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Forsidebildet viser frontpartiet
av en tunnelboremaskin maken
til den som om ikke lenge tar til
med fullprofilboring ved Ulla-
Førre. Se side 4.

Spøker det for
anleggsstart?
Det kan være naturlig å sammenligne erfarne anleggsfolk med et
godt sammensveiset mannskap ombord i en båt. Det føles trygt å
kjenne sine sidemenns styrke — og svakheter; det faller rolig
harmoni over virksomheten og arbeidet går glatt fra hånden. Med
andre ord en fordelaktig situasjon for alle — arbeidstager og
arbeidsgiver.

Disse fortrinn har preget vår anleggsvirksomhet i mange år,
men nå begynner det å spøke.

Vi tenker på det brev ansatte ved anleggene i Eidfjord nylig har
sendt, der Stortinget blir bedt om at utbyggingen av Kobbelv
Nordland må komme i gang så snart som mulig. Ved Eidfjord-
anleggene er man i dag inne i en vanskelig sysselsettingsperiode.
Dersom man ikke får nye utbyggingsoppgaver, vil det bli inn-
skrenkninger på arbeidsplassen, heter det i brevet.

Det vises til Alta-utbyggingen som skal settes bort i entreprise,
og at NVE skal bygge ut Kobbelv i egen regi. Derfor henstilles det
til myndighetene å konsesjonsbehandle Kobbelv-utbyggingen så
snart som mulig, slik at utbyggingen kan starte i år.

Men, er det så realistisk å regne med noen anleggsstart i Kobb-
elv med det første?

Vi må naturligvis håpe, men tiden går fort, og vi befinner oss
allerede et godt stykke inne i det antatte startår. Situasjonen kan
neppe karakteriseres som bare lys.

Skulle det ikke skje, vil det for den enkelte bety store vanskelig-
heter med nytt arbeide. Dersom hele vår mannskapsstyrke går i
oppløsning, mister NVE uerstattelig erfaring og teknisk kunn-
skap.

— Vår styrke i anleggsdriften ligger i omfattende tunnel- og
fjellsprengningsarbeider og store fyllingsdammer, uttalte kraft-
verksdirektør Sig. Aalefjær i et intervju med Fossekallen for en
tid tilbake. — Kobbelv ligger i vår gate, sa han.

Vi er som et sammenspleiset skipsmannskap.
Måtte det derfor ligge slagkraft i brevet fra våre slagkraftige

anleggsfolk!
Vi ønsker lykke til.
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Kulturminneloven,
Alta og NVE

, ø

— Det ligger ikke noe sensasjonelt i den politiske beslutning

som ble truffet for å etterkomme kulturminneloven i Alta. At

arbeid stanses midlertidig av hensyn til fornminner har skjedd

før, og det vil ganske sikkert også skje i framtiden, skriver

generaldirektør Sigmund Larsen i denne artikkelen. Han

tilføyer imidlertid at i Alta-saken tillegges alt en helt unormal

dimensjon.
Larsen fastslår at den midlertidige omleggingen av an-

leggsdriften ikke vil føre til noen forsinkelse dersom veiarbei-

det kommer i gang for fullt igjen til sommeren.

Regjeringen har bestemt at arbeidet
ved vegen Stilla-Sav'co i Alta skal
legges om. Inntil videre skal det
bare arbeides på den 9 km lange
strekning Stilla-Tverrelva i påvente
av at Tromsø Museum foretar re-
gistrering av eventuelle fornminner
på den 16 km lange strekning
Tverrelva-Sav'co. Denne registre-
ring, som vil ta 2 — 3 uker, skal
foretas så snart snøen er gått. Det
er forutsetningen at vegarbeidet på
strekningen Tverrelva-Sav'co deret-
ter kan ta til igjen.

Det var med bakgrunn i kul-
turminneloven at Regjeringen be-
sluttet å legge om anleggsarbeidet i
Alta.

Lov om kulturminner av 9. juni
1978 trådte i kraft 15. februar
1979. Den verner fornminner fra
oldtiden og middelalder, og dess-
uten samiske fornminner eldre enn
100 år. Kulturminneloven erstatter
Fornminneloven og er strengere
enn denne ved at samiske fornmin-
ner eldre enn 100 år nå er tatt med.

Den har bestemmelser om hvor-
dan en skal gå fram i planleggings-
fasen og i anleggsfasen.

Ved planlegging av et tiltak plik-
ter den ansvarlige leder å undersø-
ke om tiltaket vil virke inn på faste
fornminner. Hvor omfattende un-
dersøkelser som kreves, er skjønns-
messig og beror på forholdene. Un-
dersøkelsen kan foregå ved at pla-
ner for tiltaket sendes vedkommen-
de kulturminnemyndighet (her
Tromsø Museum), som skal gi utta-
lelse innen 3 måneder. Finner ved-
kommende myndighet at tiltaket

berører fornminner på en relevant
måte, kan den kreve ytterligere inn-
til 1 måned for å fastslå på hvilken
måte tiltaket eventuelt kan fremmes
eller foreta det nødvendige for å
undersøke, eventuelt frigjøre, forn-
minnet. Fristene kan forlenges av
departementet.

Den som forbereder et natur-
inngrep har med andre ord en opp-
lysningsplikt. Vedkommende ver-
nemyndighet har plikt til å foreta
eventuelle undersøkelser innen en
bestemt tidsfrist.

Etter at anleggsarbeidet er kom-
met i gang, plikter den ansvarlige
straks å sende melding til vedkom-
mende myndighet dersom det viser
seg at arbeidet kan virke inn på fast
fornminne. Arbeidet skal stanses i
den utstrekning det berører forn-
minnet. Vedkommende myndighet
avgjør snarest, og senest innen 3
uker, om arbeidet kan fortsette og
vilkårene for det. Det er følgelig i
anleggsfasen ikke foreskrevet un-
dersøkelser etter fornminnemulig-
heter på samme måte som i plan-
leggingsfasen. Det loven her be-
skytter, er konkrete fornminner
som viser seg eller som blir kjent
under arbeidets gang.

Dersom et område ikke er un-
dersøkt og registrert før et anleggs-
arbeid tar til, oppstår spørsmålet
om igangværende arbeid skal eller
kan stanses, uten at det er oppdaget
konkrete tegn eller foreligger kon-
krete opplysninger om fornminner
på anleggsområdet. Mye kan tale
for at det også da må foreligge noe
konkret og stedfestet som grunnlag 


for å påby arbeidet stanset. Hvor
mye som må foreligge blir en vur-
deringssak.

Jeg skal ikke trette med detaljer
om anleggsvegen i Alta i planleg-
gingsfasen. Etter min vurdering
oppfylte Statskraftverkene fullt ut
sin opplysningsplikt overfor Trom-
sø Museum. I 1979 fikk museet
bevilget de penger det ba om til en
forundersøkelse av bl.a. samisk et-
nografi og arkeologi. I januar 1980
fikk museet tilsendt kartmateriale
hvor vegtrasen var tegnet inn, og
det fikk i tide bevilget penger for
registrering av fornminner i mar-
ken sommeren eller høsten samme
år. Museet oversatt fristene etter
kulturminneloven og søkte ikke de-
partementet om fristforlengelse.
Statskraftverkene ble heller ikke
bedt om å vente med anleggsstart.
Konsekvensen av det må bli at
Statskraftverkene hadde full lovlig
rett til å starte veiarbeidet ved siste
nyårsskifte.

Det som siden skjedde er trolig
kjent for de fleste. Vegarbeidet tok
til den 14. januar i år uten at det
var foretatt registrering av even-
tuelle fornminner. Først den 19.
februar 'anbefalte Tromsø Museum
i brev til Miljøverndepartementet at
arbeidet ble stanset.

Regjeringen ble så koblet inn og
måtte vurdere situasjonen bl.a. ut
fra museets anførsler. Resultatet ble
den politiske beslutning jeg har re-
ferert innledningsvis. Det ligger Iik-
ke noe sensasjonelt i dette. At et
arbeid stanses midlertidig av hen-
syn til fornminner har skjedd før,
og det vil ganske sikkert også skje i
framtiden. Men i Alta-saken tilleg-
ges alt en helt unormal dimensjon.

Hvis vi kommer i gang igjen
med vegarbeidet for fullt til som-
meren, vil den midlertidige omleg-
ging av anleggsdriften ikke føre til
noen forsinkelse av Alta kraftverk.
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Fullprofilboring ved Ulla-Førre
Amerikansk kjempe på 110 tonn med norske
aner skal bore 9 km tunnel i hard gneis

NVE forbereder pio-
nerprosjekt i tunnel-
boring i Stølsdalen på
Ulla-Førre anlegget. I
framtida ventes en be-
tydelig andel av vår
tunneldrift som full-
profilboring. Ved
Svartisverkene hele
170 av 200 km tunnel,
skriver overingenlør
Per Bang Rolfsen,
SBA, i sin artikkel om
disse epokegjørende
kjempemaskiner.

Fig. 1. Omtrent slik blir «Stølsdalsgubben» på 110 — 120 tonn seende ut — sett skrått
bakfra. Frontpartiet går fram av forsidebildet. Diameteren er 3,5 m og lengden ca. 15
m. Bak seg vil den trekke et drøyt 100 m langt bakriggsystem, som inneholder
transportbånd for vaggfylling, trafoer, hydraulpakker, luftrenseanlegg, kompressor,
kranarrangement etc., etc. Vi håper den vil bore 2,5 — 3,5 m i timen når den er i humer.

«Thi mens vi synge muntre i klynge,
sprenger vi berget i lufta med
krutt.. »,  skrev Wergeland i sin
steinbrytervise. — Og slik har vi gjort
det stort sett hele tiden siden da.
Sprengt ut kanaler, kraftstasjoner,
steinbrudd og tunneler ved hjelp av
borehull og sprengstoff.

Teknikken har forbedret seg hele
tiden. Spesielt er det forbedringer i 


boreteknikken som har utviklet fjell-
sprengningsmetodene. Ja, rett skal væ-
re rett, — siden vi begynte med å
nevne kruttet, — iler vi med å erkjen-
ne at også sprengstoffene har utviklet
seg en god del. Men det er nå likevel
boreteknikken og utviklingen av den
som har ført til de helt store forand-
ringer. Fra grytesprengingsteknikken i
håndboringens dager fram til dagens

En TBM, eller tunnelboremaskin virker, kort fortalt, slik: Maskinen spenner seg selv fast ved hjelp av sine «gripper
shoes» i fjellveggen. Samtidig som det på figurene under avmerkede røde borhodet roterer presses det med stor kraft mot
fjellstuffen. På borhodet er det montert roterende kuttere (rullemeisler) som skjærer og bryter fjellet løs etter sirkler
med ca. 7 cm avstand. Etter 1,2 m boring må maskinen skifte tak.

Fig. 2. Maskinen ved slutten av en bore- Fig. 3. «Gripper shoes» er nå trukket Fig. 4. Start på en ny 1,2 m syklus.
syklus på 1,2 m like før takskifte foretas. fram til ny fastspenning.
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Fig. 5. «Disc-cutter» eller rullemeisel som den norske betegnelsen lyder. Ytterst har den
en utskiftbar hardmetallring. Lagrene på rullemeislene har vært en begrensende faktor
for boring i hardt fjell.

Fig. 6. Rullemeiselen virker på den måten at eggen blir presset med stor kraft (20 tonn
pr. kutter) mot fjellveggen samtidig som den ruller fremover. Fjellet under kuttereggen
knuses og flate, litt langstrakte biter mellom kuttersporene spretter los. Det losborede
fjellet fanges opp av faste skovler som er plassert ute i periferien av det roterende
kutterhodet. Deretter tommes massen ut på transportbåndet, som bringer den videre
bakover.

tette hullspekkede boremønstre. Vi
har stadig boret flere hull og grovere
hull fordi boringen har blitt effektivi-
sert og økonomisert. Det siste og ende-
lige spranget i denne utviklingskjeden
når det gjelder tunneldriving, er for-
lengst tatt: — Nemlig å bore ut hele
tunnelen i ett hull og ferdig med det!

Allerede i 1881 ble det laget en
dampdrevet fullprofilmaskin som for-
søkte å bore tunnel under den engel-
ske kanal. Men fart i utviklingen ble
det først i 1952 da James S. Robbins
bygde sin første fullprofilmaskin. Det
er etterhvert kommet til flere andre
fabrikat av fullprofilmaskiner slik at
konkurransen nå er betydelig. Til å
begynne med var metoden bare kon-
kurransedyktig når rystelser fra fjell-
sprengingen skapte problemer slik at
det måtte legges restriksjoner på de
vanlige metodene. Metoden var også
begrenset til løsere bergarter. Men i de
senere år har materialkvalitet og større
lagerareal på kutterne åpnet mulighet
for bruk av større trykkraft pr. kutter.

Denne utviklingen er akkurat nå
iferd med å rydde av veien de siste
barrierer for fullprofilteknikken i våre
harde bergarter. Det er samtidig også
en klar utvikling i retning av at større
tunnelprofiler blir lønns'omme å bore.
Når det gjelder vanntunneler har dess-
uten full profilteknikken fordel av at
tunnelene kan gjøres mindre p.g.a.
glattere innvendig overflate og dermed
mindre falltap.

Vi kan derfor vente oss en rivende
utvikling på våre kommende anlegg
når det gjelder fullprofllboring av tun-
neler. — Ved Svartisanleggene, hvor
det er nokså mye fylitt- og glimmer-
skiferbergarter, foreligger det progno-
ser som sier at hele 170 av 200 km
samlet tunnellengde er lønnsom for
fullprofilboring. Dersom Statskraftver-
kene også i framtida skal drive en
betydelig del av sitt anleggsarbeide i
egen regi, må man altså over på fullp-
roffiboring i egen regi. — Dette er
bakgrunnen for at NVE nå satser på
fu Ilprofilboring av en ca. 9 km lang
tun nei i Stølsdalen innerst i Jøsenfjor-
den ui Ulla-Førre anlegget.

Bergartene i Stølsdalen gir ikke
umiddelbart inntrykk av å være særlig
vennligsinnet for boring, — tvert i
mot, — de fleste som ferdes i terrenget
hvor tunnelen skal gå, vil nok helle til
den oppfatning at her er det tøfft fjell
og best å holde seg til gamle og vel-
prøvde metoder. Dessuten har de fle-
ste i frisk erindring NVE's nylig av-
sluttede eksperiment ved Floskefonn
på Eidflordanlegget. Der prøvde vi oss 


med fullprofilboring for første gang i
en tunnel, riktignok ikke i egen regi,
men likevel som et forsøksprosjekt for
NVE. Det begynte dårlig, den første
maskinen brøt sammen og tunnelen
måtte drives med vanlig sprengnings-
metode gjennom den første og hardes-
te delen inntil ny tunnelboremaskin
kunne overta og fullføre den siste de-
len av tunnelen, som bestod av løsere
bergarter enn den første. Selv om det
er stor dissens om hvor mye av pro-
blemene ved Floskefonn som hadde
med bergarten å gjøre, er det likevel

naturlig at man er skeptisk til et nytt
prosjekt igjen dersom det er noe tvil-
somt. Imidlertid sier det seg sjøl at
dersom man vil være med på en ut-
vikling mens den ennå er igang, så
innebærer det naturligvis at man til en
viss grad må være villig til å operere
med større usikkerheter enn tilfellet er
for gamle og velprøvede metoder.

Institutt for anleggsdrift og Geolo-
gisk institutt ved NTH, har utviklet en
prognosemodell for forhåndsbestem-
melse av borbarhet med fullprofllme-
toden. Sentrale personer i dette samar-
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Planlegging i Kenya
NVE med i rådgivende gruppe

Kenya er et av hovedsamarbeidslandene i norsk utviklingshjelp.
Mye av innsatsen de siste årene har vært i den nedbørfattige
landsdelen Turkana i nordvest ved grensen mot Uganda og
Sudan. De største prosjektene hittil er veibygging og fiskeanlegget
ved Lake Turkana (Rudolfsjøen).

Norske konsulentfirmaer har vurdert
vannkraftressursene i elva Turkwel.
Med en dam og tunnel i Turkwel
Gorge (gorge = juv, trang dal) utnyt-
tes 360 m fallhøyde, og det er beregnet
å produsere 580 GWh/år.

Turkwel Gorge antas å være et av
de økonomisk gunstigste alternative-
ne for å dekke økningen i Kenyas
elektrisitetsforbruk. Imidlertid har
NORAD sagt klart fra til de kenyan-
ske myndigheter at Norge ikke kan gi
bistand uten at prosjektet inngår i en
overordnet plan for hele området. Ke-
nya er enig i dette og vil lage «Turk-
wel River Basin Development Plan».

Stammefolket (Pokot) i området er
kvegnomader. Man er inne i en ond
sirkel med overbelastning av beitene
og dermed erosjon. Rent teknisk ville
dette medføre at magasinet etter hvert
fylles med løsmasser. Det er derfor
viktig å vurdere hva som kan gjøres
for å holde på jorda i nedbørfeltet.

Men det aller viktigste problemet er
sosialt. For Pokotene er det tradisjonel-
le næringsgrunnlaget så begrenset at
det er naturlig med store svingninger i
folketall og mye nød. Ønskes mer
stabile forhold, må enten folketallet
begrenses eller næringsgrunnlaget ut-
vides, og begge deler er betydelige 


sosiale endringer. Når det gjelder nytt
næringsgrunnlag, tenkes først og
fremst på jordbruk med kunstig van-
ning langs elva nedstrøms kraftsta-
sjonen.

Kenya er i forhandlinger med et
konsulentfirma om denne område-
planleggingen. Konsulentens arbeide
skal løpende vurderes av en rådgiven-
de gruppe hvor NORAD er invitert til
å ha en representant. NORAD har
igjen, i henhold til hovedavtale av
13.3.80 (se nr. 9/80), bedt NVE om å
representere seg i denne gruppen med
en person som har erfaring i general-
planarbeide.

I oppdraget til konsulenten («Terms
of Reference») er det sagt at det må
lages informasjonsmateriale beregnet
på lokalbefolkningen, som har sin
egen kultur dg sitt eget språk.

beidet er Odd Johannessen og O.T.
Blindheim. Prognosemodellen bygger
på fjellindeksene DRI (borsynkindeks)
og BWI (borslitasjeindeks) som begge
bestemmes ved laboratorietesting av
bergarten. I tillegg til dette er også
lagdelingens natur eller «sprekkinten-
siteten» et viktig parameter. I tillegg
bygger man også på vanlige ingeniør-
geologiske studier for å kartlegge so-
ner med fjellproblemer bl.a.

Prognoseteknikken har vært sjekket
mot resultater fra en rekke ferdigbore-
de prosjekter. Den har også etterhvert
vuhnet en viss oppmerksomhet inter-
nasjonalt. Men siden fullprofilboring i
hardt fjell er midt inne i en utviklings-
periode må man også regne med at
prognoseteknikkene er på utviklingsta-
diet. NVE har imidlertid engasjert
NTH for å vurdere Støldalsprosjektet
m.h.t. mulig lønnsomhet for fullprofil-
boring. — Prognosen gikk ut på at 


fullprofilboring var lønnsomt. Fjellin-
deksene DRI og BWI viste altså at
fjellet i Stølsdalen var lettere og mer
økonomisk å bore enn det kunne se ut
til.

På grunnlag av dette, og vel vitende
om den interesse som leverandører av
fullprofilutstyr naturlig nok viser for
NVE's framtidige potensiale på dette
området, inviterte man til et samar-
beidsprosjekt med leverandørene. Av-
talen som ble inngått omfatter risiko-
deling i form av garantiavtaler for
borsynk, borekostnader, tilgjengelig-
het, retur i forbindelse med eventuelt
sammenbrudd i boringen og retur et-
ter ferdig boring. Basis for borsynk-
og borekostnadsgarantier er NTH's in-
dekser. Prosjektet forutsetter en konti-
nuerlig oppfølging fra NTH's side og
vil derfor også bli et verdifullt forsk-
ningsprosjekt i forbindelse med prog-
nosemodellen for fullprofilboring.

Valget av fullprofilmaskin til Støls-
dal falt tilslutt på The Robbins Com-
pany. Virkemåte og hoveddata for
maskinen er vist i forbindelse med
illustrasjonene til artikkelen. Robbins
er som tidligere nevnt ubetinget blant
veteranene i utviklingen av våre da-
gers fullprofilteknikk. Dessuten har
firmaets stifter som er far til nåværen-
de president Richard J. Robbins, nor-
ske foreldre fra Onsrud i nærheten av
Jessheim uten at dette har hatt noe
med maskinvalget å gjøre. Bakriggut-
styret, dvs. transportbåndarrangemen-
tet for fylling av vagger og selve vag-
gene kommer fra en annen veteran i
tunnelbransjen, nemlig Mühlhåuser.

Forberedelsene til å ta imot utstyret
ca lste august går for fullt i Stølsdalen,
og i mai skal ca. 10 mann avgårde til
Seattle for å bli lært opp i bruk og
vedlikehold av maskinen.

Per Bang Rolfsen
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Vassdragsvern
Engasjerte lesere har gjort oss
merksam på et innlegg av
reindriftssjef Ole K. Sara og
Olav Gjærevoll, som sto i Ar-
beiderbladet 12. mars 1 år. Vi
tillater oss å «sakse» dette me-
get interessante innlegg, der
det bl.a. heter at det naturinn-
grep som skjer ved Altautbyg-
gingen er et av de minste som
er blitt foretatt ved kraftutbyg-
ging.

I den meget følelsesbetonte debatt om
Altautbyggingen synes det å ha festet
seg en del misforståelser om inngre-
pets omfang. Artikkelforfatterne håper
at det skal være mulig å nå fram med
en del faktiske opplysninger om dette
og hva som nå er vernet mot kraftut-
bygging på Finnmarksvidda. Vi var
begge medlemmer av Ressursutvalget
for Finnmarksvidda (Gjærevoll for-
mann) som ifølge sitt mandat skulle
foreta en samlet vurdering av alle
vassdrag på vidda i forhold til rein-
beiteinteressene og andre verneinteres-
ser. Utvalget hadde mange represen-
tanter fra den samiske befolkning.

Før utvalget begynte sitt arbeid i
1975 var følgende vassdrag varig ver-
net ved stortingsvedtak i 1973 (ver-
neplan I):

Transfareelva i Alta
Stabburselva i Porsanger
Børselva i Porsanger
Storelva i Lebesby

Dessuten var Masi vernet (St.prp.
nr. 4 1972/73), og videre øvre Anar-
jokka i samband med opprettelse av
nasjonalpark. Det er grunn til å
poengtere at det aldri har vært frem-
met konsesjonssøknad for en regule-
ring som skulle føre til neddemming
av Masi. Etter en samlet vurdering

utgangspunkt i reinbeiteinte-
ressene kom utvalget fram til følg-
ende konklusjon: Tanavassdraget med
samtfige sidevassdrag gis varig vern.
Det samme gjelder Navitelva, vass-
dragene i Kvænangen som er under
planlegging (Badajåkka, Bærbetjåkka
og Baddarjåkka), Storelva i Burfjord
og Skaidivassdraget. Når det gjelder
Alta sa utvalget at «en utbygging etter
minste alternativ (bare selve elva med
magasin i Virdnejarvi) er det minst
skadelige». Utvalget kunne her bl.a. 


støtte seg til vedtak i Kautokeino flytt-
samelag av 10. april 1976. Dette betyr
at Jiesjavrre og Joatkajavrre ikke skul-
le reguleres.

Etter at utvalget avga sin innstilling
i juni 1978 ble det holdt flere hørings-
møter. Fra reindriftssamenes side ble
det på disse gitt uttrykk for tilfredshet
med innstillingen. Det samme skjedde
på Norges Naturvernforbunds råds-
møte i Alta i juni 1979 der Gjærevoll
innledet og representanter for rein-
driftssamene kommenterte.

I forbindelse med verneplan II ved-
tok Stortinget høsten 1980 i samsvar
med forslaget fra Sperstadutvalget (og
ressursutvalget) varig vern bl.a. Tana-
vassdraget og av Tverrelva i Alta.

I tillegg til dette vedtok Stortinget
slik ressursutvalget hadde foreslått, va-
rig vern av Skaidivassdraget og Kvæn-
angenvassdragene foruten en del
mindre vassdrag.

Av vassdrag som berører Finn-
marksvidda gjenstår Lakselv i Por-
sanger og Reisavassdraget. De hører
begge med til de såkalte 10-årsvernede
vassdrag som skal undersøkes nærme-
re og urdere på nytt når undersø-
kelsene er avsluttet.

Av dette skulle det gå klart fram at
den alt vesentlige del av Finnmarks-
vidda er vernet mot kraftutbygging.

Vi har observert at mange tror at
Altaelvas berømte kanjon fra Savtso
til Gargia vil bli ødelagt. Denne kan-
jon blir i det hele tatt ikke berørt.
Vannet kommer ut fra kraftstasjonen i
kanjonens sørende. Det naturinngrep
som skjer ved Altautbyggingen er et
av de minste som er blitt foretatt ved
kraftutbygging. Det er også svært
beskjedent sammenliknet med de
inngrep som er foretatt ved byggingen
av veiene Alta — Kautokeino, Lakselv
— Karasjok og Karasjok — Kauto-
keino.

Alle naturinngrep har større el-
ler mindre økologiske konsekvenser.
Altautbyggingens negative virkninger
for reindriften må dog anses for be-
skjedne i forhold til andre vassdrags-
reguleringer.

Vi har med denne artikkel villet
redegjøre for det ressursutvalget kom
fram til og kartfeste det som nå er blitt
vernet mot kraftutbygging. Det juri-
disk sett meget innviklede spørsmål
om retten til jorden i Finnmark lå
utenfor ressursutvalgets mandat.

Magne J. Nerland:

En røst fra nord
Nedenfor refererte leserinnlegg (litt
forkortet) er sakset fra en lokalavis i
Troms. For den som befinner seg
lengre syd i landet og bare har fått
sin informasjon gjennom masseme-
dia når det gjelder Alta-saken, bør
vedkommendes meningsytring væ-
re et nyttig korrektiv. Til tross for
manglende informasjon om utbyg-
gingsplanene er vel innstillingen
blant den overveiende del av be-
folkningen i nord på samme bølge-
lengde som den forfatteren av leser-
innlegget gir uttrykk for.

Vi lar ham selv tale:

Ærede Søringer
Av Oddleif Skaaraas
Jeg er av samisk ætt, derfor vil jeg
snakke litt med dere. Jeg er glad i
naturen uten å være hysteriker,
derfor unner jeg min slekt og mitt
folk oppe i Finnmark de fordeler
el-krafta gir.

Det er prisverdig at dere tar den
lange turen opp til Alta for å støtte
samefolket, som det heter. Men sy-
nes dere ikke det smaker av mistillit
til samene når dere mener at de
trenger deres støtte, eller tror dere
ikke at samene selv er i stand til å
gjennomføre sine protester, uten
deres hjelp?

Vet dere at mitt folk har bodd i
Finnmark i tusener av år før dere
kom til dette land, og det under
livsvilkår så harde at mange nord-
menn ville bukket under i kampen
for tilværet.

Hvorfor kom dere hit for å gjøre
situasjonen ennå mer innfløkt enn
den allerede er? Har dere slett intet
annet å bestille nede i Oslo, finnes
det intet mål for deres virketrang?

— Vi av samisk ætt vil overleve
mange Altautbygginger både kultu-
relt og som folkegruppe. Den tid er
forlengst forbi at samene diskrimi-
neres, tvert om gjør våre myndig-
heter meget til vår fordel uten at de
derved slår på stortromma. Derfor
tror jeg dere gjør oss en tjeneste
hvis dere reiser tilbake og tar fatt på
nyttigere oppgaver.
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Litt om Telekontorets virksomhet
Av overing. Thor G. Eriksen, SDT.

Som serviceorgan for Driftsav-
delingen er det Telekontorets
oppgave å sørge for de nødven-
dige samband for driften av
kraftverk og stasjoner. Kon-
toret behandler også erstat-
ningssaker i forbindelse med
forstyrrelser på svakstremsan-
legg.

Fra en sped begynnelse med et par
linjerettede bærefrekvenstelefoner i
1922 — for øvrig bare to år etter
verdens første — har Statskraftverke-
nes sambandsnett utviklet seg til et
landsomfattende system. Sentralt er
det 17 tilsatte ved kontoret, samt en
montasjeavdeling med 6 mann.

I  svakstrømsmiljøet har det lenge
pågått en betydelig desentralisering,
idet det ved driftsområdene er tilsatt Overingeniør Thor G. Eriksen i ett større HF-rom.

f' „

teleingeniører, som faglig virker som
telekontorets «forlengede arm».

Denne organisasjonen fungerer til-
fredsstillende. Dog bør av hensyn til
standardisering og opprettelse av et 


enhetlig system denne desentraliserin-
gen ikke drives for langt.

Dagens tilsettingsstopp i sentralad-
ministrasjonen er således en ytterst
bekymringsfull situasjon i en sektor

Maskinmesterassistentene Oddvar Jør-



åndstad og Lars Kaldhussæter monterer
antenner ved godt skjult radiolinjehytte. Montasjeleder Helge Martinsen kontrollerer et linjefilter til en HF-telefon.
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som ekspanderer raskt, særlig på
grunn av økende fjernkontroll.

Telekontorets arbeidsmåte adskiller
seg fra den vanlige innen Statskraft-
verkene idet kontoret forestår prosjek-
tering, kontrahering, montasje og
drift. Vi finner mange fordeler ved å
kunne følge alle faser — den viktigste
er at driftserfaringene direkte kan nyt-
tes i prosjekteringen av nye anlegg.
Kraftforsyningens krav til samband er
høye. De offentlige samband, som til-
dels ikke kan repareres utenfor vanlig
arbeidstid og som brytes for rutinemå-
linger, er ikke gode nok. I de land vi
kjenner forholdene, har derfor kraft-
forsyningen egne telekommunikasjo-
ner. Som helt spesielt sambandsmid-
del benyttes høyspentlinjene, som jo
må ansees som særlig robuste telefon-
tråder. Samtlige av våre linjer med
132 kV eller høyere driftspenning har
idag minst en linjerettet bærefrekvens-
telefon (BFH).

Disse telefonene er svært pålitelige.
Den nye datateknologien som innføres
for kontroll av kraftnettet betinger
imidlertid langt flere og hurtigere data-
kanaler enn BFHene kan overføre.

Det er derfor nødvendig å nytte
andre sambandsformer. Ved siden av
å leie en del samband er vi i ferd med
å bygge opp et overordnet radiolinje-
nett. Oftest må stasjonene plasseres på
mer eller mindre vanskelig tilgjenge-
lige topper. Omkostningene blir der-
ved så høye at vi har funnet å måtte
samarbeide med andre enheter i kraft-
forsyningen, slik at alle kan nytte sys-
temet for sine behov.

Montering av parabolantenne i antenne-
mast. Antennens diameter 2 meter, maste-
hoyde 30 meter

En slik samordning var dessuten
også nødvendig fordi den konsesjons-
givende myndighet, Televerket, ønsket
å se kraftforsyningen som en enhet i
denne forbindelse.

Dette radiolinjesystemets ryggrad er
nærmest ferdig utbygget i det sydlige
Norge, men det gjenstår ennå betydeli-
ge arbeider før alle sambandsbehov
kan ansees som tilfredsstillende dek-
ket.

I tillegg har vi en rekke mindre

radioforbindelser for overføring av
vannstandsmålinger og lukestyringer.

For at sambandet skal ha nødvendig
driftsikkerhet og kvalitet er et nitid
og høyt kvalifisert vedlikeholdsarbeid
nødvendig. Dette medfører betydelig
reisevirksomhet og fritidstap for de
fleste av kontorets tilsatte.

Mobilradio for anlegg og drift er
også et arbeidsfelt som krever mye tid.
Bare av OLT — sett (offentlig landmo-
bil tjeneste) har vi i dag ca. 200 stasjo-
ner for driften alene.

Også for våre anlegg førsøker vi
etter beste evne å bistå til at de nød-
vendige samband blir etablert.

Denne oppgaven er særlig krevende
fordi det ofte er knappe tidsfrister til
planlegging og etablering, og at de
klimatiske og topografiske forhold er
vanskelig. Bygninger og strømforsy-
ning er vanligvis også mindre tilfreds-
stillende. Vi har etter hånden ervervet
mange erfaringer, de fleste dårlige, og
kan vel nå etter hvert si at også for
anleggssambandene, i hvertfall de nye-
re, begynner regulariteten å nærme
seg et akseptabelt nivå.

Radiolinjestasjon i (jellbeimen.

Hjelm har blitt
«god tone»
Ved Eidflord-anleggene ble det i fjor
registrert 53 skader som i alt førte til
588 fraværsdager. De fleste av disse
skadene blir karakterisert som mindre
alvorlige. Øyeskader som skyldes svei-
seblink, betongsprut og sprut fra smer-
gelskiver forekommer ofte. Det sam-
me gjelder klemskader, spiker som
tråkkes i foten o.l. Med noe mer akt-
pågivenhet kunne mange av disse
uhelicne vært unngått, heter det bl.a. i
årsmeldingen fra Arbeidsmiljøutvalget
ved Eidfjord-anleggene.

.1)et heter ellers i meldingen at bruk
av hjelm synes å ha blitt «god tone»
etter hvert, spesielt blant NVE-ansatte.
Det samme kan ikke sies om ansatte
ved forskjellige firmaer som arbeider
ved anleggene, heter det.
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Amerikansk high school utdanner
morgendagens ledningsmontører

Overingeniør Toralf Bahr
ved Statskraftverkenes
kraftledningsavdeling har
oversatt og bearbeidet
denne artikkelen som
handler om utdannelsen
av morgendagens led-
ningsmontører i USA.
Den var for en tid til-
bake tatt inn i tidsskriftet
Ælektrical World».

I en kommentar skriver
overing. Bahr at temaet
bør være interessant for
etatens personell, samtidig
som den utgjør et bidrag
til større forståelse for
nytten og nødvendigheten
av økt og styrt opplæring.

Et arbeidslag entrer forsiktig, men be-
stemt en 30 m høg stålmast. De arbei-
der seg utover traversen med verktøy
og utstyr. Mens vinden blåser hardt
mot det åpne og smekre fagverket
setter de uanfektet igang med monte-
ring av isolatorkjeder og armatur.
Slikt arbeid blir vanligvis utført av
trenede ledningsmontører. I dette til-
felle gjøres ikke jobben av veteraner,
men av 16 — 17 år gamle high school
elever.

Elevene i dette uvanlige trenings-
programmet tilhører Mushingum
Area Joint Vocational School (MA-
JUS), en av USA's helt spesielle utdan-
ningssentre. Det antas å være den
eneste skolen som tilbyr et anerkjent
kurs i kraftledningsbygging og vedli-
kehold. Skolens instruktører, med god
hjelp fra bransjeindustrien, sørger for
førsteklasses introduksjon til dette
yrket.

Skolen ligger i Zanesville, Ohio, og
har plass til 884 elever fra 15 nær-
liggende skoledistrikter.

I tillegg til kraftledningsprogrammet
tilbyr skolen 22 andre yrkesvalg. Alle
kursene er to-årige.

Undervisning ved profesjonelle
Skolens inspektør, Karl Kuehn fortel-
ler:

«Da skolen ble opprettet ville vi få
bort det inntrykket at yrkesskoler er et
slags fengsel, et sted hvor du sender
dem som ikke kommer inn på college.
Vi ville ha en serie med kurs som fører
til respektable yrker».

Det er i hovedsaken to menn som
har æren og ansvaret for det vellykke-
de og anerkjente kraftledningspro-
grammet: Robert Slack, overinstruk-
tør, og George Haines, assistentin-
struktør. Tilsammen har de over 40
års praksis fra elektroindustrien, hvil-
ket langt overgår de syv år med prak-
tisk erfaring som skolen krever av alle
instruktører.

Haines underviser i første klasse,
hovedsakelig i grunnleggende sikker-
het, handtering av materiell, arbeid i
mast og elektro.

Slack underviser 2. års elevene, og
går videre med vanskeligere elektro-
teori, og med mere avansert og kre-
vende praktisk arbeid i mastene.

For begge klassene er skolearbeidet
delt i 2/3 praktisk arbeide og 1/3
klassero msundervisning.

Overing. T. Bahr.

Klasseromsundervisningen foregår
omtrent på samme måte som i en
vanlig skole, men «laboratoriet» ligner
ikke mye på vanlige laboratorier. Det
består faktisk av et ca. 40 mål stort felt
hvor de største verdenskjente kraftled-
ningskonstruksjoner er realistisk ko-
piert. Der finnes kabeltromler, verk-
tøymaskiner, tremaster, stativer og
stålmaster hvor studentene får prøve
seg på skikkelige arbeidsoppgaver.

Utearbeid med bruk at alt vanlig
mekanisk utstyr inngår i treningen.

God hjelp fra industrien
Som supplement til den vanlige klasse-
romsundervisningen brukes forelesere
fra bransjeindustrien, som demonstre-
rer utstyr til kraftledningsbygging og
ulike tekniske arbeidsmetoder.

Disse forelesningene er en viktig del
av undervisningen, da de lærer eleve-
ne om de nyeste produkter industrien
kan tilby, samtidig som de holder
instruktørene ajour med utviklingen.
«Hadde vi hatt flere industrifolk som
Marty med oss, kunne vi klart oss
uten det meste av den formelle klasse-
romsundervisningen». Slik forklarer
overinstruktør Slack det arbeidet som
Marty, Lindsay, den regionale repre-
sentanten for «Performed Line Pro-
ducts Co», gjør for Mushingum-sko-
len.

«Preformed» er en av de mange
utstyrsleverandører som gir et betyd-
ningsfullt bidrag i form av tid og
hjelpemidler til disse kurs.

Lindsay sier det slik: «Mange bran-
sjefirmaer hjelper til med å tilby sti-
pendier og finansielle bidrag, og selv
om dette er viktig så vet vi jo ikke
hvor de unge vi har hjulpet, vil ta seg
arbeid. Vi mente derfor at det å bistå
skolen direkte ville være bedre for vår
egen virksomhet».

Lindsay har undervist mange gan-
ger ved skolen i de siste årene, og
typisk for ham vil han gjerne vise de
siste produktfilmene som hans firma
har laget, og demonstrerer hvordan
man monterer et av produktene.

Mange andre innen bransjen forsy-
ner også kraftledningsprogrammet
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med utstyr og hjelpemidler som det
ellers ikke ville hatt.

Ohio Edison Co. «solgte» for ek-
sempel nylig en stor H-mast til skolen
for en dollar.

På 1. årskurset er det nå 24 elever
mens 2. årskurset har 18. Det er satt
opp visse standardkrav for opptak,
både fysiske og teoretiske. Derfor kan
ikke alle ungdomsskoleelevene som
ønsker det komme inn.

De fleste elevene er sierkt motivert
for faget. De vet at ledningsmontørens
arbeid er tøft, men de vet også at
fortjenesten blir god om de klarer ek-
samen. Begynnerlønna ligger mellom
kr. 27,50 og kr. 33,50 pr. time. Eleve-
ne på kurset er derfor der av egen fri
vilje.

Instruktørene sier at elevene på den-
ne avdelingen er en slags elite på
skolen. Når de har gått på kurset i
noen måneder — spesielt etter at de
har tilbrakt noen tid i mastene og på
linene — kan man se en litt vaggende
gange, og større modenhet kan merkes
hos dem i måten å oppføre seg på.
Kurset ser ut til å gi dem selvbevissthet
etterhvert som elevene oppfatter at de
er i ferd med å lære seg et yrke.

Det faktum at treningen ikke er en
lek, men virkelighet, hvor et feilgrep
kan være farlig, har også stor innfly-
telse på elevene. Disiplinen er sjelden
noe problem, og det foregår mye
mindre barnestreker enn i vanlige
high schoolklasser.

I de syv årene disse kursene har
eksistert har det ikke forekommet al-
vorlige ulykker, tross flere tusen ar-
beidstimer i stolper og master. Dette
gode resultat skyldes naturligvis i stor
grad instruktørene. Slack sier det slik:
«Vi lærer de unge å forutse farene, og
å ha selvtillit og dyktighet til å over-
vinne dem».

Ledningsmontørklassen har nor-
malt 97 % frammøte, den høyeste på
hele skolen. Bare 4 — 5 % av elevene
må slutte etter første året, men det er
sjelden at 2. års elever slutter. Selv om
det fra tid til annen har vært elever fra
minoritetsgruppene, har ennå ingen
jenter prøvd seg. Fysisk styrke er vik-
tig. Ledningsmontører må være istand
til å arbeide i all slags vær. Det sies at
Mushingumelevene er mere lystne på
å klatre i master i dårlig vær enn
lærerne.

Stor lønnsomhet
Selv om det ikke finnes noen statistikk
som viser det, har mulighetene for å få
jobb vært bedre enn forutsatt for dem
som har fullført kraftledningskurset.

Ca. 80 % får jobb umiddelbart etter
eksamen. Noen få tar jobb ved elektri-
sitetsverkene, men de fleste søker seg
til entreprenørene. Arbeidet er ikke så
sammenhengende, men betalingen er
bedre. Det er beregnet at ca. 85 % av
dem som er utdannet ved disse kur-
sene fortsatt jobber med kraftlednin-
ger.

Kurset er tydeligvis meget vel an-
skrevet i industrien i området. Ved an-
settelsen får elevene godskrevet 1600
timers praksis av skolens 3000 tre-
ningstimer.

Det største komplimentet til kraft-
ledningprogrammet er kommentarene
som flyter tilbake fra industrien:

Mike M. Sansone, styreformann for
Mid-American Utility Contractors,
sier f.eks.: «En stor del av vår ar-
beidsstokk er utdannet ved MAJUS,
og vi føler oss sikre med disse unge
menn ,som våre arbeidstakere. De har
veldig god grunnleggende kunnskap
om sikkerheten i arbeidet, og den nød-
vendige praksis som trengs ved et
kraftledningsprosjekt. Disse unge
menn har selv valgt yrke som kraftled-
ningsmontører. Fraværet er derfor
svært lavt. Opplæringsprogrammet er
en meget fin service overfor bran-
sjen».

Og C. F. Palazzo, Ohio Edison Co's
sjef for overføringsanleggene sier om
dem som kommer fra Mushingum-
skolen: «Mennene ser ut til å ha større
interesse og større ansvar for arbeidet
sitt, og tilpasser seg meget lett på
grunn av skolens toårige treningspro-
gram. Av dem vi har ansatt, vil jeg si
at 98 % tilhører det øvre sjikt med
hensyn til kunnskaper og evnen til å
utføre den type overføringsledninger
som vårt firma arbeider med. Jeg er
svært godt fornøyd med det arbeidet
som disse karene utfører».

Opplæringsprogrammet
Den drivende filosofi bak kraftled-
ningsprogrammet ved MAJUS blir
oppsummert av overlærer Robert
Black: «I hovedsaken vil kurset:

Danne et sunt grunnlag for et
yrke som kraftledningsbygger.
Oppmuntre til oppmerksomhet
for ansvarsfølelse og privilegiet i
det å bli en god borger.
Prøve å stimulere moralen og
den etiske standard hos elevene.

Spesielt når det gjelder kraftled-
ninger gjelder det å innføre i disse
forhold:

Gode sikkerhetsvaner i høyden.
Montering av master og arbeide
i dem.
Arbeide med ledninger.
Funksjon og montering av led-
ningsutstyr.
Arbeid under spenning (alt ar-
beid foregår spenningsløst).

I løpet av det to år lange kurset vil
elevene ha ca. 1600 timer i direkte
praktisk arbeid med bruk av tilhøren-
de verktøy og utstyr for det yrke de
har valgt: stolper og master, klatreut-
styr, forankring, innstrekkstativer, led-
ninger, diverse ledningsutstyr, motor-
bor etc.

De lærer også å bruke forskjellig
måleutstyr og andre elektriske instru-
menter.

Selv om elevene bruker gummi-
hansker og jordingsstenger og lærer
teknikken for arbeid under spenning,
så er alle ledninger spenningsløse.

Det at det ikke er ledninger under
spenning og lønningsposer, er omtrent
det eneste som mangler her i forhold
til en virkelig jobb.

Elevene får atskilte karakterer for
klasseromsarbeidet og «laboratoriear-
beidet». De to karakterene er oppdelt
slik:

Klasseromsarbeid:




Eksamen og små prøver 60 %
Notater 15 %
Skriftlige arbeider 15 %
Frammøte 10 %

Praktisk arbeide:




Frammøte 10 %
Orden 5 %
Utførelse 20 %
Sikkerhet 15 %
Initiativ 10 %
Samarbeide 10 %
Interesse 10 %
Arbeidsevne 20 %

Bare elever med både en sterk inte-
resse for kurset og disiplinerte ar-
beidsvaner kan lønnes med beste ka-
rakterer.

El. maskinist
Svein E. Pedersen
ved Innset-verkene har fått et halvt års
permisjon for å tjenestegjøre ved de
Norske styrker i Libanon.
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Fabelen om Bjørkedalsmyra
Av J. Otnes

Sagnet forteller at ved Bjørkedal på Sunnmøre er s
det en myr som har den egenskapen at den kan
forvandle tre til stein. Denne myra er meget omtalt
eldre litteratur. Vi finner den første gang beskrevet
Kongespeilet (Speculum Regale), som man mener er
skrevet rundt år 1230. Senere er historien blitt
gjengitt både av norske og utenlandske skribenter,
og vi finner beretninger om dette merkelige naturfe-
nomenet i fiere historisk-topografiske skrifter i det
17. — og 18. århundre. Myra er også nevnt i senere
litteratur, men da kun som en historisk fabel.

	 J

I enkelte geologiske formasjoner er
forsteininger av planter og dyr et vel-
kjent fenomen. Med et fremmedord
kaller vi en slik forekomst for et fossil
eller et petrifikat (petrefakt), og vi fin-
ner særlig det siste ordet brukt av våre
eldre skribenter når de skriver om for-
steinende (petrifiserende) vann.

Nå er det ikke bare Bjøkedalsmyra
som har fått et slikt rykte på seg. Det
er også andre norske, og flere uten-
landske, vannforekomster som har
vært tillagt petrifiserende egenskaper.
Vi kan nevne Rings-myra ved Nor-
derhov. I Iver Wiels Beskrivelse over
Ringeriget på 1700-tallet hevdes det at
tre herdes etter å ha stått i myra en tid.
Men det er den sagnomsuste Bjørke-
dalsmyra som det er skrevet mest om,
og som vi skal omtale litt nærmere
denne gang.

I et av de første kapitlene av
Kongespeilet beretter en far til sin
sønn om mange merkelige og utrolige
ting på vår jord, og vi gjengir det han
sier om Bjørkedalsmyra (etter Alf Hel-
leviks oversettelse av 1976):

Det vil 6g synast underleg her i
landet på Møre, som gjeld ei myr dei
kallar Bjørkedals-myra. Kva slags
tre som blir kasta nedi der og ligg
der i tre vintrar, det blir til stein og
misser såleis naturen sin, for jamvel
om det blir kasta på elden, glør det 


som ein stein, endå det før brann
som tre. Og vi har seti og hatt i
hendene mange steinar som halvt
har vori tre det som har stått opp or
myra, men stein det som har stått
nedi myra. No kan ein vel kalle det
underleg, for den myra ligg i ein
skog der det er nøgda av allslags tre
som ingen skade har av det så lenge
dei veks, men så snart eit tre blir
hoggi og tek til å tørke og så blir
kasta i myra, då får det stein-natur
og misser sin eigen natur.

Peder Claussøn Friis (1545 — 1614)
sier i sin Norriges Beskrifuelse (publi-
sert 1632) at:

Der skrifuis udi en gammel Bog,
kaldis speculum regale, at paa
Sundmøer ligger et Moratz eller
Myrkier, kaldis Bio rkeda 1 s-
m y r, udi huilcken mand nedsticker
en Heslekep, da blifuer den til Hue-
desteen inden 3 Aar, saa megit som i
Jorden staar, oc det andet blifuer
Træ, som staar ofuer Jorden, oc der
voxer Elletræ nock i samme Kier,
som icke forvandlis, om det stickis i
Jorden.

Omtrent hundre år senere (1715)
blir Peder Claussøn referert av Jonas
Ramus (1649 — 1718) som skriver i sin
Norriges Beskrivelse at:

Paa Sundmør skal ligge et Mo-
rats, som Hr. Peder Undal af en
gammel Bog, som kaldes Sp ec u-
lu m Mo ra le kalder Biorke-
dals Myr, udi hvilken om man ned-
stikker en Hessle-Kiep, da bliver
den til en Hvedesteen inden 3
Aar, . . .

En observant leser vil notere at det
er en liten uoverensstemmelse i disse
sitatene. Både Claussøn og Ramus be-
retter om en hasselkjepp som blir til
stein, mens Kongespeilet ikke begren-
ser fenomenet til kun å gjelde denne
tresorten. Det er også verdt å merke
seg at en trykkfeil har bidratt til at
Ramus har forsterket moral-begrepet i
Kongespeilet, som også uten dette må
kunne sies å være et etisk verk.

I Johan Htibners tyske geografi,
som ble .oversatt til dansk (1749) og
brukt i de nordiske land, og også i A.
Fr. Btischings Erdbeschreibung
(1760), finner vi omtaler av den mer-
kelige myra på Sunnmøre. Det er mu-
lig at forfatterne har hentet disse opp-
lysningene fra Peder Claussøn. Hans
produksjon ble også brukt som kilde i
utlandet på 16- og 1700-tallet.

Senere har biskop Erik Pontoppi-
dan i Norges Naturlige Historie (1754)
og presten Hans Strøm i Beskrivelse
over Fogderiet Søndmør (1762) skrevet
om Bjørkedalsmyra, og de kommer
begge til at det er en åpenbar usannhet
at det på dette stedet skal finnes vann
med forsteinende virkning.

Strøm var en meget anerkjent vi-
tenskapsmann i sin samtid. Sett med
dagens øyne kan vi også plassere ham
høyt på rangstigen over våre natur-
forskere. Han reiste meget, og han tok
også en tur til Bjørkedal for selv å
finne ut av hva som kunne være årsa-
ken til de fantastiske beretningene om
det forsteinende vann. Han har en
lang utredning om denne befaringen i
sin fogderibeskrivelse. Den er interes-
sant, og den satte en stopper for senere
feilaktige skriverier. Vi gjengir derfor
en god del av det han beretter om
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forholdet, og for ikke å gjøre ham
urett,så lar vi hans gode danske språk
stå uforandret:

Søre = Birkedal, hvor den bekiendte
Birkedals = Myr, som efter adskilli-
ge Skribenters Vidnesbyrd kan in-
den tre Aar forvandle Hassel Kieppe
til Hved-steene, egentlig skal være
at finde. Dette har i Almindelighed
lenge været troet, som noget, der
ikke indeholdte en Modsigelse eller
Physisk Umulighed; men ligesom
Hr. Pontoppidan i Norg. Naturl.
Hist. I. D. Pag. 143. allereede har
viist, at den saa kaldte Birkedals =
Myr hverken frembringer petrifice-
rende Vand eller virkelige Petrefac-
ta, ja ikke engang de foregivne Pet-
refacta, som er intet andet end
Amiant = Steene; saa kan
jeg nu end videre forsikkre, at

Birkedals = Myren selv er
en Fabel, og at der aldrig har været
nogen særskilt Myr til af saadant
Navn, uden i Skribenternes Hierner.
Herom er jeg bleven overbevist i
Aaret 1757, da jeg paatog mig en
Reise til denne Gaard, ikke i Haab
om at finde forsteenede Hassel = -
Kieppe (thi dette vidste jeg nok var
forgieves) men blot for at see og
betragte den Myr, som var kommen
i saa stort et Udraab. I mod al For-
modning maatte jeg ved min An-
komst fornemme, at, af alle de My-
re, som findes, enten her eller an-
densteds i Birkedalen, var ingen
især bekiendt under Navn af Birke-
dals = Myr, og at hverken Gaardens
eller Dalens Beboere vidste at an-
viise Stedet, hvor den skulle ligge.
Dette forekom mig vel i Begyndelsen

som noget ganske utroligt; men ef-
terat jeg havde kaldet samtlige
Gaardens Opsiddere for mig, og
udspurgt alle Omstændigheder paa
det nøieste, blev deres eenstemmige
og endelige Svar dette: at de vel ofte
havde hørt tale om en Myr af forom-
mældte Navn og Egenskaber, ja en-
dog selv læst nogen om den i R a -
m i Norg. Beskrivelse,
men hverken af egen Erfaring, eller
af deres ældste Forfædres Beret-
ninger, faaet ringeste Kundskab om,
hvor den egentlig skulle være at see
og finde, at de af den Aarsag aldrig
havde styrket fremmede og reisende
Folk i deres forudfattede Meening
om denne Myr, men tvert imod fra-
raadet de Nysgjerrige at eftersøge
den; at der ikke een Gang, saa vidt
dem var bekiendt, havde været gjort
Forsøg, med at stikke enten El-
le = eller Hassel = Kieppe ned i no-
gen der paa Stedet værende Myr,
end sige, at Hassel = Kieppene ved
Myr = Vandets Kraft skulle være
forvandlet til Hvædstende; at de
Petrefacta vare intet andet end
Stykker af Amiant = Steen eller

(som vore Bønder kalde den)
Træ = Stee n, og at denne siel-
den eller aldrig forekom i Myre og
Moradsige Steder, men enten i Elve-
ne blant andre Steene, eller i visse
saa kaldte Steen = Uurer; at der
paa et vist Sted, beliggende I Fier-
ding Vei oven for Gaarden, skal
findes et meget stort Stykke af be-
mældte Steen = Art, men at samme
er alt for tykt til at kunde have sin
Oprindelse af Hassel = Træe, og til
av være et petrificeret Stykke Træe.

Med disse fornuftige og meget tro-
værdige Mænds Beretning maatte
jeg lade mig nøie, og reisede tilba-
ge igien, ikke med den Fornøielse,
som jeg havde ventet, men dog med
en anden, som er denne: at jeg
derved havde bragt mig selv og and-
re ud af en ældgammel Vildfarelse,
til hvilken Stedets Beboere ikke vidste
at sige den mindste Anledning.  Rime-
ligst er det, at een eller anden frem-
med har eengang af en Hændelse
fundet et Stykke Amiant = Steen lig-
gende her i en Myr, og af Steenens
Nationale Navn (nemlig Træe =
Steen) ladet sig forleede til at slutte,
at den virkelig var forvandlet af
Træe til Steen i myren; hvilket da
siden kan have udspredet sig som et
almindeligt Rygte, og givet Anled-
ning til .Skribenternes falske Beret-
ninger om Birkedals= Myren og
dens petrificerende Kraft.

.<4

Utsnitt av Hans Stroms «K ort over Søndmø r» som ble publisert I hans
fogderibeskrivelse i 1762. Kartet er oppmålt med primitive hjelpemidler av ham selv, og
utsnittet viser områdene ved Bjørkedal (Birkeda0. Av forståelige grunner har han ikke
merket av den myra som han selv betegner som en historisk fabel. Det eksisterer faktisk
ingen myr med dette navnet. Men før hans tid hadde den vært beskrevet i fagbøker I mer
enn 500 år.
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Kvardag på Ulla-Førre:

Med bandvogn til Beinlei
Av redaktør Hans Chr. Rygh

— Me hadde helst fortent å få
rekna fartstid for dette, seier
Jan Bergsbakk spøkefullt idet
han manøvrerer beltevogna
langsetter bulldozervegen mel-
lom Beinlei og Oddatjørn. Vi
sit tre mann i det litle, tronge
cockpit-liknande førarhuset
bandvogna. Vogna hiv seg opp
og ned som ein berg- og dalba-
ne. Sjølv om det ristar godt, er
denne reisa svært så komforta-
bel samanlikna med turen opp.
Då hadde vi plass bak i passas-
jertilhengaren.

Hender det aldri at vogna
kvelv?

Å, det går helst godt.
Sjølv om ho tåler lite sidesvis
sidan ho er såpass smal.

Jan Bergsbakk og bandvogna klare til å leggja ut på turen mellom Øvre Moen og-
Beinlei. Tilhengjaren har eigen oljebrennar og kan brukast som naud-hytte i fall uhellet
skulle vera ute.

Anita Kåsene serverer komlemiddag til Jon Bu, Per Inge Monsen og Jan Bergsbakk.

Vidda ligg bada i sol og blådis framfor
oss. Her og der ser vi ferske reinsdyr-
spor over vegen. Bergsbakk fortel at
han ein gong berre var 30 — 40 meter
ifrå ein flokk på fire dyr. Elles er det
og rev å sjå her oppe.

Ruta vår er godt kvista, og til kvis-
tene er det festa refleksbrikker. Desse
er gode å ha i styggever, fortel Bergs-
bakk. Når veret er ekstra ille, har dei
så godt som inga sikt. Då søkjer dei
med lyskastaren for å finna neste
kvist, så då kjem refleksbrikkene til
nytte. I slikt ver går det sjølvsagt seint
å ta seg fram. Då går det mange timar
på turen, som i godt ver er unnagjort
på under timen.

Dei to bandvognene er stasjonerte
på Beinlei og er vinterstid einaste
transportmiddel ned til Oddatjørn og
bilvegen. Det går veg hit sommarsdag,
men vegen er uråd å halda open om
vinteren.

Ikkje alle bryr seg om å bruka
bandvogna, kan sjåføren vår fortelja.
Ein og annan føretrekk å ta på ski. Det
finst naud-hytter langsetter ruta om
det skulle blåsa opp. Men det har
hendt dei har måtta grava seg ned.
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Sjølv bandvogna har vore hindra av
veret. Bergsbakk fortel om ei helg eit
par veker sidan. Det var kraftig vind
og snøføyk fredag morgon. Han såg at
det auka på, så han drog avgarde litt
tidleg med første «last» av dei folka
som skulle ha frihelg. Den andre vog-
na drog av garde frå Beinlei nokre
timar seinare, men måtte snu. Det
enda med at resten av friskiftet ikkje
kom seg ned før måndag morgon.

Dei trivst godt, dei omlag 40 tilsette
på Beinlei. Ikkje er dei fleire heller enn
at dei kjenner kvarandre. Alle bur dei
og et i same brakkeriggen nå om
vinteren, så dei slepp å gå ut om det er
stygt ver. I slikt ver får dei og skyss dei
få hundre metrane til tunnelen. Lik-
som i dei andre leirane har dei video-
bandspelar slik at dei kan velja sine
eigne program. På Beinlei er det og
eigen kiosk der dei får kjøpt det mest
nødvendige.

— Du skal leita lenge etter slik ein

overingeniør ved VHD og professor
II ved Universitetet I Oslo, er tilsatt
som ny fagsjef ved avdelingen for
vasskraftundersøkelser. Han etterføl-
ger Ola Gunnes, som slutter i NVE.

plass, sier ein godt nøgd Øyvind Me-
land. Han vil ikkje velja seg nokon
annan leir å bu i.

Meland er drivar, og han fortel at
dei har kome om lag 440 m inn på
tunnelene som skal inn på den ko-
mande overføringstunnelen mellom
Storevatn og Underknutvatnet. Fjellet
er godt å arbeida med her i høgda, så
dei har ikkje problem med det. Me-
land kan fortelja at dei er to drivarar,
ein reparatør og ein lastar på kvart
skift utanom elektrikar. Skifta går fra
06.00 — 16.00 og frå 16.00 — 02.00.
Utanom mannskapet i tunnelen har
dei maskinkjørarar, snikkarar, kjøk-
kenfolk og vaskarar.

Øyvind Meland er ifrå Etne, og vi
spør om han ikkje heller vil søkja seg
jobb på Kårstø når, og om, det vert
utbygging der. Men Meland trivst
godt her i fjellet, så slike planar har
han ikkje.

Idrettslaget ved hovedkontoret er
igang med en vervingskampanje for å
skaffe nye medlemmer. Etter forholds-
vis kort tid har det lykkes å få godt og
vel 50 til å tegne seg, og det må sies å
være et bra resultat. Aksjonen fortset-
ter.

Ulovlige
aksjoner
Porsanger formannskap har fat-
tet et vedtak som i ordflommen
om Alta-saken har gått oss —
og kanskje andre — hus forbi.
Det burde det ikke ha gjort, og
vi tillater oss å gjengi den ved-
tatte uttalelsen i sin helhet:

Et enstemmig Porsanger for-
mannskap uttrykker 24. februar
1981 sin bekymring for de ulike
ulovlige aksjoner som er satt
igang i forbindelse med utbyg-
gingen av Alta-vassdraget.

De ulike aksjonsgrupper er på
ingen måte representative for
befolkningen i Finnmark.

Porsanger formannskap som
også representerer en betydelig
samisk befolkningsgruppe be-
klager den unormale store pres-
se-, radio- og TV-dekning som
aksjonistene har fått sammenlig-
net med den beskjedne opp-
merksomhet den menige innbyg-
gers syn er viet fra nevnte
media.

Denne store og uberettigede
oppmerksomhet som aksjoniste-
ne har fått fra massemedia, har
vært med på å holde liv i de
ulovlige aksjoner, som kan ska-
pe strid og splid mellom fylkets
befolkning og også påfører såvel
innbyggere i Finnmark som be-
folkningen i landet förøvrig —
store kostnader både på kort og
lang sikt.

Hovedstyrets
møteprogram
NVE's hovedstyre skal i tiden frem-
over avholde møter til følgende tider:
11. mai, 1. juni og 29. juni. Videre
skal det den 2. juni i år avholdes
grunneiermøter m.v. i forbindelse
med kraftledningen Frogner-Follo.

Av høstens program for Hovedsty-
ret, er allerede fastsatt befaring av
Breheimen den siste uken I august, og
befaring av Svartisen / Saltfjellet i ti-
den 7. til 11. september.

Richard Apeland og Ståle Moe er ute og kvistar ruta i kvellinga.

Bo Wingård, Nye medlemmer
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Plassproblemet løst?
Aktiv
kursvirksomhet
ved Eidfjord

Plassproblemene ved vårt hovedkontor i Middelthuns gate 29 har, som kjent,
lenge vært meget folbare, og det ene forslag til løsning etter det andre er blitt
lansert uten håndgripelig resultat.

Nå har imidlertid en av våre spøkefulle lesere sendt et nytt forslag, som
tydelig går fram av ovenstående bilde. Om vedkommende fikk ideen ved synet
av teltene utenfor Stortinget tidligere i vinter opplyses det ingen ting om, men
helt usannsynlig er det kanskje ikke.

Vi bringer forslaget videre uten nærmere kommentarer.

Utvalg ser på
lederutvikling
I januar i år ble det nedsatt et arbeids-
utvalg ved Hovedkontoret som skal
utrede og forberede et program for
intern lederutvikling i NVE.

Ved Personalavdelingen blir det
opplyst at man i den forbindelse har
hatt kontakt med Statens forvaltnings-
høgskole og Opplæringsavdelingen i
Forbruker- og administrasjonsdeparte-
mentet, som vil kunne bistå med faglig
veiledning under kursutviklingen og
sammenhengen av kursprogrammene.

Arbeidsutvalget består av følgende
personer: Torbjørn Mengshoel, SA,
Kåre Schjetne, SKL, Alf Johansen,
EK, Jakob Otnes, VH, Finn Gaarder,
AP, Per Helge Spæren, AF, Geir
Taaje, Statstjenestemannskartellet,
Kaare Lenes, US og Kjell Otto Bjørnå,

AP. Ellen Ribe, AP, er arbeidsutval-
gets sekretær.

Utvalget tar sikte på å legge fram
sin innstilling før sommerferien 1981.

Østrem professor
i Sverige
Kontorlederen ved VHB, overingenlør
dr. philos Gunnar Østrem, er utnevnt
til professor ved Stockholms Univer-
sitet. Han vil imidlertid fortsatt være
knyttet til etaten på konsulentbasis
med spesialoppdrag for Hydrologisk
avdeling.

Språkkurs
Personalavdelingen har gått til innkjøp
av Linguaphone-kurs i engelsk, tysk
og fransk. De som er interessert i
språklig perfeksjonering kan henvende
seg til Bjørn Askildsen i AP.

Ved Eidflord-anleggene er det i 1980
drevet en aktiv opplysnings- og kurs-
virksomhet, og det kan nevnes at bl.a.
følgende kurs ble avholdt:

Opplæring i verne- og miljøarbeide
i Staten. Dette er 40 timers kurs, og
ble holdt for verneombud og arbeids-
ledere og samlet 16 deltakere.

Kurs i førstehjelp ble holdt på Hol-
mavatn med 6 timer fordelt på 2 skift.
12 deltakere.

Kurs i førstehjelp ble holdt i samar-
beid med AOF. Dette kurset var på 30
timer. 3 deltakere fra anlegget.

8-timers kurs i verneregler for ma-
skinførere. Dette kurset ble holdt i regi
av Maskinentreprenørenes Forbund.
Anlegget hadde 21 deltakere som etter
dette kurset får yrkesbevis for maskin-
førere.

Kurs i røykdykking ble holdt i Sima
kraftstasjon i desember-80. 10 deltake-
re var utpeld av den stedlige ledelse til
å være med. Kurset gikk over 21
timer, av disse var det 5 timer første-
hjelp. Det er meningen å holde vedlike
dette med et par timers repetisjon i
måneden. Alle som har sitt arbeide i
stasjonene skal i tur og orden instrue-
res i bruken av dette spesielle red-
ningsutstyret.

Temperatur-
endringer i Orkla
For KVO — Kraftverkene i Orkla —
skal NHL belyse hvilke temperatur-
endringer som kan forventes i Orkla
om sommeren pga kraftutbygging og i
hvilken grad disse kan minskes.

Vi har tidligere vurdert hvilke tem-
peraturendringer Granasjøen (Ner-
skogmagasinet) kan få i Orkla, og NHL
skal på bakgrunn av dette og feltmå-
hnger i flere høyereliggende innsjøer
anslå virkningen av magasinene i Fal-
ningsjøen og Innerdalsvatn. Dessuten
skal NHK på bakgrunn av temperatur-
målinger på flere steder nedover i
Orkla anslå hvor store temperaturend-
ringer tunneloverføringer vil gi, og vi-
dere hvor fort temperaturforskjeller
utjevnes nedover i vassdraget.
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Solid bolig ved Hogtuvbreen

Overenskomster
og nytt kurssenter

I forbindelse med Svartisundersøkelse-
ne, som ble startet 1969, ble det byg-
get en rekke nye hydrologiske og gla-
siologiske målestasjoner i området
mellom Bodø og Mo i Rana. Blant
dem var en ved Høgtuvbreen i Rana,
en liten bre som ligger like syd for den
vestlige Svartisen. I 1970 ble hytten
ved Høgtuvbreen bygget, og i årene
1970 — 77 utførte Brekontoret masse-
balansemålinger på breen. Somrene
1971 — 74 ble det også utført mate-
rialtransportundersøkelser i breelven,
og i de årene var hytten bemannet i
2 måned om sommeren.

Hytten er en trekanthytte (prisme-
hytte) med en grunnflate på 3 x 5 m,
og det blir derfor ikke alt for god plass
inne, men for å stå i mot vær og vind,
er det den sterkeste konstruksjonen.
En av de første vintrene var vinden så
kraftig at hytten blåste vekk og rullet
nedover fjellskråningeni. Den landet
like hel, men på siden på en
12 — 15 m lavere. Der ble den rettet
opp, og var like god. Ikke engang
vinduet ble ødelagt under luftfarten,
en behandling som ingen annen hytte-
konstruksjon ville ha tålt.

Om vinteren er det mye sne i Rana,
og det er også en påkjenning som
hytten har klart bra. Snevinteren
1975 — 76 kom det så mye sne at hele

Hytten er innredet med to køyer med bord
imellom. I enden ved døren er det gass-
komfyr, hyller og noe lagerplass. De skrå
veggene gjør at hytten har lite volum, og
er således lett å varme opp. Asbjørn Mon-
sen ved Langvatn kraftverk ser ut til å
like seg godt i den vesle boligen.

(Foto: Odd Fjelldal.)

hytten var vekk. Men det ble satt opp
en lang mast inntil hytteveggen for at
det skulle være mulig å finne hytten
igjen, og ved et besøk våren 1976
måtte det graves tunnel inn til døren.

Forhandlingene om revisjon av an-
leggsovenskomsten er sluttført, og for-
handlingsresultatet vedtatt av partene.

Justerings- / normeringsoppgjøret
pr. 1. mai 1980 er ferdigbehandlet og
godkjent av samtlige organisasjoner
med unntak av Norges Juristforbund.
Det har meddelt at forbundets ho-
vedkrav vil bli brakt inn for Statens
Lønnsutvalg til avgjørelse. Når lønns-
utvalgets avgjørelse vil foreligge er på
nåværende tidspunkt ikke mulig å ha
noen formening om.

Norsk Arbeidsmandsforbund av-
viklet et bransjekurs for ansatte i sta-
tens anleggsvirksomhet i Sulitjelma
2 3 . — 2 7 . februar d.å.

Representanter fra NVE's personal-
avdeling og Statskraftverkenes an-
leggskontor deltok i kurset onsdag 25.
februar.

Innkvarteringen av endel kursdelta-
kere var lagt til den tidligere direk-
sjonsboligen som har tilhørt grubesel-
skapet, men nå er overtatt av Norsk
Arbeidsmandsforbund og Arbeidernes
Opplysningsforbund, som skal nytte
stedet til kurssenter. I den forbindelse
vil det i tilknytning til den meget
gedigne og bevaringsverdige boligen
bli satt opp et tilbygg, som i tillegg til
forelesningssal, også vil inneholde
rom for gruppearbeid, soverom, opp-
holdsrom og kjøkkenseksjon.

Forbund& har her fått et meget
attraktivt kurssenter, i det minste hva
bekvemmelighet og omgivelser angår.

Sjefingeniør
Jacob Kielland
er utpekt som medlem av styret i
Norsk Forening for Fjellsprengnings-
teknikk. Formann i det samme styre
er sivilingeniør Aslak Ravlo.

Hytten ved Høgtuvbreen ligger like ved fronten av breen, ca. 600 m o.h., og vi ser her
mot vest med breen i bakgrunnen. Mannen foran er maskinmester Odd Fjelldag ved
Reinfossen kraftstasjon. (Foto: Asbj. Monsen.)
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Skidagen 1981

Den årlige skidagen for hovedkontoret gikk av stabelen som
planlagt den 25. februar. Snøforholdene har jo spilt folk flest et
puss i vinter, men oppe ved Frognerseteren hadde det kommet ca.
5 cm nysno oppå relativt godt preparerte løyper. Det var med
andre ord silkeføre innover i marka, 3 — 4 kuldegrader i snøen og
litt mildere i lufta. Løypene var muligens litt løse for de helt
raskeste løperne, men forholdene var ellers et godt hakk bedre enn
det som har vært normalt de siste år.

I år som i fjor ble det servering av
wienerbrød og kaffe/ solbærtoddy
for trimløpere som var innom Kob-
berhaughytta. Rundt regnet 100 lø-
pere benyttet seg av dette tilbudet,
så det er tydeligvis populært med
merket løype inn til en rasteplass i
hjertet av Nordmarka.

0-gruppa fulgte opp fjorårets nye
tilbud med ski-orientering uten tidta-
king. Ca. 15 deltakere følte seg fristet
til å leite opp 6 poster ute i terrenget
som er avmerket på kart, og interessen
var dermed like stor som i fjor.

Etatens menn og kvinner ble delt
opp i tilsammen 7 aldersklasser før
start i det ordinære langrennet. Imid-
lertid var det ingen kvinner under 35 


år som ønsket å delta i langrennet, slik
at det ble kåret bare 6 klassevinnere.
Faktisk var det bare -en eneste kvinne
som var forhåndspåmeldt! Forøvrig
lar jeg resultatlisten tale for seg.

Utover ettermiddagen begynte folk
å trekke tilbake til sine kontorer i
påvente av kveldens annonserte fest-
ligheter. Omtrent 150 forventningsful-
le festdeltakere med generaldirektør
Sigmund Larsen m/ frue i spissen
koste seg utover kvelden med laps-
kaus og øl, kaffe og kaker samt
levende musikk, dans, m.m.

Under kaffen ble det holdt pre-
mieutdeling fra et meget fyldig gave-
bord. Utdelingen ble foretatt av en
godt opplagt gen. dir. samt formannen 


i idrettslaget og undertegnede. For å
skape litt spenning under festen ble de
53 premiene fordelt ved loddtrekning
blant alle som hadde deltatt på skida-
gen og som samtidig var til stede på
festen. Dette opplegget var nytt av
året, og det virket som om det falt
godt i smak hos festdeltakerne. Even-
tuelle ytringer om dette nye opplegget
kan rettes til undertegnede som av og
til er mottakelig for kritikk.

Arnt G. Bugten
Oppmann i Skigruppa

Resultatliste
Klasse 2
(Kvinner 35 — 50 år)

1 Randi Pytte Asvall 24.15

Klasse 3
(Kvinner over 50 år)

1 Ingrid Johansen 31.45
2 Marta Nergård 39.10

Klasse 4
(Menn under 35 år)

1 Arne Lium 28.47
2 Olav Skogheim 31.33
3 Jan K. Johnsen 33.16
4 Einar Lien 34.12

Einar Beheim Randi Pytte Asvall Torbjørn Josefsen
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Kraftutbygging5 Leif J. Bogetveit 34.33
6 Arnt G. Bugten 34.35
7 Dan Lundqvist 37.19
8. Jon Gunnes 37.54
9 Lars Fosser 38.10

10 Bård Aspen 38.13
11 Andreas Bakkerud 38.35
12 Leif Dille 38.42
13 Geir Bruun 39 53
14 Hallvard Stensby 40.14
15 Kåre Jordal 40.52
16 Bjørn Strande 41.04
17 Nils R. Sælthun 41.21
18 Tormod Bjørkelo 41.30
19 Oddvar Rønning 42.08
20 Hans Rist 43.27
21 Trond Marheim 43.43

Klasse 5




(Menn 35 - 42)
1 Einar Beheim 31.32
2 Svein Kroken 33.35
3 Oddmund Solheim 34.21
4 Hans Chr. Olsen 36.34
5 Ivar Sæveraas 40.08
6 Knut Hofstad 40.36
7 Arve Tvede 42.12
8 E. Hansen 42.33
9 Jan Andersen 42.56

10 Bo Wingård 43.51

Klasse 6




(Menn 43 - 50 år)
1 Torbjørn Josefsen 34.14
2 Kåre Lindseth 34.49
3 Erik Kielland 37.12
4 Bjarne Gullberg 38.32
5 Jon Tveit 39.28
6 Øistein Glømmi 40.18
7 Svein-Erik Brunmark 41.22

Klasse 7




Menn over 50 år)
1 Per Røiri 33.30
2 Olav Stokkebø 34.05

I debatten den senere tid har det stort
sett gått ut på at kraftutbygging bare
har negative sider. Jeg har satt meg
inn i kraftutbyggingen her i Korgen og
Rana, og gått gjennom flere skjønn
som er holdt når det gjelder kraftut-
byggingen i området.

I dette innlegget skal jeg bare ta opp
et enkelt spørsmål og det er neddem-
mingen i Alta.

Såvidt jeg vet er det omlag 2.5
kvadratkilometer som blir demt ned.
Hvordan området blir etter neddem-
ningen vet jeg ikke, men kanskje blir
det som Stormyrbassenget. Dette er
inntaksdammen for nedre Røssåga
kraftverk i Korgen.

3 Johan Andersen 38,02
4 Oddvar Andreassen 39.51
5 Hallvard Furu 42.38
6 Edgar Forsberg 43.03
7 Knut Berg 43.14
8 Erik Haugen 43.39
9 Gunnar Østrem 45.55

10 Carl Nordberg 46.19
11 Børge Sletaune 48.53
12 Henrik Henriksen 49.43
13 Gunnar Ibenholt 50.16
14 Einar Hansen Wold 52.14

Stormyrbassenget er c,m1ag 7 kvad-
ratkilometer, og området var i gene-
ralplanen for Hemnes satt som sone 7
- hyttebygging. Dette kunne fylkes-
myndighetene ikke godkjenne, og ga
denne merknaden:

«Fylkeslandbruksstyret peker på so-
ne 7, Stormyrbassenget, døgnregule-
ringsmargin for Nedre Røssåga kraft-
verk.  Her er det kunstig skapt et verdi-
fullt våtmarksområde av betydning for
fuglelivet.  Området er samtidig et at-
traktivt allment friluftsområde. Orn-
rådet bør ikke disoneres som hytteom-
råde.»

Videre skriver fylkesfriluftsnemnda:
«Nemnda er uenig i den foreslåtte

arealbruk i sone 7 «Stormyrbas-
senget». Dette området er så verdifullt
som friluftsrekreasjonsområde at om-
rådet bør omklassifiseres til frilufts-
område.»

Dessuten kan jeg tilføye at Stormyr-
bassenget er blitt et godt fiskevatn.

Etter opplysninger jeg har fått fra
Nils Iversen i Korgen, så viser prøve-
fisket at Stormyrbassenget kan gi en
avkastning på 5 til 10 kg fisk pr.
hektar pr. år. Og når Stormyrbas-
senget er på 700 hektar, blir det ei
avkastning på 3500 til 7000 kg fisk pr.
år.

Jeg vil også nevne at P.J. Hansgård
har fått opp en bra stamme Canadagås
der, og jeg har også sett Canadagjess
ved Drevvatn.

I tillegg til dette er det blitt en fast
stamme med svaner. Disse kommer
tidlig på vinteren og slår seg ned i
bassenget for så senere på vinteren å
trekke nedover til åpent vann i Røsså-
ga. Men noen av svanene holder til
hele vinteren lengst oppe på dammen,
ved Forsmoen.

13. februar så jeg 2 voksne svaner
og tre unger i Røssåga, og i fjor vinter
ble det sett en flokk på 16 svaner ved
Solbakken.

Når det gjelder Altautbyggingen så
er det blitt «in» å være samevenn, men
jeg trur samene kan si: Gud bevare
meg for mine venner! Mine fiender
greier jeg selv.

Karl EvjenIngrid Johansen Per Roiri (Fotos: Jan Kristiansen)
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Kraftverk som turistattraksjon
Ca. en million besøkende pr. år

Columbia River i Canada/USA er visstnok det vassdrag i verden
som produserer mest elektrisitet. Ved den nederste kraftstasjonen,
Bonneville, er gjennomsnittsvannføringen 5600 m3/ sek., det vil si
Mte ganger Glomma.

Det bor over en million mennesker i Portland med omegn, og
derfra er det ca. 70 km til Bonneville.

Inne i «Visitor Center».

Befaring
Under vår studietur til USA (se nr. 1)
ble vi tatt med på lørdagstur til Bonne-
ville. Hadde det vært i høysesongen,
måtte vi ha gått omkring i en stim av
turister. I desember, derimot, fikk vi
spesialbehandling.

Hva er å se?

Kraftstasjon fra 1938 (10 aggre-
gater, i alt 518 MW)
Ny kraftstasjon under anlegg (10
aggregater til, i alt 558 MW)
Sluse
Laksetrapper
Fiskeoppdrettsanlegg
Vassdragslaboratorium

Bildene gir bare et blekt inntrykk av
det imponerende opplegget for besø-
kende. Da vår omviser, Park Ranger
Bill Riley, fortalte at opplegget skulle
moderniseres og utvides i forbindelse
med den nye kraftstasjonen, ble jeg Den

Multnomah Falls, USA's nest høyeste
foss, 190 m.

gamle kraftstasjonen.
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enda mer imponert og spurte etter
«written material». Han henviste oss
da til Portlandkontoret til U.S. Army
Corps of Engineers, som vi tilfeldigvis
skulle besøke mandagen etter.

Informasjonen går ikke bare på det
tekniske, men forteller også fra distrik-
tets historie: indianerne, de hvites
oppdagelsesreiser, Oregon Trail (ny-
byggernes vei over det amerikanske
kontinent) og hjulbåter på elva.

Naturlig nok har laksen fått bred
plass.

Videre presenteres U.S. Army
Corps of Engineers, som ble opprettet
av George Washington i 1775 under
uavhengighetskrigen, men som sene-
re har hatt store sivile oppgaver.

Det er friarealer med mulighet for
fiske, småbåter o.s.v. Kort sagt er Bon-
neville et populært mål for dagsturer.

Besok på Portlandkontoret
I resepsjonen i  1.  etasje lå det brosjyrer
for en rekke kraftstasjoner, og vi pluk-
ket med oss hele serien.

Vår vert skaffet det vi spurte om å
få, deriblant den helt oppdaterte pla-
nen for 600 000$ utvidelse av infor-
masjonsopplegget på Bonneville, som
skulle være ferdig høsten 198 1 og er
dimensjonert for et dagsbesøk på
10 000 mennesker. I den nye kraft-
stasjonen (ca. 1500 GWh/år merpro-
duksjon og kalkulert til 575 mill. $ i
1979) er det lagt opp en rundtur som
folk kan gå uten guide via gangbaner
og rulletrapper. Man kommer helt
oppunder taket og helt ned til turbin-
aksel og ledeapparat.

Informasjon eller hjernevask?
Under oppholdet i Portland konsen-
irerte vi oss om driftsplanlegging og
tilbrakte derfor fire arbeidsdager hos
Bonneville Power Administration.
(Navnet forvirrer. BPA er et engros-
og samkjøringsselskap på nordvest-
kysten, men eier ikke Bonneville
kraftstasjon). Den ene dagen hos U.S.
Army Corps of Engineers ble nokså
heseblesende, og vi rakk ikke å treffe
noen infofolk.

Det kunne vært artig å se om det
fantes motforestillinger til det flotte
info-opplegget, for eksempel noen av
de tanker NRK-mannen Haakon Børde
hadde i nr. 2.

Erik Tøndevold

P.S. Engelsk er et vanskelig språk,
også for innfødte. Mange uttaler
Corps som «kårps» helt til at de hus-
ker at det er uttalen for corpse (lik)!
Riktig uttale er «kår», som på fransk.

«Blått og kaldt»

Vi har tidligere brakt fullstendig premieliste og et par bilder fra NVE og Samkjøringens
fotokonkurranse i f,jor, som samlet god deltakelse og ble meget vellykket på alle måter.
I klasse «dias» gikk Leiv Gunnar Ruud, M 29, av med seieren, og det er lett å forstå at
bildet måtte få navnet «Blått og kaldt».

Fiskeoppdrettsanlegget.

BATTERYB
REARING PONDS

through bkly

—
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Mosjonsgruppa i NVE-Bil
Av mosjonsoppmann Torodd Jensen

Ellen Ribe og Siri Hemstad Tørvold i en øvelse der ryggen får sitt.

Treningspartiene
Begge partiene foregår på onsdager
etter arbeidstid. I trimrommet i M29
starter fysioterapeut Toie opp ca. kl.

Anne Berit Østby, Gerd Hestnes og Ragnhild Hauge er ivrige og villige mosjonister
under fru Toies (t.v.) ledelse.

Alle trenger mosjon, ikke minst
«kontorrotter» som vi finner
mange av i  NVE.  Vi vet også at
noen bruker penger på private
helsestudioer ute i byen. Vi reg-
ner ikke med å kunne erstatte
disse eller andre mosjonsaktivi-
teter Leks. ute i det fri, men
vårt tilbud er et godt supp-
lement. Fordelen er også at vå-
re treninger er godt organisert
slik at de som ikke er ivrige
nok til å trene alene kan få del
den gloden fellesskapet gir.

Hva kan vi så tilby? Først og fremst
har vi to treningspartier som beskrives
nærmere under. Dernest har vi et
mosjonsrom i M29 med sykler, vek-
ter, roapparater m.m. Ifjor ble det
anskaffet mye nytt utstyr, og denne
vinteren kommer resten slik at rom-
met etter hvert burde tilfredsstille
mange. To bordtennisbord er det også,
med mulighet for lån av racketter og
baller.

15.45 med gymnastikk. Her holder de
på en time, og de som etter hvert er
blitt faste deltakere er godt førnøyd.
Fru Ragnhild Hauge sier det slik:
«Gymnastikken myker opp muskula-
turen — en kjenner at det gjør godt.
Dessuten er programmet slik at det
passer for oss som ikke har ambisjo-
ner om å bli supermenn». For vår ,del
kan vi legge til at det er plass til flere
så hvorfor ikke prøve? For dem som
ikke vet det, kan vi opplyse at det er
dusj og badstu adskilt for kvinner og
menn.

Treningsparti nr. 2 foregår på Ma-
jorstua skole alle onsdager fra kl.
16.45 — 18.00 i pikenes gymnastikk-
sal. De aller fleste skifter i M29 ca. kl.
16.30. Det er nemlig bare her vi har
badstumulighet. Ellers er det garderobe
og dusjmulighet i Majorstua skole.

På dette trimpartiet har vi et ganske
godt oppmøte (15 — 20 personer). Her
har vi et hardere program enn mo-
sjonspartiet i M29. Det er lagt vekt på
styrketrening der det varieres med sir-
keltrening (øvelser på en rekke ulike
apparater) og organisert svette. Ball-
spill bruker vi til avveksling. Bjørn
Evensen har fått et godt tak på ledel-
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Aktiviteten
Årsberetningen fra gruppene ble gjen-
nomgått og kommentert. Oppslut-
ningen varierer mye fra gruppe til
gruppe. Enkelte grupper, som volley-
ball og trim, har stor oppslutning og
framgang, mens grupper som bordten-
nis, skyting, orientering og håndball
har problemer med rekrutteringen. At
aktiviteten varierer fra gruppe til grup-
pe, og at framgang i en gruppe gjerne
fører til stagnasjon og tilbakegang i
andre grupper er vel naturlig. Det er
vanskelig å holde et høyt aktivitetsnivå
i alle gruppene til enhver tid. Det viser
seg ofte at miljøet og interessen i en
gruppe avhenger av at enkelte ivrige
personer kan trekke andre med seg.

Enkelte mente også at idrettslaget
som helhet har hatt lavere aktivitets-
nivå enn tidligere, og at årsaken til
dette ligger i dårlig rekruttering. Pro-
blemet med hvordan en skal klare å
orientere nyansatte om lagets tilbud
ble viet en del oppmerksomhet, likele-

sen av dette partiet, og klarer å lure
fram reservekreftene i en del av oss.
Felles for alle er at denne treningen
merker man fra stortåa til hodet. Og
for å si det som det ofte er sagt før:
Har du lyst har du lov.

Det bør også nevnes at det er tradi-
sjon at trimpartiet på Majorstua skole
har fellesbespisning på Peppe's Pizza
Pub en 3 — 4 ganger i året. Har du 


des hvordan en skal klare å trekke
med flere av dem som allerede er an-
satt, men som hittil av en eller annen
grunn ikke har deltatt aktivt i laget.

Målsettingen for laget er å ha et til-
bud til flest mulig, både dem som føler
at de trenger litt trim og mosjon av og
til, og dem som liker «alvorligere»
konkurranser. De sistnevnte finner
vanligvis fram til ei gruppe som pas-
ser. Det skal derfor fra styrets side bli
arbeidet med å finne tilbud til dem
som tidligere har deltatt lite i idretts-
lige aktiviteter. Trimgruppa er allerede
nevnt, det ble også vedtatt å opprette
badminton- og bowlinggruppe. Gam-
meldansgruppa har dessverre nær-
mest forsvunnet, men styret skal for-
søke å få den i sving igjen til høsten.

Økonomien
Lagets tilskudd fra velferdsmidlene vil
sannsynligvis bli lavere enn det som er
søkt om.

Kontantbeholdningen har gått kraf-

liten bekjentskapskrets i NVE, har du
altså alle muligheter for å øke den her.

Til slutt bør det bli nevnt at det er
fint om alle deltakerne har meldt seg
inn i bedriftsidrettslaget. Det er riktig-
nok ikke mange kronene, men vi
trenger hver øre vi kan få.

Ytterligere opplysninger kan fås av
Torodd Jensen, rom 360 — tlf. 335.

Bård Aspen ble ny formann i idrettslaget.

tig ned siste år. Dette fører til en
vanskelig økonomisk situasjon for la-
get, og det er synd om svak økonomi
skal redusere aktivitetene. Vi håper
imidlertid at økonomien skal bedre seg
etter hvert.

Det ble en del diskusjon om priori-
teringen av lagets midler. Enkelte
grupper har store utgifter pr. aktiv.
Det ble bl.a. foreslått at gruppemed-
lemmene selv betaler noe av gruppens
utgifter. Det ble ikke fremmet konkre-
te forslag om dette, men spørsmålet
om prioriteringen vil bli tatt opp igjen
på styremøtene.

Videre ble medlemskontingenten
diskutert. Den har vært 15 kroner pr.
år i mange år, og det vil neppe synes
urimelig med en økning til f.eks. 30
kroner. Kontingenten vil imidlertid ik-
ke bli hevet i år, men saken tas opp
igjen på neste årsmøte.

Valg
Valg av nytt styre og gruppeoppmenn
gikk greit unna. Valgkomiteens for-
slag ble som vanlig fulgt over hele
linjen. Styret fikk helt ny sammenset-
ning, og består nå av:

Bård Aspen, formann, Edla
Swanstrøm, nestformann, Kristian
Løkke, kasserer, Ellen Ribe, sekretær,
Kirsti Elgøen, styremedlem, Ingrid
Enge, styremedlem og Kjell Erik
Stensby, styremedlem.

Blant oppmennene var det både
gjenvalg og nye navn. Laget har nå 15
mer eller mindre aktive grupper, og da
enkelte grupper har flere oppmenn har
laget etter hvert fått et stort antall
tillitsmenn og tillitskvinner. Det er me-
ningen at oppmennene skal få presen-
tere sine grupper i Fossekallen etter
hvert.

Før den nye formannen overtok ble
Oddbjørn Johnstad overrakt blomster
og takket for innsatsen som formann
gjennom 3 år.

Årsmøte i idrettslaget
Bedriftsidrettslaget holdt sitt årsmøte 27. januar. Omtrent 25 avlagets nesten
300 medlemmer var møtt fram. Lagets aktivitetsnivå og økonomien var sentrale
punkter på møtet. Oddbjørn Johnstad gikk av som formann etter å ha hatt
dette vervet i 3 år. Ny formann i laget er Bård Aspen.

For å fungere godt under styrketreningen må det varmes opp, og det gjøres bl.a. med
loping.
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Kalles refleksjoner:

Smått er dyrt
For 1981 fikk vi
1885 mill, kroner
til utbygging, men
ei krone i år rekker
ikke så langt som
ei krone berekna i
fjor. Vi ville derfor
utsette de minst
lønnsomme arbei-
dene, men da tok
de til å  Himle med
øynene i departe-
mentet. «Det er
mye energi i små-
kraftverk», sa han
som ville skyte ele-
fanter med spret-
tert.

Våre planleggere satte i gang som
befalt, og med erfaring fra kjempe-
prosjektene Ulla-Førre og Eidfjord
skaut de spurVer med kanon.

Kalle

Nytilsatte:
Aronsen, Gunnar
Bang, Svein Elling
Berg, Grethe
Brekken, Bjørn Ove
Christophersen, Einar
Clausen, Siri
Evensen, Stein
Foss, Jarle
Gårdvik, Arne
Hagen, Morten
Hesstvedt, Karin
Holt, Knut
Johansen, Steinar
Johnsen, Kjell H.
Knutsen, Knut Helge
Kristiansen, Fred W
Larsen, Kjell Arne
Marheim, Trond
Munthe, Eimar
Nymoen, Ole Peder
Olsen, Terje F. B.
Pedersen, Rolf
Rødberg, Halvard
Samuelsen, Aage
Solheim, Ole
Stegarud, Gunnar
Sæterdalen, Karin G.
Tveit, Anved M.
Tveit, Hans H.
Tørvold, Siri Hemstad
Vestøl, Magne

Fani

Avansement og oppry
Bakken, Lisbeth
Bersås, John
Bratteng, Thor
Grinde, Magnar
Helgesen, Bjørn R.
Huus, Jørgen
Høglund, Siw
Jensen, Helge
Jordal, Kåre
Lyng, Karl A.
Moen, Trygve
Nordgarden, Olav
Olsen, Pål Gunnar

ESF
Glomfjord kraftverk
VA
Område 3
Vestlands-verkene
BL
Ulla-Førre-anleggene
Aura-verkene
Glomfjord kraftverk
AAA
EA
ESS
Smestad trafostasjon
SAI
Innset-verkene
Vang trafostasjon
Område 3
SDR
BL
Nore-verkene
Innset-verkene
Innset-verkene
Nore-verkene
VU
Flesaker trafostasjon
Smestad tiafostasjon
EA
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
AP
SK-Lillesand
BL

VA
SK-Melhus
Smestad trafostasjon
Nore-verkene
EEP
Tokke-verkene
SAA
SPK
SKA
Ulla-Førre-anleggene
Nore-verkene
Tokke-verkene
SAA

Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

NVE's personale
Endringer ijanuar og februar 1981

Konsulent
Maskinist
Ktr. ass.
Fagarbeider
Avd. ing.
Fysioterapeut
Avd. ing.
Fagarbeider
Maskinist
Betjent
Ktr,. fullm.
Førstesekretær
Maskinist
Ktr. ass.
Fagarbeider
Maskinm. ass.
Montasjeleder
Ingeniør
Bedriftslege
Maskinist
Spesialarbeider
Spesialarbeider
Driftsarbeider
Overing.
Maskinm. ass.
Montasjeleder
Ktr. ass.
Driftsarbeider
Driftsarbeider
Førstesekretær
Avd. ing.
Bedriftslege

kk:
Ktr. fullm.
Konsulent
Fagarbeider
Maskinm. ass
Avd. ing.
Fagarbeider
Ktr. fullm.
Overing.
Førstekons.
Avd. ing.
Maskinm. ass.
Maskinm. ass.
Ktr. fullm.

Roghell, Bjarne
Skjørestad, Rolf
Stangeland, May
Styrmoe, Odd
Swanstrøm, Edla
Tjugen. Knut J.
Tokerud, Jan
Trulsen, Bjarne
Wollertsen, Terje
Østensen, Svein

Fratredelse, annen:
Bråten, Gunnar
Erstad, Dagfinn
Flisnes, Erling
Grønås, Kirsten Bugge
Johansen, Svein
Kalstad, Magne J.
Klausen, Roar
Korshamn, Einar
Lange-Andersen, Dag
Lunde, Jostein
Melhus, Eli K.
Melstveit, Sven
Remman, Øivind
Svartvatn, Rolf
Sætre, Anders
Tyse, Elin
Vormedal, Lars Kr.
Mesterlie, Jan

Montasjeleder
Konsulent
Ktr. fullm.
Førstekons.
Avd. ing.
Overing.
Avd. ing.
Maskinm. ass.
Førstesekretær
Konsulent

Opps.mannsass.
Driftsarbeider
Førstesekretær
Ktr. fullm.
Avd. ing.
Avd. ing.
Materialforv.
Overing.
Overing.
Maskinm. ass
Førstesekretær
Avd. ing.
Ingeniør
Avd. ing.
Maskinist
Avd. ing.
Avd. ing.
Fagarbeider

Rana-verkene
SK-Lillesand
SAA
SAI
SBP
SBP
Vestlands-verkene
Nore-verkene
AA
SK-Hokksund

Område 4

Tokke-verkene
Eidljord-anleggene
Eidfjord-anleggene

Ulla-Førre-anleggene
SDT
AJ
VHG
SVK
ET 4
SAA
Ulla-Førre-anleggene
SEU
Halden Trafostasjon
VA
Ulla-Førre-anleggene
SEA
Alta-utbyggingen
Mår kraftverk
EEM
SDR
Aura-verkene

Fratredelse med pensjon:
Gihleengen, Nils Montasjeleder
Hauge Knudsen,

Gunnar Førstesekretær
Hovind, Johannes Verksmester
Stjernen, Øystein Opps.mannsass.

Dødsfall:
Gjevik, Sigurd Maskinm. ass. Aura-verkene

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo


