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Et samfunn med økende folkemengde, økende Økonomisk aktivitet og med økende inntekt for
den enkelte, utlØser økende behov
og fritidstjenester
for varer,
aktivitet m. v.
NVE's arbeidsområde
Innenfor
gir dette seg uttrykk i økt behov
for elektrisk kraft, økt behov for
utslipp i vassdrag og fjorder og
økt behov for sikrere avveiing av
skadekontra
nyttevirkninger
virkninger.
av
Når det gjelder utnyttelsen
for elektrisitetsprovassdragene
duksjon er det en forholdsvis enkel oppgave å beregne merverdien
ved
nytteverdi
av den materielle
i stedet
å utnytte vår vannkraft
for andre former for elektrisitetssom olje- og atomproduksjon
kraft. Når det gjelder skadevirkningene vil vi, især når det gjelverdier som nader immaterielle
m. v., i
rekreasjon
turopplevelser,
være henvist til
stor utstrekning
skjønn.
Intet ansvarlig menneske vil i
dag si at vi ikke skal dekke det
Det
økende behov for elektrisitet.
blir derfor de politiske myndigheters oppgave å avgjøre på det
som til enhver
vurderingsgrunnlag
tid kan legges fram om vi skal
avstå fra å utnytte flere av våre
for elektrisitetsprodukvassdrag
sj on, og om det økte behov skal
dekkes ved helt eller delvis å gå
over til olje- og atomkraftverk.
behandVi håper at Stortingets
innling av Gabrielsen-komiteens
stilling vil gi oss det nødvendige
grunnlag for det videre arbeid i
kraftutbyggingen.

Også når det gjelder forurensog fjorder er
inger av vassdrag
med en avveiing.
det nødvendig
Så vel i industri som i hjem, forretning, hoteller, hytter m. v. provann som
duseres det forurenset
former
forskjellige
må undergis
for rensing før det kan slippes ut.
skjer ved økonomisk
Rensingen
innsats i form av forskjellige tekvurdert
niske renseinnretninger
opp mot vannets egen evne til å
utslippet. Spørsmålet
nøytralisere
blir derfor på den ene side om
hvor langt vi må gå i rensing for
å være sikre på at utslippet ikke
og på
skadevirkninger
forårsaker
den annen side hva tiltakene vil
koste samfunnet, industrien og det
enkelte individ.
møter vi
De største problemer
av allerede etabved behandling
lerte forhold som finner sted, delvis som følge av utilstrekkelig
lovgiving og delvis som følge av
at det ikke har vært etablert et
tilsyn.
Problemene blir også større som
følge av økt behov for utslipp og
som følge av at det tekniske renseproblem blir større ved den tilbruk av nye kjemiske
takende
midler i industri, hjem og landbruk.
Det er en alminnelig oppf atning
at det er økt behov for sterk innsats på dette område, og vi håper
av Karlsrudat behandlingen
komiteens innstilling vil gi oss det
nødvendige grunnlag for aktiv bekjempelse av forurensingsproblemet.
H. W. Bjerkebo.

UKONTROLLERT
TOKKEKRAFT
En gang for lenge, lenge siden
vedtok gudene at menneskeheten
skulle utryddes. De fant ut at en
syndflod kunne være et passende
middel til formålet. Nå lyktes jo
som kjent ikke operasjonen
helt.
Jeg har ofte lurt på hvorfor de
ikke gikk den motsatte veien —
lot alt vann tørke bort. Da hadde
det ikke nyttet med en ark heller.
Gudene syntes sikkert
at det
var både rett og rimelig at vannet
fikk utføre avstraffelsen.
Alt fra
tidenes morgen har menneskene
visst at vann var en gudegave for
dem — en livsbetingelse.
Det kunne være lunefullt og leit å ha med
å gjøre iblant, men ellers et umistelig gode. Alle goder kan som
kjent misbrukes.
Noen oppdaget
kanskje
at vannet kunne slavebindes også. Andre tok det ikke
så nøye med å skitne det til. Menneskeheten
har vært seg selv lik
til alle tider. Det er rimelig at
gudene ble gretne. Vi kan i alle
fall gjette på at dette og mer til
har fått begeret til å flyte over.
Men, som sagt, det er lenge siden
dette hendte, og folk flest tenker
lite på dette i dag. Dessuten er
gudene som den gang rådde blitt
degradert i årenes løp. Hos oss er
de stort sett forvist til eventyrbøkene.
Svært få av dere andre er vel
noe særlig redd Nøkken lenger nå.
Selv ikke vannkraftingeniørene
—
enda så utsatt de må være.
Overtro vil mange si — tullprat
sier vel de fleste. Ja, ikke vet jeg.
Sist høst hendte det ting borte
på Tokke som fikk flere av oss til
å ta vårt forhold til det overnaturlige opp til revisjon.
I mange år har vi nå holdt på
å bygge ut vannkraften
i Tokke—
Vinje-vassdraget,
og vi sto i høst
foran avslutningen
av arbeidene.
Da skulle kraftstasjonene
Byrte
og Lio settes i drift — i anleggsperioden også kalt Tokke 5 og 6.
Det er tidligere gitt en oversikt
over anleggene i Fossekallen nr. 2

1967. Jeg skal derfor ikke beskrive
anleggene
nærmere
her,
men bare minne om at mens Tokke, Vinje og Songa kraftverk
til
sammen har installert
850 MW
nominell effekt, har Byrte og Lio
20 og 40 MW.
Lio var planlagt
satt i drift
1. september,
men etterarbeider
bl. a. på transformatoren
førte til
noen dagers utsettelse.
Tilløpstunnelen, trykksjakten
og undervannstunnelen
var for lengst fylt,
men ikke turbin og sugerør. Turbinventilen
og sugerørsluken
var
da naturligvis
stengt og sugerøret
drenert ut i pumpesumpen
via et
rør med ventil. Sugerøret er luftet
gjennom et rør umiddelbart
bak
sugerørsluken.
Nå vil vannstanden
inne ved stasjonen pendle i takt
med vannstanden i elvehylen utenfor og toppen av lufterøret vil bli
dykket ved enkelte høye flomtopper. Dette spiller ingen rolle
i normale situasjoner.
Men hvis
f. eks. sugerøret er drenert og man
samtidig
får en flomtopp
som
dykker lufterøret,
så er uhellet
ute hvis man ikke får stengt sugerøret i tide. Det vil i den aktuelle
situasjon si at man får stengt ventilen på drenasjerøret.
Det var nettopp en slik situasjon
som inntraff natten til 5. september i fjor. Som mange vil huske
ble Telemarkdistriktet
hjemsøkt
av en uvanlig
intens regnflom
den natten. I løpet av natten steg
vannstanden
i elvehylen ved utløpet av undervannstunnelen
meget raskt og nådde snart toppen
av lufterøret.
Vannstanden
nådde
maksimalt
en drøy meter over
lufterøret.
Vannet
begynte
å
strømme ned i sugerøret og videre
via drenasjerøret
inn i pumpesumpen. Vanntilstrømmingen
var
langt større enn kapasiteten
på
drenasjepumpene,
og vannet tok
til å stige i stasjonen.
Pumpene
gikk inntil det elektriske utstyret
streiket, og vi må regne med at
vannstanden
nådde
sin største

høyde — et par meter
under
maskinsalgulv
— i løpet av kort
tid.
Dette inntraff på en tid av døgnet da det ikke var folk i stasjonen. Bare noen timer tidligere
hadde man arbeidet på spreng for
å gjøre transformatoren
klar. Den
sto på gulvet, tom for olje og med
kranene åpne. Innen de avsluttet
for dagen satte karene transformatoren ned i gruben. Så var da
det gjort. Hadde det bare vært
olje på transformatoren
hadde den
sannsynligvis klart dukkerten forholdsvis bra få timer senere.
Oversvømmelsen
ble oppdaget
tidlig om morgenen, men vannet
hadde da rukket å gjøre betydelige skader på det elektrotekniske
utstyr.
Verst gikk det ut over
transformatoren.
Reparasjonskostnadene på det elektrotekniske
utstyr beløper seg til 1.2 mill. kr.
Herav faller 0.8 mill, kr. på transformatoren.
Skadene
for øvrig
ble relativt beskjedne.
Det at et slikt uhell kunne inntreffe og at skadene ble så store
skyldes
et sammentreff
av en
rekke
uheldige
omstendigheter.
Den voldsomme flomstigningen
i
elva inntraff ikke bare i et svært
uheldig tidsrom av døgnet, men
også i en situasjon som var helt
spesiell.
Det er imidlertid
naturlig
å
rette søkelyset mot det skjebnesvangre lufterøret.
Skaden hadde
ikke skjedd hvis lufterøret hadde
vært ført et par meter høyere opp.
Dette burde og kunne vært gjort
uten vanskelighet,
selv om det
under planleggingen
syntes unødvendig.
Det var ikke bare i Lio at man
måtte slikke sår etter flommen.
Over hele distriktet
hadde flommen herjet
stygt og forårsaket
veibrudd og utrasinger.
Skogsbilveiene så ille ut, og riksveien mellom Dalen
og Høydalsmo
var
stengt i flere uker.
Felles skjebne er som kjent en
FOSSEKALLEN
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Vannet

veltet

ut av sprekker

trøst i nødens stund. Men vi for
vår del måtte tåle flere hugg.
Byrte
kraftverk
sto klar til
idriftsettelse
med Lio. Tilløpstunnelen og trykksjakten
ble ferdig
tidlig på sommeren. Tilløpstunnelen er i sin helhet drevet fra tverrslag i Botnedalen, og trykksjakten
er drevet nedenfra med Alimakutstyr. Trykksjakten
er 300 meter
lang med 600 helling. Bergarten
i stasjonsområdet
var ansett for
å være solid og tett og godt egnet
til uforet trykksjakt.
Man fant
også å kunne sløyfe stengeorgan
på toppen av sjakten. Det var derfor ikke behov for verken vei eller
annen transportinnretning
opp den
bratte lia til fordelingsbassenget.
Denne forenkling
og innsparing
fikk man svi for senere.
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i fjellsiden

og herjet

stygt.

Tilløpstunnelen
og trykksjakten
ble satt under trykk midt i juni,
og i stasjonen
gikk montasjearbeidene planmessig med sikte på
idriftsettelse
I. september.
Utover sommeren ble det verken i kraftstasjonen
eller i dalsiden observert noen lekkasje som
oppsto eller økte i forbindelse
med at vannet ble satt på trykksjakten.
Alt virket
tilfredsstillende.
I begynnelsen
av september
merket man en økende tendens
i lekkasjene
inne i stasjonen.
I
tiden 12.-16. september var økingen målt på lensepumpene
ca.
20 prosent. Etter en tørr sommer
ble september usedvanlig nedbørrik, og det var nærliggende
å
tenke seg en sammenheng
mellom

dette og økingen i vanntilsiget
i
stasjonen.
I samme tidsrom ble
det observert
leirfarge
i bekken
sør for atkomsttunnelen.
Dette
kunne være en indikasjon
på at
det foregikk utvasking i samband
med en lekkasje fra trykksjakten.
Hvis dette var tilfelle, kunne det
komme på tale å foreta tetningsarbeider i sjakten.
Man slapp imidlertid
å spekulere lenge over dette. Søndag 29.
september
økte lekkasjene
i stasjonen så raskt at pumpene ikke"
klarte å ta unna, og på kort tid
steg vannstanden
til et par meter
over gulvet. Samtidig ble det iakttatt vannutbrudd
i dalsiden
og
man kunne høre dumpe drønn fra
fj ellet.
Lukene ved inntaket ble stengt
omgående, og det ble satt i gang
forberedelser
for å lense stasjonen. Det viste seg imidlertid
at
lekkasjene
var så store at det
disponible pumpeutstyr
på anlegget ikke strakk til. Det ble rekvirert større pumper fra Oslo, og i
løpet av tirsdag
ble stasjonen
lenset.
Folk sto klare til å ta hånd om
installasjonene
i stasjonen straks
det ble tilgjengelig.
Men skadene
ble likevel store. Transformatoren
klarte seg forholdsvis bra — likeledes generatoren,
men for apparatanlegget
var det tale om totalskade.
Det ble fort klart at reparasjonsarbeidene
i trykksjakten
ville
bli omfattende,
tidkrevende
og
kostbare.
Det var derfor nødvendig å gi seg tid til å vurdere
omhyggelig
alle de alternative
løsninger som kunne komme på
tale. Valget hang til dels sammen
med spørsmålet
om hva som var
årsaken til og omfanget
av det
inntrufne.
Bruddet i fjellsiden syntes å ha
foregått etter en sleppe som ser
ut til å ligge utenfor og stå steilere
enn sjakten.
Dersom sleppa på
grunn av utvasking blir utsatt for
vanntrykk
fra sjakten, blir overlagringen
for liten og fjellsiden
presses ut. Nye brudd og utvaskinger vil da følge som en kjedeResultatet
av vurderingene
ble
at man valgte å pansre hele trykksjakten, og man gikk umiddelbart

i gang med å etablere
atkomst
opp lia. Man valgte å bygge en
kort vegstump nederst og videre
en 400 meter lang trallebane
opp
til nivå med tilløpstunnelen.
Anlegget gikk løs på oppgaven med
stor energi, og innen årets utgang
var trallebanen ferdig og de første
meter av tverrslaget
inn til tilløpstunnelen
drevet. Det forestår
nå et krevende arbeid med skinne-legging nedover i sjakten før rørmontasjen
kan begynne.
Reparasjonsarbeidene
vil fordyre Byrte kraftverk
med ca. 5
mill. kr.
Herav utgjør kostnadene med å
etablere
atkomst
til toppen
av
sjakten 0.4 mill. kr. Rentebelastningen alene utgjør 1.4 mill. kr.
Vi regner nå med at Lio kommer i drift midt i februar. Byrte
derimot vil ikke bli driftsklar før
i juni.
TJhellene ved Lio og Byrte er
vesensforskjellige
på mange måter.
I en kritisk situasjon leter en etter
lyspunkter.
Et uhell eller annen
motgang
har ofte også positive
sider — som regel blir man en
verdifull erfaring rikere. Det føles
ikke slik etter uhellet med Lio.
Man leter liksom forgjeves etter
positive trekk i bildet og finner
bare grunn til å ergre seg over at

noe slikt kunne skje. Forklaringen
på dette ligger kanskje i at Lio
var så konvensjonelt
utformet på
alle måter. Anlegget forutsatte ingen arbeidsoperasjoner
eller komponenter
som vi ikke kjente til
bunns. Dette mente vi å kunne og
følte oss trygge på et vellykket
resultat. Kanskje nettopp dette er
den egentlige grunn til at det gikk
galt. Om ikke annet så er i alle
fall dette er verdifull erfaring.
Det er annerledes
med Byrte.
Her var det selve fjellet som sviktet — eller for å si det med litt
andre ord — regnestykket
stemte
ikke med fasiten. Fjellet selv er
kanskje det viktigste byggematerialet for et kraftverk i vårt land.
Deri ligger det uten videre at tilfellet Byrte er langt viktigere enn
Lio sett i en større sammenheng.
Våre kunnskaper
er mangelfulle
og våre beregningsmåter
er primitive når vi bygger i fjell. Og
råsprengte trykksjakter
er så visst
ingen unntakelse.
Selv om ingeniørgeologi og fjellmekanikk
stadig gjør landevinninger,
vil det
alltid være usikkerheter
knyttet
til det å bygge i fjell. Det ligger
i sakens natur.
Men derfor vil
et stort erfaringsmateriale
alltid
spille en viktig rolle. Og her reg-

ner vi med at Byrte skal yte et
verdifullt
bidrag.
Betyr nå dette at vi skal slutte
å bygge råsprengte
trykksjakter?
Nei, selvsagt ikke. I mange tilfelle vil de uforede trykksjakter
fortsatt være den riktige løsning
ved nye anlegg. Men en naturlig
konsekvens vil være å regne med
større beløp til sikringsog tetningsarbeider
enn tidligere, og det
kan bli vanskelig å treffe et riktig
valg. Kalkyler viser nemlig at den
økonomiske vinning ved å sløyfe
pansringen er diskutabel hvis tetningsarbeidene
får et betydelig
omfang. Men her spiller naturligvis topografien
inn.
Man kan spørre om det som
hendte på Lio hadde noen betydning for Byrte. Det kunne tenkes
at oppmerksomheten
ble så konsentrert om Lio at man overså de
forvarsler som man tross alt fikk
på Byrte. Jeg skal innrømme
at
spørsmålet er uten betydning som
all annen etterpåklokskap.
Men
skal jeg svare, må det bli benektende.
Hendingene
ved Byrte
hadde nok overrumplet
oss uansett. Det kan være mange grunner til at jeg er forvisset om det.
En av dem er at de gode makter
så avgjort ikke var på vår side.
K. Y. N.

Statskraftverkenesvarmegruppe
ble dannet i juni 1967 og har følgende hovedkontaktmenn:
Overing. Per Storebø, SBP, gruppeleder
(Bygn.avd.plankontoret),
overing. Thorstein
Asvall, SBM
(Bygningsavdelingen,
maskinkontoret),
overing.
Sverre Vikanes, SEA (Elektroavdelingen,
anleggskontoret),
overing. Erling Diesen, SDS (Driftskontoret, stasjoner).
Gruppens arbeidsområde
er å ta hånd om utredninger og planlegging
av varmekraftverk
i Statskraftverkene.
Et varmekraftverk
produserer
kraften ved hjelp
av brensel. Brenselet kan være fossilt (som ved gassturbinanlegg
og ved olje- eller kullfyrte
konvensjonelle varmekraftverk)
eller nuklært
(som ved
atomkraftverk).
Disse antydninger
skulle da gi uttrykk for hvilket arbeidsfelt gruppen dekker.

Gruppen innledet sitt virke ved å slutte seg til et
pågående samarbeid mellom Institutt for atomenergi
og Norsk Hydro om prosjektering
av atomkraftverk.
Dette første «trekantsamarbeidet»
vil være avsluttet
pr. 1. juli d. å., da det etter terminplanen
skal legges
fram planer for i alt fire alternative
atomkraftverk
— to plassert som daganlegg og to plassert i fjellhaller.
Arbeidet hittil har vesentlig vært konsentrert
om
disse atomkraftverk.
I den kommende periode må
gruppen i større grad konsentrere
sin virksomhet på
oljekraftfeltet,
da utbygging
av konvensjonelle
varmekraftverk
etter energiprognosene
ville komme
før utbygging av atomkraftverk
her i landet.
Et viktig arbeidsfelt for gruppen er å finne fram
til byggetomter
for varmekraftverk
som vil dekke
behovet for en rimelig tid framover og medvirke til
å få disse områdene båndlagt for dette formål. P S
FOSSEKALLEN
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PitSAFARI
ZAMBIA, NOVEMBER 1968

Tørketiden
begynner
nå å gå
mot slutten. Den første forfriskende regnskur er kommet, den første
siden mai måned — eller var det
april. Varmen har nådd sitt høydepunkt. Det er et ork å dra på
kontoret
igjen etter lunsj når
temperaturen
i skyggen ligger på
33-35 °C. Her i stuen vår i dette
øyeblikk kl. 9 om kvelden viser
termometret
30 °C. Heldigvis har
vi et stort, moderne svømmebad
noen hundre meter fra huset. Her
tilbringer
vi de fleste ettermiddager.
Dette er årstiden da man drar
på «safari» til de mange gamle
parks rundt i Øst- og SentralAfrika. Nå er gresset så lavt at
man kan se dyrene og vanningsstedene så få at man lettere kan
gjette seg til hvor man skal finne
dem (dyrene). I disse gamle parks
lever dyrene helt vilt. Den eneste
jakten som foregår er den som
er autorisert av myndighetene
for
å holde bestanden
nede. I Kafue
National
Park i Zambia — en
park på 22 500 km2 i utstrekning,
visstnok på størrelse
med halve
Sveits — har de således bygd et
stort fryseri for å utnytte kjøttet
fra alle elefantene som felles der.
Etter å ha bedøvet elefanten med
et giftig skudd, drepes den og
vinsjes opp på en flat vogn og så
bærer det til fryseriet
hvor den
ender som biff og kjøttkaker
til
beste for en proteinhungrende
befolkning.
Vårt første besøk til et slikt
viltreservat
var til Kasana Game
Reserve i den nordlige
del av
Botswana
(tidligere
Bechuanaland). En sideelv til Zambezi —
Chobe River — grenser opp til
parken, og der hvor elven renner
ut i Zambezi møtes fire land —
Zambia, Rhodesia,
Botswana
og
Sørvest-Afrika
(Caprivi
Strip).
Kasane Game Reserve er kjent
for sine mange elefanter,
sjeldne
antilopearter
og tigerfisk-fiske
i
elven, hvis sumpige områder også
har et meget rikt fugleliv. Utrustet med telt og campingutstyr
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dro vi to norske familier på den
500 km lange turen, hvis første
mål var Livingstone
og Victoria
Falls i Zambezi, verdens største
fossefall som på det lokale språk
heter
«Mosi-Tunga»,
hvilket
er
utlagt «Røyk som tordner». Veien
til Livingstone
går gjennom
et
flatt, tørt og trøstesløst landskap
med et par små byer og ellers
bare fattigslige
landsbyer
med
noen stråhytter
og magre kuer
her og der. Av og til hopper en
bavianfamilie
over veien, ellers er
det intet dyreliv å se.
Livingstone
— oppkalt
etter
David Livingstone
som oppdaget
Victoriafallene
for litt over hundre år siden —var en gang hovedstad i Nord-Rhodesia,
men lever
nå en meget beskjeden tilværelse,
selv om den ynder å kalle seg
«Tourist Capital of Zambia» og
skilter med Victoria Falls og Zambezi. Særlig har det gått tilbake
med byen etter Rhodesias
uavhengighetserklæring
med påfølgende reduksjon i den før så livlige handel
og samkvem
over
grensen, nettopp her hvor jernbanen fra Sør-Afrika og Rhodesia
fortsetter
inn i Zambia. Vi krysser Zambezi via brua som Cecil
Rhodes anla like nedenfor fallene
— etter sigende for at reisende
mellom Cape Town og Kairo på
den
transafrikanske
jernbanen
som aldri er blitt realisert,
fra
sine kupeer skulle kjenne spruten
fra fossen. Etter en smertefri tollklarering
er vi så i Rhodesia, i
turistsentret
Victoria
Falls. Fra
den rhodesiske siden gir fossen et
praktfullt
skue, selv om det selvsagt er fælt å se så mye vann gå
til spille. Hele fossen er, skal jeg
tro, ca. 1,5 km lang og faller rett
ned i et 110-120 meter dypt gjel.
Fra motsatte side av dette gjelet
kan man gå hele veien langs fossen. Man går under konstant striregn hele tiden på grunn av alt
vannet som kastes opp igjen fra
bunnen av gjelet. Her er det tett,
tropisk regnskog, og den kjølige,
fuktige luften virker rent beru-

sende på oss som ikke har sett en
regndråpe
på nesten et halvt år.
Fra Victoria Falls går veien ca.
50 km langs Zambezi før vi er
Botswana.
Denne strekningen
er
innfallsport
for frihetskjempere/
terrorister
som slåss mot mindretallsregimet
i Rhodesia, og det er
etter sigende en god del militær
aktivitet her, noe som vi så bare
lite til. Derimot møtte vi her for
første gang giraffer. Midt i veien
sto de, to stykker, og flyttet seg
bedagelig
ut i veikanten
da vi
langsomt nærmet oss i bilen. Der
sto de så, tygget litt, viftet bort
noen fluer med halen og så på oss
og vi på dem. Også en stor flokk
sabelantiloper
sprang over veien
foran oss her.
Vel fremme i Chobe slo vi leir
på campingplassen
like ved hotellet. Her fikk vi kjøpt all den
maten vi trengte, og kunne velge
mellom å lage maten selv eller
spise på hotellet. Etter å ha spist
middag der den første kvelden,
valgte vi det første. Det var også
så mye hyggeligere
om kvelden
å sitte rundt bålet og steke kjøtt
på spidd over glørne.
Pris på
indrefilet kr. 2.50 for en halv kilo,
tro det eller ei.
Så kom turen til vårt første besøk i reservatet.
Litt blaserte var
vi jo, for hadde vi ikke på tidligere turer sett både elefanter,
giraffer, flodhester og andre dyr?
Men dette overtraff alle forventninger. Knapt hadde vi etter en
halv times kjøretur
kommet inn
på en kjørbar sti langs de sumpige områder
ved elven, før vi
fant oss omringet av en elefantflokk som var på vei ned til elven
for å ta sølebad og drikke.
Det
kunne vel være 70-80
dyr som
braste gjennom krattet og bølget
forbi bilen på begge sider. Vi var
mildest talt vettskremte
alle sammen. Ungene gråt, og selv begynte
jeg å svette mye mer enn varmen
i bilen skulle tilsi. Vi hadde jo
hørt så mange historier om olme
elefanter
som hadde veltet biler
rundt og nærmest
trampet
dem
flate, og ventet hvert øyeblikk å
bli tildelt
samme skjebne.
Det
verste
var at størsteparten
av
flokken befant seg i veien foran
oss, så den eneste retrettmulighet
var bakover,
men det var ikke
mulig å snu, og jeg var også redd
for å starte motoren. Så vi måtte
pent bli sittende
med hjertet
i
halsen mens elefantflokken
bedagelig passerte oss. Omsider var

Spar naturen, og bygg atomkraftverk
Det var et eventyr å reise gj ennom mange av våre daler for 60,
70 år siden. Det var dårlig med
veier og langt mellom gårdene,
men hver gård så ut som et lite
kongerike.
Det var elven, som
behersket dalen. I de fleste elver
var det godt fiske, og på høyfjellet var alle vannene fulle av
fisk. På gårdene snakket alle om
sommeren om laksefisket
og om
høsten om reinsjaken
på fjellet,
men om vinteren gikk nok tankene helst til dem som var i Amerika. På gårdene var det mange
barn. Den eldste overtok gården,
men de andre måtte reise ut og
finne arbeid i Amerika. I dag bor
det jo flere norske i Amerika enn
i Norge.
I 1913 ble jeg byggeleder
for
Aura i Sunndalen, og skulle bygge
en stor kraftstasjon
med fabrikker
og byanlegg. Da krigen begynte
i 1914, hadde vi 2000 mann, men
det ble redusert
til 500 mann
under krigen.
I 1920 gikk det
engelske selskap som finansierte
Aura konkurs. Så ble det slutt på
vannkraftutbyggingen
i mange år.
Jeg var i USA og mange andre
steder, og jeg gjorde det jeg kunne

med foredrag og artikler for å få
kraftutbyggingen
fortsatt. Men de
fleste hadde mistet troen, de bare
lo av meg. Etter mange år våknet
interessen på ny, og vi har hittil
bygd ut omtrent
halvparten
av
vår vannkraft,
mange store og
prektige
fabrikker,
med
pene
fabrikkbyer
og gode kommunikasjoner.
Våre
husholdninger
og
småindustri
er også bra forsynt
med kraft.
I dag skaffer kraftanlegg
og
fabrikker
arbeid og levebrød for
tusener av mennesker,
og det er
derfor klart at utbyggingen
av
våre kraftanlegg
og vår industri
var den eneste brukbare løsning.
Men i de daler og deler av høyfjellet hvor elvene er utbygd, er
eventyrstemningen
og fisket borte.
Noen av fabrikkene
spyr røyk og
avfall. Noe har man måttet betale for herligheten.
Hvordan er da framtidsutsiktene
i dag?
Der trenges stadig mer kraft.
Vi har ennå en del elver som kan
utbygges, men kraften blir dyrere,
og utbyggingen
vil volde skader
på naturen og fisket. Vi kan også
bygge atomkraftverk,
men de vil

den kommet ned til noen søledammer ca. 50 meter unna hvor
den begynte å ta sølebad, og da
var vi kommet oss såpass etter
forskrekkelsen
at vi fikk filmet
litt. Videre langs veien så vi en
mengde bavianer, antiloper, kudu,
elegante
waterbucks,
morsomme
vortesvin med rumpa rett i været
samt en del andre mindre dyr vi
ikke visst navnet på. Dagens største sjokk hadde vi imidlertid ennå
ikke fått. Da vi vendte tilbake
samme vei vi hadde kommet, var
den store elefantflokken
ferdig
med badingen og sto nå i krattskogen like på oversiden av veien.
Vi stoppet for å ta et siste blikk
på de kjempestore dyrene som befant seg 20-30
meter fra bilen.
Med ett satte tre digre hanner
kurs for oss. Med flagrende ører
og viftende snabler kom de løpende, og aldri har jeg startet bilen
og kommet meg unna fortere enn
cia. Jeg tør ikke tenke på hva ville

ha skjedd om dette hadde funnet
sted tidligere da elefantene sperret veien foran oss og vi bare
kunne rygge bilen.
Etter denne opplevelsen dro vi
ikke mer på egen hånd inn i parken, men holdt oss til elven og
så på fuglene,
flodhestene
og
prøvde fiskelykken på tigerfisken.
Noen kattedyr
så vi ikke denne
gang, og de fryktede
afrikanske
bøflene bare på så lang avstand
at det like gjerne kunne være en
kuflokk vi så. Dette håper vi å
bøte på i juleferien
da vi har
planlagt
sammen med en annen
norsk familie en campingtur
eller
safari gjennom TJganda, Kenya og
Tanzania. Så når dere sitter hjemme og spiser juleribbe med snøen
fykende
om hushjørnene,
ligger
vi forhåpentlig
i telt et sted ute
i «bushen» med ville dyr av alle
slag luskende
omkring
utenfor.
God jul alle sammen.
Hilsen
Tor Stavsholt.

foreløpig blir noe dyrere enn våre
vannkraftanlegg.
Det kan også
muligens være drivverdige mengder av olje og gass i Nordsjøen.
Våre ingeniører
i Vassdragsvesenet, kommunen
og industrien,
og
våre dyktige
entreprenører
kan
sikkert
bygge like gode atomkraftverk
som vannkraftverk.
Det heter, at vi om 10 år må
gå over til atomkraftverk,
men
hvis vi i dag går over til atomkraftverk
vil det koste en del
penger ekstra.
Vi har nå bygd så mange vannkraftverk
og ødelagt
så meget
natur, at jeg mener det er riktig
å sette i gang med atomkraftverk
snarest mulig, og foreløpig la en
del av elvene ligge.
Banksjef
Johan Melander
minner
om at
jordbruket
og fisket koster staten
store summer hvert år og at aluminiumsindustrien
i Europa nyter
godt av subsidierte
kraftpriser.
Vil vi beholde noe av naturen
eller fisket i elver og vann, må vi
betale noe for det.
Det riktige må derfor være å
bevilge de nødvendige
midler til
et stort atomkraftverk,
prøve å
komme i gang snarest mulig, og
la våre resterende
elver bli liggende som en reserve til vi får
se hvordan det går.
Hvordan vil det gå med kraftforsyningen hvis vi skulle komme
opp i en ny krig?
Vannene
i kraftanleggene
vil
i så fall bli delvis uttappet for å
minske flomfaren
for distriktene
nedenfor. Eventuelle oljekraftverk
vil ha vanskelig for å få olje.
Det eneste alternativ
vil da bli
et godt beskyttet
atomkraftverk.
Jeg synes derfor det ville være
naturlig
å undersØke:
Hvordan man kunne få bygd
et atomkraftverk
på billigste og
sikreste måte.
Hvordan man kunne få den
billigste drift.
Man måtte få det ferdig så snart
som mulig.
Det heter at atomkraftverk
skal
bli konkurransedyktige
om 10 år.
Alt går i dag så fort, at det ikke
skulle undre meg om atomkraften
ble konkurransedyktig
lenge før.

Edvard Svanøe.
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AURLANDSUTBYGGINGA
I vår ein gong skal det takast
avgjerd om det skal verta krafteller ikkje i Aurland.
utbygging
Spaninga om dette tek no til å
nærma seg dei store høgdene, i
Aurland og Oslo først og fremst,
men også elles i landet. Det er
nemleg slik at avgjerda med Aurland vil få ein slags presedens.
går inn for utAurlendingane
bygging av full kraft. Dei ser det
som eit vere eller ikkje vere for
reaksjon.
bygda. Sjølvsagt vil det gje føremen
monar med ei kraftutbygging,
det tykkjest vera klart at vonene
er overdrivne.
i AurDet er no kraftmangel
land, og denne vil verta stetta når
utbygginga er ferdig. I utbyggingstida vil det verta gode inntekter.
Det har me fleire døme på her i
Sogn, i Luster og Vik. Men det er
den haken ved det at etter dei sju
feite kjem dei sju magre åra. Beste dømet på det har ein i Luster.
Det vart bygt ut hundretusenvis
av kilowatt, men det skapte ikkje
noko nytt for bygda og heradet.
Det einaste dei har er stort sett
og skatten av
konsesjonspengane
Krafta
nokre få stasjonspassarar.
går ut til bruk andre stader, og
er ottefulle for at det
lustringane
vil gå sameleis med dei kraftkjeldene som er att.
Det same er tilfelle med Aurland. Krafta skal gå til Oslo dersom ho vert utbygd. Når utbyginga er ferdig, vil tilhøva verta
sameleis som i Luster dersom det
ikkje

hender

noko

som

ingen

veit

om i dag.
I det siste har det kome ei
mengd protestar mot ubygginga i
Om lag samstunAurlandsdalen.
des kom det ei stortingsmelding
og naturvern.
om kraftutbygging
Denne kan ein seia er eit framsom Gahald av den tilrådinga
la fram i 1965.
brielsen-komiteen
kom
Medan Gabrielsen-komiteen
med framlegg om kva område som
seier stortingsmelskal fredast,
dinga ingen ting om det. Nye utgreiingar må til om det, heiter det.
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inneheld
Men stortingsmeldinga
noko nytt likevel. Såleis får ein
eit nytt syn når det gjeld retten
til å få skadefor grunneigarane
bot dersom eit vassdrag vert freda.
Dei har ikkje nokon absolutt rett
på eit slikt vederlag, seier både
justis- og industridepartementet.
Det må i tilfelle gjevast kompensasjon på annan måte.
Kva skal den kompensasjonen
i tilfelle verta for aurlendingane?
har det som
I Oslo Lysverker
har hendt i det siste ført til ein
slags panikk. Dei hevdar at dei har
i 20 år og
ått Aurlandsvassdraget
har heile tida arbeidt med tanke
på utbygging. Til no skal det vera
brukt noko slikt som 10 millionar
og føre•kroner til utgreiingar
arbeid, og dei seier det vil vera
dersom dei vert nekta
hårreisande
seier
konsesjon. I vassdragsstellet
dei at det spelar inga rolle ved
om konsesjon kva som
vurderinga
er gjort på førehand.
Og «Nationen» har gjeve Oslo
det glatte lag og skriv
Lysverker
at dei må ikkje tru at dei sit inne
med «all fornuft når det gjelder
utbygging eller ikke utbygging av
Andre osloaviser
våre vassdrag».
hevdar liknande syn.
Skal ein tale om nokon feil i
denne saka, var det at aurlendingane ikkje sette tidsfrist for utbygginga då dei selde vassrettane.
Då hadde truleg alt vore i orden
no, men dei hadde ikkje fått ei
som
utbygging
slik naturvenlig
siste planane tek sikte på.

HEIMELAGA
Vesle Hans var i barneselskap
og den
leikekameraten,
hjå
snille mora til kameraten spurde:
— Kor mange bom er de heime,
venen min?
Me er sju, svara Hans.
Tenkja seg til, sa tanta, —
kva det må kosta.
Nei då, sa vesle Hans, — me
kjøper dei ikkje, me lagar dei
sj ølve.

I tillegg til det sterke ropet om
naturvern har det i det siste kome
enno eit nytt moment til. Det er
tvilen om det er god økonomisk
politikk å byggja ut vassdraga for
industri til
å lokka kraftkrevjande
å slå seg ned. Den nye generalViddirektøren i vassdragsstellet,
kun Hveding, har sagt ting som
tyder på at han ikkje vil avvisa
om å finna andre rådtanken
til
til å stetta trongen
gjerder
elektrisk kraft.
og det
I år er det stortingsval,
skal verta
ser ut til at naturvernet
i kampen om
eitt av argumenta
i
røystene. Såles har sentralstyret
i
og sekretariatet
Arbeidarpartiet
LO kome med oppmoding til riksstyret om at det snarast må koma
og lover
fjellplanlov, naturvernlov
av luft og vatn.
mot ureinsing
og
frå studentane
Oppmodingane
dei politiske ungdomsorganisasjonane om det same syner at tanken
har fått ein mykje
om naturvern
breiare plass i folket enn tidlegare.
Dei høyrer så mykje om skadeav urein luft og om
verknadene
at det
til naturområde
trongen
verkar. Dermed er det klart at
ikkje kan stilla seg
politikarane
til dette. Dei vil nok
uforståande
merka seg tonen.
Dermed tyder alt på at Aurvil verta «prøvelandsutbygginga
steinen» for det nye synet som er
å merka når det gjeld kraftkjeldene våre og utnyttinga av dei. Sjølv
vil gjera Aurom ei utbygging
for
landsdalen mindre attråverdig
trur me at denne utfotturistar,
Etter dei
bør gjerast.
bygginga
siste planane vil utbygginga verta
så skånsom som mogleg, og utbygging andre stader i landet har
ikkje synt seg å vera noko hinder
Me har
for auka turisttrafikk.
enno store område i landet vårt
til friluftsliv og der ein kan koma
bort frå jaget.
Men det er ein ting til: Kva vil
om dalen
få i framtida
Aurland
vert liggjande der urørd? Det er
eit spørsmål som ingen har vore
inne på, og det er eit interessant
spørsmål som rett nok er på lengre sikt, men som kan vera verdfullt å ha klart. Når utbygginga i
tilfelle er ferdig og dei magre åra
kjem, vil dette få større og vidare
meining.
Difor burde ein få vita noko om
dette, og helst før Stortinget skal
eller
om konsesjon
ta avgjerd
ikkj e.
«Sogn og Fjordane», 5-2-69.

Byggeleder
Karl Baalsrudog Nore Kraftanlegg
etfemti-årsjubileum
I 1968 var det 50 år siden Stortinget besluttet
at arbeidet med
å bygge Nore I skulle startes opp.
Beslutningen ble truffet 30. august
1918. Det var overingeniør
Karl
Baalsrud som fikk det store ansvar
å være byggeleder.
I anledning
femti-årsjubileet
besøkte undertegnede i romjulen
overingeniør
Baalsrud og hans frue i deres hyggelige hjem i Oslo.
Overingeniør
Baalsrud
er født
6. september
1877, ble student i
1896, tok eksamen ved Kristiania
Tekniske
Skole i 1899 og ved
Den tekniske høgskole i Aachen
i 1901. Han var anleggsingeniør
ved Tista kanal 1906-08
og bestyrer ved Fredrikshald-kanalen
1908-12
før han ble avdelingsingeniør i Vassdragsvesenet
i 1912.
I 1915 ble det fattet beslutning
om iverksettelse
av anleggsarbeidene ved Tunhovddammen.
Reguleringsdammen
var ønskelig
av
hensyn
til de nedenforliggende
bruk i Numedalslågen,
og man
visste at før eller siden ville Norefallene bli bygd ut. Det ble altså
besluttet å bygge reguleringsdam
før man hadde tatt standpunkt
til
når Nore-anleggene
skulle bygges.
Overingeniør
Baalsrud ble byggeleder for Tunhovddammen
i 1915,
og i 1918 flyttet han til Rødberg
som byggeleder for et av datidens
største kraftanlegg.
Der ble han
til han i 1931 flyttet til Oslo og
ble sjef for kontrollen med konsederte anlegg. I 1935 ble han sjef
for Kraftverksavdelingens
tekniske kontor som etter krigen endret
navn og status til Bygningsavdelingen.
Overingeniør
Baalsrud sluttet i
1947 etter oppnådd pensjonsalder
i en tid da mye var ved å skje.
Det var gjenreising
etter krigen,
alle var opptatt med sitt, og ingen
lot til å tenke på å gjøre ekstra
stas på de som sluttet. Overingeniør Baalsrud
forlot oss således
svært ubemerket.
Det var derfor
en ekstra glede nå på vegne av
NVE å overrekke
ham en sølv
minnepokal
med inskripsjon.
Jeg traff overingeniør
Baalsrud

første gang da jeg i 1942 ble ansatt i NVE i forbindelse med byggingen av Nore II. Vi var den
gang i «Brakken» i Ullevålsvn. 72.
Mine sjefer,
først overingeniør
Thorleif Johnsen og senere overingeniør/direktør
Broch Due, hadde begge arbeidet
sammen med
Baalsrud på Nore og i «Brakken».
Jeg har gjennom disse hørt mye
om Nore-tiden
og Baalsrud. Det
var derfor nå naturlig, i stedet for
å holde den store tale som overingeniør Baalsrud fortjener, at vi
over en kopp kaffe eller tre mintes
de mange episoder fra anleggstiden på Nore.
Fru Baalsrud, som har fulgt sin
mann overalt siden 1917, kjenner
også det gamle anleggsmiljø
som
få. Det var en fornøyelse å møte
dem begge, og imponerende
å se
den 91 år gamle hedersmann
i fin
fysisk form, i strålende
humør,
røke pipe og sigarer, fortelle historier og snakke bridge som i
sine unge dager. Han beklaget
svært at min bilkjøring forhindret
oss i å ta et glass konjakk. Han
ga uttrykk for stor takknemlig for
gaven og oppmerksomheten.
Det var en stor beslutning Stortinget tok da staten i 1918 be-

stemte seg for å bygge kraftverk.
Det var ikke uten viderverdigheter
at første
byggetrinn
ble
gjennomført
ved at fire maskiner
ble satt i drift i 1928. I 1919 var
det bl. a. streik fra mai til august,
og i 1921 var det sterke krefter
i gang for å stoppe anleggsarbeidet. Mange mente Nore-anlegget
la for sterkt beslag på statens økonomiske evne i en vanskelig tid,
dels ble det hevdet at pengene
kunne benyttes bedre til utbygging av mindre og billige kraftkilder som Mår og Tysso osv.
Det er alltid mye som må gjøres
i forbindelse
med oppstarting
av
et nytt kraftanlegg.
Da Nore skulle
bygges, var det nok atskillig mer
av et pionerarbeid
enn det ville
vært i dag. I tillegg til brakkebygging,
veganlegg,
provisorisk
kraftverk,
boliger og kontor, ble
det bygd sagbruk, skole, butikk,
elektrisk bakeri, sykehus, forsamlingslokale
og arrestlokale.
På
lønningslisten
hadde man egen
uniformert
politimann.
Jeg tror
trygt vi kan si med overingeniør
Baalsrud:
«Ja, det var tider det, men jammen var det mye moro på Nore.»
Sig. Aaleficer.
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I'LLICTROSJEFFOSSEN
Den 1. februar 1969 forlot Olav
Fossen
sjefstolen
ved Elektroavdelingen
etter 30 års virke i
NVE. Han fylte 68 år i januar og
kunne for så vidt ha fortsatt ennå
i to år til den offisielle aldersgrense. Men med sin lange tjenestetid i staten kunne han gå av
med full pensjon, og det er karakteristisk
for nettopp
Fossen at
han, med ennå full arbeidskapasitet og utmerket
helse og midt
oppe i store arbeidsoppgaver,
velger å nyte sitt otium på den måte
han selv finner best. Fossen er en
av de siste av den gamle garde
som forlater NVE, og vi mister
i tillegg til en meget dyktig ingeniør også en personlighet
som har
vært med på å sette farge over
etatens virksomhet.
Fossen begynte sitt virke i NVE
i 1938 ved daværende Kraftverksavdelingen. Han hadde da bak seg
10 år som ingeniør ved drift av
elektriske anlegg. Han startet sin
løpebane som ingeniør i de såkalte
«harde 30-åra», og selv med en
utmerket
eksamen fra NTH var
det vanskelig å få arbeid.
Etter
å ha praktisert
ved forskjellige
kraftstasjoner
og verksteder,
kom
han til Svalbard høsten 1932 som
leder av den elektrotekniske
avdeling ved Store Norske Spitsbergen Kullkompani
A/S. Det var
sikkert både store og vanskelige
arbeidsoppgaver
og barske forhold
ved gruvedriften
den gang, og det
krevdes både mot og innsatsvilje
i dette arbeid. Fossen var velsignet med disse egenskaper og hadde
dessuten et usedvanlig
godt humør, som sikkert medvirket til at
han trivdes der oppe i fire lange
vintrer.
At at han fant sin tilkommende og giftet seg der oppe,
hjalp selvsagt betraktelig. Utallige
er Fossens Svalbardhistorier,
og
det er utrolig at selv de som har
kjent ham i over 20 år, ennå kan
oppleve å høre en av hans fargerike historier for første gang.
Fra høsten 1936 var Fossen driftsbestyrer ved A/S Tennesanlegget,
Vest-Lofoten,
inntil han altså i
1938 kom til NVE. I 1941 ble han
avdelingsingeniør
ved
statens
kraftverker
og reguleringsanlegg
under utførelse, og kom da over
10
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på det arbeidsområde
som skulle
prege resten av hans tid i NVE.
Det ble da prosjektering
og bygging av elektriske anlegg som ble
hans hovedoppgave,
og det var vel
også på det området hans interesse var sterkest
og hvor hans
gode evner fikk utfolde seg. Hans
første oppgaver ble aggregat 6 og
7 ved Nore 1 og dessuten prosjektering og bygging av Nore II. Da
Bygningsavdelingen
ble opprettet
i 1948, var det naturlig at Fossen
fikk en lederstilling
der. Han tok
seg først og fremst av den elektrotekniske del av utbyggingen
av
Aura kraftverk
med overføringsnett. I 1954 ble Fossen sjef for
Bygningsavdelingens
elektrokontor som senere ble Statskraftverkenes Elektroavdeling.
Fossen har således hatt en meget sentral stilling under den rent
eventyrlige
ekspansjon
det ble i
kraftutbyggingen
etter siste krig,
og han har satt sitt preg på selve
utviklingen.
Han var en av de
første som tok opp spørsmålet om
å anvende 275 kV som overføringsspenning for det primære nett, og
han var også initiativtakeren
til
opprettelsen av Samkjøringens
utvalg for 220/275 kV-spørsmålet.
(Det såkalte
300 kV-utvalget.)
Overgangen
til den høyere spen-

ning bød på mange tekniske problemer, og Fossens solide teoretiske kunnskaper
kom her til meget stor nytte når det gjaldt alle
de tekniske
utredninger
som
måtte foretas for å være sikker
på at de tekniske
løsninger ble
riktige. At en virkelig
fikk de
nasjonaløkonomisk
og teknisk riktige løsninger var meget maktpåliggende for Fossen, og han lot
alltid de formelle problemer eller
de forskjellige elektrisitetsverkers
særinteresser
komme
i annen
rekke. Det er ofte blitt sagt om
Fossen at han ikke er utpreget
flink til å framstille en sak, men
har en «utmerket
nese», og man
kan føle seg trygg på at hans forslag har mye for seg. Den «gode
nese» er vei i virkeligheten
stor
erfaring og grundig gjennomtenkning av problemene.
En burde egentlig ikke komme
inn på statistikk i forbindelse med
Fossen, men det er meget fristende
å ta med i alle fall et par tall som
karakteriserer
den utvikling
som
har vært i NVE på det elektrotekniske felt etter krigen. Generatorstørrelsen
har økt fra 30 MVA
til 190 MVA, og hvert trinn oppover ved de forskjellige
kraftverker fra Nore, Aura, Tokke,
Tonstad osv., har vært et pion&arbeid hvor faglig innsikt har vært
av vesentlig betydning. Fossen har
hatt ansvaret for idriftsettelsen
av
vel 3200 MVA generatorkapasitet.
Elektrosjef
Fossen hadde hele
landet som arbeidsområde,
og utallige er de reiser han har foretatt

KONGENS GULL
Torsdag 13. februar fekk fagsjef Fossen Kongens fortenestemedalje i gull ved ei tilstelling
på storstova i sjuande høgda, Middelthunsgt. 29. Det var kst. fylkesmann Koren som kom med medalja og feste den på bringa til
Fossen. I tala si sa Koren at som
vanleg ved slike tilstellingar i slike
erend so held han tale, men er
den som veit minst om mannen av
dei som er tilstades.
Noko visste
han likevel om kraftutbygging
frå
styre han sat i der dei hadde med
slikt å gjere. Han visste at Fossen
ikkje berre hadde tent i staten
i tretti år, men hadde tent staten
den tida.

Generaldirektør
Hveding sa so
nokre ord om arbeidet til elektroingeniøren. Du har greidd å planlegge slik som det skal vere i
framtida,
og etter det vi kan sjå
i dag kjem det til å gå i den retning du har staka ut for oss. For
dette arbeidet vil vi takke deg, og
vi ynskjer til lukke med mehalja.
Til slutt takka so Fossen for
medalja og for dei gode orda. Vi
har nok ofte kritisera toppleidinga
og politikarane
for at vi har måtte
hale og dra for å få dei med, men
vi takkar for dei store oppgåvene
vi har fått høve til å vere med
å løyse.

SN.

rundt omkring
i samband
med
nye kraftverksprosjekter
og nye
linjer som skulle bygges. Han ville
selv forsikre seg om at de løsninger som ble valgt, var de riktige.
Men det ble ikke bare teknikk på
disse reiser. Hans store interesse
for historie medførte
ofte besøk
på historiske steder og ved kulturminnesmerker
når disse lå i reiseruten. Fossen har vært utstyrt
med god hukommelse,
og med sin
enorme leselyst har han usedvanlige kunnskaper
om norsk og til
dels også utenlandsk
historie.
lese bøker er Fossens viktigste
hobby, og vi er overbevist om at
denne hobby i årene framover vil
bli dyrket mer intenst enn noensinne og at han neppe kommer til
å kjede seg når han nå ikke lenger
skal bygge elektriske anlegg. Friluftsmann har Fossen alltid vært,
og hans tradisjonelle
week-endturer til sin hytte i Lommedalen
vil sikkert fortsette i årene framover. At han også har bygd seg
en hytte ved sitt hjemsted i Sogn
på fundamentet
til en tysk kanonstilling, hører også med. Der kan
han se utover og innover Sognefjorden i hele dens velde, og han
føler seg vel der.
Elektrosjef
Fossen er altså født
i Sogn, noe han ikke har forsøkt
å skjule. Hans ukonvensjonelle
og
uformelle
måte å være på, kan
nok få fremmede til å stusse når
de treffer ham første gang, men
etter kort tid har de lært å sette
pris på ham og respektere
ham
som den personlighet
han er. Som
sjef har han ved sitt reale vesen
skapt en utmerket
atmosfære
i
sin avdeling. Han har skaffet en
mengde dyktige og innsatsvillige
medarbeidere,
og han har gitt dem
myndighet og ansvar ved utstrakt
delegering.
En god historie
fra
Fossen kunne ofte være det forløsende ord når partene sto steilt
mot hverandre i harde diskusjoner
og forhandlinger.
Vi vil takke Fossen for hans
innsats i NVE og for godt og interessant
samarbeid.
Med sine mangesidige interesser,
gode helse og gode humør, er vi
overbevist om at han ikke vil få
fritidsproblemer,
og vi ønsker ham
lykke til med årene som kommer.
At Hans Majestet
Kong Olav
har funnnet elektrosjef Olav Fossen verdig til Kongens fortjenstmedalje i gull, vil glede alle som
kjenner Fossen. Vi gratulerer!
0. Hauge/Sig.
Aaleficer.

NY FAGSJEF
Ommund Hauge er frå 1. februar
1969 tilsett som sjef for Elektroavdelinga
ved
Statskraftverka
etter Fossen. Hauge er fødd 5. oktober 1920 i Hå kommune på Jæren. Han tok examen artium på
Rogaland Landsgymnas
i 1940 og
eksamen ved NTH, sterkstrømslinja, hausten 1946, etter ei avbrot
på 11/2 år på grunn av krigen.
«Kva slag arbeid har du hatt sidan
du slutte skulen?» «Etter ett år
som assistent
ved Institutt
for
Elektriske
anlegg ved NTH fikk
jeg arbeid i Samkjøringen
i Oslo.
Etter 3 år i Samkjøringen
begynte
jeg så i NVE, hvor jeg da har vært
siden.» «Du har altså hatt din
arbeidsplass
i NVE i 18 år?» «Ja,
jeg har drevet med elektroteknisk
prosjektering
av kraft- og transformatorstasjoner,
først ved Bygningsavdelingen
og senere, etter
omorganiserinegn,
ved Statskraftverkenes
elektroavdeling.
Mitt
første anlegg var Nedre Røssåga
kraftverk,
og den gang var dette
et kjempeanlegg
med mange interessante oppgaver og store problemer. Alt var nytt for meg, og
hele prosjektet
måtte gjennomarbeides fra begynnelsen
til slutt.
Senere er det blitt ca. 20 kraftstasjoner og over 30 transformatorstasjoner,
så en begynner etter
hvert å få en viss rutine. Men oppgaven å bygge bedre og ikke minst
billigere har stadig vært en utfordring til økt innsats. Det har
vært en lærerik og interessant tid
for oss på anleggskontoret
ved
Elektroavdelingen,
og dyktige og
arbeidsvillige
medarbeidere
har
gjort det mulig å følge opp den
voldsomme
ekspansjon
som har
vært
i kraftutbyggingen
etter
krigen.» «Har du bestemte planer
nå når du tek over sjefstillinga?»
«Elektroavdelinga
er godt innkjørt
under Fossens ledelse, men enkelte mindre forandringer kan nok
komme på tale. Jeg tror det er
riktig å satse mer på utviklingskontoret,
særlig når det gjelder
samarbeidet
med industrien.
Jeg
tenker
da særlig på øking av
driftssikkerheten
for det materiell
som anskaffes.
Norske bedrifter
har som regel for små ressurser
til å drive forskning og utvikling,
og det har hendt at NVE's anlegg
har måttet være prøveobjekter
for

nye konstruksjoner
som en ellers
kunne ha utprøvet
i fabrikken.
Dette er ingen heldig løsning og
kan bli kostbar for begge parter.
Ellers vil framtida
bli preget av
ytterligere rasjonalisering
av driften med økt automatisering,
fjernkontroll, utbygging
av driftssentraler og etter hvert en helautomatisk nettdrift ved hjelp av elektroniske regnemaskiner.
Dette vil
stille store og nye krav til personellet ved Elektroavdelingen,
slik
at en i større grad må gå inn for
bevisst opplæring
og etterutdannelse.»
«Kva driv du med utanom jobben?» «Hvis du tenker på hobbyvirksomhet,
så blir det alltid litt
filming og fotografering,
lit sport
og hagearbeid.
Elleres krever en
familie med 4 barn en god del av
tiden. Endel fag blir det også i
fritiden, idet jeg er aktivt medlem
flere nasjonale og internasjonale
komiteer.
Jeg har også beholdt
kontakten med NTH som sensor i
elektriske anlegg og medarrangør
av diverse kurser.»
«Har du hus og kva bur du?»
«Jeg giftet meg da jeg begynte
i NVE og fikk hus på Hamang,
hvor vi har bodd hele tiden siden.
Etter hvert som familien økte, har
jeg flyttet noen meter fra mindre
til større leilighet og har det nå
så bra som noen kan ha det. Jeg
har likevel anskaffet
meg tomt
i Lommedalen,
hvor jeg regner
med å bygge før jeg når «pensjonsalderen».
Det var for øvrig
husspørsmålet
som gjorde at jeg
søkte jobb i NVE, og at jeg er
blitt værende
her skyldes ikke
minst de interessante
og store
arbeidsoppgaver
en har fått og en
usedvanlig god og kameratslig ånd
mellom alle medarbeiderne
her i
Oslo og alle de vi kommer i kontakt med på anleggene rundt omkring i landet.»
S.N.
FOSEKALLEN
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PERSONALFORVALTNIN
de være
Alle virksomheter
seg private bedrifter eller offentlige — ønsker en størst mulig samordning av sine ressurser for derigjennom på beste måte å nå sine
mål. En heldig løsning på samer en viktig,
ordningsproblemene
forutsetning
nødvendig
kanskje
resultat.
for et tilfredsstillende
Med den sterke konkurransesituasjon en møter nesten gjennom
er det
hele samfunnsstrukturen,
derfor, ikke minst innen bedriftslivet, ofret atskillig tid og krefter
og
på drøfting av organisatoriske
spørsmål.
administrative
og
Både i produksjonsbedrifter
er personalandre virksomheter
et viktig middel for
ressursene
bedriftens ledelse til oppfylling av
det mål som ønskes nådd. Det er
derfor nødvendig at personalforvaltningen bringes sterkt inn i forbindelse med ledelsens overveielser og disposisjoner.
NVE's nåværende organisasjonsmønster ble fastlagt i 1960/61. De
som
og drøftinger
utredninger
gikk forut kom også inn på spØrsi
målet om personalforvaltningen
etaten. Det ble lagt vekt på at
NVE måtte få en viss frihet i sine
ble det
Samtidig
disposisjoner.
pekt på behovet for en koordinering og sentral behandling av pers onalsakene.
ble bePersonalforvaltningen
sluttet lagt inn under Administraog det ble oppsjonsdirektoratet,
rettet en egen avdeling som skulle
ha arbeid med etatens personalspørsmål som hovedoppgave.
det som
Dette er i hovedtrekk
av
er sagt om administrasjonen
Det forepersonalforvaltningen.
ligger ingen formell instruks for
«arbeidsmønPersonalavdelingens
ster». Det har dog gjennom praksis dannet seg en relativt fast norm
mellom direkfor arbeidsdelingen
toratene med avdelinger/kontorer
og Personalavdelingen.
i en statsinstiPersonalarbeidet
tusjon vil på flere områder være
annerledes enn i en privat bedrift.
vil ha
Ledelsen for privatbedriften
en relativt fri adgang til å gjenen personaldisponering
nomføre
i forhold
som anses hensiktsmessig
til enhver tid.
til virksomheten
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POSSEKALLEN

har
Den enkelte statsinstitusjon
da
ikke den samme selvstendighet,
det her ligger sterke begrensninger i budsjetter og i statens felles
lønnsregulativ.
ble
For NVE's vedkommende
det således i forbindelse med omi 1960/61 tatt skritt
organiseringen
til å oppnå en viss frihet for etaten
til selv å avgjøre spørsmål om stilog oppnorlinger — opprettelser
uten å
for de tilsatte
meringer
fra
godkjenning
måtte innhente
Resultatet av disse
departementet.
drøftelser førte til en delvis frihet
i det midlere og lavere lønnsskikt.
Dertil kom en relativ vid adgang
for midlertidig
til lønnsfastsettelse
personale knyttet til bygnings- og
planleggingssektoren.
Det resultat som den gang ble
oppnådd var nærmest enestående
innenfor den rene statsvirksomhet.
Grunnen til at NVE ble gitt denne
fullmakt var nok bl. a. statsmynfor de speforståelse
dighetenes
sielle behov som den sterkt eksstilte
kraftutbygging
panderende
også med hensyn til personellressurser. Forsøker man å analysere
har dekket
fullmakten
hvorvidt
behovet slik den har vært nyttet
i denne tiden, vil det nok vanskelig kunne svares et ubetinget ja.
har etaten på denne
Utvilsomt
i konkurmåten stått sterkere
i en
om arbeidskraften
ransen
periode hvor markedssituasjonen
var stram, med knapp tilgang på
Likeledes
arbeidskraft.
kvalifisert
har den sikkert, sammen med andre faktorer bidratt til å redusere
vår «turn over» ved å åpne muliglønnsheter til å gi funksjonærene
opprykk i noe større grad enn tilfellet har vært i andre statsetater.
Jeg vet at jeg på dette punkt vil
møte motsigelse fra mange innen
etaten som mener at det har vært
ført en for forsiktig linje her fra
side. Fra andre
administrasjonens
gått i annen
hold har uttalelsene
retning.
med funksjonærenes
Arbeidet
lønnssaker legger for øvrig beslag
på svært mye av tiden i PersonalJeg tror personlig at
avdelingen.
vi her burde komme fram til en
enn den som
annen arbeidsordning
hittil. I dag
har vært praktisert

er forholdet at avdelingen mottar
saker enten i form av søknader
om opprykk fra den enkelte funksjonær eller gjennom forslag fra
for en eller flere av
direktoratene
Såfremt saken
dets tjenestemenn.
som NVE selv
gjelder lønnsvilkår
til, blir den
kan ta standpunkt
vurdert og avgjort enkeltvis. På
til
denne måten har avdelingen
enhver tid hatt et antall lønnsSlike sasaker under behandling.
ker skal jo også forelegges hovedstyret til avgjørelse, og det holdes
neppe et møte der uten at saklisten omfatter ett eller flere for(oppnormeslag om lønnsopprykk
ring).
En mer rasjonell og nok også
skulle kunsikrere saksbehandling
ne oppnås gjennom en arbeidsordning som gikk ut på periodisk
av hele «lønnsgjennomgåelse
billedet» i etaten. Det kunne eksempelvis skje en gang i året eller
hvert halvår. NVE's administrasjon kunne derved oppnå en konsentrasjon av arbeidet med lønnsville få en
sakene, og hovedstyret
bedre oversikt over problemkomplekset. Det ville også da være
større muligheter for å få drøftelser som kan danne retningslinjer
for det videre arbeid innen dette
felt.
Mens disse linjer skrives er det
omkring
for øvrig noen uklarhet
i
omfanget av etatens fullmakter
lønnssaker.
I forbindelse med den nå påav «de
omorganisering
gående
— Postverket,
store trafikketater»
— har
og Jernbanen
Televerket
det vært reist spørsmål om å innsvarende
føre en fullmaktsordning
til den som NVE har hatt. I og
med dette spørsmål da vil gjelde
en betydelig større del av statshar Lønns- og prisdetjenesten,
måttet vurdere hele
partementet
på nytt. Refullmaktskomplekset
at fullsultatet blir sannsynligvis
maktene til selv å treffe avgjøblir ens for
relser i lønnssaker
samtlige nevnte etater og at dette
nok i noen grad også vil bety en
for NVE's vedkomomlegging
mende.
Ved siden av lønnssakene legger

behandlingen

av tilsettinger

be-

EN NVE
FAGSJEF ERIK NYBØ
slag på betydelig tid. År om annet
har vi hatt mellom 100 og 150
kunngjøringer
pr. år, eller mer
enn 3 pr. uke i gjennomsnitt,
hvis
vi ser bort fra ferietidene.
Avdelingens arbeid med rekrutteringen
starter ved utforming
og utsending av kunngjøringer
både til
pressen og innen etaten. Innkomne
søknader
skal sorteres
og føres
opp på liste. Deretter følger konferanser med den kontorleder eller
fagsjef som den ledige stilling sorterer under, om innkalling av aktuelle søkere dersom dette finnes
nødvendig. Når det på administrativt plan etter ytterligere
drøftinger er enighet om rangeringen
av
søkerne, skal resultatet forelegges
tjenestemannsrepresentanten
før
forslag
om tilsetting
forelegges
hovedstyret
i form av et skriftlig
foredrag.
Mange stiller seg noe uforstående til vår tilsettingsprosedyre
hvoretter
samtlige funksjonærtilsettinger skal avgjøres av hovedstyret. Det hevdes at en rekke tilsettingssaker
burde kunne avgjøres på et lavere administrativt
plan.
Alternativet
til den nåværende
ordning måtte vel bli etablering
av et tilsettingsråd
sammensatt av
representanter
for NVE's administrsjon og de tilsatte. I og for seg
ingen vesentlig endring i forhold
til den nåværende ordning. Særlig
etter at hovedstyret i de senere år
har hatt hyppige møter, betyr behandlingsmåten
ingen vesentlig
forsinkelse
i saksbehandlingen.
Hvor spesielle forhold tilsier en
rask avgjørelse kan generaldirektøren opptre på hovedstyrets
vegne og treffe tilsvarende avgjørelse.
Hovedstyret
får i slike tilfelle
orientering
om avgjørelsen
i et
senere møte. Det vil neppe være
lett å finne en annen tilsettingsprosedyre
som medfører fordeler
av betydning framfor den vi idag
har, og som det hittil ikke har
vært reist alvorlige innvendinger
mot. Et annet forhold vil selvsagt være om hovedstyret
skulle
komme til at arbeidsbyrden
der
ble for stor på grunn av det relativt store antall personalsaker.
Som følge av arbeidets art vil

Personalavdelingens
oppgaver i alt
vesentlig være rettet innad. Periodisk kan det dog være en livlig
ekstern aktivitet. Denne har oftest
tilknytning
til avtaleinngåelser
med arbeidstakerorganisasjonene
så vel på arbeidersiden
som på
funksjonærsiden.
Hovedforhandlingene vil her oftest bli ført i
Lønns- og prisdepartementet,
som
er hovedpart
i samtlige tariff avtaler i staten. Det sier seg imidlertid selv at de enkelte fagetater,
og da også NVE, i stor utstrekning
må tre inn som medforhandler.
Også utenom de generelle tariffoppgjør vil det være nødvendig
med forhandlingsmøter
i forbindelse med inngåelse av tilleggsavtaler eller med sikte på klarlegging av forskjellige punkter i avtalekomplekset
som partene ikke
har det samme syn på.
Det hører til unntakeen
at personalavdelingen
i slike saker opptrer alene. I regelen vil også den
avdeling eller det kontor saken
gjelder delta i behandlingen.
Både
i forhandlingssaker
og under saksbearbeidelsen
for øvrig må det
være et nært samarbeid
mellom
Personalavdelingen
og det fagkontor saken gjelder. I det hele
bør synspunkter
og vurderinger
fra «brukerne»
av arbeidskraften
tillegges stor vekt under Personalavdelingens
arbeid.
Oftest
blir
også resultatet av overveielsene at
det oppnås
enighet
om standpunktene.
Kanskje vi her må ta
en reservasjon
når det gjelder
synet på konkrete lønnssaker.
Men
her er jo også utgangspunktene
nokså forskjellige.
Personalavdelingen har sine rammer som vi må
holde oss innenfor, mens fagavdelingene naturlig nok ønsker best
mulig lønnsvilkår
for sine medarbeidere.
Dessverre
vil det ikke være
gjennomførlig
å etablere den samme kontakt med våre lokale administrasjoner
ute i distriktene
som
den vi har innarbeidet ved hovedkontoret. En større personlig kontakt her ville sikkert
være av
verdi, men kommunisering
over
telefon og post må her oftest gjøre
nytten.
I tillegg til de sakområder
som

er nevnt foran, behandler Personalavdelingen
en rekke spørsmåI
og gir veiledning og råd i en rekke
forhold i tilknytning
til personalforvaltningen
i en så stor etat som
NVE. Noen detaljert omtale over
disse oppgaver kan det ikke her
gis plass for. Under presentasjonen nedenfor av de enkelte medarbeidere i avdelingen er tatt med
de viktigste kategoriene.
Noen formell administrativ
oppdeling av avdelingen etter arbeidsoppgaver er ikke foretatt. Samtlige 5 saksbehandlere
arbeider direkte under fagsjefen. Internt er

Elrik Nybø

det foretatt følgende sakfordeling
mellom avdelingens personale, som
foruten personalsjefen
består av:
Sekretær Gerd JØrnlo, som har
vært knyttet til etaten i en årrekke. Hun gjennomgikk i 1966/67

Gerd Jørnlo

statens saksbehandlerkurs
og ble
tilsatt i en ledig sekretærstilling
i AP etter gjennomgått
kurs.
Fru Jørnlo har sitt hovedarbeid
innenfor gruppen kontorassistenFOSSEKALLEN
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PERSONALFORVALTNINGEN
I NVE

Tørres

ter/-fullmektiger.
Dessuten
vil
alle saker av sosial karakter
bli
satt ut på henne, eksempelvis sykelønnssaker
både for regulativlønte og overenskomstlønte,
billighetserstatningssaker
for
NVE's
arbeidstakere,
pensjonssaker
m. v.

Einar

Paulson

Konsulent Einar Paulson er den
i AP som har kortest tjenestetid
i etaten. Han har lang erfaring
som offiser i Luftforsvaret,
hvor
han i de senere år arbeidet med
personalforvaltningen.
Her i NVE
er Paulson bl. a. tillagt det sakskompleks som knytter seg til stillinger hvor det stilles krav om
høyere utdanning. I tillegg er han
beskjeftiget
med NVE's stillingsbudsjett
og utarbeiding
av bemanningsplaner
m. v. Paulson er
dessuten
tillagt
behandling
av
reglementssaker
og saker av personalforvaltningsmessig
karakter i
sin alminnelighet.

Frå Carsten Schulz Sotaaen
har Fossekallen
fått denne
helsinga:
«Er du oppmerksom
på at
dette merket er kommet, det
må vel være noe å omtale
i Fossekallen.
Fossekallen
takkar for helsinga og helsar Sotaaen post
festum til lukke med 75-årsdagen 9. mars. Det var han
sorn sette namn på bladet
vårt.
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FOSSEKAN

Wathne

Konsulent T ørres W athne er den
i avdelingen som har vært lengst
knyttet
til NVE's hovedkontor.
Etter at Skjørten
gikk av med
pensjon er Wathne den som best
kan bistå med opplysninger
fra
forholdene i «gamle dager».
Han har sitt vesentlige arbeidsområde
innen
stillingsgruppene
konsulenter, sekretærer, konstruktører m. m. Han har dessuten saker om tjenestemennenes
flytningsgodtgjørelse,
beordringstillegg, ferieregler
samt bedriftslegesaker. Den relativt store mengde kunngjøringer
som går ut om
ledige stillinger, er samtlige satt
i pennen av Wathne.

Arne

T. Akselsen

Konsulent Arne T. Akselsen, har
i likhet med Wathne lang tjenestetid i etaten. Han har praksis
så vel fra anleggsadministrasjonene ved Aura- og Tokke-anlegg-
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ene som•fra
Statskraftverkene.
Akselsen er vår mann på tariffkomplekset. Han tildeles saker og
behandler spørsmål knyttet til anleggsoverenskomsten,
driftsoverenskomsten
samt overenskomsten
for forbygningsanleggene.
Også
lønns- og tilsettingssaker
for funksjonærer ved anlegg og verk hører
inn under Akselsens
arbeidsfelt.
Han har dessuten behandlingen
av
de fleste særlige tillegg og bistillingsgodtgjørelser.

Arne

Sæves

Sekretær Arne Sceves har mange års praksis fra privat virksomhet forut for sin tjenestetid i NVE.
Han er vår statistiker
og utarbeider en rekke av de oversikter vi
har bruk for under vårt arbeid.
Sæves oppbevarer
og sørger for
ajourføring av vårt personalkartotek som omfatter samtlige funksj onærer.
Denne arbeidsdeling har nå vært
praktisert
relativt lenge og ser ut
til å virke tilfredsstillende.
Forutsetningen må være at kontakten
kollegene imellom er god. Dette
forsøker vi å oppnå ved daglige
postmøter hvor vi foruten en rask
postgjennomgåelse
tar
opp til
drøftelse spørsmål av generell karakter,
og enkeltsaker
som har
betydning
utover
den «gruppe»
saken primært
hører hjemme i.
Mange vil tro at arbeidet med
administrative
saker lett blir rutine og derfor kan virke mindre
interessante.
Jeg tror jeg har alle
i avdelingen
med meg når jeg
hevder
at vårt
arbeidsområde
minst av alt er rutinepreget.
Etatens mangesidige virksomhet gjenspeiler seg i personalarbeidet
og
gir dette et innhold som gjør at
vi trives med det.
Vi er kanskje inne i en viss omstillingsfase
her i etaten, og en
eventuell forandring i det nåværende administrasjonsbilde
vil nok
også stille personalforvaltningen
overfor nye problemer. Løsninger
Vil det alltid finnes — —

(Fossekallen er
Behov for samarbeid mellom
statens organisasjoner for å oppnå ensartede
definisjoner av ansettelseskrav

«Høyere utdannelse», — «akaclemisk
utdannelse»,
— «universitetsutdannelse», — «med eksamen fra universitet
eller tilsvarende», — «examen artium,
realskoleeksamen
eller tilsvarende». —
«Yngre sosialøkonom
eller jurist med
«lang» praksis i statlig eller kommunal
virksomhet»,
— «kjennskap til EDB».
Denne type av forskjellige
til dels
meget diffuse kvalifikasjonskrav
møter vi daglig i statens annonsering
etter
personell.
Slike annonser
er
dessverre egnet til å villede eventuelle
søkere. På grunn av de lite presise
formuleringer
av kvalifikasj onskravene vil enkelte føle at de ikke besitter de nødvendige
kvalifikasjoner
og følgelig unnlater å søke. Andre vil
tolke disse kravene, spesielt av formen
— «eller tilsvarende»
dit hen at de
forsøker med en søknad. I de senere
årene hvor det har vært mangel innen
forskjellige
personellkategorier
har
man ved ansettelser
av og til vært
nødt til å renonsere
på de faglige
kvalifikasjoner
og benyttet
seg av
fortolkningen
«tilsvarende».
Man har
på grunn av annonsenes
utforming
i så fall neppe fått et så godt utvalg
av søkere som man ville kunne oppnå
ved klarere formuleringer
av kvalifikasjonskravene.
Dette betyr igjen at
disse upresise
formuleringer
direkte
går utover kvantiteten
av personellet.
Meget tyder på at praksis
innen
statsinstitusjonene
varierer
når det
gjelder
kvalifikasjonskravene,
noe
som igjen fører til ulike avansementsforhold innen staten som helhet for
personer
med identiske
kvalifikasjoner og lik anvendbarhet.
Jeg skal
det følgende ta for meg de kvalifikasjonskrav
som er formulert
innledningsvis og belyse hvorfor disse ikke
er tilfredsstillende
definert.
Høyere
utdannelse
blir fortolket
enten som
utdannelse utover examen artium eller
som embetseksamen.
Akademisk
utdannelse vil antakelig tolkes til å omfatte krigsskole, mens dette er utvilsomt hvis det spørres etter eksamen
fra universitetet.
Hva menes for øvrig
med eksamen fra universitetet?
Er det
igjen embetseksamen,
eller kan det
bety ett, to eller tre bifagseksamener.
Få vil antakelig anta at det dreier seg
om forberedende
prøve i filosofi, selv
om dette er en universitetseksamen
som i gamle dager medførte rettighet
til tittelen cand. philos. Hva med forberedende prøve i matematikk
for sosialøknomer, — vil denne kunne sies å
«tilsvare» matematikk
bifag? Hvordan
kan man anvende
«enten» en jurist
«eller» en sosialøkonom.
Fagkretsene
er jo høyst forskjellige.
For å sette
det hele på spissen, — hvorfor averterer man aldri etter «teolog eller
cand. med. vetr.»? Hva er en yngre
jurist? — En person under 25 år, —
under 30 år, — i det hele tatt når blir
jurister
«eldre»? I tilfelle det skulle
være under 25 år, — hva da med
elang» praksis fra stat eller kommune.

Hva er lang praksis — 2 år, — 4 år, —
eller 6 år? Kjennskap
til EDB? Er
dette personer som har lest fagartikler
om EDB, eller skal det være noen
med 2-3 ukers kurs ved IBM-skolen?
Vil en bedriftsøkonom
kunne søke?
Er en bedriftsøkonom
en «med handelshøyskole eller tilsvarende?
Hva tilsvarer en examen artium? — er det en
realskoleeksamen
forsterket med kurs
i maskinskrivning
og godkjent handelsskole?
Lønnsmessig
later det til
at så ikke er tilfelle, i praksis vil det
vise seg at sistnevnte
gruppe
kan
være minst «tilsvarende»
anvendelig
på tradisjonelle
kontorfelter.
De som er så heldige eller uheldige
å få ansettelse under kategorien
«tilsvarende»,
vil senere kunne komme
opp i problemer
i forbindelse
med
avansement.
Det hender at de under
opprykksvurderinger
ikke blir behandlet som «tilsvarende»
lengre,
men
snarere som — «ikke kvalifisert». Her
savnes også konsise regler av typen:
Hvor mange års praksis i en stilling
tilsvarer en eksamen. Her er det tydeligvis to veier å gå, — enten på et
dessverre senere tidspunkt enn ansettelsen
å fastholde
eksamenskravet

bedd om å ta inn dette.)

kategorisk,
eller å benytte
seg av
prinsippet
om den ansattes anvendelighet.
Innen de forskjellige statsetater finner man høyst varierende praksis også
når det gjelder opprykksmulighetene.
Enkelte fastholder kravet om embetseksamen ved ansettelse av f. eks. sekretærer
og konsulenter,
mens man i
andre etater kan finne slike stillinger
besatt med f. eks. folk med økonomisk
gymnas og kurser i EDB.
For å få en ende på disse *for de
ansatte og for statens effektivitet
så
utilfredsstillende
forhold, må de forskjellige skoler, kurser, eksamener og
annen form for utdannelse
fagmessig
verdivurderes
og kartlegges
slik at
kvalifikasjonskravene
kan defineres
nøyaktig. Disse definisjoner
må komme til kunnskap for alle som har med
personellforvaltning
å gjøre. I neste
omgang må man etterstrebe
å skaffe
seg en reell oversikt over sitt personellbehov.
Det vil si man må vite
hvilket arbeidsområde
hver enkelt ansatt skal dekke og så ved hjelp av de
forannevnte
definisjoner
søke etter
personer med de nødvendige
kvalifikasjoner.
Fra Samarbeid.
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GUNNAR MOEN 50ÅR
(Postjestum)
Anleggsleder,
overing. Gunnar
Moen, Vik i Sogn, fylte 50 år
25. desember i fjor.
Overing. Moen er født i Bud i
Romsdal. Han tok artium i 1941
og eksamen
fra bygningslinjen
ved NTH i 1946.
Etter fullførte studier var han
ansatt som ingeniør i private bedrifter i ca. 3 år.
Siden 1949 har han vært ansatt i NVE, Statskraftverkene,
først
som anleggsingeniør
ved
Aura-anleggene,
siden som stedfortredende
anleggsleder
ved
Tokke-anleggene
og fra 1963 anleggsleder
ved Vik-anleggene.
Moen er en dyktig fagmann, og
han nyter stor respekt blant sine
kolleger i og utenfor etaten.
Ved sin likefremme,
bramfrie
og ærlige opptreden blir han godt
likt av alle som kommer i kontakt
med ham.
Han var medlem av herredsstyret i Dalen den gang han var

kie:45:VL

ved Tokke-anleggene,
og i Vik er
han medlem av soknerådet.
Post festum ønsker vi ham hjertelig til lykke med dagen og framtiden.
FOSSEKALLZN
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Han som har skreve dette har ikkje lagt fingrane
mellom, det er mest ikkje til å tru, men det er generaldirektøren
i Vattenfallstyrelsen,
og vi som trudde
svenskane var so formelle.
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GOD JUL
- ALLA ANTIGUBBAR

Det lackar mot jul igen, som det så vackert brukar
heta så hår års. Därför har vi också redan inköpt en
lackstång.
På ett antijullotteri
vann vi dessutom en
-K julskinka. Inte underligt vi vill önska en del gott folk
-3( en god jul: de må sedan vara för eller anti. Vi ska
-k
-K* önska god jul till några som vi lårt oss lite av sedan
-K
-5( det
* var jul sist.
-K
-K
-K Red Top önskar jag god jul för att hans kåserier är
-K
-Ir så bra. Jag tillåter mig ett citat: «Miljövården
ligger
-K oss svenskar varmt om hjärnan. Vi vill icke elda med
-K
.(
olja för att icke smutsa ned Mamma Natur.»
-K*
Då såger Grafström i Vattenfall:
«Ge mig Vindel-K
-I( ålven, så gör jag 'lektricitet
åt
er.»
-K
-K
Då såger vi i vår tur: «Du gör icke 'lektricitet
av
-I(
-5( Vindelålven,
din barbar. Och icke får du göra kårn-1( kraft i Vår8backa och i Trosa eller någonannanstans
4(
-K heller. Du kan göra 'lektricitet
med ficklampsbatteri
-4(
-4( som annat hederligt folk.» God jul, Top!
-I(
-1(
-K Allan Hernelius,chefsredaktör i Sv. Dagbladet iinskar*
-K
4(
jag god jul. Och tånker i vilka generösa former miljö-I( debatten
i tidningen
nu förs under Landells spira!
-K
-+( Vilken förbåttring
jämlört
med 60-talets början, når
-K
4(
chefredaktören
ordnade
rundabordskonferenser
för
-1(
-K naturvårdsoch vattenkraftsintressenter
och upp-4(
-4( muntrade
meningsutbyten!
Vilken förbåttring
i jam-K förelse med erbjudandet
för några år sedan att be-K
-K reda kontinuerliga
utrymme åt ståmmor och åsikter,
-4(
-K som kunde befaras tystna med Stockholmstidningens
-K
God jul, Allan!
-k nedlåggning!
-1(
-St
i
-Ic Nils Erik Landell som skötar naturvårdsdebatten
-I( Allan Hernelius tidning önskar jag god jul. Han har
-K
-K lårt mig mycket om hur bra det kan vara att upp-4(
-1( repa egna åsikter i stållet för att referera
andras.
-k
.4:. Båda önskar jag god jul med hånsyn till ledarsidans
-K djupa förståelse för miljdvårdsproblemen
och för den
-K
-k
verksamheten
i övre Norrland.
Ett par
-1( industriella
4(
citat: «Tillsammans med sådana ting som biocider och
-4(
-K bly, svavel och engångsglas
måste man nuförtiden
-K
-K
-K
-K
-4(

tydligen dessvårre nåmna åven Statens vattenfallsverk
som en av de svårare miljöförstörarna
i vårt land»
och «Vattenfall har låtit förstå, att om det blir ett
definitivt nej till exploatering
av Vindelålven
tånker
verket inte heller bry sig om att utbygga de övriga
återstående
Norrlandsålvarna.
Så mycket båttre!»
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*
önskar jag god jul för hans
*
*
verksamhet som miljövårdskommentator
i Dagens Ny*
heter och för att han konkurrerar
med skribenterna
*
*
i Sv. Dagbladet. T. ex.: «I de norrlåndska
ålvarna har
*
*
det (underförstått
genom vattenkraftutbyggnaderna)
*
försiggått
ett hånsynslöst
slöseri med naturkapital.»
*
*
Från min barndom minns jag Umeålven som badplats.
*
Det lår vara slut med det nu. Så visst ligger det
*
*
mycket i talet om slöseri med naturkapital.
Jag hade
*
*
bara inte gjort klart för mig, att kraftbyggarna
stod
*
*
för bacilltillväxten
också.
*
*
Men speciellt fångslande år hans vision om Sverige
*
och Skandinavien
som ett grönområde
för Europa.
*
Nu har vi varit industriella
ett sekel och i många
*
*
hånseenden
blivit
ett industriellt
föregångsland
i
*
*
Europa. Det år minsann tid att koppla om. Låt oss
*
*
bli grönområde
för andra istållet och låt oss b6rja
*
genom att riva ner alla vattenkraftstationer.
God
•jul! *
*
Red. Matts Balgård i Våsterbottenskuriren
önskar jeg
*
*
god jul. Han har lårt mig att åven om man år en
*
*
lidelsefull
anhångare
av en orörd Vindelålv, så kan
*
*
man ånda tycka det år vettigt att låmna en allsidig
*
redogörelse
för och nyanserad
kommentar
till de
*
aspekter som andra lågger på frågan. Det behövdes
**
*
nåstan för att man alltjämt rått skall kunna vårdera
*
*
dagspressen
som förmedlare
av information
till läse*
kretsen. Tack och god jul!
*
*
**
Alla andra som lårt mig något och framför allt alla
andra i vattenfallsverket
önskar jag också en god
*
jul respektive
en god anti-jul och ett gott nytt år.
För alla antijulare men också för vanliga julare finns
*
Erik Grafström *
Biafra.

Red. Thomas Mickasen
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ARBEIDSSITUASJONEN VED
STATSKRAFTVERKENESANLEGG
MEDIO NOVEMBER 1968

Bygningssjef
W. Greve ga følgende
orientering
om arbeidssituasjonen
ved
Statskraftverkenes
anlegg medio november 1968:

Follsjø
Inset-anleggene.

Dette

anlegget

er nå avsluttet.

RANA-ANLEGGENE

Byggetrinn I:
Etterarbeider
i stasjonen pågår. To
aggregater er ferdige og i drift. Tredje
aggregat er under montering.
Etterarbeider pågår ved Kalvatn og Gressvatn.
Byggetrinn II:
Omfatter
vesentlig
overføringstunneller.

Gråsjø

Vindøla-overføringen.

8000 m, 11,5 m2 tverrsnitt,
drevet ca. 4350 m.

ferdig

dam.

Ved dette damanlegg
er det stort
sett ikke utført fyllingsarbeider
i 1968.
Morenefyllingen
er her kommet opp
i kvote 404 (ferdig dam kvote 425).
Gråsjø

dam.

Fyllingsarbeider
stort sett ferdig.
(Morene er oppfylt til kvote 424.)
Betong

Bare

damfot-arbeid

dam.

utført.

stasjon.

Montering av rørledning
pågår.
Den totale bemanning
ved Trollheim har vært 400 mann. Store oppsigelser vil komme ca. 1. desember.
Vinterbemanning
er beregnet
til ca.
110 mann. Prognose
1. kvartal
1969:
200 mann,
maksimal
bemanning
i
1969, antatt 350 mann.
TOKKE-ANLEGGENE
Tokke 5.
Ble oversvømmet
på grunn av brudd
i trykksjakt
29. september 1968. SjakForts. neste

side
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Andfjell-tunnelen.

m, tverrsnitt
16 m2, ferdig
drevet 3300 m. Tunnelen
har vært
hemmet
av store vannulemper,
og
injeksjon har vært nødvendig.
11 000

Beveråga-tunnelen.

6500 m, tversnitt 44 m2, ferdig drevet 3700 m. Også her har en hatt store
vannulemper.
Langtjern-tunnelen.

7000 m, tverrsnitt 44 m2, ferdig drevet ca. 3700 m. Her har en bl. a. vært
plaget av sprakfjell.
Gressvatn-dammen.

Her pågår lukemontasje.
Byggetrinn III:
Vegbygging til Leirbotn pågår. (For
overføringstunnel
fra Okstinnbreen.)
Påhugg tatt på tilløpstunnelen.
Pumpestasjon

Tverrvatn.

Kanal- og rørbyggingsarbeider
samt
støp i stasjonen pågår.
Den totale bemanning
ved Ranaanleggene er p. t. 500 mann. Prognosen
for 1969 er maksimum 400 mann, men
en regner med at det blir en liten
variasjon i arbeidsstyrken.
TROLLHEIM KRAFTANLEGG
I Bjørnali-tunnelen
foregikk
gjennomslag mot Follsjø 29. oktober i fjor,
og det er ferdrig drevet i alt 10 000 m.
Damarbeid ved Vinna pågår, nesten
ferdig.

OleH Groven
SOdr
Assistentingeniør
Ole H. Groven,
Vikersund,
fylte 50 år tirsdag
12. november 1968.
Groven var i mange år knyttet
til Vassdragsvesenet,
de første fem
år som oppsynsmann
ved byggingen av Pålsbudammen.
I denne
tiden lærte han blant annet å
stoppe strømper med papirhyssing,
en kunst han tilegnet seg gjennom
samvær
med en gammel landmåler.
Senere arbeidet han i fem år
ved utbyggingen
av Aura-anlegget. Han fulgte på nært hold den
store
kraftutbyggingen
i disse
traktene,
og fra et større skjønn
tok han opp atskillig med dokumentarfilm
som han fikk mange
lovord for.
Nevnes bør også at Groven i
denne tiden var en flittig medarbeider i Fossekallen, og at hans
journalistiske
evner både i tekst
og bilder ga seg mange fine utslag her i bladet.
Groven er født i Nore. Etter
endt handelsskole og teknisk skole,
kom han til Vassdragsvesenet.
Fra
1955 har han vært assistentingeniør i Modum kommune.

Groven har allsidige interesser,
blant annet har han interesser for
ungdomsarbeidet,
og fortsatt hører
villreinjakt
og fotografering
med
til hans kjæreste hobbyer.
Jubilanten er en jovial kar, som
med det rette glimtet i øyekroken
og sansen for den muntre stubb,
har skaffet
seg mange venner
overalt hvor han ferdes.
FOSSEKALLEN
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DINE

MENINGER

om dette eller hint spørsmål har du
krav på å få respektert.
Det høres så
selvfølgelig, men det er dessverre altfor mange som ikke respekterer andres
meninger tilstrekkelig.
De nøyer seg
ikke med å ta fatt på din mening og
søke å motbevise den, men de trekker
i tvil dine ærlige motiver,
de forsøker å hovere over deg. Det er dem
som lar skinne igjennom at med en
slik mening må det være noe i veien
med deg selv.
Vi møter ikke sjelden
folk med
mer og mindre fargesterkt
klede av
selvtorherligelse.
Jeg alene vet, jeg
har motiver jeg kan vedkjenne
meg,
jeg er i orden! Det toner mellom
ordene, det damper av hele oppførselen. Man møter såpass ofte denne
typen, at det kan være grunn til å
nevne den.
— —
Det er strenge krav til den som vil
bære meninger fram her eller der. De
skal være et resultat
av allsidig og
grundig studium av temaet, de skal

ten skal nå pansres.
fordelingsbasseng.

Påhugg

må tas på

Tokke 6.
Ble
grunn

oversvømmet
av flom.

5. september

på

Bitdals anlegget.
-

Noe arbeid er utført ved Bekkeoverføringen
ved Vaa.
Ved
Tokke-anleggene
pågår
for
øvrig endel opprydningsarbeider.
Total
bemanning
ca. 120 mann. De oversvømmelser
som er nevnt foran har
ført til beskjeftigelse
for ca. 30 mann.
Tokke-anleggenes
administrasjon
vil
i løpet av 1969 bli helt avviklet.
VIK-ANLEGGENE
Målset kraftverk.
Dam ved Muravatn
ferdig oppfylt,
kronearbeidet
ikke avsluttet. Arbeidet
med sperredam pågår.
Ref sdal kraftverk.
Dam Kvilestein er oppfylt, ca. 100 000
m3. Arbeidet
har gått meget bra i
sommer.
Tunneloverføringen
Tora,
5000 m, 6 m2 tverrsnitt,
totalt drevet
ca. 3200 m. Stasjonshallen
ved Refstad
er stort sett ferdig.
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være oppriktige
og de skal ha «lyset
til sin frukt». Det vil si at det skal
være vedkommendes vilje å tjene livet
med det hun eller han strider for.
Den som gjør det slik og kanskje har
erfaring
og modenhet
i tillegg, kan
nok konstatere at hos enkelte de møter
er meninger meget lettvint bekommet,
og alvoret bak dem og hensikten med
dem er ikke av så lødig art. Men man
skal likevel la være i hentydninger
og i vesen å måle vedkommende
ned.
To som har diametralt motsatte meninger om en sak kan dog begge ha
bekommet
den under ærlig overveielse, det kan være levende overbevisning bak og liketbra hensikter. Det
er ikke mulig for alle å se saker og
ting likt, selv om man beskuer det
aldri så intenst. Av meningsbrytninger
blir det også framskritt,
når redelighet og god vilje står bak på begge
sider.
Så la oss ha respekt for hverandres
syn og la oss ta varlig på dem som
måtte framstille seg litt «lett påkledt»

Håve kraftverk.
Overføringstunnel
Liljedal,
totalt
7800 m, 8 m2 tverrsnitt,
er drevet ca.
1500 m. I øyeblikket
pågår utstøping
i tunnel ved gammelt elveleie. Tilløpstunnel
2800 m, 16 m2, er ferdig
drevet ca. 1700 m. Overføringstunnelen
Hopra, total 2000 m, 6 m2, ferdig drevet ca. 1600 m.
Kraftstasjonen.
Sprengningsarbeidet
er
ferdig.
Sprengningsarbeider
i trykksjakt
pågår. Sugerør er montert og innstøpt.
Betongarbeider
i stasjonen pågår.
Total bemanning ved Vik-anleggene

VIKTIGETEIKN
Ein elev hadde vanskar
med
teiknsetj inga.
Ikkje bry deg om det, sa skuleinspektøren
som sat og høyrde
på. Eit komma har ikkje noko å
seia likevel.
Vil du skriva denne setninga
på tavla, sa læraren:
«Inspektøren seier læraren tek feil», og
no, heldt han fram, kan du setja
komma
etter
inspektøren
og
læraren.

så man kan skimte visse mangler. Det
kommer intet ut av nedvurdering,
og
som regel er det noe i veien med den
som faller for lysten til nedvurdering.

Men verst er de som føler det som
en personlig fornærmelse
at andre ser
annerledes
på en sak enn dem. De
krever
liksom at andre skal anerkjenne deres spesielle forutsetninger
for å ha meninger
i den eller den
materie, og uvilkårlig gå ut fra at hva
de er kommet til er det eneste riktige,
i utspring, i uforming og i endemål.
Det er ikke på mange områder det
spørres mer etter god folkeskikk enn
når folk av motsatt oppfatning
i en
sak veksler meninger, og det er dessverre ikke så mange felter hvor mangelen på god folkeskikk er mer framtredende. Er folkeskikken
til stede, så
er utveksling av motsatte synspunkter
noe av det mest givende vi møter.
Thor J. Eriksen.

har i 1968 vært ca. 250 mann, prognosen for 1969 er første kvartal ca.
220 mann, maksimum
bemanning
i
løpet av 1969 er beregnet til 300 mann.
FOLGEFONN ANLEGGENE
-

Oppbyggingen
av dette anlegget pågår. En har under bygging boliger,
messe, brakke,
kontor.
Bygging
av
anleggsveger
til fjells
fra Jondal,
Nordre Follen og Auster Follen pågår.
Total bemanning
ca. 75 mann. Prognosen for 1969 stigende
til ca. 200
mann.
EIKE SDAL/GRYTTEN

-

ANLE GGET

Vegbygging
fra Stugufjellet
pågår.
Bemanning
ca. 10 mann. I løpet av
1969 regner en imidlertid
med at bemanningen
vil øke til ca. 125 mann.
SKJOMEN ANLEGGET
-

Ved dette anlegget pågår prosjektering, vegstikking, bruundersøkelser
og
brakke settes opp ved elvegård.
TUNHOVD ANLEGGET
-

Ved dette anlegget er det bare noen
få mann igjen, og en regner med hel
avslutning
i løpet av 1968.

JULETREFEST
TOKKEVERKENES
Under mottoet «bedre sent enn
årlige
aldri» gikk Tokke-verkenes
av stabelen lørdag den
juletrefest
11. januar. Det kan også tilføyes
hadde gått inn for
at komiten
«skal
etter prinsippet
oppgaven
det være, så skal det være». Ingen
var spart for å gjøre
anstrengelser
alt så koselig som mulig. Det er
nemlig ingen lett oppgave å få
i de
til et så stort arrangement
rommene
små og uhensiktsmessige
vi har til disposisjon i kraftverkets messe. De er ikke beregnet
på å romme de 90 personene, med
stort og smått, som i år var møtt
fram. Det måtte dekkes bord på

steder,
atskilte
fem forskjellige,
for at alle
deriblant i korridoren,
skulle kunne bespises på en gang.
Men hvilke problemer komiten
hadde hatt å stri med, merket så
visst ikke noen av deltakerne.
og med stråBarna, festkledde
lende øyne, og de voksne også,
følte bare gleden og samhørigheten da alle tok hverandre i hendene og gikk rundt juletreet.
som besto av
Etter bevertningen
flotte snitter og lekre bløtkaker,
høye som hus, var det underholdning av flere flinke småpiker som
sang og leste opp. Et par av damene hadde fått i oppdrag å akti-

visere barna, og de hadde funnet
på mange festlige leker og konkurranser.
Til slutt var det selvsagt julenisse, og at posene gjorde stor
å
lykke, var det ikke vanskelig
skjønne av alle de fornøyde barnefjesene.
Spesielt hyggelig i år var at så
på Tokkemange av familiene
hadde
understasjoner
verkenes
møtt fram. Det er jo svært lange
her, en av familiene
avstander
måtte kjøre til sammen ca. 15 mil
bare for at barna skulle få være
Og
med på denne juletrefesten.
det må vel være en slags rekord?
«Deltaker».
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JULEFEIRINGI MIDDELTHUNSGT.
kom ut har
Sidan sist Fossekallen
i 1968 og
det vore førjulsarrangement
i 1969.
juletrefest
FØrjulsarrangement.
Før om åra har det vore så mange
før
som har meldt seg på tilstellinga
jul at den har vore halden to dagar.
I år var det so få at det vart plass i
ein gong. Maten i år var ikkje ribbe
og surkål, men kylling.
er eit godt tilDesse arrangementa
tak for å samle dei tilsette. Etter kvar
fell det likevel i tankane
tilstelling
det gjerast meir
kunne
at kanskje
utav dei. Ein gong var Randi Orro
med og leida songen og då var det
liv over den, elles er det so som so
med det. Ikkje ein einaste song på
nynorsk i året som gjekk heller, det
er jamen litt av ein rekord å lage to
for året fem år i trekk
tilstellingar
utan å finne ein nynorsk song verdig
til å vere med i dei spesiallaga songhefta. Hadde det vore det motsette,
so hadde det blitt kalla forferdeleg
men no er det nøytralt
fanatisme,
sjølvsagt.
Tala til dei frammøtte var det geneHveding som heldt.
raldirektør
Juletrefest.
til førjulsarrangemenI motsetning
til
tet var det ei veldig tilstrøyming
so dei gjekk altså over
juletrefestane,
to dagar. — Odd Bye Nilsen hadde

og styrde festen i år og,
programmet
elles var opplegget som åra før. Han
hadde med seg eit lite dansepar på
3-4 år som synte fram dans, og det
var artigt å sjå. Ein tryllekunstnar
hadde han og med, og han fortalde
korleis dei fekk til slike tryllekunster,

og augo sto på stilk på dei største
borna. Likevel er det vel tvilsamt om
dei lærde det so pass at dei kan gjere
kunstane om att. Før nissen kom med
pakkar vart det vist to fine filmar.
SN

BADSTUA
I huset finnes to badstuer. t'n gang
i uken har husets damer anledning til
den
å benytte begge disse badstuer
ene er nemlig varmere enn den andre.
har
Nesten hver gang undertegnede
følt trang til å bli riktig het, har hun
måttet nøye seg med en liten lunk
av en
badstuen
fordi den varmeste
eller annen merkelig grunn som oftest
er stengt.
for
Si meg, tror ansvarshavende
stab i den
disse at den kvinnelige
at de ikke
grad er sprø persilleblad
tåler mer enn + 70 °C og at de må
beskyttes for + 90 °C? — Eller er det
noen umulige hankjønn som lurer seg
til å benytte badstua også den stakkars fattige dagen i uken «persilleI så tilbladene» har fått innvilget?
veto.
felle nedlegger undertegnede
En annen ting er at der kun finnes
Dersom
én vekt — i herregarderoben.
er at husets
den almene oppfatning

i sin kroppsdamer er så perfekte
bygning at de ikke behøver å veie
seg, må man vel ta dette som en kompliment, men etter et raskt overblikk
i kantinen f. eks., er det bare å konstatere at dette er feil — dessverre —
og hennes medbåde undertegnede
både
søstre kan trenge en vektkontroll
titt og ofte.
I tillegg til dette kan jeg fortelle at
jeg ved mitt siste besøk i badstua —
med et håndkle elegant drapert rundt
meg — listet meg inn i herregardetil å
(jeg fikk vaskehjelpen
roben
låse opp) og henrykt stjal vekta. Jeg
aner ikke om den er flyttet tilbake.
Til slutt er det bare å håpe at de
som måtte føle seg truffet, har lest
dette innlegget med ømhet og følelse,
slik at den kvinnelige stab kan få veie
seg og svette på en effektiv måte.
Annie

Louise Aalholm.
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Frå
flaumen
i fjor
leppvi dette
i dr?
Statsstonad
til
elektrisitetsforsyninga
I året som gjekk var det 285
1126
samanlagt
med
huslydar
utan eller med svært
menneskje
dårleg forsyning som fekk statsstønad for å få elektrisk kraft.
syner fylnedanfor
Tabellane
kesvis kor mange det var som var
tok
utan straum då statsstønaden
til og kor mange det er i dag.

Område utan elektrisk straum.
1969.
Fylkesvis.

Interessert

Østfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord.land
Troms
Finnmark
Heile landet

Østfold
Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Hele landet
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Med
tilfredsstill.
el. forsyning

Ikkje
interessert

Uviss
busetting

7
6
27
4
9
1
24
4
1
47
10
2
2
7
5
36
10
70

18
17
72
10
20
2
70
9
2
139
24
7
2
22
20
120
44
229

1
2
6
6
11
2
10
4

2
4
13
9
17
3
25
14

6
2
5
7
12
12
32
9
24

14
3
10
18
21
29
78
14
68

272

827

151

342
Kommuner

Folkemengde
I alt

og personar

Husstandar
Fylke

Med
utilfredsstill.
el. forsyning

122 000
234 000
150 000
127 000
107 000
92 000
88 000
56 000
55 000
100 000
165 000
90 000
130 000
120 000
88 000
165 000
83 000
44 000

115 000
228 000
110 000
99 000
87 000
90 000
62 000
39 000
40 000
66 000
98 000
38 000
57 000
64 000
60 000
42 000
21 000
12 000

—
—
8 000
3 000
—

2 016 000

1 328 000

45 000

4 000
—
—
4 000
5 000
7 000
9 000
—
—
5 000
—

Uten
forsyning

Tilfredsstillende
forsynt

7 000
6 000
32 000
25 000
20 000
2 000
22 000
17 000
15 000
30 000
62 000
45 000
64 000
50 000
28 000
118 000
62 000
32 000

26
30
21
25
15
19
11
14
37
21
15
9
16
15
23
2
1

643 000

ca. 301

Sum

2
7
7
2
1
1
1
18
46

2
18
11
4
1
5
2
30
85

5

6

1
2
3
1

1
2
7
1

97

175

soill

10
15
40
12
21
4
35
26
47
53
17
7
9
20
19
71
20
94

22
39
96
23
38
10
97
53
87
153
33
1 7
20
44
51
205
59
297

520 I 1 344

er

Utilfredsstillende
forsynt
1

Utenfor
forsyning

6
8
4
0
12
12
0
13
17
20
22
20
8
26
16
3

2
0
3
2
5
0
2
5
0
14
23
9
27
20
14
35
16
16

ca. 188

ca. 193

DØDSFALL
Pensjonist
Martin Frydenberg,Nore,
er avgåttveddødenvel81 dr
Martin
Frydenberg
var født på
Kongsberg 29. april 1887. Som svært
ung begynte han ved Kongsberg
Våpenfabrikk,
og var der noen få
år. Han likte seg ikke bundet til
seriebundet arbeid og begynte med
transport med hest for Norsk Hydro
fra Notodden
til Tinnoset.
Han
hadde også transport
for Norsk
Hydro på Rjukan og en tid ved
Sørlandsbanens
utbygging.
Hans liv ble likevel viet Nore.
Ved starten av Nore-anleggene
begynte han transport
i Numedal,
Kongsberg —Rødberg.
I 1917 slo
han seg ned i Nore med sin familie
og ble stallmester
ved Tunhovdanlegget
i 1918. Hans hovedoppgave var å skaffe fram det som

skulle brukes ved anlegget sommer
som vinter. All transport om sommeren ble fra Kongsberg,
og når
isen hadde lagt seg ble det fra Nesbyen i Hallingdal over Tunhovd til
Tunhovd-dammen.
Det var mang
en historie han kunne berette om
fra slitet i storm og kulde over
Tunhovdfj orden.
Han var med på sprengningen
av
tunnelen mellom Tunhovd-dammen
og Asgården. Her var han utsatt
for en ulykke hvor han fikk knust
den ene hoften og ødelagt et bein.
Dette ble klinket
sammen
igjen,
men han hadde mye vondt i beinet
siden i livet.
Da Nore-anlegget
var slutt, fikk
han arbeid i ventilkammeret
på

TRIMTRIMMING
Trim og trimming
er ord som
svirrar om øyro støtt og stendig
no. For å sjå kva trim er, har eg
slege opp i Norsk Riksmålsordbok
for å sjå kva der står om det.
SN
trim, en, best. trimmen
(eng.) 1) a)
sjøv. a) fartøis stilling i vannet (sjøen)
i langskibs retning
(med hensyn til
dypgående for og akter; jvf. styrlastighet): ved å flytte last (vekter)
langskibs forandrer man skibets trim. b) i
laste forb. med prep.: være i (på) trim,
være trimmet (på den riktige, heldigste måte): båten er på trim (Halfdan
Hansen, Yachtseilas, 42) / fartøiet var
ute av trim, var uheldig, dårlig trimmet / (skuten var) ikke i særlig fin
trim
(Christophersen,
Tristan,
22).
b) sjøv., mest litt., forandring
i styrlastighet: momentet for 1 cm trim er
(x) metertonn.
c) flyvev., avbalansering av fly (ved fordeling av alle vekter (last, passasjerer)
slik at flyet kan
ligge godt i luften og være lett å
styre): god, riktig trim / (zeppelineren
var ikke) i god trim da den forlot
Cardington (Mgbl. 1930/344/2/3. 2) mest

fag., fam. a) a) tilstand, form som gjør
at en (noget) arbeider ell. fungerer så
ell. så godt: maskinen er i god trim /
de konservative
har sitt valgmaskineri
i full trim (Morgenp. 1950/10/10/6 /
skiene er stadig i trim (Aftp. 1941/
147/5/2) står i stativ for å bevare
spenn / Oslo kommune er ikke «i trim»
(Dagbl. 1931/281/6/5). b) mest sportspr., fam., med pregnant bet. (fin, utmerket) form, kondisjon.
(2): være i
trim / komme i trim (trimmen). b) fam.,
skikk; orden; greie; mest i faste forb.:
få trim på noget.
trimme,
et, et, ing (eng. trim) 1) a)
a) sjøv., gi (fartøy) den riktige trim
(ved hensiktsmessig plasering, fordeling av last ell. ballast). b) sjøv., forandre fartøis trim (ved flytning, omplasering av last ell. ballast): trimme
fartøiet (mere) på nesen, hælen. c) seilsportspr., bringe (båt, seilføring) i best
mulig tilstand (trim, stilling) for seilas
(særl. kappseilas; jvf. trimmingsseilas):
seilerne trimmer (T.T. 1935/115/6/3-5).
d) flyvev., gi (fly) riktig trim ell. vektfordeling:
var «R.101» daarlig trimmet? (Mgbl. 1930/344/2/3) / flyet står
trimmet på bakken (Grieg, Friheten,
47). b) mest sjøv., fordele ell. flytte
-

-

-

Asgården og ble fast tilsatt her
1935, og dette ble hans arbeidsplass
til han falt for aldersgrensen.
Vi lyser fred over Martin Frydenbergs minne.
J. E. K.

(lempe)
(last, bunkers)
slik at man
opnår en heldig vektforeling
i skibet:
sanden blev trimmet utover (i lasterummet; Sjøf. 1952/67/2/5) / for trimmingens skyld er det en fordel å ha
(Arb.bl.
1936/87/1/3).
store
luker
c) sjøv., (om fartøi) ligge slik ell. slik
i sjøen på grunn av lastens plasering:
laste et skib slik at det trimmer litt
på hælen / skuten trimmer litt forover, på baugen. 2) a) sjøv., fag., holde,
bringe i orden; gjøre klar til bruk:
trimme lanterner / kjør økonomisk og
med vognen riktig trimmet (V.G. 1948/
149/1/5). b) a) klippe, stusse og kjemme hår, pels (hos husdyr): det er vanskelig å få trimmet hundene av fagfolk (Mgbl. 1935/116/6/2) / klipning
og trimming
(av hunder og hester på
dyrehospital;
MgbL 1933/279/6/3-4).
(tre, gressplen ell. lign.)
b) klippe
kort: plenen er trimmet
på midten
(Larsen, Bull, 147). Jvf. veltrimmet.
3) a) sjøv., fam., kjøre; drive; få fart i;
få skikk på: trimme en mann / trimme en besetning. b) fam., øve op, trene,
inneksersere
(til det ell. det): når Falk
trimmer sine tropper, er det en regel
at de skal gjøre alt (Dagbl. 1931/266/
7/5 / (tyskerne
hadde) stor nytte av
sin 5te kolonne, som gjennem år i forveien var trimmet for sin egenartede
en, stålkam til å trimme
trimmekam,
pels særl. på hunder med.
FOSSEKALLEN
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VASSDRAGSMONOLITTEN 1969
gikk av
Vassdragsmonolitten
Den nå så tradisjonelle
lørdag 1. februar. Datoen for
stabelen i Frognerparken
løpet var først fastsatt til 17. januar, men grunnet dårlige
ble det utsatt til 1. februar.
værforhold
av tidspunktet
Det var påmeldt 15 lag, men forandringen
gjorde at 3 lag trakk seg, så det ble 10 herrelag og 2 damelag som stilte til start.
Starten gikk presis kl. 14.00, og det var VI med Tornaas
på første etappe som tok ledelsen, men Vinje som startet
for SI lå bare tre sekunder bak, deretter fulgte SII med
På andre etappe overtok Olsen for
Foyn som startmann.
VI, og han økte ledelsen til SI, hvor Elve hadde overtatt,
og A som nå hadde gått seg opp til tredje plass ved
På siste etappe gikk Nilsen for VI, Røiri for
Andreassen.
i rekkeSI og Taaje for A, men det ble ingen forandring
følgen, som ble slik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

36.32
37.27
38.48
40.13
43.02
44.13
44.19
46.03
50.29
51.00

Tornaas, Olsen, Nilsen
VI
Vinje, Elve, Røiri
SI
Taaje
Iversen, Andreassen,
A
Foyn, Baadstø, Forsberg
SII
Sæterbø, Hatling, Fyhre
VII
SIII Faanes, Berg, Kleva
Tveit, Svendheim, Ibenholt
E
VIII Viken, Andersen, Skregelid
VIV Råmundal, Wingård, Tollan
VV Hegge, Fladhagen,
Lofsberg

Av damelag var det ett lag fra V og ett lag sammensatt
fra A og S.
På første etappe startet R. Rønningen ofr A/S og lå ett
V.
minutt foran L. Kristiansen
På andre etappe økte A/S sin ledelse til over 2 minutter.
som gikk for A/S og frk.
Det var her frk. Thomassen
for V.
Lundeberg
Ved siste veksling ble det endel kluss for A/S, og de
så R. Pytte som startet for V
spolerte her sin vinnersjanse,
kunne gå først over mål.
Lundeberg,
Thomassen,

VKristiansen,
A/SRønningen,
De beste etappetidene
Herrer:1.

Damer:1.

Pytte
Rasmussen

28.31
29.10

ble:
11.32
11.44
12.27

Chr. Nilsen
2. P. Røiri
G. Taaje

8.07
8.48
9.21

R. Pytte
U. Thomassen
R. Rønningen

Det var i år for første gang satt opp premier. En vandresom skal vinnes tre ganger,
pokal, gitt av velferdskontoret,
og så var det medaljer i gull, sølv og bronse i herreklassen
i dameklassen.
og gullmedaljer
T.

DEPARTEMENTSRENNET 1969
som ble avviklet 26, februar, hadde
i år som i fjor start og innkomst ved
VM-huset, Holmenkollen.
Vi hadde her noe å forsvare, da vi
oppsatt
har 2 napp i en vandrepokal
til beste 4-mannslag uansett klasse.
Vi greide også pokalen i år og har
da fått den til odel og eie.

De som sto for denne bragd i år,
Nilsen, Per
Christian
var herrene:
Røiri, Hans Chr. Olsen og Tor Vinje.
gjorde vi det også ganIndividuelt
ske bra:
C. Nilsen ble nr. 3 i sin klasse, og
P. Røiri nr. 2 i sin klasse. I klassen
ikke aktive under 35 år ble H. C. Olsen

KAFFIAUTOMAT
Ja skulle ikkje det vere ei bra oppfinning for å få slutt på køen. Jau
ein skulle so tru. So ein dag stod han
der og skein, du kunne putte inn
pengar og so kom det ut rykande varm
kaffi, men kor lenge var Adam i paradis. Ein automat som oppførde seg so
rart har vel aldri vore oppsett før,
Ein dag
sjøl ikkje på ei statskantine.
var det so at når ein putta på pengar
so kom det kaffi, ein annan dat fekk
du full koppen med penger, tridje
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1 KANTINA

som
dagen kom det gamle friarbrev
du hadde skreve for lang tid sidan,
fjerde dagen kom det lappar der det
stod kva du tenkte når du fekk kaffi
i koppen. På fleire av lappane stod
at det vart vel mindre omsetnad på
bollar og kaker no når folk ikkje stod
i kø framfor disken lenger. Då vart
det slutt med heile automaten, ut med
han. Det får være måte på kva ein
skal finne seg i av noko so underordna som ein automat.
SN.

nr. 7, 0. Elve nr. 11 og S. Tornaas
nr. 23. N. Baadstø ble nr. 8, E. Forsberg nr. 9 og J. Tveit nr. 11 i klassen
35-42 år.
I klassen 42-50 år ble T. Vinje nr. 2,
0. Stokkebø nr. 9 og M. Gullikstad
nr. 13.
I. Iversen vant i år som i fjor klassen over 50 år.
Av damene ble Randi Pytte nr. 10
og Liv Wennevold nr. 21.
ble Kåre Berg
for herrer
I idealtid
og Hallvard Pentzen nr. 23 og P. Henriksen nr. 42.
Anne Bjerkli ble best fra NVE i
klasse med plass
damerres idealtids
nr. 32.
Etter rennet var det middag og prehvor det
mieutdeling på Frognersetra,
også var anledning til å svinge seg utover kvelden.
Skioppmannen.

ØSTLANDSVERKENESSKIRENN
8. FEBRUAR1969 PÅ TOKKE
Lørdag 8. februar ble østlandsverkenes
bedriftsskirenn
avviklet ved Tokkeverkene
i Dalen. Det var nokså nervepirrende for arrangørene
dagen før rennet, for da var det
blåst opp til et forrykende
uvær, det regnet og snødde,
og høyfjellsvegen
over til Rjukan ble meldt stengt. Det
hadde vært ergerlig å måtte ha avlyst dette skirennet,
for det ligger jo ganske mange arbeidstimer
bak et slikt
arrangement,
ikke minst for dem som hadde hatt med
løypa å gjøre. En del av de langvegsfarende
deltakerne
måtte kjøre nettopp denne dagen for å nå fram i tide,
og de hadde en svært strabasiøs tur hit i snøføyka.
Men heldigvis - lørdagen opprant med strålende vær og
ypperlige
føreforhold.
Følgende kraftverk
var representert: Mår, Nore, Tokke, Hasle trafo. Tveiten
trafo og
Hovedkontoret.
Dessuten hadde Tokkeverkene
også invitert Anleggsavdelingen
i Dalen til å være med, men de
startet i A-klassen
utenfor konkurransen.
Svært mange
damer hadde i år stilt opp, og det var svært populært,
det satte farge på rennet.
Det ble kjempet tappert i løypa, og mange gode tider
ble oppnådd. Suveren vinner ble Knut Solvang, Mår, men
framheves
må også den stadig like spreke Helge Hagen
fra Nore, som vinner sin klasse like lett hvert eneste år.
`klokken halv åtte møttes igjen deltakerne
med fruer til
middag og premieutdeling
på Bandak Hotel. Det ble servert en deilig middag, og stemningen var høy ved bordet,
mens det vekslet mellom taler og sanger. E. Kolstad ønsket
velkommen, kveldens toastmaster var G. Jupskås og talere
var: J. E. Knudsen, I. Sørensen og H. Gråterud. Etter middagen ble det spilt opp til dans og den fortsatte til den
lyse morgen, bare avbrutt av premieutdelingen
og kaffen.
Til slutt kan det vel slåes fast at arrangementet
var
vellykket, og at vi allerede nå ser fram til neste års samling som skal være på Nore.
«TokkedØl».
•••••

-tt

NEDTRAKKA
Grete: - Om du var
den einaste mannen i
verda, ville eg ikkje
gifta meg med deg!
Han: - Nei, du kom
til å verta nedtråkka
i trengsla.

Nei, det kan De
ikkje få, svarar portieren,
dette
er eit
fråhaldshotell!
Trur De han merkar det då, så full som
han er!

Kvinner
er klokare
enn menn
avcli dei
veit mindre og skjønar meir.
Sterkaste
mannen
1
verda, det er han som
står mest åleine.

ALDER
Kor gamal er De?
Det står litt uklårt her.
- 33 år og nokre månader.
Kor mange månader?
43.

EIT BYBOD
kjem
dragande
med
ein full mann, og bed
om eit rom til han.

Det fyrste ei kvinne
legg merke til hjå ein
mann er om han legg
merke til henne.

Resultatene
ble:
Klasse 20-35 dr:
Knut Solvang, Mår
Bjarne Trulsen, Nore
Arne Kåsa, Tokke

33.22
40.12
41.36

Klasse 35-42 dr:
John Bakkalia, Tokke
Karl Nilsen, Nore
Halvor Sletta, Mår

39.20
44.36
46.40

Klasse 42-50 år:
Generaldirektørens
pokal, S. Foyn, Kontoret,
J. Lia, Hasle
Einar Kolstad, Tokke

41.02
42.32
45.17

Klasse over 50 dr:
Helge Hagen, Nore
Eivind Haugen, Tokke
Finn Tønsberg, Smestad

43.41
51.31
53.50

Kl. B
5 km 1angrenn. Middeltid:
Peder Skog, Tokke-anleggene
Herdis Rørbakken,
Tokke-verkene
Gunvor Bjørtuft, Tokke-verkene
NB! Dagens beste tid i kl. B: J. Sørensen,
-

38.13 0.15
39.15 + 0.47
39.20 + 0.52
Smestad, 29.51

Pokaler 1969.
NEKF's vandrepokal
til beste 2-mannslag.
Oppsatt i 1966 og skal vinnes 3 ganger.
I. Under 42 dr:
Mår kraftverk
(Solvang 33.22, Dotseth 45.34) ....
(2. gang)
Tokke kraftverk
(Bakkalia 39.20, Kåsa 41.36) ....
Nore kraftverk
(Trulsen 40.12, Nilsen 44.36) ....

1.18.56
1.20.56
1.24.48

II. Brødr. Berntsens
vandrepokal
til beste 3-mannslag
uansett klasse. Oppsatt 1969 og skal vinnes 3 ganger:
Mår (Solvang 33,22, Akselsen 45.30, Dotseth 45.34) 2.04.26
(1. gang)
Tokke
2.06.13
Nore
2.08.29
III. NEKF's pokal til beste løper uansett
Oppsatt 1956 og skal vinnes 4 ganger:
1. Knut Solvang, Mår

klasse.
(2. gang)

33.22

IV. Maskinmesterforeningens
vandrepokal
for middeltid
som var 44.32. Oppsatt 1960 og skal vinnes 3 ganger:
1. Karl W. Nilsen, Nore
(1. gang) 44.36
V. Ingeniørene
ved driftskontorets
vandrepokal
til beste
2-mannslag over 42 år.
Oppsatt 1968 og skal vinnes 3 ganger:
Nore (Hagen 43.41, Knudsen 46.36) .... (2. gang)
1.30.17
Tokke (Kolstad 45.17, Jupskås 46.06)
1.31.22
Aktiv klasse:
Magne Romtveit, Tokke-verkene
John Deilkås, Tokke-anleggene

35.20
36.24
FOSSEKALLEN
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VASSDRAGSRENNET1969
Badingen gikk fint, men det var litt
lite til så mange.
Værgudene viste seg nesten fra sin
beste side, for det var
6-7°C, noen
solgløtt og fint føre.

Vårt årlige skirenn i NVE ble i år
som i fjor lagt til Sognsvann, bare
med den forskjell at vi i år brukte
vårt eget bad, grunnet vanskeligheter
med lån av Idrettshøyskolens
bad.

I damenes klasse under 35 år vant
Randi Pytte i år som tidligere, men
Unni Thomassen var bare 18 sekunder
bak, og på 3. plass kom Aase Torun
Kaasa.
I damenes klasse over 35 år hadde
vi én deltaker, L. Kristiansen.
I herrenes yngste klasse vant igjen
Christian Nilsen med H. C. Olsen på
2. plass og 0. Elve på 3. plass.
Klassen 35-42 år ble vunnet av P.
Røiri, foran N. Baadstø og E. Forsberg.
Tor Vinje vant kl. 42-50 år fulgt av
Stokkebø og Gullikstad.
I klassen over 50 år vant I. Iversen
på den gode tiden 36.53 som ville gitt
ham 4. plass i yngste klasse.
Idealtid for damer ble også i år
vunnet av G. Askedal med J. Tande
og A. Aalholm på de neste plassene.
Herrenes idealtid ble vunnet av S. 0.
Andersen, nr. 2 var A. Vatnehol og
nr. 3 P. Henriksen.
Dagens beste tid hadde Christian
Nilsen med tiden 31.08, han tok også
sitt andre napp i en vandrepokal gitt
av Cockum Landsverk.
Det var i alt 123 startende.
Kl. 18.00 ble den tradisjonelle lapskausen servert, med is til dessert.
Premieutdelingen ble foretatt av bedriftsidrettslagets formann Arne Berg.
Og så var det dans etterpå.
Skioppmann.

NVE's PERSONALE
Endringer i 4 kvartal 1968
Nytilsatte:
Barstad, Helge
Berge, Tor
Gjessing, Erik T.
Lundeberg, Laila
Nordhus, Ingolf
Ribe, Toralf
Sveen, Sverre
Thommassen, Unni
Tokle, Alvhild
Avansement

Fratredelse:

maskinm.assistent
tekniker I
avd.ing. I
kontorassistent I
maskinist
konstruktør III
sekretær I
tegner II
kontorfullm. II

Tokke-verkene
Folgefonn-anl.
ET 4
VH
Innset-verkene
SBM
AAØ
SEA
AAØ

og opprykk:

Askedal, Charlotte
Christiansen, Knut
Fladhagen, Per
Hagen, Martin
Rasmussen, Ingeborg
Sjåvåg, Sverre
Skregelid, Ivar
Strand, Gjert
Sundøen, Kjell
Talgø, Trygve
Tilrem, Østen
Torbjørnsen, Torvald
Underdal, Algot
Walseth, Egil
Waagen, Nils

kont.fullm. i særkl.
AAØ
betjent i særkl.
AA
konstruktør II
VHO
konstruktør II
SBF
AAØ
maskinbokholder
konstruktør II
Tokke-anl.
konstruktør II
VHO
tils. m. settefisk-anl • Rana-verkene
konstruktør II
VHO
kontosfullm. II
Aura-anleggene
statshydrolog I
VH
betjent i særkl.
AA
konstruktør II
SBF
driftsbestyrer
Glomfjord kr.v.
avd.ing. II
Rana-anleggene

Med

pensjon:

Behrens, Erna
Riise, Reidar

kontorfullm. II
elektroformann

ET 2
Aura-verkene

maskinist
maskinbokholder
oppsynsmann II
kontorfullm. II
avd.ing. II
oppsynsmann II
driftsbestyrer
oppsynsmann I
maskinist
oppsynsmann I
overing. II
konstruktør II
kontorfullm. II

Aura-verkene
Innset-anl.
Vik-anleggene
Tokke-anl.
ESS
Tokke-anl.
Glomfjord kr.v.
Tokke-anL
Aura-verkene
Tunhovd-anl.
SBA
SR-Aura
AAØ

Engesvik, Øystein

maskinist

Flø, Per Arnulf

maskinmester

Glomfjord kr.v.
7/10 1968
Strinda trafo
11/12 1968

Annen:

Brevik, Leif
Einaren, Ivar
Eliassen, Torstein
Fredriksen, Herbj.
Giinther, Jens
Hansen, Petter
Helmen, Aadne
Nordahl, Herman
Sollid, Tore
Storrøseter, Odd
Søe Eriksen, Ole
Tinjar, Sverre
Valla, Martine
Avgått

Aktietrykkeriet - Oslo, 1969

ved

døden:

