltalende
anretning av stoffet.

I de bedrifter hvor man har de
beste aviser, skyldes dette først og
fremst at ledelsen forstår hvilken ver-
di avisene kan ha, samt at man har
satt personer med faglige forutsetnin-
ger til å utføre arbeidet. Gode be-
driftsaviser krever videre en aktiv
oppfølgning fra bedriften i det løpen-
de arbeide, fremholder informasjons-
sjef Per Bjørgan.»

Mange av redaktørane meinte det
var harde og urettferdige ord. Bjør-
gan forsvara seg med at dersom dei
les alt han hadde sagt so var det
ikkje redaktørane som fekk mest kri-
tikk, det var dei som styrde verk-
semdene.

Etter ein times tid med ordskifte om
dette emnet vart møtet avslutta med
at redaktøren av Fossekallen takka dei
som hadde møtt fram for den store
interessa dei hadde vist og for den
velviljen NVE hadde synt, so at dette
møtet kunne verte halde i Middel-
thunsgt. 29.

SN

Frå NBRF er det etter møtet kome
dette brevet:

Av Rolf Johnsen
Feda-Kristiansand-Arendal-Pors-

grunn-overføringene (St.prp. nr. 1 for
budsjett-termin 1971, der benevnt
Feda-Kristiansand-Moland-Rød) :

Historikk.
Det refereres først fra St.prp. nr. 1

om grunnlaget for de forskjellige pro-
sjekter som er vist på kartskissen.

sand
renes

uffean(egg

Oslo, 3 mai 1976 Kartskissen viser de viktigste ledd i kraftoverføringsnettet som ligger bak likestrøms-
forbindelsen Norge—Danmark.

Generaldirektør Sigmund Larsen
Norges Vassdrags- og
Elektrisitetsvesen
Middelthunsgt. 29
Oslo 3

Besøket i NVE 26. april d.å.
På vegne av deltakerne i vår for-

enings besøk i NVE mandag 26. april
vil jeg gjerne få uttrykke vår takk-
nemlighet for det vellykkede arrange-
ment.

Det var av største interesse for oss
å få et innblikk i NVE's virksomhet,
og vi satte stor pris på å møte gene-
raldirektøren personlig.

Vi vil også nevne den åpenhet og
hjertelighet som ble vist oss og som
gjorde besøket ekstra verdifullt.

Vennligst overbring vår takk til de
av Deres medarbeidere som var an-
svarlig for arrangementet.

Med vennlig hilsen
Norske bedriftsavisers redaktør-



forening

Egil Mørk
formann

«Hovedstyret bemerker:
«Det foreslås bygget en 275 kV

linje som ovenfor nevnt. Denne vil
tjene flere formål:

I. Tilføre Vest-Agder kraft i sen-
trale matepunkter ved Kristian-
sand og Arendal (Moland).
Skaffe reserve krafttilførsel til de
viktige matepunkter Feda og Rød.
Øke kraftoverføringsmuligheten
mellom Vestlandet og Østlandet.
Bedre nettstabiliteten.
I tillegg hertil kan linjen danne
utgangspunkt for en mulig like-
strømsforbindelse med Danmark.

På grunn av de mange interesser og
behov som knytter seg til linjen, fin-
ner hovedstyret det naturlig at den
blir bygget av Statskraftverkene. Det
er nødvendig å komme i gang med
byggingen snarest mulig. Totalover-
slaget for hele prosjektet, som om-
fatter 275 kV linje Feda-Kristiansand-
Moland-Rød, 275 kV bryterfelter i
Feda og Rød, Kristiansand transfor-
fatorstasjon med 2751132 kV- og en
2751110 kV transformator og Moland 


transformatorstasjon med 2751132 kV
transformator: 135,0 mill. kroner.

Under forutsetning av at distriktet
i nødvendig utstrekning kompletterer
sitt 132 kV nett, er det tilstrekkelig i
denne omgang å opprette transfor-
mering enten ved Kristiansand eller
ved Arendal (Moland). En av disse
stasjoner bør være i drift i 1973. Av
hensyn til de øvrige oppgaver som
linjen skal løse er det dog nødvendig
at hele linjen fullføres så snart som
mulig.

For 1971 foreslås bevilget 3,0 mill.
kroner.»

I samsvar med hovedstyrets forslag
fører departementet opp til bevilgning
for 1971 3 mill, kroner under denne
post.»

Kabel til Danmark (St.prp. nr. 1 for
budsjett-termin 1972).

«Hovedstyret bemerker:
«I forbindelse med rullering av

langtidsbudsjettet frem til 1975 har
Industridepartementet sluttet seg til
alternativ 1 i NVE's brev av 11. de-
sember 1970 som forutsetter at en
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'

Kristiansand transformatorstasjon før anleggsarbeidene.

kabelforbindelse til Danmark kom-
mer i drift i 1976.

Det er uklart hvor store kostnader
som skal bæres av Norge da forhand-
linger fortsatt pågår. Det er derfor
foreløpig anslått at Norge dekker 260
mill. kroner.

Totaloverslaget er på 360 mill, kro-
ner for kabel inklusive terminaler.

Bevilgningsbehovet er ført opp over
en 5-årsperiode med fordeling 40-60-
60-60-40 mill. kroner. Det er også
anslått at staten i forbindelse med en
eventuell avtale med Danmark, må
skaffe 100 MW ny effekt innen 1976
med en utgift på tilsammen 50 mill.
kroner i årene 1974-1976.

For 1972 foreslås bevilget 40,0 mill.
kroner.»

Forutsatt at forhandlingene med
Danmark om fordelingen av utgiftene
ved prosjektet m.v. går i orden i løpet
av 1971, vil den ene av to kabler kun-
ne settes i drift høsten 1975, den
andre høsten 1976. Denne framdrifts-
planen kan holdes selv om oppstart-
ingsbevilgningen for 1972 reduseres i
forhold til Hovedstyrets forslag, for-
utsatt intensivert anleggsdrift senere
i byggeperioden. I henhold hertil
foreslår departementet i samråd med
NVE bevilget 20 mill, kroner til pro-
sjektet for 1972.

Departementet regner med å frem-
me kabelanlegget som egen sak så
snart en avtale med Danmark er klar.
Det vil da bli gjort rede for nytten og
rentabiliteten ved prosjektet.

Dersom en avtale ikke kommer i
stand, forutsettes bevilgningen å kun-
ne nyttes under andre poster.

Solhom-Arendal-overføringene (St.
prp. nr. 1 for budsjett-termin 1974).

I forbindelse med opprettingen av
kabelsambandet med Danmark, jfr. 


post 36-4, vil det være nødvendig å
forsterke linjenettet på Sørlandet.

Det foreslås å bygge en ca. 105
km lang 275 kV linje fra Solhom til
Arendal, hvor det forelØpig opprettes
en 275 kV koplingsstasjon med mulig-
het for senere transformering. Kost-
nadene for linja er anslått til 56 mill.
kroner. Koplingsanlegget i Arendal
tas med under post 36-3. Departe-
mentet foreslår bevilget 0.5 mill, kro-
ner til igangsetting av arbeidene i
1974.»

Litt om de enkelte anlegg:
Feda-Kristiansand-1, 275 kV, 63

km bygget i perioden februar-72 til
mars-75, kostnad 35,0 mill. kr.

Kristiansand-Arenda1-1, 275 kV,
66 km, bygget i perioden august-73
til november-75, kostnad 41,5 mill. kr.

Arendal-Porsgrunn-1, 275 kV, 85
km, bygget i perioden oktober-74 til
mars-77 kostnad 60,0 mill. kr. Ved
kryss av Frierfjorden i et fritt spenn
på 1226 m med et sidespenn på 622
m er det nødvendig med en 115 m
høy mast. Det er stor skipstrafikk i
fjorden, så montasjearbeidene krever
en god planlegging.

Feda koplingsanlegg, 275 kV kop-
lingsstasjon, utvidelse av eksisterende
stasjon, kostnad 7,0 mill. kr.

Kristiansand trafostasjon, 275 kV
koplingsanlegg, transformering fra
275 kV til 132 kV (senere muligens
110 kV), likeretting fra 275 kV vek-
selstrøm til ± 250 kV likestrøm, byg-
get i perioden august-73 til august-76,
kostnad 222,0 mill. kr. Stasjonen er
den største i landet målt i areal (ca.
200 mål) såvel som i kostnad. Som et
eksempel kan nevnes at det er 22 felt
på 275 kV koplingsanlegget, dvs, en
lengde på 320 m. Foruten å tjene som
transformatorstasjon er den altså ut-




gangspunkt for forbindelsen til Dan-
mark.

Arendal transformatorstasjon, 275
kV koplingsanlegg, transformering fra
275kV til 132 kV, kostnad 15,0 mill.
kr. Skal bygges i perioden mars-77
til oktober-79.

Porsgrunn transformatorstasjon,
275 kV koplingsanlegg, transformer-
ing fra 275 kV til 132 kV bygget i
perioden september-74 til november-
76, kostnad 61,8 mill. kr. Det er lagt
an på å tilpasse stasjonen mest mulig
til omgivelsene som er friluftsområde
såvel som boligområde. Transforma-
torene er derfor lagt i hus a.h.t. støy,
og 275 kV anlegget er bygget som et
kapslet SF6 anlegg. Dette tar mye
mindre plass enn et konvensjonelt an-
legg.

Kristiansand-Kvarenes-1, ± 250 kV
likestrømsledning, 28 km, bygget i
perioden april-75 til juni-76, kostnad
28,3 mill. kr. Ledningen er bygget
slik at den kan benyttes uten endrin-
ger dersom det senere skulle bli ak-
tuelt å legge ytterligere 2 kabler til
Danmark (altså 4 ialt). Elektrodeled-
ningene går på likestrømsledningens
masterekke til et punkt nær kysten.
Derfra går de på egen masterekke
frem til elektrodeanlegget.

Muffeanlegg-Kvarenes, består av
et muffeanlegg og et skjøtehus. Dette
danner overgangen fra luftledning til
sjøkabel.

Solhom-Arenda1-1, 275 kV, 105
km, kostnad 75,0 mill. kr. Skal bygges
i perioden april-77 til september-79.

Generelt

Som ved de fleste prosjekter har
det vært en hektisk tid både under

Tegning av mast på likestrømsledning.

FOSSEKALLEN 9



Prolog
fra innvielsen av
Tokke's velferdslokale

Vi takker for at vi dette huset har fått.
Vel er det en brakke og ikke noe slott
men så fin brakke er det ikke mange

som har
med fine møbler, orgel og bar.

Elektrodeanlegget i Grosøysøyla.

planlegging og prosjektering, men
ikke minst under byggingen. For å
sikre Kristiansand-Kvarenes-lednin-
gen til rett tid for å oppfylle terminen
for Norge-Danmark-forbindelsen har
det p.g.a. begrensede ressurser således
vært nødvendig å utsette idriftsettel-
sen av Kristiansand-Arendal-Pors-
grunn-ledningen noen måneder. For-
syningen til Porsgrunn transformator-
stasjon, er sikret midlertidig ved at
Rød-Herøya-ledningen blir koblet inn
på stasjonen. De foran nevnte anlegg
er planlagt og bygget i en periode
med meget sterk kostnadsstigning.
Dette har gitt store utslag på over-

slagene fra den første presentasjon og
frem til nå.

SK's anleggskontor i Lillesand har
stått for utbyggingen av de hittil ut-
førte anlegg, bortsett fra Porsgrunn
transformatorstasjon.

Anleggskontoret var nokså sterkt
nedbygget med spesialarbeidere (mon-
tører) da anleggene startet. Det har
således vært nødvendig tildels å bygge
opp en ny stamme av slike folk. For
tiden (mai-76) pågår arbeidene med
å fullføre ledningen mellom Arendal
og Porsgrunn samt mindre arbeider
på Kristiansand og Porsgrunn trans-
formatorstasjon samt likestrømsled-
ningen.

Men ett navn burde vel også dette
barnet ha,

Kvernhuset, ville ikke det passe bra.
Kvernhusenes vasshjul er turbinenes

mor
og da er vi vel inne på rette spor.

Her renner da også Tokkeåi forbi
og i vårflommen kan den bli nokså

strid.
Sin overskuddskraft den viser oss da,
men turbinene får likevel det de skal

ha.

Navn eller ikke, huset er bra,
og all ære av det skal dere ha,
dere som har jobbet med dette SOM

mål.

Vi bringer for dere en takkens skål.

NLH.

Zambia
To dager etter at jeg begynte her

på maskinkontoret etter 2 år i Afrika,
hadde jeg redaktøren på strupen. Jeg
måtte love å skrive om Zambia! Og
etter som jeg er lett å overtale har jeg
gjort det.

Zambia «landet i solen» grenser til
Tanzania og Zaire i nord, til Angola
i vest, til Namibia og Botzwana i syd
og til Rhodesia, Mozambic og Malawi
i øst. Det er et innlandsland uten ad-
gang til egne havner, og er nærmest
en enorm høyslette ca. 1000 meter
over havet.

Flateinnholdet svarer omtrent til
den skandinaviske halvøy, og med
dets innbyggerantall på ca. 4,5 mill.
er det et glissent befolket land. Jor-
den er fruktbar med et av verdens
beste klimaer. Gjennomsnittlig ned-
bør er omtrent som for Østlands-om-

Det har vært tordenvær og en trafo-
stasjon brant. Ellen må koke mat på
afrikansk mard'r.

rådet i Norge, og dette regnet faller
i tidsrommet november—mars.

For nå å gjøre en tørr oppram-
sing av fakta kort (jeg går ut fra at

Av Reimer Berg

det bare er særlig Zambia-interesserte
som leser disse punktene), tar jeg
noen av de viktigste punktvis:

Ca. 80 forskjellige befolknings-
grupper (stammer) er bofaste i
Zambia.Disse kan grovt inndeles
i 7-8 hovedgrupper om vi legger
språket til grunn for gruppeinn-
delingen.
Engelsk er det offisielle språket.
De viktigste lokal-språkene er
bemba, tonga, lotzi og nyanja.
Disse er innbyrden svært forskjel-
lige, omtrent som norsk og tysk
om jeg skulle tippe. Storparten av
befolkningen snakker lite eller in-
gen engelsk.
De to avisene som utkommer i
Zambia, «Times of Zambia» og
«Daily Mail» skrives på engelsk.
Det skal finnes en ukes- eller må-
nedsavis som utkommer på ny-

10 FOSSEKALLEN



Fraflyttet engelsk farm 10 år etter frigjøringen.

Hovedstaden Lusaka.

••••

Bolighus i utkanten.

anja, men jeg fant aldri fram til
den.
Prisnivået er høyt, for mange
varers vedkommende (bl.a. klær,
tekniske hjelpemidler, brennevin,
sko, hermetikk, fisk) på det sam-
me nivå — eller høyere — enn i
Norge.
Månedslønn for hjelpearbeidere
og «vanlige arbeidere» lå på ca.
400,— kr., for sjåfører på ca.
900,— kr. og fagarbeidere (dreie-
re, mekanikere, maskinister) kun-
ne få opptil 2700,— kr. for en
måned.
Zambia er en ett-parti-stat. Alle
andre partier er forbudt. Politik-
ken må betegnes som «moderat»
(vestorientert, men China har en
sterk økonomisk stilling). Univer-
sitetet er stengt (var det når vi dro
derfra den 4. april) fordi ledelsen
støttet MPLA under Angola-
krigen.

Og siden alle gode ting er seks så
avslutter jeg her oppramsingen for
spesielt interesserte, og vil heller for-
telle litt løst og fast om mitt arbeid
og opphold i Zambia.

Jeg kom ned dit den 2.7.1974 som
«Mchanical Engineer» for Kafue
Gorge Hydro-Electrical Power Plant,
et kraftverk som vil produsere 900
MW når det er ferdig utbygget tidlig
i 1977. SIDA (Svensk utviklingshjelp)
er av Zambia engasjert i driftsledelsen
av kraftverket.

Kafue River er en sideflod til Zam-
bezi River, og kraftverket lå ca. 10
mil nord for grensen til Rhodesia.
Fallhøyden er ca. 400 meter, og de
som er gode i engelsk vet kanskje at
«gorge» betyr juv. Kafue Gorge lå,
som dere da sikkert forstår, i et sterkt
kupert terreng, i motsetning til Zam-
bia for øvrig. Det er meget vakkert
der, og fra vårt hus kunne vi se over
«de sju blåner» og enda til langt inn
i det forjettede land — Rhodesia.

Traktene er øde, leoparder ble sett
ved atkomsttunnelen og også på veien
ned til elva. 5 elefanter ble observert
tett ved dammen en dag, og det var
godt om flodhester og krokodiller i
elva. Baboner stjal mais fra naboens
have.

Namalundu (betyr gorge = juv på
lokalspråket) er navnet på tettstedet
som er bygget opp omkring kraftver-



ket. Med soldater og anleggsarbeidere
bor det ca. 4000 mennesker i «byen»,
og kraftverkledelsen fungerer også
som et slags «kommunestyre». Dvs.
at vi hadde ansvaret for bl.a. søppel-
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Skagerrakoverføringen
som lot seg gjennomføre!
Av Arne Berg

Kabel er lagt. Ingen er vel i tvil om tilbakelegges for å nå et vellykket re-
hvilken! Den var lang, tung og ut- sultat. Fig. 1.
fordrende . . . . den veien som måtte

Fig. I.

mentrykningen av kabelen ved tom-
gang ved 53 atm. overtrykk.

Med den driftsfilosofi som ligger
til grunn for samkjøringsforbindelsen
må den kunne tåle to lastendringer i
døgnet som tilsvarer 22 000 ganger
oppvarming/og nedkjøling i en 30 års
periode, som er satt som kabelens
levetid.

Fig. 3.

Fig. 2.

Elektrosjef Ommund Hauge har i
Fossekallens nr. 2 av 1972 stukket ut
veien med en detaljert artikkel om
forhåndsplanene for det totale pro-
sjekt. Som han nevner i sin artikkel
var krysningen av Skagerak med en
henimot 130 km lang sjøkabel den del
av prosjektet som trengte den største
oppmerksomhet. Fig. 2.

12 FOSSEKALLEN

Krav til kabel. Fig. 3.
Det måtte utvikles en kabeltype

som tålte forlegning på 530 m dyp
og som på grunn av de elektriske
lastvariasjoner skulle tåle varmeut-
videlsene i kablen ved fullast og sam-

Det fiskes med trål i Skagerak Fig.
4. Det er forbudt å fiske over en ka-
beltrace. Det er omtrent som å nekte
barn å slå ball i veien.

På Konti-Skan kabelen mellom
Danmark og Sverige har de hatt ca.
20 feil i løpet av en 5 års periode, (de
første 5 år kabelen var i drift 0 feil,
de neste 5 ca. 20 feil) antagelig på
grunn av fiskeredskap. Skagerak-
kablene på dyp ned til ca. 350-400 m
måtte kunne tåle trål og annen fiske-
redskap.

Som kjent er det spunnet galva-
niserte ståltråder som armering uten-
på en kabel for at den skal kunne
tåle strekk og annen ytre mekanisk
påkjenning, for en kabel over Skage-
rak trålbord og event. annen fiske-
redskap.

TRÅL.-,...
•

,• ,

..••  •«.«.«.  •

Fig. 4.



Det var ønskelig å legge ut hele
kabelen i en lengde for å eliminere
skjøting under utlegging.

Kabelens isolasjon som består av
masse- (olje) impregnert papir må
under impregneringsprosessen legges
i en impregneringsringkjele. Størrel-
sen på disse ringkjeler, Fig. 5, bestem-
mer produksjonslengden i fabrikken.

Fig. 5.

Mellom hver produksjonslengde
må kabelen s.k. fabrikkskjøtes under
kontrollerte klimatiske forhold for å
bli 130 kin lang.

Viderè må Man kunne de teknikker
som er nødvehdig for utlegging og
reparasjon ved event. feil på kabelen
også om dette skulle oppstå på mak-
simalt dyp (530 m).

Utviklingsprosjekt.
Det var med andre ord nødvendig

med et utviklingsprosjekt for å klar-
legge kabelens dimensjoner og kon-
struksjoner samt utlegging og repara-
sj onsteknikk.

STK som potensiell kabelleveran-
dør fikk oppdraget og i samarbeid
med NVE og ELSAM ble M/S Elek-
tron bygget om til kabelskip for an-
ledningen og dro til Hardangerfjor-
den for å utvikle, Fig. 6.

Fig. 6.

Utviklingsprosjektet — kort fortalt
og som bl.a. førte til at NVE fikk en
ny båt i sin flåte: For å unngå kink
ved utlegging, opptaking eller event.
reparasjon måtte kabelen dobbelt
kryssarmeres. Det kunne ikke tillates
noen forenklet armering der kablene
skulle legges på stort dyp, Fig. 7.

Fabrikkskjøtene måtte isoleres i en
bedre isolermaskin under bedre kon-

'

Fig. 7.

trollerte forhold. Standard Telefon
og Kabelfabrik fikk bestillingen på
Skagerak-kablene.

Kabelskip. Fig. 8.
Det var på grunn av event. senere

reparasjon av kablene samt for utleg-
ging behov for et skip som kunne
transportere en 130 km lang kabel
som på grunn av den kraftige armer-
ing var kommet opp i en vekt på 48
kg pr. meter i luft, en transportvekt
på ca. 6300 tonn.

Fig. 8.

Kryssarmeringen gjorde kab elen
stiv torsjonsmessig og kabelen måtte
spoles, den kunne ikke kveiles.

— Skipet måtte utstyres med en ro-
terende skive som kabelen kunne spo-
les inn på, ikke nok med det: kabe-
len måtte også lagres på en tilsvaren-
de skive under produksjonen.

NVE bygget et kabelskip som ble
døpt C/S Skagerrak og omtalt i Fosse-
kallens nr. 2 av 1976.

Traceundersøkelser.
Kabeltraceene ble «beingått» med

ringnotsnurperen Kleppe Senior søkk-
lastet med undervannsinstrumenter
og skjeggprydete vitenskapsmenn.

En av verdens mest avanserte navi-
gasjonsutrustninger ble anskaffet for
at man senere under kabelleggingen
skulle vite at man hadde lagt kabelen
der man hadde undersøkt og senere
ved event. feil på kabelen skulle fin-
ne den igjen.

Kabelens trålmotstandsevne.
Kabelens «trålmotstandsevne» måt-

te undersøkes og vi lurte ned en pas-
sende kabellengde parallelt med et 


oljerør som oljebransjen var interes-
sert i i Bjugnfjorden og lot en tråler
krysse kabelen og røret. Ett tonns
trålbord prellet av på kabelen uten at
kabelen tok skade av det. Det gikk
ikke så bra med røret! Fig. 9.

Fig. 9.

Tråleintensitet i Skagerak.
Hvor tunge trålbord og hvor man-

ge av dem er det i Skagerak og hvor
omtrent på vår kabeltrace foregår fis-
ket?

Havforskningsinstituttet i Bergen
kunne meddele at det neppe fiskes
med større trålbord enn 700 kg i
Skagerak. For å vite hvor de er, leide
vi en dansk fisker med tråleren
«Johnny Lemona» som fra 1.1.76 går
hvileløst i kabeltraceene og registrerer
alt som krysser og hvor, Fig. 10. Gode
opplysninger å ha ved vurderingen om
det er nødvendig å grave ned kablene

i sjøbunnen!

Nedgraving av Skagerak- kablene.
Vi innhentet tilbud på nedgraving

av kablene. Ingen behersket dette i
den målestokk det her var tale om,
men tilbud fikk vi og det var dyrt. 40
mill. kr. antydes.

Det franske undervannsfirmaet
Comex som bl.a. arbeider på oljefel-
tene i Nordsjøen vurderte vi til å ha
de mest realistiske planer for et ned-
gravingsutstyr som kunne anvendes
hvis det ville vise seg at Skagerak-
kablene måtte graves ned.

Fig. 10.
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en s.k. styrt sprengladning på kabelen
og sprengt kabelen av, Fig. 12.

Hydrauliske dregger har grepet fatt
i kabelenendene og helst disse opp på
skipet. Skipet har den nødvendige
overlengde kabel liggende på sving-
skiven.

I skipets skjøterom som under iso-

„

Fig. 11. Fig. 12.

Electricite de France (EDF) og
Central Electricity Generating Board
var også inne på den tanken.

NVE-ELSAM i partnerskap med
EDF og CEGB bestilte da på regning
med «tak» videre utvikling av grave-
utstyr hos Comex for ned og opp-
graving av kabel i sjøbunnen, Fig. 11.

En kabel som er nedgravd kan og-
så få feil.

Det hevdes at et anker fra en super-
tanker graver seg 5 m ned i sand-
bunnen! Men hvorfor skal den akku-
rat slippe ankeret i Skagerak?

Kabelfeil.
Danskene sier: «når» det blir feil på

en sjøkabel, ikke «hvis».
En feil på 530 m dyp i Norske-

renna! finnes med et nyutviklet pul-
sekkometer spesielt laget for Skage-
rak-kabelen. Dvs. feilens avstand fra
kabelenden. Kabelen finner man
v.h.a. en søkespole fra overflaten når
kabelen mates med en 50-100 Hz
strøm og v.h.a. det nevnte avanserte
navigasj onsutstyr.

Reparasjonsprosedyre.
Kabelen ligger på bunnen med et

strekk på ca. 3 tonn. Den er ikke lagt
ut med slakk (overlengde). En elek-
trisk feil deler ikke kabelen i to, den-
ne type feil kan knapt nok sees.

Reparasjon må utføres over vann,
på skipet. Kabelen rekker ikke opp til
overflaten. Den må deles der nede på
bunnen og endene vil havne ved opp-
hiving til havoverflaten ca. 2 ganger
avstanden til bunnen fra hverandre.
Den manglende kabellengde må skjø-
tes inn. Det blir 2 skjøter. Kabel-
bukta må legges varsomt ned på tvers
av den opprinnelige kabeltrace.

Kontinentalsokkelkontorets ube-
mannede undervannsfartøy «Snurre»
utstyrt med manipulator har plassert
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lering av skjøten er avfuktet og ut-
styrt med isolermaskin blir kabelen
skjøtt. Kabelbukta låres over de to
hekkhjul som skipet er utstyrt med.

Det bør her også nevnes at under
innkjøring av kabelmaskiner, skip og
mannskap før utleggingen av hoved-
kabelen ble det lagt ut 5000 m kabel
i kobeltraceen i Norskerenna. Det in-
teresseante her er at kabelen ble hivet
inn igjen v.h.a. kabelspill og lineær-
maskin og inn på svingskiven med en
hastighet omkring 35 m/min. D.v.s.
at en reparasjon kan også utføres ved
å hive kabelen inn fra landtaket på
norsk side til man kommer til feilen,
reparere kabelen og legge den ut
igjen på konvensjonell måte.

Overføringens fysikk sett med
bileiersøye. Fig. 13.

Det er lagt 1 kabel over Skagerak,
med 1 leder. Hva med den andre
lederen som må til for å få strøm til
Danmark. «Det Beste» ville forklart
det slik:

Man tenker seg en bil med batteri
og lykter. Det går en ledning fra
pluss-polen på batteriet til lyspæren i
lykten. Minus-polen på batteriet er
koplet til karosseriet (jordet). Den
andre elektroden på lyktens pære er
også koplet til bilens karosseri.

Karosseriet er den andre lederen.
Strømmen går i karosseriet. Pæren
lyser.

Strømretteren på Stølen er bilbat-
teriet. Skagerak-kabelen er ledningen

ELEKTRODE -
ANLEGG

Fig. 13.

til lykten. Lykten er Danmark. Ka-
rosseriet er Jorden (hele stasen).
Minus-polen er koplet til karosseriet
(Jorden) ved hjelp av en jordskrue
(et elektrodeanlegg) Fig. 14.

Elektrodeanlegget.
Elektrodeanlegget et sted på moder

jord der hun tar imot strømmen uten
for stort spenningsfall, er plassert i en
idyllisk bukt ved Høvåg ca. 7,5 km
nord-øst for kabellandtaket.

Sjøbunnen i bukten er ikke bunnen
når det er fjære sjø. Da er bunnen
blitt tørt land, men en fremdeles
«bunnløs» gjørme. I dette bløte ele-
ment er det «gravet ned» 30 elektro-
der som hver består av en 1,2 m lang
sylindrisk-stav med diameter 10 cm
plassert i lengdeaksen av en koksfylt
3 m lang kasse 7mx1m i tverr-
snitt, Fig. 15.

Kassene (elektrodene) er plas-
sert på linje stående i sølebunnen med
innbyrdes avstand fra 3,5-5 m, tet-
test ut mot endene p.g.a. den elek-
triske feltfordelingen. Vi får katoden
(den negative elektrode) på norsk
side og Na av koksaltet vil slå ned
der.

Av Fig. 17 vil man se at med
kabel nr. 2 lagt ut i Skagerak og i
drift i 1977 vil jorden slippe strøm-
transporten.

‘•

KABEL



Fig. 16.
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Fig. 14.

Den andre kabelen tar seg av re-
turtransporten av strømmen og spen-
ningsforskjellen mellom de 2 kabler
er blitt 500 kV 1000 A gir 500 MW.

Polledningen og elektrodeledningen.

For å gjøre bildet av energitrans-



portveien komplett bør også polled-

Fig. 15.

ningen og den s.k. elektrodeledningen.
nevnes, det hittil manglende mellom-
ledd mellom henholdsvis strømretter
og Skagerak-kabel samt strømretter
og elektrodeanlegg.

På de første 21,3 km ut fra strøm-
retterne på Kristiansand trafostasjon
var det tracemessig naturlig å føre
polledninger og elektrodeledninger
samlet, på samme masterekke.

Da elektrodeanlegget ligger som
før nevnt 7,5 km nord-øst for kabel-
landtaket (av korrosjonsmessige grun-
ner) måtte pol- og elektrodeledninger
skille lag et høvelig sted for å nå sine
bestemmelsesteder på korteste måte.

Man hadde 2 forslag til mastebil-

der, begge pene, men ikke alle syn-
tes de var like pene, Fig. 18.

Det brede og lave mastebildet ble
valgt.

Polledningene isolert for 250 kV
og hver dimensjonert for 1000 A ble
det hengt opp 4 stk. av. En leder for
hver kabel! Ferdig utlagt for 4 kab-
ler! Parallellkopling av 2 og 2 ledere
for 2 kabler reduserer tap som kapi-
talisert sammenliknet med rentetap på
merinvesteringen rettferdiggjør 4 le-
dere (til de 2 neste kabler vil bli ved-
tatt lagt).

Isolasjon.
På en vekselstrømsledning er det

den kapasitive spenningsdeling over
isolatoren som er med på å bestemme
isolasjonsnivået. Over en isolator som
er beregnet for likespenning er det
lekkasjestrømmen som bl.a. er ut-
slagsgivende, det er krypestrømsvegen
som er den kritiske avhengig av sjan-
sen for saltnedslag ved kysten eller
industristøv i nærheten av tettbebyg-
gelse.

Man fant det riktig å legge seg på
4,7 cm/kV ute ved kysten nedtrappet
til 3,5 cm/kV i innlandet nærmest
strømretteranlegget. Isolatorene er for
å være korrosjonsresistente forsynt
med sink offeranoder på boltene.

Elektrodeledningene bestående av 2
ledere som ideelt sett ligger på jord-
potensial er meget lavt isolert og ført
på trestolper ut til elektrodeanlegget.
Hver leder fører strøm til hver sine
15 elektroder og som med moder jord
som den beste leder av strømmen i
kretsen gir en komplett likestrøms-
overføring til den dag kabel nr. 2 er i
drift.
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Zambia . . . Forts. fra s. 11.

tømming, postforsendelsen til Lusaka,
vannforsyning og supermarked.

I «min» avdeling lå foruten meka-
nisk vedlikehold generelt også trans-
port og bilverkstedet. Jeg ble derfor
sterkt involvert i ovennenvte aktivi-
teter. Tilsammen arbeidet ca. 250
mann for kraftverket, av disse var ca.
80 i vaktstyrken. Av hvite var vi 11.

Hele familien trivdes godt i Zam-

med. Det hadde han gjort hele tiden!
Vi er alle takknemlige for at vi fikk

tilbringe disse to årene i Afrika, med
alle de gleder og opplevelser, proble-
mer og erfaringer dette har gitt oss.
Dette kontinent er nå i bevegelse,
spenningen i landet steg mens vi var
der. (To dager før vi reiste rykket
armeen inn for å overta vaktholdet av
kraftverket. De Para-Military-styrke-
ne som inntil da hadde hatt dette an-
svaret ble forflyttet). Vi fikk oppleve

Kurs for
sommerassi-
stenter i VHB
Kvart år held Brekontoret eit kurs for
at nye folk som skal ut om som-
maren skal få opplæring. Kurset var i
år 21. mai og vart halde i «Spegle-
salen» i kjellarhøgda i Middelthuns-
gate.

Styraren for Brekontoret Gunnar
Østrem introduserte fagsjef Otnes som
so sa nokre ord til dei nye medarbei-
darane. Han sa at på ein måte får
de eit arbeid som mange kan mis-
sunne dykk. De får vere ute i naturen
heile tida, men det føljer eit stort an-
svar med arbeidet. Det må gjerast
heilt nøyaktig, elles har det ikkje
verdi, so de må vere svært påpasse-
lege heile tida. Naturen på mange av
arbeids stadene er svært ugjestmild
so de må på det området og vere på-
passelege og ikkje utsetje dykk for
fåre. Vi set strenge krav og de har
stort ansvar og må gjere det de vert
pålagde og so ynskjer vi lukke til. So
tok kurset til.

,

SN
Marked i Lusaka.

bia. Temperaturen er behagelig, (fra
15°C til ca. 38-40°C over året) og
vi bodde i et bra og stort hus. Selv-
sagt med have og «servant». Vår
mann i huset het Luwu, og vi kom
godt overens. Dvs., min kone, Ellen,
ble litt sjokkert da hun en dag (vi
hadde bodd i Zambia i over 3 må-
neder) oppdaget at Luwu bnikte klo-
settbØrsten også til å rengjøre vasken

afrikaneren og hans land i fredelige
tilstander, noe som kan være hiStorie
imorgen. Afrika er i verdens brenn-
punkt. Eller som en av karene mine
i verkstedet sa det «The key to the
3de World War is in Africa».

Og Zambia er ikke et naturlig land.
Grensene er kunstige, som for meste-
parten av landene i Afrika for øvrig.

Programmet var:

Innledning og omtale av breundersøkel-
sene, v/Gunnar Østrem.

Slammåling, metoder og rutiner, v/Nils
Haakensen.

Bremåling, metoder og rutiner, v/Bjørn
Wold.

Utfylling av kontrakter. Nødvendige for-
skudd ordnes.

Lunsj.

Meteorologiske observasjoner. Instru-
menter, metoder og rutiner, v/Nils
Haakensen og Bjørn Wold.

Film v/Gunnar Østrem.

Praktiske ting, proviant, samband, sik-
kerhet etc. Spørsmål og svar.

S.N.

Noko til ærlegdom.
Billettseljaren på båten glodde på

meg, nett som han meinte eg ikkje hadde
betalt. Men eg glodde att, eg, nett som
om eg hadde betalt.

Tobakksrøykjing.
— No er det prova at tobakksrøyking

svekkjer minnet?
Då skjøner eg betre kvifor eg så

ofte gløymer at eg har sett meg føre å
slutta med røykjen.Tørrlagt Kafne River med fjellet Chicoeonene i bakgrunnen.
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SD og SP til Smestad

Baksida (inn mot midten).

Langsida fasade vest.

Fasade mot øst.

Tekst Voldhaug. Foto Eidet

Når dette leses er Driftsavdelingen
og Produksjonsavdelingen flyttet til
Samkjøringens nybygg på Smestad,
hvis alt er gått etter planen.

Det hele startet for ca. 10 år siden
da Statskraftverkene, Samkjøringen
og Oslo Lysverker ble enig om å
planlegge et felles driftssentralbygg.
Planen for det såkalte «runde bygget»
var ferdig i 1971, men byggestart måt-
te utsettes til tomteproblemet var av-
klaret.

I mellomtiden var det skjedd noe
som kom til å endre planen. Sam-
kjøringen av kraftverkene i Norge
var dannet. Ledelsen for den nye or-
ganisasjon skulle bygges på og koor-
dineres med den bestående admi-
nistrasjon for østlands-regionen. Be-
hovet for et nytt kontorbygg for Sam-
kjøringen var blitt høyaktuelt.

Etter hvert var det også blitt nokså
klart at Statskraftverkene manglet
kontorplass. En kombinasjon med
driftssentraler og kontorer i ett bygg
lå snublende nær. Dette ble også re-
sultatet og Samkjøringen skulle nå
stå som eier.

Byggearbeidet ble igangsatt høsten
1974 og Samkjøringen flyttet inn i
april 1976.

Dette bygget ble firkantet med
bruttoareal ca. 10 000 m2 fordelt på
3 etasjer. I første etasje er det plass
for driftssentraler, EDB-rom og kan-
tine, i annen og tredje kontorer. NVE
leier totalt ca. 36 % av arealet, Oslo
Lysverker ca. 26 % og Samkjøringen
har selv ca. 38 %.

Fra NVE ble det Driftsavdelingen
og Produksjonsavdelingen som skulle
flytte til Smestad. Dette fordi de to
avdelinger styrer driftssentralvirksom-
heten, og har særlig behov for kon-
takt med Samkjøringen og Oslo Lys-
verkers driftsfolk.

Det er med blandede følelser vi
flytter fra Middelthunsgt. Da vi i 1964
flyttet inn i NVE-bygget var en drøm
om samling gått i oppfyllelse. En
samling etter en langvarig og spredt
tilværelse. Jeg tror de aller fleste, ikke
minst innen Statskraftverkene, har
kunnet konstatere at samlingen har
vært til stor vinning for samarbeidet
mellom avdelinger og kontorer som
før satt på hver sin kant av byen.
Mange av oss er redd for at noe av
dette skal gå tapt når vi må spre oss
igjen. Men vi flyter forhåpentlig en
stund på den kontakt vi har skaffet
oss gjennom samværet i Middel-
thunsgt.
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Påsketur i nord med folk fra NVE
Tekst Dag Roti. Foto Dan Lundquist

Innledning:
Månen ga oss en sen påske i 1976.

Dette betydde lange dager nordpå
som igjen betydde at vi burde dra
nordover denne påsken. Planleggin-
gen var ikke særlig grundig bortsett
fra at vi var fast bestemt på å dra og
at vi ville i alle fall innom Sareks na-
sjonalpark som vel er Nord-Europas
største og flotteste.

Noen startet allerede fredag den 2.4
fra Oslo, mens andre startet en uke
senere. Andre pulje tok da med seg
proviant til første pulje. Treffpunkt
var satt til Vietas den 11.4 om mor-
genen.

Ruta: Sarten var i Katerat som er
stasjon på jernbanen mellom Narvik
og Kiruna. Deretter hadde vi to dags-
marsjer i norske fjell rett sørover, og
så svingte vi østover mot Kebnekaise-
massivet. Dagstur på Kobnekaise. Vi-
dere sørvestover i stora sjøfallets na-
sjonalpark fram til Ritsem ved Akka-
jaure. Over Akkajaure rett sør og en
sving mellom Akkamassivet og Ki-
surimassivet og østover mot Vietas.
Deretter kom to dagsmarsjer sørover
fram til Skarja som ligger midt i hjer-
tet av Sareks nasjonalpark. Dagstur 


opp i Sarekmassivet og inn i Padjo-
lanta nasjonalpark gjennom Alkavag-
ge. Deretter to dagsmarsjer ut av Sve-
rige og fram til Sulitjelma. Dette var
totalt 14 dagsmarsjer, en strekning i
overkant av 40 mil.

Overnattinger: Ved valg av hus-
være ble det raskt et lite motsetnings-
forhold. Luksusdyra var i flertall så
vi valgte hytter der det var mulig. Vi
hadde to netter i Narvik turistfor-
enings hytter der den ene, Gautelistua

Sol, snø og fjell pluss Bjørn og Eivind.

var bekostet av NVE i forbindelse
med Skjomenanleggene. Den gamle
ble neddemt. Den nye var veldig
praktisk og flott. Den Svenske turist-
forening har et veldig godt utbygd
hyttenett. Disse hyttene var uten pro-
viant, men ved og parafin var fraktet
inn. Hyttene var store, men ikke sær-
lig høy standard. Noen av hyttene
hadde vakter, bl.a. var en meget søt
svensk dame vakt på Singisstugan like
ved Kebnekaise.

I  Ritsem, der Vattenfall bygger et
stort kraftverk (600 anleggsarbeidere)
kom vi frem kl. 20.30 om kvelden
etter å ha tilbakelagt 5,5 mil den
dagen. Trette og slitne var vi, men da
vi ble invitert ut på kjøkkenet til kok-
kene og ble oppvartet med smørgåsar
og pannekaker ble dette selvsagt nok-
så snart glemt. Om ikke dette var
nok, så fikk vi også disponere en hel
anleggsbrakke til overnatting. Mange
hjertelige tanker ble sendt til Vatten-
fall før vi sovnet den natten.

Etter dette hadde vi to overnattin-
ger i samegammer. Den ene heter
Kisuriskåtan. Kåtan blir spesielt hus-
ket for de to rypene som satt på taket
hele natten og ødela søvnen vår. Dis-
se gammene står ulåst og tjener som
sommerboliger for samene. De består
av trestokker innvendig og torv uten-
på. De gammene som vi var i var vel-
dig luftige. Det lå ved der, men for-
søk på fyring førte bare til masse vann
som dryppet fra taket. Samenes krav
til standard var i minste laget for oss,
men det var artig å oppleve.  I  Vietas
hadde Vattenfall vært før oss og bygd
et flott hotell til oss. Det var leid ut
til en hyggelig dame som hadde vel-
dig god peiling på mat. Etter Vietas
kom luksusdyra i mindretall og tre
netter i telt og dårlig gamme fulgte.
Gammen i Skarja ble brukt av fire
om natten og syv til middag og fro-
kost. Dette var trangt. Deretter var
det to netter i Domenverkets hytter
innenfor Padjelantas nasjonalpark.
Dette var meget godt utstyrte hytter.
Propankjøkken og oppvarming. De
minnet om store campinghytter. Til
slutt var det overnatting på Fauske
hotell uten kommentar for øvrig.

Kosthold: Kostholdet var så som så
når det gjaldt smak, men masse kalo-
rier pr. vektenhet. Vi ble aldri virke-
lig mette (bortsett fra Vietas), men
flere gikk opp i vekt. Menyen var
slik:
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Hotellet vårt i Sarek, Skarjakåtan.

Mikkajekna, en bre i Sarek.

rundt oss hele tiden, alltid noe nytt
å se. Et stort ras hadde gått et par
dager før vi passerte. Isblokker på
flere tonn hadde veltet ned fra fjellet.
Ingen spøk å bli tatt av ras nordpå
i 1976. Denne dagen hadde vi en ned-
kjøring på ca. 8 km der vi bare kunne
stå på.

Etter Vietas hadde vi en tur som
var ganske spennende. For å utnytte
en godværsdag la vi turen opp gjen-
nom Aparmassivet. Nesten alpeland-
skap. Turen gikk opp en bre. Det var
veldig bratt ned på andre siden, og
konferanse med kart viste at to koter
var borte. Eivind laget trinn ned en
smal renne, deretter ble nedstigning
foretatt. Steinsprang og forfrysninger
til tross, vi kom ned renna, og langt
om lenge kom vi til Skarja.

Turen inn i Sarekmassivet var også
helt topp. Vi gikk opp en bre, Mikka-
jekna, i litt dårlig vær. Tåke, men
noen ganger slo solen igjennom. På
toppen av breen forsvant tåken helt
plutselig og en fjellverden uten like
sto plutselig foran og bak oss. Der
kunne vi stå og se dagsturer som vi
hadde gjort en uke i forveien. Vi føl-
te at vi kjente denne fjellheimen nå.
Den lange nedkjøringen tilbake til
Skarja hadde vi heller ingenting imot.

Videre gikk turen over Tuoddar,
Staloluokta, Staddajokk og Sårjås-
jaure ned til Sulitjelma. De siste to
dagene, 1. og 2. påskedag, brukte vi
4-5 timer hver dag for å gå 10 km.
Kuling, snødrev, 10-12 m sikt og en
halv meter nysnø på vannskillet nord
for Sulitjelmamassivet ble en virkelig
utfordring for orienteringsferdigheten
hos gruppen. Ved flere tilfeller ble
muligheten for at vi skulle grave oss
ned diskutert og proviantforrådet ble
inspisert og delt opp i sulterasjoner.
Men til slutt var vi dog i Sulitjelma
etter to spennende dager sammen
med de hvite naturkreftene.

Alle var enige i at det hadde vært
en fin tur.

Or barnemunn.
Du mor, er det rett å seia at me

vatnar blomane når me gjev dei vatn?
spurde vesle Anne.

Ja, det er det, men kvifor spør du
om det?

Jau, for då skal eg mjølka katten.

Difor.
Er ikkje dette vatnet isande kaldt?

— Jau. Eg hadde aldri gått uti heller,
var det ikkje for at eg ikkje har lov av
far.

Frokost — B.D. Evensens enestå-
ende frokostblanding, lett og luftig.
Te. Småraster (ca. hver 11/2 time)
Maryland Cookies eller knekkebrød.
Geitost. Vann. Kokosmasse. Lunsj —
ca. 1/2 1. søt havrevelling, knekkebrød,
Maryland Cookies. Middag. — Fryse-
tørket konsentrert næring. Velsmak-
ende. Neste gang vil vi trolig ha med
noe «vommfyll» som ris og makaroni
for å få følelsen av å være mett.

Vær og føre: Turen var preget av
motvind, men flott vær med masse
sol når vi trengte det som mest. Vi
hadde medvind en dag, men da var
den til gjengjeld så sterk at vi ble feid
overende flere ganger. Føret varierte
også veldig. Fra råtten snø til is —
fra puddersnø til sørpeføre. Stort sett
kan vi si at halvparten av turen fore-

gikk i sol med glitrende snø, og halv-
parten i de mer ubestemmelige grå
værtyper.

Spesielle turer: Alle de forskjellige
dagsturene inneholdt forskjellige opp-
levelser av seg selv, de andre og natur
for øvrig, som gjorde turene minne-
verdige. Noen turer skilte seg likevel
klart ut. Turen opp på Kebnekaise's
spisse topp, uten en sky på himmelen,
med lette sekker, voldsom utsikt, hvit-
kalkede fjellvegger, forrevne rygger
og 1400 m nedover i 15 cm pudder-
snø var vidunderlig.

Turen dagen etterpå mellom Singis
og Ritsem i nesten enda bedre vær
var også topp. Kjempeføre. Turen
gikk på tvers av dalførene og førte
oss opp og ned mellom 500 m og
1400 m.o.h. Fjellformasjonene skiftet
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Gryttiaden 1976
I mildt godt påskevær ble årets Gryt-

tiade arrangert 4. april i skytebaneom-
rådet i Isfjordmarka.

Hvis driftspersonalet ved Aura-ver-
kene ikke overtar arrangementet av den-
ne tradisjonelle «Skispelen», må en vel
regne med at Gryttiadearrangementene
med dette er gått over i historien.

Selv om arbeidsstokken ved Grytten-
anlegget er ganske beskjeden for tiden, så
var det ca. 80 deltagere i år også. Del-
tagelse fra mange arbeidstakere som
hadde sluttet i anleggets tjeneste, viser
at dette bedriftsrennet etter hvert har
blitt meget populært. — Uten å skuffe
noen, må en vel si at pensjonisten John
Nyland (66 år) som kom helt fra Lesja
for å delta er den som, både i år og tid-
ligere, har vært med og vist hvor stor
betydning slike renn og sammenkomster
har. Denne fjellets sønn som nå er gått
over i pensjonistenes rekker, etter en
liten mannsalders tjeneste i etaten, er
fortsatt sprek og sjelden rask og god i
langrennssporet. Han deltar fortsatt i
forskjellige fjell- og turrenn, og ville

Unge damer på startstreken: Berit Fred-
riksen, Sissel Olsen, Margit Ingrid Rogn-
skog.

Gode rekrutter: Geir Gomo, Yngve Go-
mo, Arve Bjerkeli, Una Aas, Jøran
Grøvdal.

Tidtakersjef A. Hansen sender Tommy
Bjerkeli avgårde, mens Ingar Skatvoll
venter på tur.
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Fra tidtakerbordet: S. Sjåvåg, A. Gjer-
- van, T. Talgø og A. Hansen.

utvilsomt vise enda flere unggutter ryg-
gen hvis han har gått over til glassfiber-
underlag.

Arets Gryttiade ble for øvrig et 25-års
jubileum for den samme Nyland. I 1951
startet han i Aursjørennet for første
gang, og siden har han vært fast del-
tager i alle anleggsrennene på Aura og
Grytten. Kanskje blir han å finne på
startstreken i nye bedriftsrenn innen
NVE? Han vil være velkommen som
alltid før pensjonisten fra Lesja.

I likhet med tidligere så var det også
i år en god del «idealister» som tok en
felles søndagstur i det fine terrenget og
konkurrerte om idealtid, og løste en
vriden «tippekupong» uten garderinger.

Tidtakerstaben Arvid Hansen, Trygve
Talgø, Sverre Sjåvåg og Nils Waagen
har nå lang erfaring i «gamet» og det
innkom heller ingen klager på tidene
hverken fra mosjonistene eller de aktive.

Før vi avslutter omtalen av Gryt-
tiaden, så må det også nevnes at Grytten-
anleggets ansatte har gjort en fin innsats
i langrennssporet i Skikarusellen på  An-
dalsnes i vinter. Fra Andalsnes Avis sak-
ser vi følgende:

RESULTATER:

Gutter 4 år, 500 m:
1. Geir Gomo 	 11.36

Jenter 5 år, 500 m:
1. Kristin Gyldenskog 	 9.86

Gutter 5 år, 500 m:
Arve Bjerkeli 	 4.73
Rune Sæther 	 6.22
Yngve Gomo 	 6.31
Bjørn Johan Ranvik 	 7.08
Jostein Larsen 	 8.68

Gutter 6 år, 500 m:
Jøran Grøvdal 	 4.26
Bjarne Ingolf Høgestøl 	 5.29
Rolf Ytterli 	 6.33

Jenter 6 år, 500 m:
1. Una Aas 	 5.64

Jenter 7 år, 2,5 km:
I. Kjersti Sæther 	 18.49
2. Britt Elin Gyldenskog 	 28.88

Gutter 7 år, 2,5 km:
1. Tore Franzen 	 20.64

Jenter 8 år, 2,5 km:
Eli Flydal 	 13.98
Britt Helen Larsen 	 18.58
Linda Clee 	 18.97

Gutter 8 år, 2,5 km:
Ingar Skotvoll 	 12.64
Roy Arne Hoem 	 15.54
Tommy Bjerkeli 	 19.95
Bjørn Holen 	 21.48

Jenter 9 år, 2,5 km:
1. Gunn Ranvik 	 12.03

Gutter 9 år, 2,5 km:
Odd Svendsen 	 13.88
Kjell Ove Fredriksen 	 13.93
Stig Roar Toven 	 17.37
Svein Ytterli 	 18.10
Svein Birger Holen 	 19.53

Jenter 10 år, 2,5 km:
1. Hanne Bersås 	 18.19

Gutter 10 år, 2,5 km:
Kjell Ove Bjerkeli 	 13.59
Rune Toven 	 15.03
Per Aas 	 16.13

Jenter 11 år, 2,5 km:
1. Hilde Guttormsen 	 13.47
2 Britt Svendsen 	 15.29

Gutter 11 år, 2,5 km:
Arne Sæther 	 14.33
Kai Ytterli 	 16.73

RESU LTATER IDEALTID

Helga Bersås 	
Edvin Botten 	
Kirsten Fredriksen 	
Målfrid Kvamme 	 


Gutter 12 år, 2,5 km:
1. Hans Petter Ranvik 	 9.60

Jenter 13 år, 5 km:
1. Margit Svendsen 	 31.01

Gutter 13 år, 5 km:
1. Lars Edvard Høgestøl 	 27.57

Gutter 14 år, 5 km:
1. Kjell Bersås 	 22.72

Jenter 15 år, 5 km:
Wenche Toven 	 22.35
Berit Fredriksen 	 29.21

Damer over 17 år, 5 km:
Gunn Unhjem 	 22.98
Ann Karin Grøvdal 	 27.27

Herrer, 18-34 år, 10 km:
David Grøvdal 	 39.08
Leif Helge Bjerkeli 	 41.24
Tore Gomo 	 41.51
Ove Unhjem 	 42.92
Ove Østigård 	 45.25
Petter Tjelle 	 45.25

Herrer 35-42 år, 10 km:
Eivind Toven 	 43.04
Per Ytterli 	 44.93
Herbjørn Fredriksen 	 46.13

Herrer 42-50 år, 10 km:
Ivar E. Skotvoll 	 44.91
Hans Ranvik 	 49.71

Herrer over 50 år, 10 km:
Leif Bjerkeli 	 41.26
Hallvard Furu 	 42.43
Hans Venge 	 47.95
John Nyland 	 48.13
Torleiv Høgestøl 	 50.47

Anvendt Straffetillegg  For anvendt For spørs- Totaltid måltid

39.49 ± 0.21 ± 1.00 ± 1.21
40.59 + 0,96 + 1.50 + 2.46
37.47 ± 2.16 ± 1.75 ± 3.91
37.29 ± 2.34 ± 1.75 ± 4.09

Sk.
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Byggevirksomhet ved SK i Bjerkvik

I. Arbeidet er kommet godt igang, og da arbeidet ble avsluttet til påske, var tilflukts-
rommet støpt ferdig og forskaling til grunnmur for lageret var påbegynt.

Brygg ditt eget
<svette-vann»!

Når kroppen svetter sterkt, trenger vi
væsketilførsel for å vedlikeholde organis-
mens arbeidsevne. Har man svettet ut
2 prosent av sin kroppsvekt, har man
mistet 20 prosent av arbeidsevnen. Og
har man svettet ut 4 prosent av kropps-
vekten, så synker arbeidsevnen med hele
50 prosent.

De fleste som driver idrett, har lite
kjennskap til hvor stort væsketap de har.
En fotballspiller kan lett svette ca. tre
liter i løpet av en kamp.

Professor Jan Karlsson ved Gymna-
stik- och Idrottshögskolan (GIH) i Sve-
rige har kommet fram til det han mener
er den ideelle drikk for å gjenvinne
væskebalansen i kroppen raskest mulig
under og etter store fysiske anstrengelser.
Oppskriften ser slik ut:
1 liter vann, 25 gram sukker og to gram
salt.

Denne drikken, som altså inneholder
2,5 prosent kullhydrater, forlater magp-
sekken innen 20 minutter; den behøver
ikke å spes ut med magesafter for å slip-
pe ut i tarmen der oppsugningen skjer.

Professor Karlsson anbefaler at man
drikker et par desiliter av denne drikken
like før trening eller annen hard inn-
sats, og så et par desiliter hvert kvarter,
dersom det er muligheter for det.

øker man konsentrasjonen av sukker,
slik mange gjør i den tro at det skal
være mer effektivt, blir drikken liggende
lenger i magesekken, og da får kroppen
ikke den samme raske nytte av den.
Kroppen fortsetter å være tørst, til tross
for at man har drukket.

Vanlig vann blir ikke liggende i mage-
sekken, men det inneholder hverken salt
eller sukker som trenges til blodet når
man svetter sterkt.

Erstatning av kroppens væsketap er
meget viktig også for almen trivsel og
velbefinnende. Generelt kan man si at
mange mennesker vil ha godt av å drik-
ke mere vann enn de gjør.

Allan Aarflot

Her er Eivind Bakkebø igang med å rengjøre og smøre forskalingsplatter.

Politikar-krav.
Churchill vart ein gong spurd kva

gjevnad ein politikar fyrst og fremst bør
ha. Den gamle statsmannen svara utan
å blunka:

— Han må kunna seia kva som vil
henda i morgon, neste månaden og neste
år, — og han må kunna svara på kvifor
det ikkje hende.

Arbeidskar.
På arbeidsplassen vart det prata om

sjukdomar som kunne ta både liv og
helse frå folk. Gamle Knut murmeister
som var kjend som ein arbeidsglad kar,
la seg ikkje bort i praten før ein i laget
spurde:

— Kva ville du gjera om du fekk vita
at du berre hadde att to dagar å leva?

Knut tenkte eit grann før han svara:
En pust i bakken hører med. Fra venstre Hjaltnar Pedersen, Idar Karlsen, hoved- —Å,  du veit, hadde eg mykje å gjera,

tillitsmann for Bjerkvik-området Leif-Arne Hansen og Helge Johnsen. trur eg knapt eg ville lika det noko sers.
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Ekstraordinære snøforhold i Glomfjord
Ekstraordinære snøforhold har det vært
i Nord-Norge i år. Så også i Glomfjord.
Fra Glomf jord kraftverk meldes det om
snødybder på over 1,5 m i lavlandet og
bortimot det dobbelte i f jellet. Tempera-
turforholdene har gjort at de bratte f jell-
sidene har vært dekket av store ismasser.
Det har gått en rekke større og mindre
ras på adkomstveien til kraftverket. Et
større is- og snøras i mars blokkerte veien
fullstendig. Til alt hell hadde en ti-aktor
som ryddet bort et ras som gikk noen
timer tidligere kommet i sikkerhet inne i
tunnelen da ismassene kom. Dersom
trykksverten yter nærbildet av ismassene
rettferdighet, vil en se at det ikke er
småting det dreier seg om. Da ismassene
skulle foreviges løsnet et nytt ras på bak-
siden av kraftstasjonen og det lyktes
driftsbestyrer Thorleif Jensen å få eks-
ponert begivenhet på filmrullen.

å
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I nr. 2 av Fosskallen har det kome
inn eit feil stykke på side 20 under:
Ulikt syn på NVE's organisasjon.

Jamsides Landsorganisasjonen sitt
syn skulle ha kome inn det SamkjØr-
ingen sende ut. Det er det stikk mot-
sette av LO sitt syn og desse to skulle
stå saman under denne overskrifta.

S.N.

Her kjen2 det.

Vi viser til Deres ovennevnte brev
samt til NVE's uttalelse av 3. oktober
1975.

Samkjøringen tok i sin uttalelse av 29.
september 1975 om Elektrisitetsforsynin-
gens organisasjon i Norge også stand-
punkt til spørsmålet om NVE's organi-
sasjon, idet NVE's hovedstyre i reali-
teten hadde tatt standpunkt til dette
spørsmål i sin innstilling av mai 1975.

Den foreliggende uttalelse av 3. okto-

ber 1975 inneholder bare synspunkter
som var kjent ved vår behandling av
saken. Vi fastholder derfor det stand-
punkt som er referert i vår uttalelse av
29. september 1975, og har med inte-
resse notert at to av NVE's tre fag-
direktorater har inntatt samme stand-
punkt. I vår uttalelse av 29. september
1975 er vårt standpunkt til NVE's or-
ganisasjon sammenfattet slik:

Statskraftverkene bør etter Samkjør-
ingens mening skilles ut fra NVE, og få
et eget styre med ansvar for alle sider
av Statskraftverkenes virksomhet. Stats-
kraftverkene vil dermed bedre kunne ut-
føre de aktuelle oppgaver innenfor ut-
bygging og drift av kraftforsyningsan-
legg, og det vil bli et klart skille mellom
Statens direkte engasjement innen kraft-
forsyningen og Statens konsesjonsgiven-
de og kontrollerende virksomhet.

SAMKJØRINGEN
av kraftverkene i Norge

NVE's PERSONALE
Endringer i mars og april 1976

Nytilsatte:




Avansement, opprykk




Bertelsen, Geir Avd.ingeniør Ulla-Førre-anl. Selstad, Ragnar Montasjeleder Glomfjord kraftv.
Brandshaug, Morten Ingeniør VH Torbjørnsen, Torvald Kontorf ullm. AAA
Eriksen, Hans Jørge Ingeniør Ulla-Førre-anl. Wold, Bjørn Statshydr. I VHB
Frøyland, Irma Betjent EA





Gjersvik, Tor A. Avd.ingeniør ET 4 Fratredelse med pensjon:




Hauge, Ragnhild Betjent VA Giskerud, MartinDamformann Hakavik Kraf tverk
Henriksen, Per I. Ingeniør SB





Johansen, Harald Maskinm.ass. Ranaverkene Fratredelse, annen:




Krukhaug, Ole Oppsynsmann SK-Melhus Areklett, Ivar Førstesekr. AP
Lee, Lars Eddy Avd.ingeniør EEP Bølviken, Lars Fagarbeider Noreverkene
Lium, Arne Ingeniør VHB Dyrdahl, Berit Kontorass. ET 1
Nyhagen, Steinar Fagarbeider Ledn.omr. 4 Hove, Reidun Kontorass. AAA
Rånes, Oddmund Avd.ingeniør EKS Martinsen, Frank Maskinm.ass. Ranaverkene
Skogvang, Aksel Avd.ingeniør SBA Mikkelsgaard, Reidun Kontorass. SA
Underhaug, Finn Avd.ingeniør Ulla-Førre-anl. Neergaard, Magnhild Angasjement SA





Nilsen, Per E. Avd.ingeniør ESS
Avansement og opprykk:




Stende, Frode Ingeniør SB
Bygdås, Arild Maskinm.ass. Ranaverkene Stene, Birger Avd.ingeniør SDF
Eikre, Lars Overingeniør Eidfjordanl. Syvertsen, Arild Overingeniør SPV
Lundquist, Dan Statshydr. V Sølverud, 01av Overingeniør SPK
Pettersson, Lars E. Statshydr. V Sørensen, Birger Maskinm.ass. Ranaverkene

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo


