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Ved et
årsskifte

Vi nærmer oss slutten på et arbeidsår og slutten på funksjonstiden for det
gamle NVE. Vi vender i dobbel forstand et blad.
Det er et vanskelig år vi har bak oss. I tillegg til våre mange faste gjøremål, som
har gått sin gang, har vi hatt alle de problemer å stri med som følger med en
omorganisering. Det er en meget omfattende sak som det tar lengre tid å løse
enn mange trodde. En rekke spørsmål er løst, flere av de mest problemfylte
står fremdeles igjen. Vi kommer nok langt inn i nyåret før alle brikkene er falt
på plass.
Jeg er lei for at den omformingen vi nå er inne i, har skapt usikkerhet og
frustrasjon hos enkelte. Men, vi arbeider stadig med det mål for øye at
omorganiseringen skal sluttføres så raskt som mulig, og at de to etater skal gi
interessante og trivelige arbeidsplasser. I en overgangstid er det likevel ikke
til å unngå at noen får dårligere forhold å arbeide under enn de har hatt. Det
kan jeg bare beklage; det er en uunngåelig følge av omorganiseringen.

La oss se fremover, og sammen gå inn for å bygge opp det nye så vi blir i stand
til å løse de viktige oppgavene vi har ansvaret for så rasjonelt som mulig. Og
la oss hjelpe hverandre til å gjøre det indre miljøet best mulig, slik at vi også
i fremtiden får en trivelig arbeidsplass.
Så, tor en kort stund legger vi alle problemer til side og åpner for julens gleder.
Måtte julen bli god og berikende for hver enkelt av oss!

Jeg takker alle ansatte for arbeidsinnsatsen og for bidrag til godt samarbeide
i det år vi snart har bak oss.
Alle ansatte — gamle og nye — og deres familier, ønskes en fredelig jul og et
godt nytt år.

Omslagsbilde:  Det går mot slutten av tømmerflotingens
historie her til lands, selv om næringen fremdeles holdes
i hevd enkelte steder. Fossekallen har møtt Skandinavias
siste tømmerfløtere. Foto: Stein Morch-Hansen.
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«Nyingen» er tent og fløterlaget har tatt
lørdagskvelden. Kanskje slike stemninger skal
bli en del av en turistattraksjon, når fløterne
Trysil-/Klaravassdraget nå blir de siste
Skandinavia?

et er mange elvestryk
mellom fløterne øverst i

Trysilvassdraget og
cellulosefabrikken ved utløpet
av Trysilelva/Klarälven i Karlstad.

Det er store avstander også
når beslutninger tas — mellom
fløterne og deres nærmiljø, og
bedriftsdireksjonen og dens
regnestykker.

Samtalen blant fløterne, der
de følger tømmeret langs ei
flomdiger Trysilelv de første
dagene i juni, vender stadig
tilbake til om fløtingen vil
overleve i elva. Årets sesong
markerer nemlig slutten for
fløtingen i Glommavassdraget.
Neste år vil Trysilvassdraget
være det siste vassdraget i
Skandinavia hvor det fløtes med
fritt tømmer (Iøsfløting). I
Skiensvassdraget finnes det
fortsatt en annen variant,
buntfløting, der tømmeret altså
fløtes i bunter.

Flotingen i Trysilelva/Klarålven vil
fortsatt være det mest lønnsomme
sammenlignet med våre konkurrenter
og utfordrere, tømmerbil- og jernbane-
transport, framholder Per Ivar Akre —
leder for «Klarälvens Flottningsfören-
ing» på norsk side.

En annen sak er at det vel også bor
tas videre hensyn enn bare rent be-
driftsøkonomiske når fløtingens fram-
tid i vassdraget skal vurderes, mener
han. —Ønsker vi tømmerbiler i skyttel-
trafikk mellom Trysil og Karlstad hele
året i stedet for tømmer i elva i noen
uker? Og bør ikke også samfunnets

ilvassdraget
via

Reportasje:
Stein Morch-Hansen
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regnestykke tas med — med ekstra sli-
tasje på veiene som den antagelig
største utgiftspost om tømmerbilene
skal overta?

Tømmertransport og nasjonal-
romantikk
Fløterne i Trysil tar i mot representan-
ten for den svenske oppdragsgiveren
Billerud A.B. — transportsjef Yngve
Fors — i all vennskapelighet. Men en
aldri så liten undertone er å spore når
Per Ivar Akre presenterer ham for sine
menn langs elvebredden: —Dere får ta
godt i mot ham, karer, for han her skal
være med å bestemme om vi skal få
fortsette med fløtingen!

Det er nostalgi og nasjonalroman-
tikk over ei elv full av tømmer, med flø-
temannskaper i full virksomhet på
begge elvebreddene. Fløtehaker som
geleider tømmerstokker fra ei rolig vik
ut i elvestrømmen igjen — full fart ned
til neste stryk. Stokker som må bæres
eller lempes uti der vannstanden har
sunket så mye i de siste timene at tøm-
meret har fått landkjenning. Båter som
føres gjennom stryk så store at tilfel-
dige tilskuere langs elvebredden blek-
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ner og grøsser idet båt og mannskap
går utfor, forbi den store steinen, midt
på den største båra — der de får seg en
aldri så liten skyll før det bærer videre i
bølg og dal nedover mot smulere far-
vann . . .
Også den svenske transportsjefen lar
seg rive med av stemningen. —Jo, det
er klart at vi må støtte oss til våre reg-
nestykker når vi tar en beslutning om
hvilke transportveier vi skal benytte
oss av for å få fram det trevirket vi be-
høver. Med den harde konkurransen vi
har i cellulose- og papirindustrien er vi
nødt til det. Men det er selvsagt med
oss som med andre mennesker, man
skal helst også ha sin sjel med på det
man gjør, ikke sant?

Tradisjonens hevd
Fløtemannskapene har tatt kvelden og
gjort opp «nying». To tyristokker, tørre
tømmerstokker, er lagt oppå hveran-
dre. Et stativ — snekret sammen i all
enkelhet — holder stokkene en meter
over bakken. Ild er gjort opp mellom
stokkene i nærmest hel lengde.

Det er ikke så mange årene siden flø-
terne ordnet sitt natteleie slik at de

Det blir mange tak med fløtehakene før
mannskapet har nådd fram til svenskegrensa,
12 mil fra utgangspunktet.

hvelvet båtene, gjorde opp nying og la
seg til — dels under båten og dels un-
der nattehimmelen. Et par meter fra
nyingen, som brenner i 18 timer under
normale vær- og vindforhold, var det
passende varme hele natten igjennom.

I dag må selv fløtemannskaper som
er seg bevisst at de er med på å holde
liv i en utdøende del av norsk nærings-
historie, finne seg i at de etter lovens
bokstav skal sove innendørs.

Arbeidsmiljøloven er til for vårt fel-
les beste. Men av og til må det jo bare
dispenseres fra enkelte bestemmelser.
Det innså også representanten for Ar-
beidsdirektoratet som var vitne til at to
fløtere løste opp en tømmervase midt i
elva, mens båten lå på venting for å
plukke dem opp noen meter unna. Lo-
ven foreskriver at det skal være minst
to rømningsveier fra enhver arbeids-
plass — og her var det knapt nok n!
En stilltiende dispensasjon kan vi kan-
skje kalle måten paragrafen fikk vike
for tradisjonens hevd på: Arbeidsdirek-
toratets representant nøyde seg med
sitatet — og sa ikke mer om den saken.

Turistattraksjon
Det var stor oppmerksomhet omkring
de 30 fløterne vi fulgte nedovere Try-
silelva i tre dager. Vi rakk nærmere to
mil lenger ned i vassdraget på den
tida. Sammen med et par andre journa-
lister, et kobbel av lokale hobbyfoto-
grafer og andre skuelystne fulgte vi et-
ter i det tempoet fløterne holdt.

Ved litt større stryk ble det å vente til
elva var rensket for tømmer ovenfor
stryket — slik at båtene kunne gå ut-
for. På Elvbrua samlet det seg et tallrikt
publikum på den timen fløterne holdt
på med opprenskingen over et av de
strieste strykene så langt. Så — med
to-tre minutters mellomrom satte de
tre båtene utfor. God presisjon og dyk-
tig båtmanøvrering ble bifalt med
spontan applaus fra tilskuerne på brua!

Og neste år, Per Ivar Akre, når det
blir alment kjent at Trysilvassdraget er
det siste vassdraget det fløtes i i hele
Skandinavia, da må dere vel gjøre reg-
ning med skikkelig turistinnrykk i Try-
sil?

Vi har sett for oss at det kan bli til-
felle, ja. Og det vil i såfall bare være
hyggelig. Vår oppgave vil selvsagt
være å opprettholde fløtingen som den
fortsatt mest konkurransedyktige må-
ten å frakte tømmeret ned til Karlstad
på — vi kan ikke drive dette som en



turistattraksjon. Men at fløtingen får
oppmerksomhet ser vi som en bekref-
telse på at vi har å gjøre med noe som
ikke bør være helt uvesentlig for en na-
sjon — nemlig kultur og historie. Som
samfunn bør vi være interessert i å ta
vare på i hvert fall noe av det som har
brakt oss dit vi er.

«Plankeadelen»
Det har vært drevet fløting ut fra han-
dels- og industriinteresser i Trysil- og
Glommavassdragene i flere hundre år.
Ja, for Glommas vedkommende mener
man å kunne føre fløtingen 700 år til-
bake i tida, hvis man tøyer definisjo-
nene noe.

Fra andre halvpart av det 17. år-
hundre — etter at oppgangssaga var
oppfunnet og etterspørselen etter tre-
last stadig økte på Kontinentet — var
innlandstømmer fra Østlandet og Sør-
landet opphav til kraftig økonomisk
vekst i Norge. Utbyttet ble riktignok
fordelt på få hender — det ga grunnla-
get for en norsk «plankeadel».

I «store» sesonger ble det gjerne flø-
tet 800 000-900 000 kubikkmeter tøm-
mer i Trysil-/Klaravassdraget, og over
•1-1 million kubikkmeter i Glomma.
Aretskvantum på norsk side av Trysil-
/Klaravassdraget er 125 000 kubikkme-
ter, i Glomma cirka 150 000. Om denne
tømmermengden i Trysilelva — to mil-
lioner tømmerstokker — i stedet skulle
fraktes på tømmerbiler, ville det til-
svare nærmere 20 tømmerbiler tur-
retur Trysil-Karlstad hver yrkesdag året
rundt.

Men hvorfor er så fløtingen lagt ned
i andre vassdrag, men ikke i Trysil?

—Ja det er vel et sammentreff av
flere faktorer, svarer Per Ivar Akre.
—Trysilvassdraget er varig vernet, noe
som hindrer nye brukerinteresser i å
komme i betraktning. Floting er selv-
sagt avhengig av så få hinder som mu-
lig i et vassdrag. Vår vassdragslovgiv-
ning gir fløtingen en klar bruksrett
foran interesser som for eksempel
kraftutbygging. Noe slikt eksisterer
ikke i Sverige. På svensk side har kraft-
utbygging — ofte kombinert med tog/
lastebil som rimeligere transportmåter

vært årsaken til nedleggelse av flø-
ting.

Hva gjør «Stora»?
Leveringssikkerhet, behovet for sta-

dige leveringer, og økt konkurranse fra
andre transportmåter med hensyn til
lønnsomhet har — når vi også tar
norsk side med i bildet — vært de van-
lige årsakene til nedleggelse av floting.

Billerud A.B. i Karlstad har et årlig
forbruk på fire millioner kubikkmeter
tømmer. Det tilsvarer for øvrig cirka
halvparten av det samlede norske for-
bruk av trevirke til industri og sagbruk.

Tømmerfløting er i
første rekke manuelt
arbeid — med unntak
av selve tømmer-
veltingen ut i elva.
Her sender en hjul-
laster av gårde et
femtitall tømmer-
stokker, av i alt cirka
to millioner. De fleste
når riksgrensa på ett
døgn.

Våre 125 000 kubikkmeter tømmer er
sammen med det som fløtes på svensk
side å betrakte som en gunstig sik-
ringsreserve for selskapet. Normalt
kommer dette tømmeret fram til Karl-
stad når det er størst svikt i de øvrige
leveransene. Ut fra dette perspektivet
er fløting fortsatt gunstigere i Trysil-
/Klaravassdraget — også bedriftsøko-
nomisk — enn lastebiltransport til
Karlstad, poengterer Akre.

Så ingen fare for nedleggelse av flø-
tingen i Trysilvassdraget, altså? Nå,
ikke helt. For her kommer ordet fusjon
inn som et nytt moment. Billerud A.B. i
Karlstad gikk nylig sammen med Stora
Kopparberg og dannet et nytt selskap,
kalt Stora. Og Stora Kopparberg har
cellulosefabrikker i Gåvleområdet, rett
østover fra Trysil. Om så skulle skje at
Stora vil ha tømmeret fra Trysil til
Gåvle i stedet for til Karlstad, ja da er
også fløtingen i Trysilvassdraget en
saga blott.

Men verken Per Ivar Akre eller repre-
sentanten for de svenske mottakerne i
Karlstad ser for seg dette som nært fo-
restående.

Og det var ingen vansker med å
komme til enighet om at hvis tømmer-
bil- eller jernbanetransport skulle ut-
konkurrere flotingen — som et resultat
av regnestykker som kunne vise at sel-
skapet kan bli noen kroner rikere, ja så
ville vi som kulturnasjon samtidig bli
fattigere . . .
Fløterne i Trysil har tro på at de skal få
fortsette sin virksomhet.

—Vi har tro på at fløtingen skal fortsette i
Trysilvassdraget 1 mange år ennå, sier Per Ivar
Akre — leder for Klarålvens Flottningsförening
på norsk side. —Derfor legger vi stadig ned mye
arbeid i å få forbedret den tjenesten vil tilbyr.
Her er Akre fotografert foran tømmerlensa i
Sensjøen, der tømmeret samles opp før «andre
etappe» ned til grensa.



Tekst: Bjarne Tveito
Foto: Ole Bjørn Ulnæs
Telemark Arbeiderblad
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F ridligere statsminister Einar
Gerhardsen og tidligere

direktør for Statskraftverkene,
Sigurd Aalefjær, møttes under
avslutningen på El-forsyningens
store 100 års jubileumsutstilling
i Ibsenhuset i Skien, og de to
pensjonistene trivdes åpenbart

med det. Så har de da også i
mange år, hver på sin måte, stått
i spissen for den store kraft-
utbyggingen i Norge etter
krigen — en utbygging som
ifølge Gerhardsen var et viktig
steg bort fra fattigdommen i
Norge.

;ritt
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Sigurd Aalefjær og Einar Gerhardsen foran kartet
der kraftanleggene i Telemark er plottet inn.

Vår aere
og vår makt,

oss hvite kull
har brakt

I hvert sitt halvtimes kåseri under jubi-
leums-utstillingen i Skien tok Aalefjær
og Gerhardsen for seg forskjellige sider
ved den store vannkraftutbyggingen
etter krigen. De mintes med glede
mangt av det som har skjedd, Aalefjær
som medarbeider i kraftverksavdelin-
gen ved NVE fra 1942 og som direktør

fra 1960, Gerhardsen som den politiske
forgrunnsskikkelse i Norge fra 1945.

Oppkjøp av fallrettigheter
Aalefjær kom innledningsvis inn på
statens oppkjøp av fallrettigheter i
første del av dette århundre. —Det var
disse rettighetene sammen med de ret-

tigheter NVE overtok etter tyskerne
(Aura, Osa og Mår) som gjorde Statens
sterke satsing på vannkraften etter kri-
gen mulig, sa han.

Statens interesse for kjøp av fallret-
tigheter avtok riktignok ifølge Aalefjær
hurtig i takt med depresjonen i 1930-
årene. Han illustrerte dette ved et eks-
empel fra Tokke-Vinje-vassdraget:I
1922 tilbød Staten en grunneier 9 000
kroner for fallrettighetene. Grunneie-
ren forlangte 14 000, men Staten sa da
nei. I 1923 var grunneieren kommet til
at han ville godta 9 000 kroner, men
nå var ikke Staten villig til å gi så mye.
I 1928 reduserte grunneieren sitt for-
langende, men ikke nok. I 1930 var
grunneieren i økonomiske vansker.
Han var villig til å godta nesten hvilken
som helst pris, men bad om «godt mål,
etterdi summen er så liten, trongi så
stor». Han fikk 4 500.

Under krigen skulle tyskerne ha kraft
til krigsindustrien og satte i gang ar-
beid på Osa, Aura, Mår og Tyin. Osa og
Aura stoppet opp, på samme måte som
etter første verdenskrig. Hjemmefron-
ten hadde gitt beskjed om at Nore II,
der Aalefjær den gang var ansatt,
skulle føres fram så langt som mulig
uten å komme i drift så lenge krigen
varte. Det kom i drift i 1946.

Full fart etter krigen
Etter krigen skulle det ifølge partienes
fellesprogram settes full fart på vann-
kraftutbyggingen, og NVE ble tildelt
store oppgaver. Det ble uttalt at NVE i
1945 var en «ynkelig liten rothogd or-
ganisasjon». Dette var dog et bedre si-
tat enn historien som går om ham som
skrev til departementet at den utred-
ning de hadde bedt om, ennå ikke var
fullført «på grunn av innskrenket per-
sonale». Lars Evensen ble imidlertid
ifølge Aalefjær en god mann for kraft-
utbyggingen, sikkert i forståelse med
statsminister Gerhardsen. For 40 år si-
den besøkte Gerhardsen Aura. Bare to
år etter var plan for utbyggingen utar-
beidet og vedtatt av Stortinget.

Formalitetene i annen rekke
Det gikk over stokk og stein like etter
krigen. Formalitetene kom i annen
rekke. Aalefjær la imidlertid ikke skjul
på at han syntes pendelen nå kanskje
har svingt for mye den andre veien.
Han trakk fram to eksempler:

Planleggingen av Tokke-anleggene
tok til høsten 1953.Atte år etter var
det åpning ved statsminister Ger-
handsen.
Planleggingen av Jostedal-anlegget,
som en del av Breheimen-planen,
tok til i 1966. Anlegget er under utfø-
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relse, og første maskin regnes å gå
rundt 11988 — det vil si 22 år etter at
planleggingen startet.

Prisen for økt medbestemmelse
—Den store forskjell ved beslutnings-
prosessen før og nå er neppe spesiell
for kraftverk. Det er vel den pris vi må
betale for økt medbestemmelse og
åpenhet. Men det må være tillatt for en
mimrende pensjonist å si at det var
langt mer inspirerende og morsomt å
arbeide etter 50- og 60-årenes modell,
sa Aalefjær.

Han la til: —Nå skal alle uttale seg
om alt. De enkelte departementer sy-
nes å diskutere seg imellom gjennom å
offentliggjøre sine standpunkter i mas-
semedia før regjeringen har tatt sitt
standpunkt. Det var uhørt tidligere. Vi
visste at departementets mening var
regjeringens mening, for det var nær
kontakt. Vi var få til å vurdere, sette
fram forslag og treffe beslutninger. Det
var raskere og enklere å komme fram
til konklusjoner. En viktig ting til: Det
regjeringen ville, det ville Stortinget.

Fleipet med Verdensbanken
Aalefjær refererte en episode etter at
det var søkt om lån i Verdensbanken til
Tokke-utbyggingen. — Det kom en
økonom, en jurist og en teknisk kyndig
konsulent fra Verdensbanken. De
spurte og grov om alt mulig. Hvor stor
stab hadde vi på prosjektet, og hvor
mange ønsket vi? De trodde vi var srø
da de fikk vite hvor få vi var. De spurte
hvor mye vi tjente, gjort om til dollar.
En sogning sa da at vi ikke arbeidet for
penger, men for fedrelandet! På spørs-
mål om det var noen spesiell flaske-
hals, svarte han departementet. Vi var
redd hans fleiping skulle ha negativ
virkning på folkene fra Verdensban-
ken, men jeg tror det ble det motsatte.
En tur til Røssåga, der arbeidene gikk
for fullt, beroliget dem enda mer.

Om stamlinjer og varmekraftverk
Aalefjær tok også for seg sammenkob-
lingen av el-verk, slik at de kunne sam-
kjøre. Stamlinjeutbyggingen de siste
decennier betegnet han som impone-
rende. Nå kan vi nær sagt bygge kraft-
verk hvor som helst i landet og trans-
portere kraften dit det er bruk for den.

Han kom videre inn på utbygging av
varmekraftverk. —Det er meget få ste-
der som egner seg for plassering av
varmekraftverk. I 1978 vedtok NVEs
hovedstyre en henstilling om å sikre
tomter før disse ble bebygd eller inne-
bygd. —Det burde vært gjort, med
samme grad av forutseenhet som
vannkraften ble omfattet med i første
del av dette århundre, men nå skjedde
ingenting, sa han.

—El-forsyningen står fortsatt overfor
store utfordringer. Som pensjonist er 


det klokt å regne med at de som over-
tar etter oss, vil klare sakene utmerket,
avsluttet Aalefjær.

Gerhardsen mintes guttedagene
Einar Gerhardsen kom inn på minner
fra sine guttedager i Kristiania, den
gang det var gasslykter i gatene og pa-
rafinlamper. Så kom det noen dårlige
elektriske lyspærer. Etter hvert skapte
elektrisiteten en revolusjon i mennes-
kenes hverdag: Strøm til oppvarming
og koking avløste kull og koks. —Vi
fikk kjøleskap, dypfrysere, støvsugere,
strykejern, symaskiner — og elektriske
sporveier og tog. Enda viktigere var vel
den industrielle revolusjon som kom til
Norge med den elektriske vannkraften.
Norge ble et rikere land, takket være
vår billige vannkraft.
Viktig steg bort fra fattigdommen
Gerhardsen tok videre for seg kraftut-
byggingen etter krigen, sett fra sitt
synspunkt, og han nevnte blant annet
hva det betydde at det ble mulig å
bygge Jernverket i Mo i Rana. Han
hadde et personlig minne fra 1970, da
han deltok på et møte i Mo for å drofte
industristedenes problemer. Han hus-
ket at daværende ordfører Andreas
Øverli begynte et innlegg ved å skildre
forholdene som de var i Mo i mellom-
krigsårene:

«Ved løktestolpen samlet de arbeids-
ledige ungdommene seg. På «gården»
møtte småbrukerne for å forsøke på å
få solgt ved og landbruksvarer. En halv
favn ved kostet fem kroner, og jeg hus-
ker det var småbrukere som spurte om
de kunne få la veden ligge igjen hos
oss til neste gang de kom for å prøve å
få den solgt. Forsorgsbudsjettet i kom-
munen utgjorde 60 prosent av kom-
munens budsjett. Mange skulle leve av
fire kroner i uka. Det var disse mennes-
kene som skulle ta fatt, og en kan i dag
spørre: Hva ville Rana vært uten vedta-
ket om å legge jernverket i Rana?»

Like mye som de hvite seil
—Da ordføreren holdt denne talen, var
Rana et godt samfunn med mer enn
20 000 mennesker, sa Einar Gerhard-
sen. —Vannkraftutbyggingen var i det
hele et viktig steg bort fra fattigdom-
men. Den billige vannkraften gjorde
det mulig å holde et høyt tempo i indu-
strireisingen. De hvite kull har like mye
som de hvite seil brakt oss vår ære og
vår makt.

Gerhardsen siterte i denne sammen-
heng forfatteren Kåre Holt som i 1959
skrev en serie artikler om arbeiderne
ved «det store kraftverket», Tokke-
anlegget i Telemark. Etter at Holt
hadde fortalt om en av arbeiderne, la
han til:

«Kanskje kommer han en dag til å
sakne Tokke, når han for siste gang rei-




ser bort. For noe sakner vi alle sam-
men: Roen omkring stua til gamle As-
mund solvsmed, det hvite skummet i
Tokke, synet av en konge til fots. Men
ikke fattigdommen. Den som fikk
smake den, sakner den ikke.»

Så raskt som mulig
—I midten av 1950-årene var det ingen
uenighet om at vi måtte bygge ut
kraftkildene så raskt som mulig. De
som bodde i nærheten av kraftkildene,
var gjerne de mest utålmodige. De så
kraftutbyggingen som grunnlaget for
økonomisk vekst i distriktet. Men det
var grenser for hvor mange prosjekter
som kunne gjennomføres på en gang.
Vi brukte rundt en halv milliard kroner
i året til kraftutbygging. Hvert år
bygde vi ut mer elektrisk kraft enn i
hele perioden 1920-1935. Men den år-
lige utbyggingen svarte likevel bare til
én prosent av vannkraftreservene. I
1955 hadde vi tatt i bruk en sjettedel
av våre vannfall, sa Gerhardsen.

På Vestlandet var det lenge sterk
motstand mot overføringslinjer, fordi
man var redd for at Vestlandet ville bli
kraftprodusenten, mens Østlandet fikk
den industrielle utbyggingen. Men i
1960 var det ingen Vestlands-repre-
sentanter som talte imot stamlinje fra
Telemark til Rogaland, med videre for-
bindelse til Hordaland. Tvert om ble
det uttalt glede over at Vestlandet ble
trukket med i samkjøringen.

I hjemmene
Gerhardsen kom videre inn på at selv
om kraftutbyggingen var en forutset-
ning for industrireisningen, var den
selvsagt ikke til fordel bare for bedrif-
tene.

—Mange mennesker fikk elektrisk
strøm i hjemmene for første gang. Før
krigen var omtrent 700 000 mennes-
ker i distrikts-Norge uten ordnet elek-
trisitetsforsyning. I den første 10 års
perioden etter krigen ble det ført fram
elektrisk strøm til nesten alle strømfat-
tige strøk, sa han.

Kamp om kraftutbyggingen
Nå står det kamp om kraftutbyggin-
gen. —Jeg forstår godt dem som nødig
vil ha lagt flere vannfall i rør, med tørr-
lagte elver. Men ennå trenger vi mer
el-kraft, og ennå har vi mange vannfall
som kan bygges ut uten at tapene be-
høver bli store. Ved å snakke sammen
kan vi komme fram til enighet om
dette, sa Einar Gerhardsen. Han viste i
denne forbindelsen til at selskapet som
stod for den store Sira-Kvina-utbyggin-
gen, ble pålagt store forpliktelser med
sikte på å bevare det vakre i en vill og
uberørt natur. —Naturromantikken
ville vi gjerne bevare, men den roman-
tiserte fattigdommen så vi gjerne en
slutt på, sa Einar Gerhardsen.
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Einar Gerhardsen og
Sigurd Aalefjær
betrakter sammen med
kjente og ukjente en
modell som viser
oppbyggingen av
kraftanlegg under
utstillingen i Skien.



—Litt av en utsikt, mener Nordengen, og
oppsynsmann Kirkaune samtykker. Tverrslaget
til ventilkammeret i bakgrunnen.

Tekst og foto: Per Joranger

Det var helt umulig for noenår siden å tenke seg den
utvikling som fjellbygda Vigdal
har hatt. Først i 1950-åra fikk
man kjørbar veg, i 1960-åra
elektrisitet og nå utbedring av
vegen med asfalt. For ikke å
snakke om den store aktiviteten
her oppe i forbindelse med
Jostedal-anlegget!

Det er Oslos ordfører Albert Norden-
gen som sier dette. Nordengen stam-
mer fra Vigdal, der hans mor vokste
opp, og familien Nordengen har gjen-
nom alle år hatt god kontakt med
bygda og slektningene sine der. I dag
har familien hytte i Vigdal, den har fått
ventilkammerområdet ved Jostedal-
anlegget som nærmeste nabo.

I juli var Nordengen og frue på noen
dagers ferie i Vigdalen. De benyttet an-
ledningen til å bli kjent med sine nye
naboer, og oppsynsmann Magne Kirk-
aune spanderte kaffe utenfor kontor-
brakka.

Vi var her hver eneste sommer og
bodde hos bestemor og bestefar i Øvre
Vigdal, forteller Nordengen. —Vi kom
da med båt til Marifjøra — videre 12
kilometer med en skranglete buss fram
til Husøy — og så var det å labbe opp
de 6-7 kilometrene på en svingete sti.
Det tok lang tid, men det var for oss un-
gene en stor opplevelse. Vi ønsket be-
standig at vi kunne ha med hele skole-
klassen for å vise de andre dette fantas-
tiske. Her oppe var livet helt annerle-
des. Vi ser i dag at det er velstelte små-
bruk med grønnkledde bøer og sterk
vegetasjon av lauvtrær. Den gangen
var det en mengde geiter som sørget
for å holde vegetasjonen nede. Så var
det å karre til seg høy i tillegg til lauv
som man hadde til dyra om vinteren.
—Du for et slit det var!

En ny opplevelse er det å se Joste-
dal-anlegget med teknikk og moderne
maskiner, legger Nordengen til.

Vigdalen er en naturperle i Luster.
Hva synes du om at man nå kan få tu-
ristvirksomhet hit opp?

Ja, det håper nå jeg på, for om vi
syntes det var romantisk i gamle da-
ger, og at man ikke skulle ha rørt ved
det gamle, så var det ikke så mange tu-
rister som fikk nyttiggjort seg godene i
den tiden, sier Nordengen. —Det var
vel noen få ressurs-sterke byfolk som 


fant frem til denne perlen. At man nå
kan komme opp her med bil og buss,
bruke Vigdalsstølen og gå over til
andre støler, det har åpnet for store
muligheter til å ta i bruk fjellet.

Nordengen fortalte gripende om
sine minner fra barndommen i Vigda-




len og på stølen. Her som andre steder
var det mye tusser og troll — og huldra
holdt til ikke langt fra der hytta «Hu-
ren» ligger. Navnet har den fått fordi
Vigdalselva renner like forbi i viltre
stryk, og etterlater seg et forferdelig
spetakkel — «hurr».
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Nordengens hytte «Huren» er nærmeste nabo
til Jostedal-anleggets arbeidssted Vigdal. Bibbi
og Albert Nordengen hilste på sine nye naboer
i Vigdal i sommer. Oppsynsmann Magne Kirkaune
og stikningsingeniør Asle Lærum bød på kaffe
utenfor kontorbrakka.



Vindgeneratoren ved Oddehela er den første
sitt slag i Norge. Både i Sverige og i Europa ellers
finnes det flere slike i drift. Foto:
Ulla-Førre-anleggene.

PionervIrksomhet
Ulla-Førre-anleggene er et av de største
vannkraftprosjekter I Europa. Ved
store kraftanlegg er man avhengig av
kontinuerlig tilgang på data som for
eksempel vannstand og temperaturer,
og måling og overføring av slike data
krever tilgang på elektrisk kraft. Ved
målestasjoner langt til fjells er man
gjerne nødt til å produsere kraften på
stedet, og ved Ulla-Førre har man gått
nye veger for å løse dette problemet.

Ved anleggets radiohytte ved Odde-
heia har man nemlig valgt å bruke
vind som energikilde. Oddeheia ligger

luftlinje omtrent 40 km sørøst for
Sand cirka 1 000 meter over havet, og
dette er et område med rikelig vind.

Vindgeneratoren, som er levert av
Mocoast A/S i Eidanger ved Porsgrunn
og produsert av SVIAB-Sverige, er d
første i sitt slag i Norge. Det var d or
med spenning generatoren bl satt i
drift i august 1984.

Vind ga varme
De første driftserfarin r ble høstet ut-
over høsten og vint en. Til å begynne
med leverte g eratoren 24 volts
spenning, meïj4ette ble i løpet av høs-
ten endret t 12 volt. Fordi denne type
generato alltid må ha last, ble det
monte varmeovner som kan ta effek-
ten r batteriene er full-ladet. Ved
hj p av to varmeovner, en i batteri-

mrnet og én i instrumentrommet, og
termometre i begge rom, kan man tiI
enhver tid lese av hvor mye energi som
r avgitt. Ved rutinekontroller i begyn-

nelsen av januar og februar viste
begge termometrene at maksimums-
temperaturen hadde vært + 11 °C og
minimumstemperatur - 10 °C. I april
var tallene henholdsvis + 22 °C og



Trraftindustriens første store
vindgenerator er tatt i bruk.

Og det er Ulla-Førre-anleggene
som er først ute. Vindkraften skal
foreløpig brukes til å drive utstyr
for måling og overføring av data
fra fjerntliggende områder,
gjerne høyt til fjells, hvor det
ikke finnes tilgang på annen 


elektrisk kraft. har allerede
gode erfaringer med (vind-
mollen), og vi regner med at den
senere vil kunne brukes både til
drift av radioutstyr og til for
eksempel lukedrift, uttaler
avdelingsingenlør Rolf Erik Veka
på Ulla-Førre.



Ved Ulla-Førre-anleggenes radiohytte ved
Oddeheia er kraftindustriens første store
vindgenerator tatt i bruk. Hytta ligger cirka fire
mil sørøst for Sand i en høyde av 1 000 meter over
havet — et område med rikelig vind. Foto:
Ulla-Førre-anleggene.

Ingen «knuter på tråden»
Med hensyn til snurr på kabelen er
man også blitt positivt overrasket. Ka-
belen fra generator til topp henger fritt
i masten, og dette fører til at kabelen
fra generator til mastefot beveger seg
etter generatorvindstillingen. —Til
tross for produsentens forsikring om at
den naturlige veksling i vindretning
ville hindre at kabelen tvinnet seg,
fryktet vi at snurr på kabelen kunne bli
et problem. —Heldigvis viste det seg at
produsenten hadde rett.

-10 °C. —Dette viser oss to ting, sier
Veka. —Både at det er rikelig med vind
på stedet, og at ovnene avgir varme.

Isproblemer ble løst
—Vi var nok noe skeptiske til dette
prosjektet før prøvedriften i vinter,
fortsetter Veka. —Det var særlig pro-
blemet med ising og spørsmålet om
hvorvidt kabelen mellom generator og
topp ville tvinne seg, som opptok oss.
Etter en vinter i drift viser det seg imid-
lertid at ising ikke representerer det
problem man på forhånd hadde antatt.

Riktignok ble det ved rutinekontroll
oppdaget at masten hadde vært ned-
iset — isblokker på 20-30 centimeters
tykkelse talte sitt tydelige språk. Imid-
lertid hadde dette ikke ført til skader.
—På ett av generatorbladene fant vi
litt is, kan Veka opplyse. —Dette førte
ikke til driftsstans, men vi har likevel
tatt problemet opp med forhandlere,
som har lovet at bladene heretter skal
få en glattere overflate. —I mellomti-
den har vi behandlet bladene med sili-
con, fortsetter Veka, — og det ser ut til
å hjelpe.

Fremtidens løsen i uvegsomme
trakter?
Til tross for at høsten 1984 og vinteren
1985 til tider bød på hardt klima både
med hensyn til vindstyrke og is, ga
vindgeneratoren ved Oddeheia Ulla-
Førre-anleggene verdifulle erfaringer.
—NVE ønsket i utgangspunktet å
prøve ut vindgeneratoren for å se hva
den kunne brukes til, uttaler Veka.
—Generatoren har vist seg godt egnet
til vårt formål, og med den ytelse den
har, vil den kunne nyttes både til drift
av radioutstyr og til for eksempel luke-
drift i fremtiden, sier han.

mk

Vindgeneratoren må alltid ha last, og når
batteriene er full-ladet, tar man ut effekten i form
av varme i batteri- og instrumentrom.
Foto: Ulla-Førre-anleggene.

Tekniske data:
Masten: — Galvanisert rørmast

7 m høy
Momentarm samt hengsel i bunnen for å lette
reparasjon og ettersyn

Generelt om bladene: — 3 stk. 2 m
— glassfiberarmert polyester

Generatoren: — AC, 3 faser
Uten viklinger i rotoren (dvs, ingen slepe-
ringer)

— Kompakt hus, 40 kg
Lading starter ved ca. 270 omdr/min
(vind 3 — 4 m/s)
Max ladestrøm ved 1 000 omdr/min (17 m/s)
som gir 60 A
Max effekt 750 W (kan leveres med opptil
1 200 W)

— Ved vindstyrke ca. 20 m /s stiller propelleren
seg parallelt med vinden, såkalt stormstilling

Regulering: — 12/24 v AC som blir likerettet
12 v regulator
Indikator for batterisp., ladestrøm, forbruk
aktiv last

Batteri: — Nicd, 400 Ah
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Målrettet arbeid er nødvendigdersom vi skal lykkes i å stoppe
ødeleggelsene av livsmiljøet på vår
klode. Dette er det internasjonal enig-
het om, og i 1972 opprettet man derfor
et internasjonalt miljøvernprogram
(UNEP). Et overordnet mål for dette
programmet er å ta vare på og for-
bedre miljøet i hele dets bredde.

Vern av miljøet krever vilje, kunnskap
og evne til vurdering og medvirkning
på en rekke sentrale områder i vårt
samfunn. Derfor er det viktig at skolen
blir trukket inn i dette arbeidet. Skolen
har som kjent stor betydning når det
gjelder å fremme ansvarsbevisst ad-
ferd både hos den enkelte og i samfun-
net som helhet, og dette har i en år-
rekke lagt grunnlaget for et utstrakt 


ket inn. En viktig del av prosjektet var å
vise miljøvern i praksis både lokalt, na-
sjonalt og globalt.

Miljø '85 ble støttet med midler fra
Konsesjonsavgiftsfondet, og NVE del-
tok også direkte ved konferansen. Na-
tur- og landskapsavdelingen, Forbyg-
ningsavdelingen og Hydrologisk avde-
ling i Vassdragsdirektoratet arrangerte
i den forbindelse en stand som skulle
vise etatens innsats på dette viktige
felt. Landskapspleie og eksempler på
biotopjustering og vegetasjonsetable-
ring sto sentralt. Det samme gjorde ek-
sempler på forbygning og kanalise-
ring. Gjennom presentasjon av det om-
talte Askerelv-prosjektet kunne inter-
esserte få innsikt i hvordan et konkret
samarbeidsprosjekt mellom kom-
mune, skoler og en rekke andre institu-
sjoner kan etableres, og hvordan det
fungerer i praksis. Større prosjekter
som Terskelprosjektet og Verneplanen

jOn Arne Eie fra Natur- og landskapsavdelingen
i Vassdragsdirektoratet i samtale med et
interessert publikum ved
undervisningskonferansen Miljø'85 i juni i år.
Foto: Pål Mellquist.

samarbeid mellom skole- og miljøvern-
myndigheter her til lands. Et høyde-
punkt i så måte var undervisningskon-
feransen Miljø'85 som løp av stabelen
ved Universitetet i Oslo 17. -19. juni i
år.

Bakgrunnen for konfereansen var å
vise hvordan skoleverket skaper og om-
setter kunnskaper om miljøvern. Konfe-
ransen besto av foredrag, elevutstillin-
ger, seminar og ekskursjoner for uten
en rekke kurstilbud, og alle aldersgrup-
per i undervisningssystemet var truk-




for vassdrag ble selvsagt også lagt
frem.

Standen ble betjent hele tiden, og in-
teressen var stor blant publikum. Eta-

- tens representanter fikk derfor god
kontakt med de mange lærere, elever
og studenter, foreldre, folkevalgte,
pressefolk og andre som besøkte stan-
den. Ved konferansen deltok for øvrig
også de andre nordiske land og delta-
kerne i et indisk-norsk miljoundervis-
ningsprosjekt.

Knut Kristiansen fra Natur- og land-
skapsavdelingen var ansvarlig for den
praktiske utformingen av NVE's stand.

mk
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Et viktig dokument for el-forsyningen:

Ny
energi-
lov på
trappene

NOU 1981: 35

NOU 1983; 18

nergilovutvalget la i mars 1985
fram utredningen NOU

1985: 9 med forslag om ny
energilov. Dette var den siste av
tre delutredninger utvalget har
avgitt. Utvalget ble oppnevnt og
fikk sitt mandat 14. november
1980. Det har med andre ord
vært et langvarig og omfattende
arbeid.

Fra Olje- og energidepartementet er
energilovutredningen gått videre til
høring i de øvrige departementer,
NVE, fylkeskommunene og en rekke
sentrale institusjoner. NVE avga uttale
om lovforslaget i midten av november.
Departementet vil legge fram en stor-

EnerolloN (riN ninger

NOU 1985: 9

NOR FFENTL1G AiTREDNINGER

Tekst: Karsten johan Warloe
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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-

armeanle0-0-

ging og drilt

tingsproposisjon om loven — antake-
lig i løpet av 1986. En ny energilov kan
kanskje bli gjort gjeldende fra 1. januar
1988.

Langt mellom loyene
Ny energilov er sjelden kost i vårt land.
Det gikk hele 73 år før den første elek-
trisitetsloven av 16. mai 1896 ble av-
løst av den nåværende — Elektrisitets-
lov av 19. juni 1969. Denne ser igjen ut
til å bli nærmere 20 år før den neste
kan tre i kraft.
Lovendringen i 1969 hadde som mål å
gi myndighetene bedre muligheter til
å organisere den fremtidige kraftut-
bygging og elektrisitetsforsyning på
en rasjonell og rimelig måte. Særlig la
loven grunnlaget for store endringer i
saksbehandlingen. Rasjonell elektrisi-
tetsforsyning ble et stikkord, og det ble
stilt krav om dimesjonering av anleg-
gene ut fra et felles, nasjonalt behov.
Samtidig kom el-forsyningens organi-
sasjon i fokus.

Med Energiloven av 1969 ble antall
høringsinstanser utvidet betraktelig.
Konsesjonssøknadene ble nå sendt til
15-25 instanser, mens det vanlige før
var 5-10. Verne- og friluftsinteressene
bidro sterkt til denne utvidelsen, idet
disse instanser stadig ble sterkere foku-
sert under konsesjonsbehandlingen.

Det f orslag til energilov som nå fore-
ligger, er delvis en samling av flere lo-
ver som tidligere har stått som enkelt-
lover. Dette gjelder Elektrisitetsloven,
Rasjoneringsloven og Lov om forsvars-
messig sikring av kraftforsyningen.
Helt nye lovbestemmelser er kapitlene
om fjernvarme og om omsetning av
elektrisk kraft.

Rasjonering og økonomisering
Det viktigste ved den nye loven er selv-
sagt de endrede og de nye bestem-
melsene. Særlig viktig i denne sam-
menheng er vel at lovforslaget gir an-
ledning til å stille krav om at konsesjo-
nærer skal gå inn i større sammenslut-
ninger dersom dette er nødvendig ut
fra ønsket om en mest mulig rasjonell
elektrisitetsforsyning. Det gis også an-
ledning til å ekspropriere bestående
elektriske anlegg.

Med det nye lovforslaget ønsker
myndighetene å sikre bruke'ren energi.
I lovbestemmelsene om omsetning av
elektrisk kraft og områdekonsesjon tar
man derfor sikte på å klargjøre hvilke
instanser som har ansvaret for å skaffe
tilveie tilstrekkelig energi og bringe
denne fram til brukeren på rasjonell
måte. Loven gir videre anledning til å
stille krav med hensyn til energiøkono-
misering.

Nye regler for saksbehandling
Det er også viktig å merke seg forslaget

til nye regler for saksbehandling. Her
ønsker man lovfestet forhåndsmelding
ved planlegging av større elektriske
anlegg. Videre forutsettes det at både
forhåndsmeldinger og de søknader
som senere følger, blir offentlig kunn-
gjort. I dag er høringsprosessen i for-
bindelse med konsesjonssøknader be-
grenset til instanser som politisk opp-
nevnte organer, fagetater og til for-
eninger eller institusjoner som repre-
senterer det enkelte individ. Etter lov-
forslaget skal man nå i tillegg hen-
vende seg direkte til offentligheten
gjennom kunngjøringer, slik at hver
enkelt får anledning til å uttale seg
både på planleggingsstadiet og under
behandlingen av søknaden.

Det er foreslått endringer i andre lo-
ver også, blant annet gjelder dette be-
stemmelsene om konsesjonskraft i
Vassdragsregulereingsloven og Indu-
strikonsesjonsloven. I Industrikonse-
sjonslovens bestemmelser om kraftleie
er konsesjonsgrensen foreslått hevet
fra 500 kW til 5 000 kW. I Energidirek-
toratet vil man enten ha sløyfet konse-
sjonsplikten eller ha grensen satt til
10 000 kW.

El-forsyningens organisasjon i fokus
Med den nye energiloven og de tilhø-
rende forskrifter og vilkår vil ramme-
betingelsene for den norske energifor-
syningen i de nærmeste 20 år bli truk-
ket opp. Utvalget ser det som et mål å
redusere antall enheter i norsk el-forsy-
ning til rundt 20, men understreker at
uten mer effektive virkemidler fra
sentralt hold, vil dette være et fjernt
mål. I Energidirektoratet antar man
den nye loven og de foreslåtte virke-
midler vil gjøre det mulig i løpet av en
20 års periode å komme ned fra de nå-
værende cirka 360 enheter til 80. Lo-
ven er derfor et viktig dokument for
dem som arbeider i el-forsyningen.

Den nye energiloven blir også et vik-
tig utgangspunkt for NVEs og særlig
Energidirektoratets arbeid, slik som
den nåværende elektrisitetslov er det.
Den vil føre til nye arbeidsoppgaver og
endrede rutiner på flere felter. I Ener-
gidirektoratet, eller tidligere Elektrisi-
tetsdirektoratet, har man over 60 års
erfaring i å behandle «andragender om
konsesjon på leie av kraft og på de
elektriske anlegg og ledninger», som
det het i den instruks som ble vedtatt
av Stortinget i mars 1921. Direktoratet
skulle derfor være godt rustet til også å
ta på seg nye oppgaver som måtte
komme.

Det gjenstår å se resultatet av den vi-
dere behandling av lovforslaget, og
om det er politisk oppslutning om de
virkemidler som er foreslått. NOU
1985:9 «Energilovgivningen» er vel
verd et studium.
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Statskraftverkene - omorganisering ZEI2Y

Nye krefter ved roret
Nytt styre
Tirsdag 15. oktober i år overtok Stats-
kraftverkenes nye styre ansvaret for og
ledelsen av bedriften. Olje- og energi-
departementet fulgte derved Stortin-
gets råd om å oppnevne styret for
Statskraftverkene før organisasjonen
formelt trer i kraft. Hovedstyret for
NVE er fra samme tidspunkt fritatt for
behandling av Statskraftverkenes sa-
ker. Forholdene ligger derfor nå til
rette for at Statskraftverkenes styre
kan ta del i tilsetting i de ledende stil-
linger og i de videre droftinger av or-
ganisasjonssakene.

Første styremøte avholdt
Den 7. november ble det holdt oriente-
ringsmøte for det nye styret og vara-
medlemmene. Det ble fra Statskraft-
verkenes administrasjon gitt en bred
orientering om reorganiseringen og
om det løpende arbeid i fagavdelin-
gene. Første ordinære styremøte ble
holdt 8. november. Styret foretok inn-
stilling til Olje- og energidepartemen-
tet med hensyn til de nye divisjons/
stabsdirektørene. Disse vil være tilsatt
når dette leses. Styret drøftet blant an-
net sitt interne arbeidsopplegg, ar-
beidsdelingen ved administrasjonen,
den videre oppfølging av omorganise-
ringen samt det forestående møte- og
befaringsprogram.

Tilleggsproposisjon
I Statsråd 8. november passerte St. prp.
nr. 1, Tillegg nr. 8: Om den videre gjen-
nomføring av Statskraftverkenes orga-
nisasjon. Stortinget innbys her til å

samtykke i den organisasjonsplan som
Olje- og energidepartementet har til-
rådd, og som ble presentert i forrige
nummer av Fossekallen.

Videre ber man i tilleggsproposisjo-
nen om fullmakt til å sette i verk en
midlertidig ordning av Statskraftverke-
nes organisasjon på kontorplanet i
1986, inntil saken kan sluttbehandles i
forbindelse med 1987-budsjettet.

Avdelingsledere
Med forbehold om Stortingets god-
kjennelse blir lederstillingene i de 17
fagavdelingene utlyst i slutten av no-
vember med søknadsfrist 9. desember.
Det er forutsatt at tilsettingene av av-
delingslederne skal behandles i Styrets
møte 18. desember. Dette er et stramt
arbeidsprogram, men ønskelig og nød-
vendig av hensyn til det videre arbeid
med kontorstrukturen.

Videre fremdriftsplan
Med divisjons/stabsdirektørene og av-
delingslederne tilsatt vil detaljerings-
arbeidet for de enkelte avdelingers or-
ganisering og kontorstruktur starte 2.
januar 1986. Det kunne vært ønskelig å
starte avklaringen av disse spørsmål på
et tidligere tidspunkt, men her har det
vært nødvendig å avvente endelig
godkjennelse av avdelingsstrukturen
og tilsetting i lederfunksjonene. A de-
taljorganisere fagavdelingene uten at
lederne er på plass, ville være halsløs
gjerning. Utredningsarbeidet for avde-
lingene vil bli ledet av avdelingsle-
derne, med gruppemedlemmer rekrut-
tert fra avdelingene. Imidlertid er mye

av grunnlaget lagt gjennom det arbeid
prosjektgruppene fullførte i fase 1. Vi
regner derfor med å komme fram til ny
kontorstruktur i løpet av februar, tids-
nok for 1987-budsjettet. Dernest vil
nye stillinger bli utlyst.

Overlapping
De første ukene etter den formelle
iverksetting av organiseringen vil vi få
en arbeidsform hvor de løpende ar-
beidsoppgaver løses innen nåværende
kontorstruktur, samtidig som den nye
kontorplan avklares. Dette vil bli en
krevende og hektisk periode, men jeg
tror alle er innstilt på å takle over-
gangsproblemene smidig og i samar-
beid.

Emblem
Emblemkonkurransen er avsluttet. Det
kom inn over 200 forslag. Vinnerutkas-
tet er utformet av designfirmaet Anis-
dahl/Christensen A/S. I den interne i&-
konkurransen ble 1. premie vunnet av
Erling Botten, Aura-verkene, 2. premie
delt mellom B. Heikkinen og R. G. Knut-
sen, SK og Svein M. Haugen, Vest-
lands-verkene, og 3. premie delt mel-
lom John Hysjulien SBS og Trond Nøk-
leberg SBP. Juryen ga i tillegg Alexan-
der Berg ved SAA hederlig omtale for
hans forslag.

Navn
Det offisielle navn på bedriften vil fort-
satt være Statskraftverkene. I daglig
tale, på emblem, logo på brevark, kjø-
retøyer og så videre vil Statkraft bli be-
nyttet. Kort og konsist!

Kåre Schjetne
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B ygging av et magasin i forbindelsemed vannkraftregulering motive-
res ut fra ønsket om å lagre sommer-
vann til vinteren da behovet for kraft
er større. Dette fører til at vannførin-
gen i elveløpet reduseres om somme-
ren, men økes om vinteren.

Våre vassdrag karakteriseres av at de
selv i naturlig tilstand har store varia-
sjoner i vannføringen. Det økologiske
systemet er derfor i vesentlig grad inn-
rettet etter dette. Det forhindrer allike-
vel ikke at ytterligere reduksjon i tørre
år kan føre til betydelige problemer.
Dette er bakgrunnen for at man alle-
rede på et tidlig tidspunkt i vannkraft-
epoken påla utbyggeren å følge minste-
vannføringsreglementer. Slike regle-
menter er kanskje de viktigste tiltak vi
har for å redusere eller eliminere ska-
devirkningene av en kraftutbygging.

Det har imidlertid vist seg at en god
del av disse reglementer er noe «fir-
kantet» utformet, med krav om jevn
vannføring i et lengre tidsrom, særlig i
sommerhalvåret. Mitt spørsmål er: Kan
man med større fleksibilitet i regle-
mentene oppnå en bedre utnyttelse av
vannet?

Fra sommersesongen 1980 ble fløt-
ningen nedlagt i Numedalslågen, i
første omgang for 10 år. Dette har gitt
bakgrunn for diskusjon om nytt ma-
nøvreringsreglement i vassdraget. I
forbindelse med utredningsarbeid for
vannbruksutvalget i Numedalslågen
(Fossekallen nr. 2/1984), ble det fore-
slått at man skulle prøve et fleksibelt
manøvreringsreglement. Imidlertid
falt i&en da på stengrunn. Siden den
ganq har det rent mye vann i havet
uten at nytt reglement er fastsatt. I
mellomtiden har flere ting skjedd: Fra
å være et representativt demokrati ut-
vikler vårt samfunn seg stadig i retning
av et «medvirkningssamfunn» der av-
gjørelsene blir tatt i de lokalmiljøer
som blir berørt. Man er ikke lenger helt
fremmed for i&en om «medregulan-
ter» i en vassdragsutbygging. Vann-
bruksplanlegging hvor brukerinteres-




sene i utgangspunktet stilles likt, får
stadig mer innpass. Norsk hydrotek-
nisk laboratorium påpekte i en utred-
ning om energiøkonomisering at
større fleksibilitet i vannføringsregle-
mentene kan gi en energiøkonomise-
ring på 6r1 til to prosent.

Under NTNF-programmet: «Miljø-
virkninger av vassdragsutbygginger»
(MVU) arbeider en gruppe med ma-
nøvreringsreglement og minstevann-
f øringer. Arbeidsgruppen har vært in-
teressert i å finne et forsøksvassdrag
der man kan teste hvordan et fleksibelt
manøvreringsreglement vil fungere
organisasjonsmessig, hvilken betyd-
ning et slikt reglement vil ha for bru-
ken av vassdraget. Forslag om å be-
nytte Numedalslågen til dette formål
er fremlagt. Miljøverndepartementet
har imidlertid sagt nei til dette uten å
gi en nærmere begrunnelse.

Jeg synes Miljøverndepartementets
avgjørelse i denne saken er beklagelig.
Det er antakelig vanskelig å finne et
vassdrag som er bedre egnet som for-
søksvassdrag i denne forbindelse enn
Numedalslågen. Dette er det flere
grunner til:

Et samarbeid mellom brukerinteres-
sene er allerede etablert ved oppret-
telsen av Vannbruksutvalget.
Forskning om hvordan vannførin-
gen påvirker forurensning, lakse-
fiske og reprodusjon har pågått i
flere år.
Reguleringsgraden i vassdraget er
ikke for høy. Det må derfor tappes
vann fra magasinene i de fleste
somre og ekstra vann vil gå gjen-
nom kraftstasjonene.
Man har en betydelig mengde fløt-
ningsvann til disposisjon som ingen
har klare rettigheter til (selv om ju-
ristene strides om dette).

Ved å utnytte fleksibiliteten i det elek-
triske samkjøringsnettet burde det
være mulig å finne frem til et regle-
ment hvor alle de viktigste brukerin-
teressene på sikt vil komme bedre ut

enn ved det gamle tømmerflotnings-
reglementet.

Jeg tror at en testing av et fleksibelt
manøvreringsreglement i Numedalslå-
gen vil bli til stor nytte for vannressurs-
miljøet i Norge. Den endelige avgjørel-
sen i denne saken vil antakelig bli tatt
av Olje- og energidepartementet i lø-
pet av høsten.

Arne J. Carlsen

BrØyt
En roman fra
Eidfjord-anleggene

Sima kraftverk ble bygget i årene 1974-1981 av Statskraftverkene i
egen regi under navnet Eidfjord-
anleggene. En av anleggsarbeiderne,
Dag Helleve, har skrevet en roman.

Hovedpersonen Ivar Tråstølen er fra
Voss. Han har intellektuell legning,
men er ikke særlig skolemotivert. Der-
imot liker han anleggsarbeid. «Nå» er
1979, han er 27 år og har vært ti år på
anlegg. Han regner med å fortsette på
anlegg resten av sitt yrkesaktive liv, til
tross for risikoen for langtidsskadevirk-
ninger på helsa. Tråstølen vet altså
ikke at nytt utstyr og bedre metoder
har fjernet faren for silikose («stein-
lunge») i moderne tunneldrift.

Handlingen veksler i tid og sted. Her
i Fossekallen hopper vi over Voss, stu-
dentmiljøet i Bergen og opplevelser
som sjømann i New York. Hvordan har
Dag Helleve beskrevet norsk vann-
kraftutbygging? Den har vært viktig
for Norge i hele dette århundret, men
har satt få spor i norsk skjønnlitteratur.
Vi bør derfor hilse ham velkommen,
nær sagt uansett kvalitet. «En dårlig
omtale er bedre enn ingen omtale.»

Ivar Tråstølen omtales i tredje per-
son, men er likevel romanens «jeg».
Det er derfor vanskelig å skjelne mel-
lom nøytral beskrivelse og hovedper-
sonens meninger. Akkurat dette gjør at
jeg er i tvil om hva forfatteren vil med
boka. Er det en beskrivelse av virkelig-
heten, eller er det en beskrivelse av et
menneskes sinn med en del fordom-
mer og vrangforestillinger?

Mye foregår på et anleggsted i fjellet
ovenfor Osa i Ulvik. Mange forfattere
har gjort noe lignende, for eksempel
Herman Wouk med «Winds of War»
(nylig en TV-serie i Sverige) og fortset-
telsen «War and Remembrance». Slike
forfattere bruker mye tid på å sikre seg
at virkeligheten er korrekt beskrevet.
Helleve har ikke hatt tid, lyst eller evne
til å gjøre tilsvarende solid håndverk.
Det er grunn til å spørre hvor grundig

ORDET ER FRITT

Fleksible minste-
vannføringsreg-
lementer
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Det Norske Samlagets konsulent har
vært da bokmanuskriptet ble aksep-
tert.

NTH-studenten med sommerjobb
som damkontrollør fremstilles som ty-
pisk: «Her kom dei opp på fjellet og
skulle sjefa, uten å ha vore på anlegg
før». I anleggsledelsen møter vi kun av-
delingslederen. To ganger omtales
han. Første gang sammen med den
motbydelige Breiflabben: «Hovedgrun-
nen til at Breiflabben framleis hadde
arbeid på anlegget, var at han var pro-
tegaen til ingeniøren. Saman med in-
geniøren var Breiflabben som ei bikkje
som ikkje berre pisste herren sin opp-
etter ryggen, men omtrent sleikte han
i reva». Andre gang etter at hovedper-
sonen fikk skrape for å ha sovnet i mat-
pausen: «Ivar måtte tenkja på ingeniø-
ren. - Jeg kommer fra Abbediengen i
Oslo, og .jeg er utdannet ved NTH i
Trondhjem. Jeg håper på et godt sam-
arbeide med dere, men det forutsetter
at begge parter yder sitt ytterste, noe
jeg selv kommer til å gjøre.

Slik hadde ingeniøren presentert seg
for arbeidarane første dagen han kom
til anlegget. Han hadde visst toppka-
rakterer frå NTH, og det var ikkje tvil
om at mannen var flink, men han
måtte ikkje koma opp på anlegget og
fortelja folk som har drive med boring
i tretti år korleis arbeidet deira skal gje-
rast.»

Beskrivelsen av damarbeidene faller
mellom to stoler. Den minner om en
dårlig lærebok, uten at forfatteren
egentlig har ment det. God skjønnlitte-
ratur er det heller ikke. Her er det mye
å lære av profesjonister som James Mi-
chener (for eksempel i «Space») og Ar-
thur Hailey (sist i «Strong Medicine»).

I oppholdsrommet er det reportasje
fra Alta-demonstrasjonene i Dagsre-
vyen. Ivar er nok skeptisk til Alta-
utbyggingen, men holder det for seg
selv i det utbyggingsvennlige anleggs-
miljøet. Men Eban synger ut: «0,7 ter-
rawatt, og det er berre vinterkraft».
Denne ene setningen viser at Helleve
overhodet ikke har forstått den kraft-
økonomiske innvendingen.

Når jeg likevel kan anbefale boka, er
det først og fremst på grunn av Helle-
ves frodige fortellerfantasi, hvilket ofte
er en mangel i nye norske bøker. Selv
har jeg ikke bodd på anleggsbrakke si-
den 1955, så det er vanskelig å vurdere
om moderne anleggsliv er så dominert
av alkohol og prat om kvinnfolk. Her
ville det være interessant med en kom-
mentar fra en av våre anleggsarbei-
dere.

Erik Tøndevold

Et praktverk om vår største elv

rIlomma er vår største elv, nær sagt
uansett hvilken målestokk som

brukes: 41 883 km2 nedbørfelt,
698 m3/s middelvannføring ved utløpet
og 611 km lang, sier Cappelens leksikon
Media (1977). Botanikeren Leif Ryvar-
den og kulturgeografen Tor Selstad har
laget et praktverk på 116 sider.

Imidlertid oversvømmes bok- og
tidsskriftmarkedet av «prakt». Spørs-
målet er om også teksten er god, hvil-
ket vi har grunn til å forvente når Uni-
versitetsforlaget er utgiver. For uten å
ha faglig kvalitet,  må  boka være lett-
lest for å kunne selges i stort nok opp-
lag, for her er det neppe tale om subsi-
dier av noe slag. Etter min mening har
forfatterne klart denne dobbeltoppga-
ven bra.

Stoffmengden er enorm. Forfatterne
må derfor velge, og de har konsentrert
seg om hovedelva og skriver lite om si-
deelvene. Så langt er tittelen dek-
kende.

Boka er ikke en komplett datasam-
ling slik som kanaldirektør Gunnar
Sætrens bok fra 1904, som forresten
burde vært nevnt i litteraturlisten. Hel-
ler ikke er den en reisehåndbok. Der-
imot tilhører den en genre som i dag er
nokså vanlig, nemlig en slentrende be-
skrivelse (ikke oppslagsbok, ikke
skjønnlitteratur) med innslag fra
mange fagområder. Lignende bøker
har vært omtalt i Fossekallen tidligere:
Langs Begna (9/83) og Bandak-kanalen
(1/84). Songa (2/85) derimot, er ren lo-
kalhistorie.

Skog og barkbiller, industri og jord-
bruk er interessante emner, bevares.
Men med den valgte tittel synes jeg
man skulle ha prioritert  vannet.  Forfat-




ternes stoffvalg er derimot slik at en
tittel som Langs Glomma ville vært
mer dekkende.

På mange måter kan boka sammen-
lignes med verket Bandak-kanalen.
Også denne gang har to forfattere
skrevet hele boka. Dette gir en mer en-
hetlig fremstilling enn bøker hvor spe-
sialister skriver hvert sitt kapittel. Stort
sett har de to klart seg bra utenfor sine
egne fagfelt, synes jeg. Riktignok viste
forfatterne av Bandak-kanalen mer lo-
kalkjennskap og innlevelse, men en
slik sammenligning er urettferdig fordi
Glomma omfatter et større område og
atskillig mer stoff.

Den geologiske og hydrologiske his-
torien fra siste istid til i dag er full av
dramatikk. Mest kjent er jutulhogget
og Stor-Ofsen. Men hvem har hørt om
leirraset som sperret Vorma i nesten
fire måneder i 1795, så Mjøsa steg åtte
meter før vannet brøt gjennom? Det
kunne vært interessant å vite hvordan
man den gang reagerte og hva som
eventuelt ble gjort for å lede vannet
forbi raset. Forfatterne vokter seg vel
for å blande inn politikk. De nevner
derfor ikke at man unngikk storflom
under Arbeiderpartiets ledelse 1935-
1965, men fikk store flomskader i Mo-
winckels siste regjeringsår 1934 og i
Bortens to første år 1966 og 1967.

For oss som arbeider i det tidligere
Kanalvæsenet, er det interessant å lese
at Mjøsas dam hadde sluse, og damp-
skip gikk ned Vorma og opp Glomma
til Storsjøen i Odalen til Odals jernverk.
Det skulle vært interessant å vite mer
om hvordan de passerte Funnefossen.

Tre sider om «Glomma som energi-
kilde» er tynt. Fra Røros er det vist et
stort vasshjul, ikke noe mer. Her savner
jeg en omtale av hvordan Røros Kob-

Idet vi takker for ros og ris
året som gikk, ønsker vi alle
våre lesere en gledelig jul og
et godt nytt år.

Aud Berg
Mette Kjeldsberg
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Et stemningsfullt bilde i Kjell Aukrusts strek på
hvordan Glomma har lettet samferdselen i form
av isveg. Aukrust har kallt tegningen Spark på
Glåmå.

berverk (1644-1977) utnyttet Hitte-
relva som energikilde. Fra Falkbergets
Nattens brød kunne man gjengitt noe
om hjulmakeren Johannes og den dra-
matiske scenen da hjulet var i ferd med
å løsne.

NVE's forbygningsavdeling har satt
gode spor etter seg langs elva, men
ikke i boka. Heller ikke Glommens og
Laagens Brukseierforening er nevnt.

Rent tilfeldig kommer boka samme
år som fløtningen nedlegges. Oslos
(Christianias) vekst fra 1600-tallet var i
høy grad avhengig av plankene fra Lil-
lestrøm og i stadig konkurranse om
tømmeret med Sarpsborg og Fredrik-
stad. Fløterne hadde fortjent større
omtale. Min oldefar var distriktslege
på Elverum, og hans medicinalberet-
ning for 1871 har vært sitert av mange
historikere. Om fløterne skrev han
blant annet: «Ikke altid kan de vaade
og forfrosne fløtere finde varmt og be-
boet hus til natten, - ikke engang en
koie, hvor de kan tørre sine klæder og 


finde et varmt leie. Meget ofte maa de
lægge sig vaade, som de er, paa den
kolde, frosne jord med et lag af barkvi-
ste under sig, efter at have opgjort en
ild - nying».

Vi kan her trekke en linje fram til da-
gens «røde» Hedmark og først og
fremst Sør-osterdal og Solør. Underveis
hadde man den store konflikten i Ju-
lussa i 1927, og samme år ble Norsk
Skog- og Landarbeiderforbund stiftet
på Kongsvinger.

Navns opprinnelse er kanskje bare
for spesielt interesserte. Men navnet
Glomma burde vært forklart.

Tilbake til «prakt». I teknikkens tids-
alder er det blitt for enkelt, og man vel-
ger å illustrere med farvebilder. Hel-
digvis har man sørget for å variere vær
og årstid. Det er jo ikke sol og sommer
bestandig! Ellers er det noen få svart-
hvitt fotografier fra gamle dager, to
tegninger av Sarpsfossen og to av And-
reas Blochs illustrasjoner fra krigen
1807-1814, laget i 1914.

Hvordan har forfatterne klart å
hoppe over Kjell Aukrust? Hans teg-
ning «Spark på Glåma» ble laget til
boka «Simen» (1959) og innkjøpt av Na-
sjonalgalleriet. Den viser hvordan elva
har lettet samferdselen i form av isvei.
I Bandak-kanalen var man mye flinkere
til å variere illustrasjonene.

Bildende kunst er altså dårlig repre-
sentert, derimot er det mer av og om
skjønnlitteratur. Det skulle vært inter-
essant å vite om noen har skrevet om
dem som utvandret til Målselv og
Bardu etter Stor-Ofsen i 1789. Var flom-
men kommet senere, ville de nok hel-
ler reist til USA, og om dette vrimler
det av bøker.

Tilsynelatende var dette lite ros og
mye ris. Derfor vil jeg presisere at jeg
anbefaler boka. Den inneholder mangt
og mye og kan friste leseren til å følge
opp et spesielt emne. Den tynne litte-
raturlisten er imidlertid ikke til mye
hjelp.

Erik Tøndevold

FOSSEKALLEN NR. 9-10-85 23



á



Eventyret
om bytroll
og Jostetroll

Det var en gang, sånn halvveis uti september, at Velferdskontoret
i Middelthunsgatens Vassdragsslott
sendte åtte små biler med bytroll over
fjellene til Vestlandet. Inn i Jostedalen
skulle de for å se på eventyret. Og
hvem vet, gjøre seg fete skulle de kan-
skje også.

Høstfargene ble stadig sterkere, helt
fra parken utenfor slottet og oppover
Hemsedal hvor den første snøen lå
hvit. I liene sto bjerketrærne flam-
mende røde og gule, tynget mot bak-
ken av snøen som hadde lagt seg over
bladene. På bare flekker gresset
sauene.

De åtte bilene kom trygt ned fjellsi-
den til Lærdal og Revsnes, hvor den
store fergen fraktet dem over fjorden
til Kaupanger. Derfra gikk ferden til
Gaupne som ligger nord for Sognefjor-
den ved en liten fjordarm. Her hadde
det store vasstrollet ryddet veg hvor
det enn for. Smale veger og skrøpelige
broer var forbedret eller byttet ut med
store veger og solide broer som kunne
tåle det tunge og brede utstyret som
skulle til fjells. Dette var til beste for
folk og fe. Nisser og dverge, hadde
sprengt veie . . . inne i fjellet også, og
der hvor det store vasstrollet hadde
fart ille frem, der hadde det også sådd
og plantet til igjen. Etter hvert hadde
folket på stedet kommet til å se med
blidere øyne på trollet, for nå kunne de
glede seg over å ferdes trygt i den
vakre dalen, og de lærte seg snart å dra
nytte av de sporene som trollet satte
etter seg.

I messa der nisser og dverge holdt
hus, ble bytrollene fra Oslo tatt vel
imot og servert de deiligste retter. Bli-
dere og mer gjestfritt vertskap skal du 


lete lenge etter, men så ble de da også
verdsatt, etter det bytrollene kunne
forstå.

Med syn og segn fikk så bytrollene
vite hvordan vasskreftene skal temmes
i Jostedal, og de var enige om at det var
nok bare de største troll som kan mes-
tre slikt. Særlig inntrykk gjorde nok
frakten til fjells med helikopter, men
turen innover dalen til Fåbergstølen
var heller ikke å forakte. Den framifrå
skalden Per Joranger kvad både om ut-
bygging og om folk og fe i grenda, men
mest om hulder. Og huldra kjente han
riktig godt, for henne hadde han møtt
både titt og ofte. Særlig etter at vass-
trollet var kommet til dalen, var det
blitt om å gjøre å stå på god fot med
det gåtefulle folket. Og huldra hadde
vist seg vennligsinnet, for de hadde
snart skjønt at arbeidet der i dalen var
til gagn både for folk og for fe, og for
hulder tillike.

Så levende kvad skalden, at om kvel-
den da stedets folk og de vegfarende
var samlet til gjestebud med hygge og
trekkspill, måtte han på nytt svare for
seg om huldra. Men den mannen lot
seg ikke målbinde!

I gryotta neste dag ble bytrollene
vekket av flittige jotner, for nå var gjes-
tebudet i Jostedalen over. De åtte bi-
lene skulle denne dagen ta seg videre
over til Gudbrandsdalen. Over Sogne-
fjellet ble det meldt om snø og glatte
veger, og dette gjorde bytrollene uro-
lige, for ikke alle var like godt skodd.
Og så ble det rådslagning som varte i
sju lange og sju brede.

Som vanlig er i det store vass-slottet
i byen, var meningene delte, selv om
alle var vel forlikte. fin ville legge ut på
en lang omveg — og slik ble det. En an-




nen var ung og villstyrig og ville ta
rake vegen. Men de klokeste av dem
kjøpte seg ekstra lenkesko i tilfelle de
skulle komme i nød. To av de aller klo-
keste hadde sett snøen helt nede i da-
len, så de skodde seg for vinter alt før
de dro.

Trøstig la så de to klokeste bytrol-
lene i veg oppover fjellsiden. Etter dem
kom villstyringen og til slutt de som
hadde ekstra sko. Langt oppe i fjellsi-
den møtte de isen, og da gikk det som
det måtte gå. Etter at villstyringen
hadde kjørt av vegen to ganger,
skjønte de andre at det var visest å ta
på seg lenkeskoene. De strevde og
hjalp hverandre lenge og vel mens de
ristet og skalv i kulda. Hele 1 400 meter
over havet var de, for det var et av de
største fjellene i landet. Men ikke før
hadde de berget seg over det verste,
før de kastet av seg lenkene. Ledertrol-
let tok så med seg lenkeskoene og dro
tilbake over fjellet for å hjelpe villsty-
ringen. Han sto tålmodig og lei seg
med halen ned i veggrofta og ventet.

Da det led mot kvelden, var alle de
åtte bilene trygt nede i dalen, og da by-
trollene hadde fått varmen og dess-
uten spist både lenge og vel, var de
blide og fornøyde slik de var vant til å
være det i det store vass-slottet i byen.

På hjemveg skinte og varmet sola så
alle måtte undre seg. Og fordi de
hadde fått komme seg ut i verden og
møte trollene i berget det blå, var by-
trollene vel tilfreds da de kom tilbake.
Derfor arbeidet de med liv og lyst i det
store vass-slottet, og har de ikke spruk-
ket og delt seg, så gjør de vel det ennå.

Inger-Lise Langfeldt
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Prolog
o til 25 års jubileet for NEKF, avdeling

7. september 1985

Nord-Norge — utkant i Norge — vår landsdel ble til en Nord-Norge-plan.
Arbeid og utdanning manglet,

vår rikdom var ungdom, natur og mye vann.
Industri krever kraft — vi hadde ressurser
så her var det bare å sette i gang.
Til Innset kom NVE alt i 50 åra,
med dunder og brak de skaut og bora.
Brakker, hus og dammer ble bygget —
elva ble lagt i rør.
Slik skulle vår ungdom sin framtid få trygget
og ingenting skulle bli som før.
Til Skjomen kom NVE i 69, og senere kom Alta og flere til.
Veier og anlegg ble bygget i fjell og i li.
Naturvern og arbeidsfolks tarv ble lett glemt —
det ble behov for et korrektiv.
Vi startet en fagforening, det ble bestemt,
og i 25 år har den nå hatt liv,.

* ,

Avdeling 97 av NEKF kan i år se tilbake
på 25 års virke, og begivenheten ble
behørlig markert med en festlig sam-
menkomst for medlemmer og inn-
budte på Øse sportell 7. september
1985.

Avd. 97 som strekker seg fra Skjo-
men i sør til Lakselv i nord, hadde i ju-
bileumsåret følgende styre: Sverre Lau-
ritzen (formann), Jarle R. Stiberg (nest-
formann og studieleder), Per E. Jensen
(sekretær), Harald Hanstad (kasserer),
Jon P. Hanssen, Torbjørn Kristoffersen,
Børge Bendiksen og Bernhard Thomas-
sen.

Avdelingen ble startet 3. desember
1960 ved Innset — Straumsmo, og er
senere utvidet med egne klubber i
Skjomen og Alta. Ved starten hadde
avdelingen åtte medlemmer og av
disse møtte fem opp på det konstitue-
rende møte.

Jubileumsfesten startet med en pro-
log til avdelingen, skrevet og fremført
av Gunnvor Stiberg. Festtalen med hi-
storisk tilbakeblikk, ble holdt av for-
mannen Sverre Lauritzen. Hilsner og
gaver til jubilanten ble tildelt ved fest-
bordet: Fra NEKF ved formann Gunnar
Grimnes, fra NEKFs representantskap
ved fellestillitsmann Odd E. Johansen,
fra Innset-verkene ved Lars Frydendal,
fra Alta-verkene ved Olav Molvær, fra
Statstjenestemannskartellet ved Pål
Bærø og Kjell Pettersen og fra avdeling
156 ved Sigmund Lind. Festmiddagen
ble avsluttet av Peder J. Evensgård.

Det ble på jubileet overrakt utmer-
kelser til noen av dem som har vært or-
ganisert i LO i minst 25 år. Disse fikk 25
års nålene: Bersvend Gulljord, Henry
Myrvang, Peder Sødal, Per Jørgensen,
Harald Hanstad, Jon Mikal Pedersen og
Asbjørn Solvang.

Jubileumsfesten fortsatte til ut i de
små timer med over 80 deltakere, som
hygget seg og kunne nyde godt av et
prikkfritt arrangement.
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Derfor er vi samlet her i dag,
ung og gammel i festlig lag
for å feire våre kvart hundre år.
Vårt samarbeid med Innset-verkene og NVE en honnør også får.
Tro ikke at alt det vi har oppnådd av lønn og retter
kommer av seg selv om vi ikke krav fremsetter,
men NEKF har ordnet lønn for oss.
De har forhandlet, kranglet, kjempet og sloss,
nå får vi til og med lønn for å ete,
for nye krav vi nesten må lete.
Vi takker vår fagforening for stor innsats i 25 år
for den trygghet den gir oss når konflikter oppstår.
Samhold og solidaritet det er vårt merke.
fin og én er vi svake, — men sammen er vi sterke.
La oss på denne jubileumsdag
love å være beredt til alltid å slå et slag
for vår felles framtid — selv om det skulle bli litt mas og jag.
Vår ungdom er den framtid vi må satse på,
Med dagen vi gratulerer oss selv,
vi håper sterkt og vi tror —
at optimismens vårflom må fylle vår elv,
og at velferd og framgang i vårflommen gror.
Slik kan vi ved neste jubileum kanskje være dobbelt så stor.
La dagen i dag bli et minne for livet

en takk skal de ha som tok initiativet
en takk vil vi gi til alle dem

som tillitsvalgte arbeidet sakene fram,
takk til alle som brukte sin fritid på dette,

slik at for andre ble dagene lette,
Til medlemmer vil vi til slutt få si:
Støtt opp om det arbeid som din tryggeht vil gi.
Slik kan vår forening få nye rike 25 år.
Vi høster i forhold til det vi sår.
Stå på kamerater, vis at vi kan når vi vil.
Vi ønsker i fremtiden lykke til.

Med NVE's
pensjonister
til Sima

Torsdag den 22. august steg en flokk
glade NVE-pensjonister i bussen i Oslo.
Målet var Sima kraftverk, men det var
mye annet interessant å se underveis
også. Etter et kort kaffestopp på Sokna,
gikk veien opp Hallingdalen, med
lunsjstopp på Geilo, og så over Hardan-
gervidda til den imponerende Sysen-
dammen. Værgudene var ikke alt for
snille mot oss, for da vi stanset for å se
på Vøringfossen, styrtet regnet ned.
Humøret var allikevel på topp. Ned-
over Måbudalen gikk det gjennom
lange tunneler og lyskontrollerte vei-
stykker, og vi ble snart installert i Vø-
ringfoss Hotell i Eidfjord. En vakker
overraskelse var synet av det store
tyske passasjerskipet «Europa» ute på
fjorden. Etter en deilig middag, samlet
vi oss til hyggelig samvær.

Neste morgen gikk turen til Sima
kraftverk. Bussen kjørte langt inn i fjel-
let, og jeg tror vi alle beundret sjåfø-
rens dyktighet da han skulle snu bus-
sen der inne. Omvisningen i kraftver-
ket var både interessant og impone-
rende, likeså besøket i settefiskanleg-
get. På turen tilbake stoppet vi på
Halne Fjellstove, og her klarnet været
opp. Vi stoppet også et par ganger til
på veien før vi kom tilbake til Oslo.

Takket være min bror, Kjell Broder-
sen, som er NVE-pensjonist, fikk jeg en
mulighet til å bli med på denne uforg-
lemmelige turen. Selv er jeg pensjonist
på ferie i Norge etter mange års fra-
vær, og ikke bare fikk jeg se deler av
Norge som jeg aldri før hadde sett,
men jeg traff jo så mange hyggelige
mennesker. Så denne turen er noe jeg
aldri skal glemme! En spesiell takk til
Liss Lilleland og Thor Johansen for god
ledelse. Ragnar Brodersen
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Den kongelige
kommisjon av
Av fagsjef Jakob Otnes

M VE har i den senere tid opplevet
en fred og arbeidsro som vi skal

meget langt tilbake i tiden for å opp-
leve maken til.

Til gjengjeld står Vegvesenet laglig
til for hogg.  I  tillegg til den hissige de-
batt om grunnlinjer, fjell-linjer og
vannlinjer, fartsgrenser og lignende,
lokker selv ubetydelige inngrep som
en hump eller to eller en sperring frem
demonstranter i et antall vi sjelden fikk
oppleve. Til og med uten NRK-Fjernsy-
net til stede.

Det er på tide at vi yter våre hårdt
pressede kolleger litt assistanse. En
passende julegave kan den kongelige
kanalundersøkelseskommisjon av
1805 stå for.

I  Fossekallens nr. 3/1980 hadde fag-
sjef Jakob Otnes en av sine mange mor-
somme artikler nettopp om denne sa-
ken. Det var vel blitt flere og også en
bok kanskje, om vassdragenes kultur-
historie om han ikke var gått bort så
altfor tidlig.

Da artiklene ble skrevet, var NVE i
hardt vær og ingen hadde tanke for an-




net enn å redde de mest nødvendige
kraftutbyggingsprosjekter. Men mens
vi nå faktisk kan øyne slutten på kraft-
utbyggingsperioden, vil biltrafikken
ingen ende ta. Selv de mest innbitte bi-
lister betrakter de fleste andre biler på
veien som overflødige, unntatt dem
som tilhører bilisten selv eller firmaet,
da.

Vi trenger et brukbart og attraktivt
alternativ, og den høyt ærede kanal-
kommisjons alternativ to — en kanal
fra Bjørvika over Maridalen frem til
Eidsvoll høres faktisk hyggeligere ut
enn å sitte på Kløfta og stange. All trai-
lertrafikk og en ikke ubetydelig del av
persontransporten kan gå på vann-
veiene, ikke minst turister og lang-
pendlere. Forurensning og støy i sent-
rum reduseres til det minimale.

Omkostningene? Vel, hvis alvorlige
menn trodde det var gjennomførbart i
1805, burde det gå lekende lett nå. Vi
setter vår oppsamlede ekspertise på sa-
ken, og går tilbake til transportbran-
sjen. God jul!

Anne Christophersen

Frist for innsendelse av stoff til
nr. 2/1986 er fredag 24. januar
1986. Hastestoff til nr. 1/1986 kan
mottas inntil fredag 20. desem-
ber 1985, dersom redaksjonen er
varslet om dette på forhånd.

Ved kongelig resolusjon av 8. juni 1804 ble det be
nalanlegg her i landet skulle høre inn under «Canl
dansk institusjon som hadde sitt sete i Kebenhavi
nye direksjonen ut et PM til landets amtmenn, gr,
sel om det I deres distrikt forelå forelobige plane
som fortjente nærmere undersøkelse eller oppmei

Dette resulterte blant annet i et
forslag om en kanal fra Bjørvika i
Christiania i Strømmen i Nitelva. Det
var den dynamiske og gjestfrie jord-
godsbesitteren på Bogstad, general-
veiintendant Peder Anker, som var
forslagsstiller. Han hadde en svensk
ingeniør, Samuel Bagge, i sin tjeneste,
og denne interessante personen hadde
utarbeidet planene for det tekniske an-
legg.

Det ble opprettet en Canal-Undersø-
gelses-Commision som skulle se nær-
mere på om ideen lot seg gjennomføre.
En stor del av kommisjonens sak-
skqmpleks er tatt inn over fiere numre
av «Budstikken» i året 1 825, og her he-
ter det innledningsvis at:

Gehard Greve af Moltke Ridder af
Dannebroge, Kamtnerherre, Stifts-

Befalingsmann over Agershus Stift

og Amtmand over Agershus Amt,

Peder Anker Kammerherre og Ge-

neral-Vei-Intendant Søndenfjelds,

Enevold Falsen Etats-Raad, Asses-

sor i Høieste-Ret og Justitiarius i

Agershus Stifts Over-Ret, E. H.

Hoff Oberste ved Ingenieur-Corpset,

Johan Lousen Bull Justis-Raad og

Prcesident i Christiania, Paul Thra-

ne Stadshauptmann i Christiania,

Ener Holm Kjøbmand, gjøre vitter-

lig: at Aar 1805 den 22de Martii

blev en Kongelig Canal-Un -

d e rsøgelses-Commis-

sion nedsat i Greve Gebhard

Moltkes Gaard i Christiania, for

saavel at undersøge og overveie en

den Kongelige Canal-Direction i

Kjebenhavn forelagt Plan til en Ca-

nals Anlæg i Agershus Stiji fra

Strømmen ved Nit-Elven til Bjørvi-

gen ved Christiania, som de flere

Commissionens Undersøgning anbe-

falede Gjenstande, i Følge det til os

ergangne Kongelige Commissorium

af 15de Februari i 1805.

En re
om behc
art, og c
«Budstik
ningene
er på 2
meget \/

nødvend
vil ta on
av disse
det var
passere
man trei
mekanis
Det var
å få båtei

En sil
var et a.'
undersøl
April 18(

Til sa,

Omsta

søgt:
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ler vi til MjØsa?

r vedrorende ka-
». Dette var en ny
804 sendte denne
er med forespor-

,g til kanalanlegg

;nter ble forespurt

;sportvei av denne
er også gjengitt i

de første utred-
kanalstrekningen
den tildels går i

:erreng. Det vil bli
43 sluser, og det

nutter å fylle hver
regning med at
30 båter til å

hver dag, og at
r for at transport-
fungere optimalt.

til at det tok tid

osset.
førsel til kanalen
iålene som måtte

betenkning av
st

ide da den viktige

7ige vorde under-

d-Massen i

Itnes

Langkjern er stor nok til at fourne-

re alt det fornødne Vand til den ny

Canal saavel til Nit-Elven som til

Bjørvigen, samt til de forhenværen,

de Mølle- og Saugbrug. Vel findes

paa de opptagne militaire Carter, at

der neden eller østen for den lille

Ferskvands-Sø, som her kaldes

Kjerns-Kjern og paa hos-

følgende Situations-Cart Lang-

Kind, at være et Tilløb af en Elv

Kirre-Elven kaldet; men da

denne Elv ikke løber i bemeldte

Kjern, saa den samme kun bidrage

til Canalens Vands-Forraad ned til

Nit-Elven; ligeledes sees at det mili-

taire Cart, at der sydvestlig, om-

trent 1000 Skridt fra oftmeldte

Kjern, haves Tilløb af en Elv, der

har sitt Udløb fra Elvaag--
Vandene, og som synes at kun-

ne fournere en Hoben Vand, men

som nøiere maa undersøges paa sel-

ve Aastederne, saa og især Situatio-

nen imellem den 12te og 13de Slu-

se.

I  Kommisjonens neste møte i sep-

tember var vannspørsmålet viet stor

oppmerksomhet, og her ble det proto-

kollert at det var nærmest en umulig

oppgave å beregne vannhastigheten i

en kanal som ville få et slikt vekslende

fall og tverrsnitt.

Da nu heri ingen ganske nøie mathe-



matisk Bestemmelse er at bekomme

Enmeget vesentlig inn-
vending. Selv et meget
avansert data-anlegg vil-
le formodentlig blåse ut
alle sine sikringer, hvis
det fikk det ovenstående
elveløp til behandling.

AC

På møte i oktober diskuterte kom-

misjonen alternativet over Maridalen.

Oberst Hoff hadde som medlem av

kommisjonen foretatt en befaring sam-

men med direktør Bagge. Han kom-
mer inn på en mulig vannmangel i

En ganske anden Beskaffenhed har

det med en Canal, der ligeledes kan

føres fra bemeldte Nit-Elv, over en

Bjerg-Strækning, til Maridals-Van-

det, og derfra ved Siden aj

Agers-Elv til Udløbet af denne Elv

Bjørvigen; thi herved kan haves

følgende store Fordele:

1 mo.  Selve Egnens Situs, hvori Ca-

nalen kan føres, frembyder ligesorn

af sig selv næsten att hvad der

udfordres til en saa viktig Entrepri-

se, og den første Undersøgelse udi

denne ellers saa besværlige Egn

gjør Herr Directeur Bagge megen

Ære;
2do.  Det her fornødne Vand haves

endog i de tørreste Sommere ikke

alene nok, men endog til flere Ca-

naler, om fornødent;

3tio.  Ved at føre Canalen i denne

Strækning, vil vindens mange fiere

Fordele end ved den første bestemte,

og dog kun koste noget mere; og

endelig:

4to.  Skulde det være muligt, som

jeg formoder, at enten Vormen ved

en Canal kunde forenes med Øie-

ren, uden Glommens Medvirkning,

eller Mjøsens søndre Deel directe

med Nit-Elven gjennom Hurdals-

Vandet, saa vilde derved for det

sydlige Norge vindes store og ube-

regnelige Fordele, og man fik da at

see det sjeldne, og hidentil utrolige,

men for hele Riget ærefulde Synd,

at Pramme og Baade kunde føres i

seilbart Vand, ligefra Christiania til

Guldbrandsdalen.

Det er etter 180 år van-
skelig å si akkurat hva
somnenes med"ærefuld
synd", men siden forfat-
teren var oberst, hadde
det formodentlig noe med
rnilitarsed og skikk å
gjøre.

Derimot er det meget lett
å gi Carsten Ankernel-
hold i hans fordømmelse av
"den brugelige førsels-
maade" (se nedenfor). Hva
Herr Kammerherren ville
hatt å si om sedenes ut-
vikling etter at bilene
overtok etter sleder og

Carsten Anker leverte selv en be-

tenkning til kommisjonen, hvor han i

detalj gikk gjennom de forskjellige

slusers plassering og størrelse. Han

ender opp med en forsvarstale for

kanalideen, og disse ordene ble også

tatt med uavkortet i kommisjonens

sluttrapport:

Jeg vil ikke indlade mig i Canalers

Theorie, men vover kun at nedlæg-

ge den Sætning, at deres Gavn er

saa væsentlig, saa uimodsigelig og

erkjendt, især i et Land hvor Folke-

mengden er tynd, Strækningerne

saa vide, Leiligheder til nye Næ-

ringer saa mange, eget Fødeproduct

saa lidet, Trang til Fremmedes saa

raabende (en udvidet Jorddyrkning

vilde især i Agershus Stift skaffe

Raad herimod), og den br u -

gelige Førse.lsmaade
saa fordevelig for

æder, Agerdyrk-
ing og huslig

F i d , a t, svarede

Canaler end ikke Reg-



ning i en arithmetisk

Forstcind, burde de

dog anbringes, saa-
vidt offentlige og

private Fonds for-

maade; den Nytte, man

ikke kjender, torde i

Tiden meget overgaae

den, man kan beregne.

FOSSEKALLEN NR.9 — 1980

12 - 14

al-undersøkelses-
tørre år i det første alternativet over

Kjennvann og sier at
kjerrer, tør man knapt
tenke seg - de var ikke
frøsene i den før-victo-
rianske epoke.

AC
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in memoriam
de formelle problemer eller de forskjel-
lige elektrisitetsverkers særinteresser
komme i annen rekke.

Men selv om teknikken opptok mye
av hans tid, hadde han også andre in-
teresser, og da må man spesielt nevne
interessen for historie. Med sin enorme
leselyst opparbeidet han seg rike kunn-
skaper i norsk og til dels utenlandsk
historie.

Den 1. februar 1969 forlot Fossen
sjefstolen ved Elektroavdelingen etter
30 års virke i NVE. Han hadde da alle-
rede bygget seg et lite hus på sitt hjem-
sted i Sogn, hvor han bosatte seg som
pensjonist. Fossen var altså født i Sogn
og han la aldri skul på at han var ekte
sogning. Hans ukonvensjonelle og
uformelle måte å være på kunne nok
av og til være et problem, men alle
som lærte ham å kjenne, satte over-
måte pris på ham og respekterte ham
som den personlighet han var. Som sjef
skapte han med sitt reale vesen en ut-
merket atmosfære ved sin avdeling, og
det ble skapt et vennskap som resul-
terte i jevnlig kontakt også etter at han
som pensjonist flyttet til Sogn. Hans
helse var ikke så god de siste årene, og
den siste tiden tilbrakte han på pleie-
hjem på hjemstedet.

Vi vil takke Olav Fossen for hans inn-
sats i NVE og for alle de gode minner
han som kollega og venn har etterlatt
seg blandt oss. At også HM Kong Olav
fant elektrosjef Fossen verdig til Kon-
gens Fortjenestemedalje i gull, gledet
oss alle. Det markerte også hvilken pris
samfunnet satte på hans innsats. Vi
lyser fred over Olav Fossens minne.

0. Hauge

Tidligere fagsjef ved Statskraftverke-1 nes Elektroavdeling, Olav Fossen,
døde den 10. oktober. Han var da blitt
84 år. Vi som samarbeidet med Fossen
under hans 30-årige virke i NVE, satte
overmåte pris på ham som fagmann
og som menneske. Vi håper at noen
minneord i Fossekallen kan være en
siste hilsen og en takk fra NVE som
arbeidsgiver og fra ansatte som kol-
leger.

Fossen begynte sitt virke i 1938 ved
daværende Kraftverksavdelingen. Han
startet sin løpebane som ingeniør i de
såkalte «harde 30-åra» og selv med en

Hjemfall 


Foredragene fra det
seminaret om hjem-
fall som er omtalt
på side 8-11,Fosse-
kallen nr. 8/1985,
er nå samlet i et
hefte. Så langt opp-
laget rekker, kan
interesserte få det-
te tilsendt ved hen-
vendelse Juridisk
avdeling, NVE, Post-
boks 5091 Maj, 0301
Oslo 3. Tlf. (02)
46 98 00, linje 620. 


Olav Fossum
utmerket eksamen fra NTH var det
vanskelig å få arbeid. Etter å ha prakti-
sert ved forskjellige kraftstasjoner og
verksteder kom han til Svalbard høsten
1932 som leder av den elektrotekniske
avdeling ved Store Norske Spitsbergen
Kullkompani Fossen var velsignet
med mot og innsatsvilje og hadde et
usedvanlig godt humør, noe som sik-
kert medvirket til at han trivdes der-
oppe i fire lange vintre. Fra høsten
1936 var Fossen driftsbestyrer ved A/S
Tennes-anlegget i Lofoten inntil han
altså i 1936 kom til NVE. I 1941 ble han
avdelingsingeniør ved Statens Kraft-
verker og reguleringsanlegg under ut-
førelse og kom da over på det arbeids-
området som skulle prege resten av
hans liv i NVE. Prosjektering og byg-
ging av elektriske anlegg ble hans ho-
vedoppgave, og det var vel også på det
området hans interesse var sterkest og
hvor hans gode evner fikk utfolde seg.
Da Bygningsavdelingen ble opprettet i
1948 var det naturlig at Fossen fikk en
lederstilling der. I 1954 ble Fossen sjef
for Bygnigsavdelingens Elektrokontor
som senere ble Statskraftverkenes
Elektroavdeling.

Fossen hadde således en meget sent-
ral stilling under den rent eventyrlige
ekspansjonen i kraftutbyggingen etter
siste krig, og han satte sitt preg på selve
utviklingen. Fossens solide teoretiske
kunnskaper kom her til stor nytte når
det gjaldt alle de tekniske utredninger
som måtte foretas i forbindelse med
utbyggingen. At man virkelig fant
frem til de nasjonaløkonomiske og tek-
nisk riktige løsninger var meget makt-
påliggende for Fossen, og han lot alltid

De bry3t
brØdet
sammen
Det er lett å være enig med Fosse-
kallens redaktør i det hun skriver på
lederplass om 100 års jubileet for elek-
trisitetsforsyningen i Fossekallen nr.
8/1985.

For de gamle rallarene, som kan ha
hatt spett eller blyant i hånd gjennom
en livslang tjeneste for elektrisitetsfor-
syningen, vil minnet om innvielsen av
Tokke kraftverk 22. august 1961 bli stå-
ende som i en særskilt glans for hva
elektrisitetsforsyningen kan være når
den er på sitt beste!

Den gang satt de fremste av landets
politiske elite og rallare av alle katego-
rier til bords sammen og åt lapskaus
med pils attåt. Det ga en enestående
følelse av samhold . . .  Blyanten
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NVEs personale
endringer september/oktober 1985
Nytilsatte:




Næss, Per R. 0034 Overingenlør ET3
Bakkelund, Karl E. Fagarbeider Innset-verkene Sneve, Per M. 0998 Mont. leder Innset-verkene
Eivik, Hans-Olav Førstesekretær Kobbelv-anlegget Stafsnes, Bjørn 0998 Mont. leder Aura-verkene
Ervik, Kjell Fiskeoppdretter Rana-verkene Storesund, Bendik 0034 Overingeniør SEU
Hatlen, Roger Bedriftslege Mår kraftverk Sævereid, Odd 41 71 Maskinm.ass. Mår kraftverk
Haugan, Grete Ingeniør jostedal-anlegget Thoresen, Arne 0998 Mont. leder Smestad landssentral
Hole, Harald
Hole, Olav Edvin

Oppsynsmann
Overingenlør

SK-Melhus
jostedal-anlegget

Øverli, Arthur 0999 Maskinmester Aura-verkene

Høiem, Kristin Ingeniør Kobbelv-anlegget Fratredelse med pe nsjon:




Kaasa, Oddbjørn Fagarbeider Porsgrunn trafo Bjørbæk, Erik N. Sjefingeniør VFV
Kjærvik, Palmar Avdelingsingeniør Jostedal-anlegget Bydal, Helge Overingeniør VFV
Langmo, Charles Mont.leder Glomfjord kraftverk Følling, Ole Spesialarbeider Rana-verkene
Lyder, Janne Kontorassistent VH Hoel, Torleif Fagarbeider Aura-verkene
Midtsund, Jon Overingeniør EK Jensen, Kåre Fiskeoppdretter Innset-verkene
Myhre, Rigmor K. Driftsarbeider Glomfjord kraftverk Sperstad, Hans Direktør V
Nesheim, Gunleik Maskinm.ass. Tokke-verkene Tandberg, Hjalmar Avdelingsingenior SBA
Rodal, Nils Johan Lagerformann Aura-verkene





Seppola, Jens Petter Avdelingsingeniør SBA Fratredelse, annen:




Sevlejordet, Asbjørn
Simensen, Jon Atle

Fagarbeider
Driftsarbeider

Nore-verkene
Hasle trafo

Aas, Jens Arvid
Brevik, Kjell L

Oppsynsm.ass.
Overingeniør

Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene

Skrivdalen, Terje
Strand, Eirik

Fagarbeider
Avdelingsingeniør

Nore-verkene
Glomfjord kraftverk

Byggstøyl, Ottmar
Bøe, Jacob H.

Adm. sekretær
Overingeniør

Ulla-Førre-anleggene
Jostedal-anlegget

Thorbjørnsen, Petter Betjent AAA Christensen, Gunnar Konsulent AI
Witszak, Edward Ingeniør VHO-Trøndelag Hellebust, Per Ingeniør SBP





Henriksen, Roy Ø. Avdelingsingeniør Smestad landssentral
Avansement, opp rykk:




Hulaas, Harald Avdelingsingenlør SBM
Aase, Reidar 0998 Mont. leder Vestlands-verkene Johnsrud, Morten Statshydrolog VHB
Borg, Trygve 0034 Overingeniør EEP Kolseth, Per Ø. Førstekonsulent Ulla-Førre-anleggene
Bygdås, Arild 4183 Montasjeleder Rana-verkene Kåsa, Aslak Spesialarbeider Tokke-verkene
Dalviken, Kjell 0967 Statshydrolog VHD Lie, Vidar Driftsarbeider Tokke-verkene
Fjeldavli, Kolbjørn 1001 Maskinmester Ringerike trafo Lillehaug, Liv R. Maskinm.ass. Vestlands-verkene
Flindal, Thor K. 0998 Mont. leder Smestad landssentral Opedal, Asbjørn Oppsynsm.ass. Ulla-Førre-anleggene
Gellein, Håkon 0998 Mont. leder Rana-verkene Reehorst, Olav G. Overingeniør SOE
Gislerud, Knut 0998 Mont. leder Hakavik kraftverk Røen, Tore Fagarbeider Aura-verkene
Huseby, Oddvar 0034 Overingeniør Vestlands-verkene Sagli, Trond Ingeniør SBG
jacobsen, Stein V. 0998 Mont. leder Innset-verkene Spæren, Henny E, Kontorfullm. SAA
Johnsen, Mads E. H. 0034 Overingeniør VFT Stigen, Tormod Ingeniør Hogga-anlegget
Jonassen, Per 41 71 Maskinm.ass. Tveiten trafo Sund, Svein Helge Overingeniør Kobbelv-anlegget
Loftsgård, Knut 41 71 Maskinm.ass. Nore-verkene Thaulow, Haakon Fagsjef VU
Løyland, Birgit 0011 Konulent AJ Tveit, Jon Fagsjef EE
Martinsen, Helge 0998 Mont. leder Smestad landssentral Underhaug, Grete Avdelingsingeniør SKL
Mikalsen, Sidsel 0015 Kontorfullm. Kobbelv-anlegget Veka, Rolf E. Avdelingsingeniør Ulla-Førre-anleggene





Wingård, Bo Fagsjef VH

Stemplet fra
fØdselen av
I forbindelse med 100 års feiringen av
el-forsyningen i Norge spanderte Post-
verket førstedagskonvolutter og f ørste-
dagsstempler av ulike slag. Frimerker
med motiv fra anleggstiden i Glom-
fjord og fra arbeid i høyspentlinjer var
også et populært innslag. Slik marke-
ring av store begivenheter har lange
tradisjoner her til lands. Fra Ragnar Sel-
stad i Neverdal har Fossekallen mottatt
denne konvolutten, forseglet og
stemplet 14. april 1913. Om klenodiet
skriver han: «Dette er det stempel som
blev brukt ved fødselen av Glomfjord
Kraftverk. Senere blev det opprettet
poståpneri i Glomfjord og Neverdal.
Selstad blev da nedlagt. Sannsynligvis
er konvolutten den eneste som finnes
med dette poststempel.»
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