á

Jubileum

INNHALD
Side
Jub ileum2
Samkjøringen3
Kvinner selv4
I bresprekken5
Jostedalsbreen som ferdselsveg6
Nynorsken og Vassdragsvesenet 6
7
Forbyggingsarbeid
13
Livredding
13
Jubileumstilstelling
14
Bondalselva
15
Idrettslaget
16
Hvem eier luften
16
Presserunden
17
Historien om Selsmyrene
19
Kjerraten i Asa
20
Ungarere på besøk
20
Sig. L. Hanssen
21
Fra Folgefonni
23
Nytt skåp
23
Søkelys mot språkformen
Er bunnen nådd
23
Smånytt
23
24
Vår Virksomhet
Personalia
24

I dette nr. av bladet står om den
jubileumsfesten Bedriftsidrettslaget i
NVE skal ha, laget er 10 år i år. Når
ein hugsar dei første åra og so ser
kva laget har vakse seg fram til so
må ein seie at dette tiltaket har vore
liv laga.
Det er ikkje berre dette laget som
har jubileum i år, det er også 10 år
sidan vi flytt inn i huset her i Middelthunsgt. Etaten har som idrottslaget vakse desse 10 åra, då vi kom
hit hadde vi Norsk Polarinstitutt som
leigebuarar med vel 30 tilsette medan
vi i dag har omlag 20 frå NVE som
er plasserte utanfor huset.
Idrottslaget har vist seg levedyktigt sameleis Motorklubben og Kunstklubben, medan Kontaktutvalet som
var nytt då vi kom hit har somna inn.
Det vart då snakka mykje om at
når vi no fekk kantina so skulle det
gjere mykje til at vi vart kjende med

kvarandre. Noko har det nok vorte
av det, men endå ser ein mange som
sit strengt avsondra, berre saman
med dei som dei sit saman med i arbeidet. Det må dei sjølvsagt gjere dei
som vil, men dei får ikkje samband
med andre i etaten på den måten.
Funksjonærfestane har heller ikkje
vorte det ein hadde vona ei, brei
samling av dei tilsette. Det vart lenge
færre og færre deltakarar, opplegg og
tone slo ikkje til og fengde.
Noko som er av nyare dato, men
som etter som det ser ut kan kome
til å verte av dei samlande tiltak er
opplysingsmøta som samarbeidsutvalet i huset her held i kantina. Her
har det vore vist stor interesse og
frammøtet har vore godt.
Nye tiår vil vise kva som døyr bort
og kva som er liv laga.
Fossekallen er 20 år i år og ynskjer
dei yngre tiltaka lukke til.
S. N.

Samkjøringenav kraftverkenei Norge
Den nye samkøyringsdirektøren
er 47
heiter Rolf Wiedswang,
år gamal, fødd i Oslo og busett
Han er sivilpå Blommenholm.
elekNTH
ingeniør, eksamen
trotekn. avd. 1953 Han har før
vore i Norsk Hydro og var ansvarleg leiar for Røldal—Suldal
Han
AIS 1965-1971.
Kraft
som prokom til Samkøyringa
i 1971 og vart diduksjonssjef
rektør der 1. mai 1974.
Som so mange andre NTH
fann han kona i
ingeniørar
dei har fem born.
Trondheim,

Samkjøringen av kraftverkene i
i Norge — i det etterfølgende kalt
Samkjøringen — trådte i funksjon 1.
januar 1971 — og avløste de tidligere
5 samkjøringsorganisasjoner i Norge.
Formålet er samkjøring for rasjonell
utnyttelse av medlemmenes kraftverker, formidling og utveksling av elektrisk energi og hva dermed står i forbindelse.
Samkjøringen er en forening med
begrenset ansvar, med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medog fyllemmer er kraftprodusenter
keskommuner, samt noen elektrisitetstetsverk uten egenproduksjon som var
medlem av en av de tidligere samkjøringsorganisasjoner. Fra kommende årsskifte regnes det med at medlemsskapet i Samkjøringen vil omfatte praktisk talt all kraftproduksjon i
landet.
Samkjøringen har nå 104 medlemmer, hvorav NVE er det største og
mest betydningsfulle.
Samarbeidet gjennom Samkjøringen bygger på frivillighet. Medlemmene plikter å medvirke til at samarbeidet kan foregå best mulig, og å
gi de nødvendige opplysninger til foreningen. Videre plikter de å stille
ledig overføringskapasitet til disposisjon for såvel andre medlemmer som
for foreningen etter visse regler. For
øvrig begrenser ikke foreningens vedtekter verkenes selvbestemmelsesrett
over egne anlegg og innen eget forsyningsområde.
Av forskjellige grunner har man
funnet det hensiktsmessig å dele landet inn i følgende 4 driftsregioner:

Oslo, som omfatter
Region 1
Østlandet og Agderfylkene.
Region 2 — Bergen, som omfatter fylkene Rogaland og Hordaland med Bergen samt Sogn og
Fjordane.
Region 3 — Trondheim, som omfatter fylkene Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og sørlige del av
Nordland.
Region 4 — Narvik, som omfatter nordlige del av Nordland,

Troms og Finnmark.
I hver av de ovennevnte byer er det
et regionkontor som ledes av en samkjøringssjef direkte underordnet samkjØringsdirektøren
i Oslo. Foreningens forretningskontor er i Oslo.
Øverste myndighet i Samkjøringen
som holdes
er generalforsamlingen
hvert år innen utgangen av oktober.
Videre har Samkjøringen et styre på
7 medlemmer med personlige varamenn. Samkjøringens medlemmer i
hver region oppnevner ett styremedlem fra vedkommende region, NVE
oppnevner ett medlem og de øvrige
2 medlemmer velges av generalforsamlingen.
Samkjøringens administrasjon lesom
des av en samkjøringsdirektør
sorterer under styret.
Ved kontoret i Oslo er administrasjonen delt i tre seksjoner, hver med
en sjef som er direkte underordnet
Til adminisamkjøringsdirektøren.
strativ seksjon hører økonomi, personale, postekspedisjon, arkiv, regn-

skap m.v. Inntil videre er også Overføringsrådets sekretariat tillagt denne
seksjon. Sjef for administrativ seksjon er kontorsjef R. Toje.
Til teknisk seksjon hører relsaker,
vannhusholdtelekommunikasjon,
ning, utredning m.v. Regionkontoret
for Region 1 er inntil videre tillagt
teknisk seksjon. Sjef for teknisk seksjon er samkjøringssjef L. Raknerud.
Til driftsseksjonen hører lands- og
regionsentral, koordinering av drift,
statistikk og avregning. Inntil videre
er energiavdelingen tillagt driftseksjonen. Sjef for driftsseksjonen er
driftssjef S. W. Persson.
Sjefer for regionkontorene er samkjøringssjef K. Steineger ved Region
Bergen, samkjøringssjef E. Pe2
Trondheim
dersen ved Region 3
og samkjøringssjef E. Johnsen ved
Region 4 — Narvik.
Ved de fire kontorene i Samkjøringen er det idag følgende antall stillinger:
Oslo
Bergen
Trondheim
Narvik
Sum

66 stillinger
12
17
10
105 stillinger

Samkjøringen holder i Oslo til i
Majorstuhuset, Kirkeveien 64, og er
således en nær nabo til NVE. Den
korte avstand er gunstig for å fremme et best mulig samarbeid mellom
de to etater. Derimot er ikke kontorforholdene tilfredsstillende. Kontorene er spredt over 6 etasjer i Majorstuhuset. Kantine finnes ikke, bare et
lite, trangt kjøkken. Samkjøringen
har derfor i lengre tid hatt planer om
å reise et eget bygg.
Samkjøringens driftssentral i Oslo,
en kombinert landssentral og regionsentral for Region 1, holder til i leide
lokaler i NVE's transformatorstasjon
på Smestad. Driftssentralen tilfredsstiller ikke idag de krav som stilles
til dem. Det er derfor tatt opp et samarbeide med Oslo Lysverker og NVE
om L bygge nye driftssentraler på
Smestad.
Samkjøringen har en tomt på Smestad, ved siden av transformatorstasjonen. På denne tomten vil nå Samkjøringen reise et driftsbygg i tre
etasjer pluss kjeller. Byggets samlede
bruttoareal blir 10 404 m2. NVE og
Oslo lysverker vil hver leie lokaler i
FOSSEKALLEN
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bygget. NVE's andel vil tilsvare 38 %
av byggets nettoareal.
I første etasje i bygget vil det bli
innredet driftssentraler m.v. for de
tre parter. 2. etasje vil bli disponert
av NVE og OL, mens Samkjøringen
vil disponere 3. etasje. Kjelleretasje
vil inneholde teknisk utstyr, verksted
m.v.
Byggearbeidene ble igangsatt ved
månedsskiftet juli—august iår, med
sikte på at bygget kan tas i bruk i 1.
kvartal 1976.
Regionkontoret i Bergen leier lokaler for kontorer og driftssentral i
Bergen Lysverkers administrasjonsbygg. Regionkontoret har hatt liten
kontorplass, men tar i disse dager i
bruk flere nyinnredede kontorer samme sted, og får derved tilfredsstillende kontorforhold.
Regionkontoret i Trondheim tok 3.
juli 1974 i bruk nye kontorer i Trondheim Elektrisitetsverks nye administrasjonsbygg. NVE, Samkjøringen og
samarTrondheim Elektrisitetsverk
beider om nye driftssentraler i dette
bygget, og Samkjøringens nåværende
regionsentral i NVE's transformatorstasjon på Strinda vil sannsynligvis bli
flyttet ved årsskiftet 1974/75.
Regionkontoret i Narvik tok i desember 1972 i bruk nye kontorer i
Narvik komm. El.verks nye administrasjonsbygg. Ved samarbeide mellom Narvik komm. El.verk, NVE og
Samkjøringen innredes driftssentraler
samme sted.
Ved bygging og modernisering av
driftssentraler og bedring av kontorforholdene i samarbeid med større
elektrisitetsverk, bl.a. NVE, legges
forholdene bedre til rette for at Samkjøringen kan fylle sin funksjon i
elektrisitetsforsyningen på beste måte.
I det etterfølgende nevnes noen av de
viktigste oppgaver for Samkjøringen.
Samkjøringen koordinerer driften
av verkenes produksjons- og overføringssystem. Dermed fås en bedre utnyttelse av ressursene med derav følgende økede muligheter for fast kraftsalg samt øket sikkerhet for verkenes
kraftforsyning. Samarbeidet er frivillig, men i praksis strekker verkene
seg langt for å etterkomme Samkjøringens anmodninger.
Alle medlemmene har rett til å utveksle tilfeldig kraft gjennom Samkjøringen. Utvekslingen skjer etter et
system hvor Samkjøringen fastsetter
prisen på den energi som utveksles
slik at det såvidt mulig blir omtrent
balanse mellom kjøp og salg. Kraftutvekslingen gjennom Samkjøringen
et produksj onssamrepresenterer
arbeid mellom verkene og er et ve-
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sentlig bidrag til at alle landets kraftverk kan utnyttes rasjonelt. Det ble i
1973 solgt 4,6 TWh tilfeldig kraft til
en samlet pris av 62,2 mill, kr. gjennom Samkjøringen.
Samkjøringen koordinerer driften
og sørger bl.a. for at nettbildet og den
aktuelle produksjonsfordeling i de enkelte regioner og i landet somhelhet
tilfredsstiller sikkerhetskravene med
hensyn til belastning, stabilitet, rullende reserve og regulerstyrke, samt kvalitetskravene med hensyn til spenning
og frekvens. Samkjøringen er den
koordinerende instans ved gjenopprettelse av drift etter feil som har berørt flere verkers nettdeler.
Samkjøringen foretar avregning av
og oppgjør for verkenes kraftutveksling gjennom • Samkjøringen. Samkjøringen administrerer overføringene
over sentralnettet i Norge, beregner
overføringsavgifter og tap og foretar
oppgjør for bruk av dette nett. Senfor overføringstralnettsoppgjøret
perioden 1973/74 var 103 mill. kr.
Av områder der Samkjøringen yter
service overfor medlemmene kan nevnes utarbeidelse av prognoser for

kraftdekningen, driftsrapporter, kraftverdiberegninger (i samarbeid med
NVE), utredninger i spesielle spørsmål m.v. Samkjøringen yter også service for medlemmene på det hydrologiske, rel&ekniske og teletekniske
område, og bistår verkene ved inngåelse av avtaler om kraftutveksling
og overføring. Samkjøringen har kontakt med myndighetene, i første rekke
med NVE, i saker som ligger innenfor dens interesseområde, og vil således i en viss utstrekning kunne representere medlemmene overfor myndighetene.
i vedtektene
Formålsparagrafen
(§ 3) er rundt formulert, og gir bare
en ramme for Samkjøringens virksomhet. Det har etter hvert utviklet
seg en praksis for hvilke arbeidsoppgaver Samkjøringen tar seg av, og arbeidsoppgavene vil kunne forandre
seg etter hvert. Samkjøringen er en
serviceorganisasjon og det er til enhver tid medlemmenes behov og ønsker som er det avgjørende.
Rolf Wiedeswang

Kvinner selv sto opp at strede

Akkurat ja, damelaget spilte 2-2 mot
ledelsen på Frogner Stadion den 21. mai.
Kampen ble god og underholdende, og
med damene i god og spenstig form i
første omgang, fikk spinnesiden sine 2
scoringer i denne. Herrene trengte vel

noe lengre tid for å få damp under kjelen, så 2. omgang gikk til med treningsoverallene.
Distriktet ble den dagen velsignet med
mengder av regn, slik at antall tilskuere
kunne stilles likt med antall spillere.

I bresprekke65 meterunderoverflatai 14 timar
Utruleg held i uhyggeleg hending — Frå Fossekallen nr. 2 - 1969
Denne notisen stod i eit av lokalblada på Vestlandet:

Mann i sprekke på Lodalskåpa,
men kom frå det med livet.
Tre mann frå vassdragsstellet som
arbeider på Nigardsbreen skulle i går
gå over breen til Sotaseter. Då dei
gjekk over til Lodalskåpa, datt den
eine ned i ei stor sprunge i breen. Dei
andre hadde ikkje tau til å få mannen
oppatt, og dei skunda seg til næraste
telefon, som var på Niggardsbreen turiststasjon. Der fekk dei varsla politiet
i 18.40-tida i går. Det vart skaffa helikopter og mannskap i Jostedalen, og
så bar det opp på breen att. I 5-tida
dag fekk dei mannen oppatt på brekanten, og han var i så bra form at
han sjØlv knytte på seg tauet etter å
ha lege så lenge i den om lag 35 meter
djupe sprunga.
Då der er så kronglet terreng, kunne ikkje helikopteret gå heilt ned til
der mannen låg, så dei måtte frakta
han eit stykke. Dei ventar at dei skulle
koma ned til Jostedalen med mannen
i 8-tida i dag morgen.
Mannen heiter Christian Nilsen og
er i 35-årsalderen.
Det må være feil tenkte eg straks eg
såg notisen, det er sjølvsagt i Småttene dette har hendt, og det var det.
Mannen som hadde falle ned i bresprekka var Christian Nilsen frå Brekontoret i Hydrologisk avdeling. Alle
som har vore tilstades på skirenn i
NVE kjenner han. Siste skirenn i vesenet får vi vel mest seie han gjorde
reint bord ved premieutdelinga. Han
er sprek som få og har ein kondisjon
utan like, dette var det vel som berga
han gjennom dei lange timane djupt
nede i Jostedalsbreen.
Fossekallen var til han på Ullevål
sjukehus for å høyre korleis det stod
til etter ulukka. Eg visst det hadde
gått ille utover ansiktet og eg kvidde
meg mest på å kome inn, men det var
ugrunna. Nilsen smilte so godt han
kunne og sa det var hyggeleg at eg
kom. Kona hans var der og so eg fekk
helse på henne og det var eg gla for,
det var litt tryggare då, ho kunne be
meg gå, om han helst skulle ha ro.
Eg fekk lov og snakke med han, og
Nilsen fortalde viljugt om heile hendinga, alt han hugsa. Dei var tre i
fylgje og hadde vore opp på Lodalskåpa for å sjå korleis terrenget ned

gjennom Småttene var. Om sommaren er det ein lei plass, og der er sjeldan turistar går der no. Vintersdag
plar det vere so mykje snø over alt at
det vert vanlegvis ikkje rekna for å
vere fårleg. Frå Kåpa såg det fint ut
og dei la ut på turen nedover filot ein
bre som heiter Lodalsflata. FØrst var
Nilsen føre, men so rende ein annan
framom so Nilsen var mellom dei to
då han bratt gjekk gjennom snøen og
nedgjennom sprekka. Då han kom til
seg sjølv stod skia rette oppetter isveggen og ryggsekken hadde han og
teke av seg og sett tett attmed. Der
han hadde stogga var det ei isbru på
2-3 m breid og so heldt sprekka

framvidare nedover. Han la og mer-

ke til at han hadde teke på seg ei
boblejakke, og alt dette hadde han
gjort medvetslaus. Dette han fortalde om turen ned frå Lodalskåpa
og til han ramla ned i sprekken var
slikt som dei andre hadde fortalt
etterpå. Då han vakna kunne han
ikkje hugse om han hadde vore saman
med nokon eller han hadde vore åleine so ingen visste at han hadde ramla
newdi. Dette var det verste, likevel
prøva han å rope og fekk fram nokre
lydar, men det kom ikkje svar ovanfrå. Nilsen hugsa so på at han hadde
boltar i sekken, og han tok fram desse
for å klatre opp, men skyna at det
gjekk ikkje. Han tok so fram soveposen og la seg i den, og der låg han
FOSSEKALLEN
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Jostedalsbreensom ferdselsveg
Frå eldgamal tid har folk ferdast
over storbreden. Ferdselsvegen frå
Bødalssetra i Lodalen til Fåbergstølen
i Jostedalen gjekk nettopp her gjennom Småttene. Handelskarane gjekk
her med krøterdrifter og kløvhestar.
Eg har ofte skreve og sagt at det for
meg er uskjønleg at dei kunne kome
opp dei bratte bakkane frå Bødalssetra forbi Brattebakkbreen med kløvhestar, men dei greidde det. Ein av
forfedrene mine frå Nesdal fèr over
her med 20 hestar med kjøtkløv. Han
selde kjøtet og 18 av hestane og hadde so med heim att 2 av dei med alle
kløvsalane. Og so fortalde dei vidare
om honom at han hadde treflakar liggande oppe under ein hellar som dei
kalla Kåpenova. Desse treflakane bruka dei so til å legge over bresprekkene

halvt i ein døs time etter time. Some
tider var han halvveges vaken, men
var nok noko omtåka heile tida. Det
som vekte han var dur av eit helikopter og då skyna han at det kom hjelp.
Litt seinare høyrde han rop oppe frå
kanten og svara so godt han kunne.
Ansiktet var so ille tilreidt at det vart
berre nokre lydar han fekk fram, men
han skyna at dei som var oppe hadde
høyrt han. So kom tauet ned, og det
trefte rett på den smale brua der han
satt. Hadde det kome litt til sides, sa
Nilsen, so kunne eg ikkje gjort noko
for å få dei oppe til å flytte til sides,
for ord fekk han ikkje til. Først knytte han sekken i tauet, og dei oppe
prøva å dra han opp, men han hengde
seg fast. Dei fira so sekken ned att, og
Nilsen løyste han av, tok ut observasjonspapira som han hadde frå arbeidet dei hadde gjort dei siste tre vekene
dei hadde vore ute. So knytte han på
seg tauet etter alle kunstens reglar og
ferda opp tok til. Det var ein vanskeleg tur for han måtte sjølv halde seg
klar frå iskanten, men oppover gjekk
det smått om senn. Då han kom opp
var kamratene so gla at den eine
dansa reine krigsdansen. Han fekk og
vete at med same han rende ned i bresprekka snudde han seg og vinka at
han som var bak måtte stogge, og det
greidde han altso. Helikopterføraren
og Nilsen var kjende frå før, og denne
sa då Nilsen kom at det var hyggeleg
å sjå han i so fin form.
S. N.
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i Småttene, so
Småttene ein
Desse flakane
bruka av alle

allereide på
fårleg stad
kan ein gå
som ferdast

den tid var
å ferdast.
ut frå vart
der og det

trengdest nok å legge dei under tak å
ta vare på dei, for det var ikkje lett
å frakte slikt opp dit.
S. N.

Småttene.

Nynorskenog Vassdragsvesenet
I eit intervju i Dag og Tid seier redaktøren av Fossekallen:
Og mellom nynorsken og Vassdragsvesenet har tilhøvet korkje vore
verre eller betre enn tilhøvet til andre
Dei brukar nynorsken
statsinstitusjonar.
og,
så lite dei kan i Vassdragsvesenet
men det er endå verre i Industridepartementet, som er den næraste overordna.
Eit lyspunkt er der i alle høve. Bladet
til NVE, Fossekallen, har mykje stoff
på nynorsk. Men det skulle berre mangle, for det er eg som er redaktør. Eg har

ofte snakka med redaktørane for andre
slike blad, og dei seier at det finst ikkje
nokon i deira etat som kan nynorsk,
sjølve kan dei det heller ikkje. Då plar
eg seie at eg har korkje artium eller realskule, men eg ville vere skjemd av å seie
at eg ikkje kunne skrive begge måla.
— Det er slik med oss målfolk at vi
vert kalla fanatikarar, men vi skriv som
regel begge måla etter som det skal og
bør vere, medan mange bokmålsfolk
aldri skriv nynorsk når dei bør og knapt
nok når dei skal. Men dei er ikkje fanatikarar — LANGT I FRA.

Forbygningsarbeid
Ein tid kanal og fyr og hamn
var same vesen same namn.

NVE er ikkje so gamal institusjon,
Hovudstyret fyllte 50 år i 1971. Før
den tid var det og kontor eller avdelingar som tok seg av arbeidet, men
dette var ikkje samla i ein etat.
Eit av dei eldste arbeidsområde er
som låg under
forbygningsarbeid
Kanalvesenet. Eldste planar som ein
har no om forbygging av elvar er
frå 1840 åra. Skadeflaum var noko
folk var og er redde, det er utruleg
sterke krefter som då er i sving. Dette gjeld både elvar i låglandet og dei
som bryt seg nytt far i bratte fjellsider og tronge dalar.
I desse vel 150 åra staten har
hjelpt til med forbyggingsarbeid har
det vore arbeidt på 4-5000 anlegg.
No i sommar var eg rundt og såg
på mange slike anlegg borte på Vestlandet. I Lærdal og Fjærland renn
elvane gjennom flatt lende og fløymer opp, mest som elvane på Austlandet. I tillegg til desse er der so
sidelvar som kjem ned fra fjellet og
fører med seg grus og stein som fyller elvalaupet so elva « kastar seg»,
tek nytt far. Slike elvar er det mest av
på Vestlandet. I gamle Hjørundfjord
kommune har det gjennom åra vore
gjort forbygningsarbeid i svær mange
elvar, (sjå eige stykke).
Gjølmunda heiter ei elv ovanfor
hotell Alexandra i Loen. For å hindre
at den kasta seg og kom nedover

husa og bøane lengst nede i Loen
vart det sett i gang arbeid der. For å
få opp maskinen laut det byggjast
veg opp gjennom den bratte dalsida.
Vegen går i eit tital svingar før han
er oppe ved arbeidsstaden. Muren
langs elva var ein 3-4 m høg og
det var so bratt i elva der at eg seier
som fagsjefen i Forbygningsavdelinga sa då han såg det: «At det går an».
Det er mest ikkje til å tru at det let
seg gjere å arbeide med so store maskiner på ein slik stad, dei som greier
slikt må vere flinke folk. Det var Per
Røyrhus og Per Hatledal som køyrde
maskinene og Magne Garlid stod for
sprengingsarbeidet.
Some stader vert det arbeidt ein

Av Sigurd Nesdal
gong og so er ein ferdig med det,
andre stader øydeleg storflaum det
som er gjort og ein må ta til på ny
frisk. I Lærdalselva har det vore forbygging so langt tilbake som i 1857
i Kanalvesenet si tid og fram til no
fortalde ordførar Lunden som eg
snakka med. Siste storflaumen der
var for eit par år sidan da sto omlag
1000 mål under vatn. Lunden let
svert vel over den velvilje det har
vore vist for arbeidet der både frå
kontoret i Førde og frå hovudkontoret i Oslo. Dei reknar med at det
skal verte mindre fåre for flaum no
når Lærdalsvassdraget er utbygt og
flaumvatnet han magasinerast. Skadane var fælt stor her no siste gongen, det var heilt ekstraordinært og
staten tok på seg 90 % av utlegga og
heradet resten. Elles har det vore so
at dei interesserte har måtta bere
mykje av kostnaden. Denne gongen
såg dei det so at det arbeidet som
vart gjort var til nytte for heile bygda.
Når det vert gjeve stønad til eit
slikt arbeid so er det Forbygningsavdelinga som får pengane til den
eller den elva og so er heradet ansvarleg for at distriktsbidraget vert
betalt. Etter at arbeidet er gjennomført vert det vald ei nemd som skal
passe på at forbygginga vert halden
vedlike. I Ørsta herad har dei i tilleg
valt to mann som tek seg av dette.
Dei er då kontaktmennene til Forbygn.avd. Den eine har det gamle
Ørsta herad som område og den
desse
herad
andre Hjørundfjord
herada er no slegne saman. Anders

Gjølmunda Loen under arbeid.
Forbygging
på biletet.

ved den kvite flekken

mitt
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Lærdal, Sogn og Fjordane.

Truleg ca. 1900. Forebygningsarbeid

Hustanes
har gamle Hjørudfjord
herad som sitt område og Fossekallen
har fått han til å lage eit kart som
viser alle elvane som det er gjort forbygningsarbeid i og skrive om arbeidet.

Reparasjon etter flum. Grøtundelo
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1880-1970.

Den største av desse er Bondalselva og her tok det første arbeidet i
Forbygningsavdelinga sitt regi for 40
år sidan og har halde på der mest årvisst sidan. Før den tid var det og i
gang slikt arbeid, men då privat. Det-

vl Kile, Volda.

te hadde det lett for å bli strid om.
Vert det oppset mur eller anna so at
vatnet ikkje slepp oppover land på
eine sida set det lett vegen innover
på den andre. I Bondalen som andre
slike stader var det mykje strid soleis, mellom anna kom prestane med
i denne striden for prestegarden ligg
ved elva, det går endå historier om
det.
Eg møtte der to som hadde vore
med på slikt arbeid frå første tida og
fram til i dag Lars SæbØnes og Sverre
0. Moe. Desse to fortalde mykje om
dette arbeidet første tida dei var med.
Det var vanleg med 12 manns lag, 4
slike var i arbeid
om vintrane og
kvart lag hadde i tilleg 7-8 mann
som køyrde fram stein med hest og
slede. Steinen henta dei på bøan rundt
om kring og desse elvaforbyggingane
gjorde veldig mykje nytte med steinrydding i åker og eng. Etter at steinen
var tippa av sleden var det å dra han
fram i muren med spett. Somme tider
var det lite med snø so dei laut legge
lunnar av tre under sledemeiane for
å kome fram med tunge steinlass.

Han har før dreve garden sin, men
det var han fælt bunden av. Han var
aldri fri, ingen til hjelp for han er
ikkje gift og måtte soleis gjere alt
arbeidet på garden sjølv. No reiser
han frå anlegg til anlegg og let so vel.
«Eg kjem i lag med so mange hyggelege folk, serleg i utkantane der set
dei so pris på at vi kjem» seier han.
I Stryn treffe eg to som no har
slutta på anlegg, for aldersgrensa.
Kolbein Flo og Lars Sandvik. Då
kom eg til kjende, Sandvik arbeidde
eg saman med på veganlegg i 1935-36
Olden—Innvik og Flo var basen min
i Eidfjord i 1940 og Kyrping—Fjæra
i 1941. Begge desse var altso i Statens
vegvesen før dei gjekk over til NVE.
Flo tok til med vegarbeid i 1916 og
dreiv med det i 25 år sidan 1952 har
han so vore forbygningsarbeid til han
slutta i 1972. Tolv elvar nemnde han

Sverre Moe t.v. og Lars Sæbønes.

Desse to har vore arbeidsformenn
begge i lang tid, men dei fekk oppleringa si av Lillebø frå Stattlandet og
Skåden fra Innvik, dei var formenn
første åra. Ja det var mykje slit då
særleg når vi bruka Steinmerr seier
Moe. Steinmerr var eit slag slede som
gjekk på lunner fullasta undanbakka
av seg sjølv, men som laut fraktast
opp at kvar gong. Men vi var unge
då og jamen hadde vi mykje moro og
ute på anlegga seier Moe. No bur
han og kona på slektsgarden eit lite
bruk som dei driv. Dei har ei dotter.
Lars Sæbønes har vore på anleggsarbeid like til Svalbard i gruvene der.
Oppsynsmann Sandal fortel at Sæbønes er so utruleg flink å spå ver,
det slær sjeldan feil det han seier.
Han har vore gift to gonger og var
nett no blitt enkjemann for andre
gong. Sæbønes bur på garden, men
det er no unge som har overteke og
det var likt til at han kunne tenkje
seg å ta eit lite arbeid at då Sandal
spurde om det. Begge desse to var av
dei arbeidarane far min sette mest
pris på seier Sandal (faren hans var
ogso oppsynsmann i NVE).
I Leivdøla ei lita sideelv til Eidselva (Nordfjordeid) dreiv Per Røyrhus frå Hellesylt og Per Hatledal frå
Stryn. Desse to har kvar sin Brøyt
som dei eig sjølve. Røyrhus har hatt
si maskin i 7-8 år og Hatledal i
3-4 år. Det er dyre maskiner, i dag
kostar ei slik oppunder 300 000 kr.
med alt utstyret. Røyrhus er gift med
ei frå Sykkylven og Hatledal fann seg
ei gjente i Nordalsfjorden i Sunnfjord ein gong han var der på arbeid.
Som arbeidsformann og skytebas
har dei Jon Kasper Nupen frå Ørsta.

Leivdøla.
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Frå venstre når ein ser på biletet: Per Røyrhus, gravemaskineigar, frå Hellesylt.
Oppsynsmann Martin Sandal, Sykkulven. Arbeidsformann
Jon Kasbar Nuven frå
Ørsta. Per Hatledal, gravemaskineigar frå Hornindal. Arvid Hatledal, maskinfører
frå Hornindal.
Karane går på med friskt mot i kampen mot naturkreftene og dei er ikkle redde
for kveldsarbeid eller overtid.

på namn som han har vore på alle i
Indre Nordfjord. Han er no 75 år
men i fullt arbeid på slektsgarden på
Lunde i Stryn som han driv saman
med søstera.
Lars Sandvik er 72 år og hadde
dreve all slag anleggsarbeid før han
kom til NVE i 1953. I motsetning til
Flo har Sandvik flakka og flytt desse
åra. Største arbeidet han har vore
med på var på Fiskå på Sunnmøre,
kanalisering. Elles var både Rauma
på Venge i Romsdal og ei elv i Isfjorden store arbeid. Sandvik fekk
hjarteinfark medan han arbeidde i
Visdalselva i Romsdal, han er og

heime på slektsgarden no. Sandvik
var på Svalbard då Nobile tok ut på
tur til Nordpolen. Han var med og
leita ette Amundsen og hadde nær
sett livet til då. Det var dramatisk
det han fortalde frå denne turen, men
vert for langt å ta med i dette stykke.
For bygningsavdelinga vil helst ha
folk som bur i bygda til slike arbeid
og når no Flo er slutta so måtte dei
få seg ein ny mann. Han heiter Magne Garlid har gått i lære med Flo og
er 32 år gamal gift og har to bom.
Som desse to andre skal han drive
gardsbruk i tillegg til dette arbeidet.
Elvaforbyggingsarbeidet
vert helst

Kolbein Flo.

Lars Sandvik.
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Magne Garlid.

dreve i vinterhalvåret når det er lite
vatn og det høver då godt å ha det
saman med gard for der er mest arbeid om sommaren.
Oppsynsmannen i dette området er
Martin Sandal. Han er NVE mann i
2. generasjon. Faren B. H. Sandal
hadde same arbeidet i 40 år fram til
1949. Sandal har landbruks- og teknisk utdanning og var på fleire slag
arbeid for han tok over etter faren.
Då eg spurde om det var noko storarbeid han hadde vore med på nemde
han på namn ein 7-8 av elvane i
området. Han fortalde so om arbeidet, dette området er eit av dei som
har mest nedbør i heile landet. Elvane
som kjem ned etter fjellsidene veks
fort og kan ofte vere vanskelege å
temje. Ynskemålet mitt her i distriktet er at vi må få so pass med pengar
at vi i tillegg til vanleg forbygging
kan få gjere noko med elvebotnen på
same tid som vi tek sidene, går botnen so står ikkje det andre heller.
Flaumskadane verkar ofte so at elvabotnen vert utgraven og so rasar kantane ned i elva og den bryt seg nytt
far.
Sandal har eige hus med eit jordstykke til i Sykkylven på Sunnmøre.
Han er gift og har 5 born.
Arbeidsområdet hans er Møre og
Romsdal fylke men i tillegg har han
hatt nordluten av Sogn og Fjordane
fylke siden 1971 då det vart skadar
der at det var uråd for den oppsynsmannen å vinne over alt. Det vart
melde 80 skader berre i Sogn det
året.
Oppsynsmannen i Sogn og Fjordane bur i Førde i Sunnfjord der Vestlandskontoret er, han heiter Johan
Wiger og han og kona bur åleine i

huset no sidan borna vart vaksne.
Wiger er trønder, men har vore lenge
på Vestlandet. Han fortalde mykje
om kor maskinene har snutt om på
slikt arbeid. Med maskiner meinar
han Brøyt. Forbygningsavdelinga har
fleire slike maskiner enn noko anna
firma heile 32 stykke, seier Wiger.
Han var med på turen og fortalde
om arbeidet i Lærdal og Fjærland. I
Lærdalselva vart det sett opp heile
2,4 km forbygging på eit år no nyleg,
dette hadde ikkje vore mogeleg utan
slike maskiner. Det dei no driv med
er helst forsterking av gamle arbeid.
Det er veldige vidder som soleis har
vorte teke vare på, 1000 mål som ordførar Lunden fortalde.
I første tida Wiger var i Sogn og
Fjordane var det opptil 200 mann i
arbeid om vintrane, no er det 30-40.
Det var mange som gjerne ville ha
slikt arbeid av dei som hadde små
gardar. Inressantene vart trekte på
løna for det dei skulle vere med å
betale for arbeidet. Andre som ville
ha slikt arbeid let seg og trekke so at
dei skulle vere like billeg arbeidskraft,
endå forbygginga ikkje var til nytte
for dei. Det var vanskeleg om arbeid
den gongen, seier Wiger. I Fjærland
er og heilt flatt i dalbotnen og der
dreiv dei no og grov opp eit elvafar
som var heilt tilgrodd.
I Lærdal var det to mann i arbeid
dei var frå Jostedal begge.
Anton Flati er 47 år gift med ei
Jostedalsgjente og busett i eige hus
på Sperle. Han har drive med forbygningsarbeid sidan 1961 då tok
han til i Jostedalselva og dette arbeidet gjekk over vel 1 km. Dei lesste
steinen på bil med kran den gongen
Steintak i Lærdal.
:

Dei to i Fjærland saman med Wiger med hatt.

Anton Flati.

og drog han med spett fram i muren.
No lesser Brøyt på bilen og i steintaket har dei teke ut opp til 3000 m3
stein i ei salve.
Den andre mannen i «arbeidslaget»
er Lars Helletun han er og frå Jostedal. Han er 35 år og hadde gifta seg
veka før eg var der, og ville hatt eit
brudlaupsbilete av han i Fossekallen
til eit byte, men det vart no ikkje.
Kona hans er frå Hafslo og dei er
busette der. Helletun arbeidde ei tid
på Vikanlegget. Helgane reiser desse
to heim i lag med bilen til Helletun
og i Hafslo henfor kona til Flatli han
so han kjem seg til Jostedal.
Det er lett å kome til Jostedal no
sidan det kom veg det var ikkje so
før, det er 36 km frå øvste garden
Fåberg og til sjøen i Gaupne. Desse
to karane bur saman på ei brakke.
Før var det vanleg at dei som budde
på brakke hadde middag saman men
Lars Helletun, Jostedal.
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Kanalen

i Fjærland.

brodmat kvar for seg. No er det motsett middag har desse to kvar for seg
og brodmaten saman. Det er frys- og
kjøleskåp som har gjort denne snunaden. Dei tek med seg ferdig middagsmat heimanfrå to heile veka.
Begge desse karane spelar trekkspel men dei hadde ikkje sepela med
så eg fekk ikkje høyre dei.
I Fjærland var det og to frå Jostedal Kristen og Konrad Fuglesteg far
og son som var i arbeid. Der var
ikkje oppsett brakke der man dei
hadde vore so heldige at dei hadde

Dette er Roar Sandnes
frå Eidså, han
er tilsett
som
maskinfører
for NVE.
Han er både dristig og rask når han sit
ved spaken
og arbeidet
er hans store
interesse.
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Oseelv

ved Myklebust,

Syvde

Vanylven.

Dette er kunstige fiskehøler
som er bygde etter anvisning av fiskeinspektør
Vasshaug.
Då elva vart regulert
og forbygd,
kom dei gamle fiskehølane
vekk og etter samarbeid mellom
NVE, fiskeforeninga
i Syvde og fiskeriinspektøren
vart hglane laga.
Dei første åra var det lite å få der men nå har dette forandra
seg, særleg i år har
der vore godt fiske, så nå vil fiskeforeninga
fortsette
med fleire høler vidare opp
gjennom
elva.
Bileta

er tekne

ved liten vannstand.

fått leigt eit bra hus. Om sommaren
budde huslydane der og saman med
dei. Her hadde dei ei maskin i steinbrotet og ei i elva for det vart for
langt å frakte maskina fram og tilbake. Fuglestegkarane
eig maskinparken og so tek dei på seg forbyg-

gingsarbeid. Den kanalen dei arbeidde
med no var 1,5 km lang. Det var ei
lita elv Grunska som hadde fyllt
faret i føymde over, no var den mest
oppreinska. Oppsynsmann Wiger sa
at dei har mange jostedøler i arbeid
og han let svært vel over desse.

I laus vekt

For og no

På ein kino synte dei ein film som
stadig rauk, og tilslutt ropa ein frå
salen:
— Har de kjøpt filmen i laus vekt?

Før i tida spurde gjenta:
— Har du bil?
I dag spør ho:
— Kva slag bil har du?

Livredding
I Rana Blad for 19. juni står eit
stykke om to tyske menner som kollsigla på Røsvatn dagen før. Ein smågut på fem år som var med, måtte
hjelpast med munn mot munn metoden for å kome til seg sjølv att. Det
var to gjenter som høyrde rop om
hjelp og fekk tak i to karar som reiste
ut og berga dei. Ved eit tilfelle fekk
Fmsekallen greie på at den eine av
desse gjentene var Turid Solhaug og
har spurt henne om hendinga.
Ho fortel at dei låg og sola seg då

dei høyrde rop om hjelp og dei varsla
so to karar som reiste ut med ein
liten motorbåt. På turen inn at klikka
motoren som dei måtte ro og då dei
kom til lands stod det ille til med dei
tre som var berga. Dei hadde lege
mest ein time i vatnet som var berre
5-6°C. Dei var svært nedkjølte og
Turid Solhaug sette straks i gang med
munn mot munn for å få småguten i
live att. Ho kunne ikkje merke liv i
han i det heile taket. Etter ei tid
kjente ho at hjarta slo, men det gjekk

ein halv times tid før ho merka pusting. Det var heldig med det at dei
vart to som kunne bytast om arbeidet.
Sommerlid frå Rana-anleget kom der
og, og han og kunne metoden so dei
bytta på til distriktslækjaren kom.
Guten vart so send til sjukehus og
kom då fort over hending utan å få
noko mein.
Alle tre hadde fått krampe, og i all
fall guten vart vel berga av den
grunn, han måtte rivast laus av
kampetaket i båten. Dei to vaksne
karane var og svært nedfor av kulden
so dei måtte ha massasje og varmt
drikke for å kome over nedkjølingen.
Solhaug gjekk og lærde livberging
i vatnet på eit kurs som var i Torggata bad for nokre år sidan. Dette var
første gongen ho har hatt bruk for
det ho lærde, seier ho.
Guten var på sjukehus eit døgn og
gleda var stor både hjå tyskarane og
bergingsmannskapet då han kom til
bake i fin form.
SN

Bedriftsidrettslagets 10 års
jubileum
Med gravemaskin sette ein i gang med å legge opp ein ny voll i elva på Bjørhovde,
men i mellomtida hadde ho gjort stor skade på hus, vegar, butikk og vassverk.
Vikeelv ørsta. Uhell under arbeidet.

NVE's bedriftsidrettslaghar i år gått
inn i sitt 10. arbeidsår. Det er derfor
særdeles hyggelig at vi nettopp i år er
tildelt arrangementav Kretsmesterskapet
i budstikkeorienteringfor Stor-Oslo bedriftsidrettskrets.
En ny idrettsutveksling med Vattenfall-Stockholm vil også i stor grad medvirke til å markere begivenheten, da utvekslingsmatchen vil gå av stabelen i
forbindelse med jubileumsfesten.
Vi venter rundt 60 svenske idrettsutøvere og ledere på besøk, og det skal
kjempes i grenene fotball damer og herrer, friidrett og orientering. Fotball- og
friidrettskonkurransenevil finne sted på
Norges Idrettshøyskoles baner, mens
orienteringensannsynligvislegges til området rundt Linderudkollen. Som vanlig
ruster våre svenske venner seg til tennene i forbindelse med konkurransene
mot NVE, og det er vårt håp at også
vi kan stille slagkraftige lag på bena.
Svenskene ankommer fredag kveld 6.
september, og deltar i jubileumsfestlighetene lørdag 7., for så å returnere til
Stockholm på søndag formiddag.
Da er det bare å ønske vel møtt til
jubileumsarrangementene.
E. Fladvad, v/formann NVE-BIL
FOSSEKALLEN
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Elvane i Hjørundfjord har gjort
mykje skade, så langt attende vi har
skriftlege kjelder, finn ein elvane
nemde som ein av dei verste fiendane
hadde å kjempe
Hjørundfjordfolket
mot.
Bondalselva som opphaveleg vart
kalla Bona, den har namnet etter
bygda Bondalen, og det tyder den
blanke.
stod i eldre
Hjørundfjordkyrkja
tider på Hustad i Bondalen, her var
kyrkje heilt attende til 1125, den første kyrkje tok fonna, og i 1581 kom
Bondalselva og grov ut den store
reinekanten og både kyrkja og kyrkjegarden reiste på Hjørundfjorden. Det
er om denne hendinga vi finn eit dikt
som seier» at mangt eit lik fant først
sin fred i kolde salte fjord.»
Det gjekk heile 3 år før den nye
kyrkje vart oppattbygt på Sæbø, av
mest same tømmeret som folket samla opp på fjorden. Nordens vakreste
messehagel, som var i denne kyrkja
vart fiska oppatt på Sæbøvikja om
sumaren 1581 på ei line. Den er
sauma av gulltråd i alle bilete, og er
no å finne restaurert på Historisk
Museum i Bergen.
Så fortsette kampen mot elvane
framm gjennom hundradåra, elva i
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Bondalen svinga frå dalsida i nord
..„
til dalsida i sør. Knut Hustad ville
Møte elva frå Hustad og presten møtte den frå prestegarden på Sæbø.
Dei vart etter kvart særs uforlikte.
Knut Hustad var krøter og tranhjemshandler. Det var i 1809 Knut Hustad
kom inn i kyrkja midt under preika,
presten Rønne heldt opp lenge i prei-

Bondalselva.

ka så sa han: Er det nu tid for Knut
Hustad å komme i kirken, du har vel
stått bak tempelets vegger og drøftet
dine fordømte kreaturer.»
Presten reiste så til Statsbygd året
etter, og han møtte att Knut Hustad
i Trondheim: «Hvor står det til i
Hjørundfjorden nu, dreper reven lam
for bøndene? Då svara Knut Hustad:
«Der var ein rev i fjorden og han
reiste til Trondheim i kvit krage.»
Det var først i 1933 det vart vedteke å setje i gang større elveforbyggingsarbeid av Bondalselva. Ein storflaum året før, der elva på ny truga
med å take ut Hustadgardane, det
regna som besatt i 3-4 dager og elva
vart veldig stor, store kvisler med
oreskog, åkrer, gjerde, vaskestamper
og alt som stod langs elva vart feia
på sjøen, sjøen var heilt brun av elvevatnet, på Hustad kjempa folk frå
heile Bondalen mot elva, dei hogde
stor skog og slakka dei ned i reinekanten med streng, så når bakken
stakk ut vart det som eit vern, man
mange mål jord vart elva føyste
med også denne gongen.
No vende bøndene seg til Norges
Vassdrags og elektrisitetsvesen, ein
forbyggingsplan frå Kvistadbrua og
til sjøen over 8 km vart vedtek.
Det vart sjølvsagt mykje strid enkelte
gonger. Avdelingsing. Selmer sa alltid når der vart strid. «Jeg, bor i
Førde Bondalselven tar ikke meg. Så
ville han reise frå bygda, men då vart
planane vedtekne.

10 års jubileumfor bedriftsidrettslaget
Den 10. september 1964 ble idrettsinteresserte tjenestemenn kalt sammen til et møte i kantina. Hensikten
var å starte et bedriftsidrettslag ved
hovedkontoret, og et midlertidig styre
ble nedsatt. Dette virket frem til lagets første årsmøte 2. desember 1964.
Da ble Arne Hovland valgt til formann, og oppmenn ble valgt til de
grupper som var igang: Bordtennis,
friidrett, håndball, mosjon damer og
herrer, orientering, ski og skyting. På

slutten av året ble det registrert 85
medlemmer i laget.
Allerede i februar 1965 arrangerte
laget NVE's skirenn som siden er
blitt et fast og populært innslag blant
skientusiastene. Selv om aktiviteten
innen de forskjellige gruppene varierte, kan det likevel sies at laget var
kommet godt igang i sitt første driftsår. Det ble registrert 142 medlemmer.
I 1966 ble det opprettet fotballsom
gruppe og damehåndballgruppe

Bondalselva.

Første gongen Selmer kom på synfaring saman med oppsynsmann Sandal sa Selmer: «Den fjellbekken skal
jeg, nok temme». Men det gjekk ikkje
slik for i første flaumen vart elva så
stor at den sopa vekk alle elveforbygga til Selmer. Eit veldig slit vart
det å bygge dei store forbyggingsverka med hakke, spade og trillebåre,
med handemakt vart alle forbyggingane oppkøyrde, stein vart skoten på
alle bøer og når snøen kom var det
steinkøyring i vekevis til våren kom.
Betalinga var 30 øre timen. Dei
som hadde mange born heime, fekk
løn akurat til å kjøpe kveitemjøl og
margarin. Streiker var det også. Dei
som ikkje var bønder med forbyggingsplikt skreiv frå seg distriktsbidraget, og fiskerett var dei lova. Men så
vart Bondalselva Norges beste lakseelv, med ein samla fangst på 30 000
kg laks i 1973, og no vart alle lovnadane om fiskerett gløymde.
Men kor som enn er, så er denne
her
elva ein stor turistatraksjon,

kjem fiskare frå mange land og fiskar
i elva, det som før var ei byrde, er i
dag ei stor inntektskilde. Takka vere
Bondalen elveigerlag og elveforbyggingane, så har elva vorte til eit gode.
Overing. Erik Bjørbekk og oppsynsmann Sandal har i ei årrekke utført eit framifrå forbyggingsarbeid,
så snart ein skade kjem vert elva forbygginga vølte og forsterka, så no er
det mange år sidan denne elva har
gjort skade i jordbruksbygda Bondalen. 115 gardsbruk er det iBondalen.
har mange
Men Hjørundfjord
elvar. Arsetheåva, Holeelva, Urkeelva, Norangdalselva, Holånd, Gråstad, Viddalselva, Kårdalselva, Tranog Ytredalelva, Storestandalelva
Standalelva, med forbygging.
Hjørundfjord er eit distrikt Norges
Vassdrags og elektrisitetsvesen har utført store og kostbare forbygginger,
og her vil verte store vedlikehaldskostnader i framtida.
Jordstyretekniker

Anders

Hustadnes.

begge deltok i kretsserier. De øvrige
gruppene hadde brukbar aktivitet
som
fra mosjonsgruppa
bortsett
manglet egnet lokale og oppslutning.
Medlemstallet økte til 183.
Stort sett økte aktiviteten i laget i
1967, selv om det varierte innen de
enkelte grupper. Lagidrettene hadde
vansker med å få med nok folk
iblant, mens f.eks. interessen for
idrettsmerkeprøvene økte stadig.
I 1968 ble det forsøkt gitt ut et
meldingsblad (Idrettsnytt) for laget.
Meningen var at flere nummer skulle komme i året. Men det har etter
hvert kommet til å omfatte årsmeldingen. De forskjellige gruppene hadde jevnt bra aktivitet, og Arne Hovland var formann for fjerde året.
Arne Berg overtok som formann i
1969. Medlemstallet var på vel 200
stk. Aktivitetene økte jevnt, med den
følge at økonomien etter hvert ble
anstrengt. Mens orienteringsgruppa
kunne registrere stor øking i interessen, hadde damehåndballgruppa vanskelig for å stille lag.
Den jevnt økende virksomheten i
generelt ble også
bedriftsidretten
fulgt opp av laget i 1970. Økonomien
ble mer og mer anstrengt, og behovet
for treningslokaler kom også mer i
forgrunnen. Tanken på et eget lokale
meldte seg.
Medlemstallet holdt seg stabilt på
vel to hundre også i 1971. Aktiviteten
i gruppene var god selv om lagidrettene av og til kunne ha problemer.
Mosjonsgruppa arbeidet også tungt,
mest på grunn av lite egnete lokaler.
Dette, og økonomien bød fortsatt på
de største problemer for laget. NVE
sto som arrangør av departementsrennet og ved siden av å delta i arrangementet, gjorde husets skiløpere
som vanlig en meget god innsats i
løypa.
Knut Rønniksen overtok som formann i 1972, og flere «nye» dukket
også opp blant oppmenn og i styret.
En vervekampanje økte medlemstallet til over tre hundre. Damene ble
mer aktive — ikke minst på grunn
av Vattenfalls besøk med et damelag
og et herrelag i fotball. Riktignok
tapte NVE begge kampene, men besøket innledet en idrettsutveksling
som laget og medlemmene håper vil
gi både glede og inspirasjon. Ved å
leie Njårds plasthall ble mulighetene
for innendørstrening i vinterhalvåret
også mye bedre.
I 1973 åpnet det seg nye muligFOSSEKALLEN

Hvemeier luftensrenhetog glittereti vannet?
Nedenfor gjengir vi et brev som indianerhøvdingen
Seathl fra Duwamishstammen i staten Washington skrev til
den amerikanske
presidenten Franklin
Pierce i 1855 etter at det fra regjeringens
side var gjort klart at man ønsket å erverve stammens landområde. økologi er
et nytt ord og en ny vitenskap, men
økologisk tankegang er ikke skapt av dagens mennesker. Les og lær!
Den store høvding i Washington har
sendt bud om at han ønsker å kjøpe vårt
land. Den store høvding forsikrer oss
også om sitt vennskap og sin godvilje.
Dette er vennlig av ham, ettersom vi vet
at han ikke trenger vårt vennskap. Men
vi vil tenke over ditt tilbud, ettersom vi
vet at hvis vi ikke gjør det, da vil den
hvite mann komme med våpen og ta vårt
land. Den store høvding i Washington
kan stole på det høvding Seathl sier,
like sikkert som våre hvite brødre kan
stole på årstidenes vekslinger. Mine ord
er som stjernene — de blekner ikke.
Hvordan kan du kjøpe eller selge himmeeln — varmen fra jorden? Tanken er
fremmed for oss. Vi eier ikke luftens
renhet eller glitteret i vannet. Hvordan
kan du da kjøpe det av oss? Vi bestemmer bare i vår tid. Hele denne jord er
hellig for mitt folk. Hver eneste skinnende barnål, alle sandstrendene, hvert

heter for mosjonistene ved et trimrbm i underetasjen, adgang til «5
mintters trim» og oppussing av garderobene. Volleyball kom inn som en
ny idrett for både damer og herrer.
I juni reiste fotballspillende damer og
herrer samt orienteringsløpere
til
Stockholm for ny dyst med Vattenog
mØtte «Grytten»
fall. Dessuten
Hovedkontorets fotballag hverandre.
Dette antyder nye muligheter for
idrettsarbeidet i etaten.
I jubileumsåret er Knut Rønniksen
fortsatt formann. Jubileet vil bli særlig markert ved Vattenfalls besøk med
påfølgende festlig arrangement samt
orienteringsgruppas
arrangement av
budstikke-KM.
Aktiviteten i laget er større enn
noen gang, og er kanskje blitt preget
av de mange yngre nyansatte som viser både interesse og tiltakslyst, samtidig som økonomien er blitt bedre.
Noen synes kanskje bedriftsidretten
er blitt for aktiv og avansert og savner de mer improviserte og gøyale
innslagene. Men laget kan utmerket
romme begge deler, og det fine miljøet som finnes rundt om i de forskjellige gruppene tyder på at kameratskapet og idretten er til gavn for
både det enkelte medlem og for
etaten.

R.B.
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slør av dis i de mørke skogene, hver
eneste lysning og alle de summende insektene er hellige i mitt folks tradisjoner
og bevissthet.
Vi vet at den hvite mann ikke forstår
vår levemåte. Det ene landområde er for
ham likt det andre. For han er en fremmed som kommer om natten og røver
fra landet alt han trenger. Jorden er ikke
hans bror, men hans fiende, og når han
har pint den ut, drar han videre. Han etterlater seg sin fars grav uten dårlig samvittighet. Han røver jorden fra sine barn.
Han tar ikke hensyn. Fedrenes graver og
barnas rett blir glemt. Hans grådighet vil
utarme jorden og legge ørkner bak seg.
Synet av dine byer er en pine for den
røde manns øyne. Men kanskje det er
fordi den røde mann er en villmann som
ikke forstår
Det er ingen fred å finne i den hvite
manns byer. Ikke noe sted der man kan
høre løvet sprette om våren eller raslingen i insektvinger. Men, kanskje fordi jeg
er en villmann som ikke forstår — er
larmen i byene for meg en hån mot øret.
Og hva er det for slags liv hvis mennesket ikke kan høre nattravnens stemme
eller froskenes samtale ved en dam om
natten? Indianeren foretrekker vindens
milde hviskinger over et vannspeil og
selve lukten av vinden, renset av middagsregnet og med en duft av furu. Luften er dyrebar for den røde mann. For
alt leevnde ånder i den samme luften —
dyrene, trærne, mennesket. Det ser ikke
ut til at den hvite mann bryr seg om den
luften han puster i. Lik en døende mann
er han ufølsom for stanken.
Hvis jeg bestemmer meg for å akseptere, vil jeg stille en betingelse. Den hvite
man må behandle dyrene som om de var
hans brødre. Jeg er en villmann og forstår ikke at noe annet kan være riktig.
Jeg har sett tusenvis av bison ligge råtnende på prærien, etterlatt av den hvite
mann som skjøt dem fra toget. Jeg er en
villmann og forstår ikke hvordan den
rykende jernhesten kan være mer verdifull enn bisonen, som vi indianere dreper
bare for å oppholde vårt eget liv. Hva er
mennesket uten dyrene? Hvis alle dyr
var borte, ville mennesket dø av åndelig
ensomhet, for alt som skjer med dyr kan
også ramme mennesket. Alt henger sammen. Alt som rammer jorden, rammer
også jordens sønner.
Våre barn har sett sine fedre ydmyket
i nederlag. Våre krigere er tynget av
skammen. Og etter nederlaget fordriver
de tiden i lediggang og forgifter sin
kropp med søt mat og sterke drikker.
Det spiller liten rolle hvor vi tilbringer
våre siste dager — de er ikke mange.
Noen få timer til, enda noen få vintre,
og ingen barn av de store stammene som
en gang levde på denne jord eller som
streifet omkring i små flokker i skogene,
vil være tilbake for å sørge over gravene
etter et folk som en gang var så mektig
og fullt av håp som vårt.
En ting vet vi som den hvite mann
kanskje vil oppdage en gang. Vår gud er
den samme gud. Du tror kanskje at du
kan eie ham på samme måte som du
ønsker å eie vårt land. Men det kan du
ikke. Han er menneskenes gud. Og han
har like mye hjertelag for den røde
mann som for den hvite. Jorden er dyre.

bar for ham. Og å skade jorden er å vise
forakt for dens skaper. De hvite vil også
forsvinne, kanskje raskere enn andre
stammer. Fortsett å forurense din egen
seng, og du vil en natt bli kvalt i ditt
eget avfall. Når alle bisoner er slaktet og
alle villhester temmet, når de hemmelighetsfulle skogene stinker av menneske og
når de bugnende bakkene er fulle av
skvaldrende kvinner — hvor er da villmarkene? Borte. Hvor er ørnene? Borte.
Det som står igjen er å ta farvel med
tårnsvalen og jakten, slutten på livet og
begynnelsen på kampen for å overleve.
Kanskje vi ville forstå hvis vi kjente
den hvite manns drømmer, hvis vi visste
hvilke håp han bringer videre til sine
barn i de lange vinterkveldene, hvilke
fremtidsvyer han skjenker deres sinn for
at de skal kunne forme sine ønsker for
morgendagen. Men vi er villmenn. Den
hvite manns drømmer er skjult for oss.
Og fordi de er skjult, må vi velge vår
egen vei. Hvis vi samtykker, er det for å
sikre reservatene du har lovet oss. Der
kan vi kanskje leve våre siste dager som
vi ønsker. Når den siste røde mann er
borte og minnet bare er skyggen av en
sky som seiler over prærien, vil mitt
folks ånd fremdeles leve i disse skogene
og strendende, for vi elsker landet som
den nyfødte elsker sin mors hjerteslag.
Hvis vi selger deg vårt land, elsk det som
vi har elsket det. Vern om det som vi
har vernet det. Glem aldri hvordan landet var da du overtok det. Og med all
din styrke, all din makt og hele ditt
hjerte — bevar det for dine barn, og elsk
det som gud elsker oss alle. En ting vet
vi — vår gud er den samme gud. Denne
jord er dyrebar for ham. Ikke engang
den hvite mann kan unngå vår felles
skjebne.
(Frå «Norsk Natur» nr. 1-74.)

Presserunden
Informasjonskontoret
får rett som det
er spørsmål om det er mulig å tegne
abonnement på NVE's interne publikasjon «Presserunden. Kjernekraftverk
og
andre energispørsmål» slik at en slipper
å vente på det eksemplaret som sirkulerer innen avdelingen. Og det er det —
for etatens ansatte. En kan henvende seg
til informasjonskontoret,
og der blir ført
på fordelingslisten.
Publikasjonen, som inneholder faksimiler av nyhetsmeldinger og artikler fra
aviser, fagtidsskrifter m.v., er ment som
et informasjonsorgan
for de NVE'ere
som er særlig interessert i energispørsmål.
Informasjonskontoret
har fått enkelte
forespørsler etter tidligere nummer av
Presserunden. Det finnes fortsatt et lite
restopplag av enkelte av disse som en
kan få ved henvendelse til Informasjonskontoret — rom 639 — tlf. 615.
Sk.

Historien om Selsmyrene
De fleste har vel et visst begrep
om navnet Selsmyrene, kanskje på
grunn av Selsnepen, som i tidens løp
har tatt livet av mange beitedyr. Noen
vet kanskje at det var her salige Sinclair overnattet før han møtte «de
Bønder fra Vaage og Lesje og Lom»,
og noen husker kanskje Jørundgård
og Romundgard fra Sigrid Unsets
trilogi. Men de ferreste kjenner nok
til at det bak navnet Selsmyrene skjuler seg et moderne eventyr, hvorved
mer enn 5000 mål er forvandlet fra
sumpmark til bølgende kornåker. Siden Vassdragsvesenet har vært én av
de «gode feer» i dette eventyr, kan
det ha sin interesse å se litt på prosjektet.
Selmyrene ligger øverst i Gudbrandsdalen, like nord for Otta, med
Rondane som nærmeste nabo i nordøst. Langs myrene renner Lågen i
mange kroker før den opptar sideelven Ula ved Sel prestegård. Ula
kommer fra Rondvatnet og styrter
seg ned i en trang dal forbi Mysuseter. Historien forteller at det samtidig med «Storofsen» i 1789 inntraff
en voldsom flom i Ula. Store grusmasser ble ført ned i dalen slik at
Lågen ble flyttet helt over til venstre
dalside. Elveleiet ble samtidig løftet
så mye at de overforliggende Selsmyrene for en stor del ble liggende
under vann. Senere ble arealene forsumpet og enhver utnyttelse umuliggj ort.
I 1855 fikk det dåværende «Kanalvæsen», Vassdragsvesenets
stamfar,
anmodning om å foreta undersøkelser
over tørrleggingsmulighetene for Selsmyrene. Kanaldirektør Røyem la i
1857 fram plan til «Selsmyrenes uttapning», basert på regulering av Lågen og Ulas utløp. Planen tok sikte
på å grave ut en del av de grove masser ved Ulas utløp, idet det var regnet
med at Lågen ville senke seg videre
oppover ved selvgraving. Kostnadene
var beregnet i to alternativer til ca.
85 000 og ca. kr. 50 000. I de følgende årene ble det utført en rekke tilleggsundersøkelser, kortlegging, bonitering m.v. Det manglet heller ikke
på henstillinger fra grunneierne om
å få planen gjennomført. I en uttalelse fra 1857 heter det bl. a.: «Saaledes
var klimaet blevet meget usundt, hvilket tilstrækkelig beivstes derved, at
den for sine giftige virkninger bekjente plante Sellsnæpen voxede i stor
mændgde paa myrene. Vistnok avle-

des der paa en del av myrene noget
græs, men dels var dette af daarlig
beskaffenhed, dels var dets indhøstning saa besværlig og skadelig for
høstfolkenes helbred, at arbeidet neppe erstattedes ved det vundne udbytte.» Økonomien blant grunneierne var
imidlertid så dårlig at planen ikke lot
seg realisere, til tross for velvilje fra
det offentlige. De nye undersøkelsene
hadde dessuten gjort det klart at arbeidene ville koste atskillig mer enn
tidligere antatt,
sannsynligvis
kr.
160 000-200 000.
Det var likevel åpenbart at materialføringen fra Ula måtte stanses hvis
ikke Selsmyrene skulle bli omdannet
til en innsjø. Etter gjentatte behandlinger i Stortinget ble det endelig i
1877 besluttet å bygge en materialsamledam i Ula. Tiltaket ble betraktet som et forsøksarbeid, bekostet i
sin helhet av staten. Dammen, som
ble bygd i 1878/1879 som tørrmur på
fjell, var ca. 33 fot (10,35 m) høy og
skulle kunne tilbakeholde ca. 25 000
kubikkfavner (ca. 167 000 m3) skade-

lig materiale. Sammen med en mindre
korreksjon av Ulas utløp i Lågen kom
arbeidene på kr. 22 000.
Dermed var det satt en midlertidig
stopper for den videre forsumping av
Selsmyrene. Men det måtte en ytre
omstendighet til for å bringe tørrleggingsarbeidene videre. Ved bygging
av jernbanen Otta—Dombås viste det
seg ønskelig å flytte Lågen ut fra
vestre dalside over en lengde på ca.
1 km omtrent ved Ulas utløp. Stortinget vedtok i 1910 at det nye løpet
skulle utføres etter en plan som var
utarbeidet av Vassdragsvesenet tidligere og som ville gi en flomsenking
på ca. 1,5 m i Lågen ved søndre ende
av Selsmyrene. Senkingsarbeidet var
beregnet å koste ca. kr. 100 000,
hvorav Staten ytet 3/4 og distriktet
resten. Arbeidet ble utført av jernbanen 1910-1914.
Om det skyldtes
manglende kjennskap til arbeid i det
våte element eller fare for overskridelse på jernbaneanlegget skal være
usagt, men senkingsresultatet ble i
hvert fall ikke oppnådd. Det gjensto
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Gravemaskin

i arbeid.

ca. 0,5 m av den lovende senking da
arbeidene ble avsluttet. Vassdragsvesenet utarbeidet derfor i 1921 plan
til utdyping av løpet samt til sikring
av Ulas utløp ved en solid bunnterskel med styrtseng. Arbeidene ble utført i 1927-31
av Høyer-Ellefsen
A/S og kom på ca. kr. 420 000, bevilget i sin helhet av Staten. Det ble utgravd ca. 67 000 m3 hard grus. Terskelen ved Ulas utløp er brutto 4,6 m
høy og 36 m bred, utført av betong
opp til 2,6 m's høyde, for øvrig som
grovsteinet bruddsteinsmur i sement.
Kronebredden er 30 m. Styrtsengen
er 12 m lang, utført av store steinblokker. I 1925-26 var dessuten materialsamledammen
i Ula blitt forhøyd med 1 m.
Og dermed var døren åpnet for
naturrikdommene
på
Selsmyrene.
Grunneierne lot ikke mulighetene ligge unyttet. Landbruksingeniør Herud
utarbeidet planer for to hovedkanaler
på søndre del av myrområdene, hver
ca. 3 km lange. Etter at disse ble ferdiggravd, er det meste av denne del
blitt oppdyrket.
For å kunne utnytte senkingen videre langs Selsmyrene har Vassdragsvesenet utført en del korreksjons- og
forbyggingsarbeider i Lågen over en
lengde på ca. 10 km opp til Laurgård
bru. I nordenden, ved den såkalte
Storøya, ble Lågen omlagt over en
lengde på ca. 800 m med steinkledning av elveskråningene over en større lengde. Arbeidet, som kom på ca.
kr. 170 000, ble i det vesentlige utført
like etter krigen. Blant annet var opptil 600 tyske krigsfanger beskjeftiget,
dessuten hadde Forbygningsavdelingen her sin første gravemaskin, en

18

FOSSEKALLEN

•••

Kanalen.

gammel Weserhiitte, samt flere kompressorer og diesellokomotiver.
Ved det videre kanaliseringsarbeid
på Selsmyrene støtte landbruksingeniør Herud på problemet Selsbekken.
Denne kommer ned på nordre del av
myren og har fra Arilds tid hatt flere
forskjellige utløp i Lågen. Disse utløp
fant Lågen det hensiktsmessig å benytte som innløp under flom, hvorved store områder ble satt under
vann. En effektiv utnyttelse av jordarealene forutsatte derfor gjenstenging av utløpene. I 1945-46 ble Selsbekken ført ned til Skottevann, som
ligger omtrent midt på Seismyrene og
sto i forbindelse med Lågen ved den
såkalte Formoløken. Utløpet prøvde
Vassdragsvesenet å stenge igjen ved
en tømmerkistedam med bjelkestengsel, men resultatet ble lite tilfredsstillende på grunn av vanskelige grunnforhold og gjenstridig elv. I stedet
planla Vassdragsvesenet i 1950 omlegging av Selsbekken ved en kanal
videre sørover fra Skottevann, med
nytt utlØp i Lågen ved søndre ende av
Selsmyrene. Ved å legge opp en del
av gravemassene som flomverk langs
østre kanalside kunne det alt vesentlige av arealene bli sikret mot oversvømmels e.
Planen fikk en trang fødsel, det var
mange motstridende interesser som
gjorde seg gjeldende. Det ble nødvendig med vassdragsskjønn til fastsettelse av erstatninger og til fordeling av
distriktsandelen av utgiftene mellom
de ca. 65 grunneiere på nordre og
søndre del av Selsmyrene som ville få
nytte av arbeidet. Endelig på ettersommeren 1962 kunne to av Forbygningsavdelingens gravemaskiner (på

ca. 19 og 33 tonn) ta fatt på den ca.
4,5 km lange kanalstrekningen opp til
Skottevann. Kanalen var ferdiggravd
i september 1963, senere er massene
dels planert med bulldozer, dels lagt
opp som kjørbart flomverk. Av hensyn til dreningen av jordarealene er
det lagt en del stikkrenner gjennom
flomverket, en på ca. 80 cm diameter,
de øvrige mindre. Alle er forsynt med
selvlukkende ventil. Gravearbeidene,
i alt ca. 72 000 m3 myr og finsand,
inklusiv planering, flytting av masser,
stikkrenner m.v. kom på ca. kr.
3,50 pr. m3, eksklusiv oppsyn. Formoløken er gjenstengt ved fylling i ca.
30 m lengde, med grus- og steinkledning mot Lågen. En eldre gjenstengning mellom Lågen og Skottevann er
forsterket. — Arbeidene ble i 1956
kostnadsregnet til kr. 360 000 og bevilget på vassdragsbudsjettet mot 1/4
distriktstilskudd. Etter forskjellige tilleggsarbeider er det medgått ca.
400 000 kr. til anlegget. Med bidrag
fra
Jorddyrkningsdirektoratet
har
grunneierne bygd seks bruer over kanalen i forbindelse med nødvendige
driftsveger.
På nordre del av Selsmyrene er utført utdyping av Selsbekken, etter
plan av landbruksingeniør
Uhlen,
med overslag kr. 63 000. Med dette
arbeid er det alt vesentlige av arealene på Selsmyrene blitt utnyttet. Et
areal på flere hundre mål ved skottevann er blitt tørrlagt ved pumpeanlegg.
Selsmyrene er etter hvert gått over
til å bli Selsvollene, Nord-Gudbrandsdals kornkammer. Jordarten, blanding
av myr og finsand, har vist seg å
være særdeles velegnet for intensiv

Kjerraten
i Åsa
Folk som går tur på Krogskogen
og passerer Vassendvika i vestenden
av Storflåtan, kan neppe unngå å legge merke til et stort byggverk av stein
innerst i vika. Det er fundamentet for
et stort vasshjul. Selve vasshjulet er
forlengst borte, men fundamentet står
der som et monument over et byggverk som var litt av et teknisk vidunder for sin tid, nemlig kjerraten i Asa.
Det var godseier Peder Anker på
Bogstad som lot kjerraten bygge like
etter år 1800. Han hadde i disse årene
kjøpt opp store skogområder i Land
og Nedre Valdres, og tømmeret herfra skulle transporteres fram til sagbrukene ved Maridalselva og Lysakerelva. Det ble forsøkt å kjøre tømmeret fra sørenden av Randsfjorden
opp i Nordmarka for fløting ned
Maridalsvassdraget. Liknende transport ble også prøvd opp til Storflåtan
med fløting ned Langlivassdraget til
Bogstadvatnet, men det er klart at
denne transport ble dyr, og kapasiteten var liten.
Peder Anker var imidlertid ikke
redd for å satse på noe nytt og dristig, og i 1803 besluttet han å bygge en
kjerrat som skulle trekke tømmeret
fra Asa ved Steinsfjorden opp til
Damtjern og videre inn til Vassendvika i Storflåtan. Tømmeret skulle
først fløtes ned Begna og Randselva
til Tyrifjorden og inn til Asa. Etter
kjerrattransport opp på Krokskogen
ville det igjen bli fløtet siste strekningen ned til sagbrukene ved Lysakerelva.
Til å forestå byggingen av kjerraten
ansatte Peder Anker den svenske
«mekanist» Samuel Bagge. Denne
fantasifulle svensken hadde tidligere
utarbeidet to kanalprosjekter mellom
øyeren og Oslo for å få tømmeret fra
Glomma denne vei. Disse prosjekter
ble aldri utført, men de viser i alle
fall at man den gang ikke var redd

for å lansere nye og uortodokse løsninger på problemene.
Den kjerraten Bagge ledet byggingen av, ble drevet av 12 vasshjul i alt,
11 av dem gikk med til å hale tømmeret fra Steinsfjorden til til Damtjern, en høydeforskjell på 386 m,
mens det 12. hjulet skulle trekke tømmeret den relativt flate strekningen
inn til Vassendvika. Det er fundamentet for «tolveren» vi i dag kan se som
det mest iøynefallende minne om
kjerraten, og det er også «tolveren»
som har gitt navn til Tollerveien og
Tolleråsen. Dette er forsåvidt litt
urettferdig, for det viste seg snart at
«tolveren» ikke klarte jobben sin. For
å skaffe den driftsvann ble Vambutjernene nord for Storflåtan regulert,
og det ble foretatt kanalisering av
bekker fram til vassrenna, men likevel ble driften stadig hemmet av
vannmangel, og etter kort tid ble
«tolver»-kjerraten
erstattet
av en
hestebane. Driftsvann til de 11 nedre
vasshjulene ble skaffet ved at man
bygde en 3,5 m høy stein- og torvdam ved Damtjern. Den ble senere
forhøyet 1 m, men vannmangel hemmet også her driften.
Vasshjulene, som alle var overfallshjul, hadde lagere av støpejern,
opplagt på murte fundamenter ved
enden av de respektive vassrenner.
Til akselen var det festet en tannkrans av stål, og over denne gikk det
en endeløs kjetting som tømmerstokkene ble festet til når de skulle dras
oppover. Selve «løypa» for stokkene
var utført av trekonstruksjoner
på
murte fundamenter. Hvor terrenget

var noenlunde jevnt ble det lagt opp
lave murer som underlag for to sett
kraftige langsgående bjelker. I disse
bjelkene var festet støpejernslagere
for to lag tversgående ruller. På det
øverste rulle-laget beveget kjettingen
seg oppover med stokkene, mens den
nedadgående delen av den endeløse
kjettingen befant seg på det underste
rullelaget. For å få en pen trace for
opptrekket, ble det bygd opp på bukker og høye fundamenter over bekkedaler og dype slukter.
Nede ved Asa ble det slått inn en
hake i tømmerstokken, og denne hake
hadde en krok som man huket inn på
kjettingen til «eneren». Når stokken
var transport opp til «toeren», ble den
huket løs fra «eneren» og inn på
kjettingen til «toeren». Slik gikk tømmerstokkene via en serie omkoblinger
til de var oppe i Damtjern. Her ble
hakene tatt løs, og når man hadde
nok til et lass, ble de kjørt ned til
Asa igjen.
Man kunne også feste en slags slede
til kjerraten og frakte gods og personer opp med den. Noen trygg persontransport kunne dette neppe ha
vært, for det hendte ofte at kjettingen røk, og sledeturen nedover rullene igjen kunne da lett bli i raskeste
laget. Særlig var «sjueren» beryktet,
den hadde den bratteste stigningen,
og her ble det rett som det var kjettingbrudd. Det var et langvarig og
slitsomt arbeid å få halt kjettingen
opp igjen og skjøtt den hver gang.
Det er ikke vanskelig å forestille seg
at det må ha vært mye reparasjonsarbeid på kjerraten og mye utskifting

korndrift. Det er virkelig et eventyr
å oppleve skuronna på Selsvollene,
med store, selvgående skurtreskere.
Ennå kan mange av maskinførerne
huske at de rodde mellom hesjene
ved den minste flom.
Og så fristes vi til å slutte med:
Snipp, snapp snute, selsnepen er ute.
Den giftige planten har nå definitivt
tapt slaget om Selsmyrene.
Bård Andersen.

Fundamentet

for «tolveren» i dag.
FOSSEKALLEN

Ungarere på besøk
Den første uken av juli hadde NVE
besøk av to ungarske gjester, Mr. G.
Vincze og Dr. Angyal. Mr. G. Vincze er
visepresident i Ungarns National Water
Authority, og Dr. Angyal direktør for
Water Resources Computer Center.
Den første dagen ble de gitt en orientering om virksomheten ved Hydrologisk
avdeling. De hydrologiske forholdene i
de to landene er på mange områder
svært forskjellige. Størsteparten av det
vannet som er i Ungarn renner i Donu,
og kommer således fra andre land. Forurensningsproblemer
og operativt internasjonalt samarbeide er derfor langt viktigere der enn hos oss. Videre krever
kunstig vanning av store jordbruksområder andre tiltak og analysemetoder
enn de vi selv benytter oss av.
De to neste dagene ble viet NVE's
bruk av EDB. De besøkte vårt eget
regneanlegg, samt Regneanlegget Blindern-Kjeller. Videre fikk de orienterin-

på utslitte deler. På grunn av all friksjonen mellom rullene og kjettingen
med tømmeret, og i alle de utallige
lagrene, må påkjenningen på de bevegelige deler ha vært stor. Det var
heller ingen løsning å øke kjettingdimensjonen, da tyngre kjetting ga
øket friksjon, og vasshjulenes kapasitet var også begrenset. Driftsstans var
ikke populært blant arbeiderne, ettersom de hadde akkord på tømmertransporten, men man kan vel også
ha en viss mistanke om at akkordsystemet førte til overbelastning av
kjerraten med påfølgende brudd av
og til. Arbeiderne utførte selv de nødvendige reperasjoner. Det var smie
på anlegget, men alt støpegods kom
fra Bærum Jernverk.
Som nevnt ble «tolver»-kjerraten
snart utskiftet med en hestebane.
Denne var om lag 1400 m lang og
hadde skinner av tømmer med jernbeslag på toppen, som vognene gikk
på. Det var vikespor for møtende
trafikk. På det meste var det 16 kjørere i sving samtidig.
Kjerraten var i drift fra 1806 til
1849, med et opphold i 1808. I den
tiden den eksisterte ble den ikke bare
utbedret, men delvis helt ombygd og
utskiftet.
Arbeidet på kjerraten var slitsomt,
på den lyseste sommertiden gikk driften praktisk talt døgnet rundt, med
liten mulighet for søvn. Verst stillet
i så henseende var kanskje fløterne
på Damtjern når det var gunstige
vindforhold for fløtingen. Nå var jo
ikke kjerratarbeiderne alene om å ha
hardt arbeid den gangen, og på man-

20

FOSSEKALLEN

Sig. L. Hanssen
ger om den tekniske databehandlingen
ved S og E, samt V's hydrologiske databehandling. De var også en tur til NIVA
hvor de gjennomgikk den kjemiske hydrologiens analysemetoder
og bruk av
EDB.
De avsluttet oppholdet i Norge med
en 2 dagers befaring av Fillefjell representative område. Der var det særlig
forsøkene
med nedbørmålinger
som
vakte interesse. På turen fikk de også et
inntrykk av vår operative hydrologi og
de spesielle forhold som setter sitt preg
på datainnsamling
og analysemetoder
hos oss.
Våre ungarske gjester ga uttrykk for
at oppholdet hadde vært av stor nytte.
De antydet også muligheten av et nærmere samarbeid på enkelte områder i
fremtiden, et samarbeide som utvilsomt
vil være av betydning for begge parter.
Bo Wingård.

ge måter følte de seg som et begunstiget broderskap. De hadde fast arbeid, og de led ingen nød. De fikk
vanligvis hjelp under sykdom, og ble
det smalhans om vinteren, fikk de
forskudd hos driftsherren.
Hva finner man i dag igjen av kjerraten, dette byggverk som på mange
måter var et teknisk mesterverk da
det ble bygd for 160 år siden? Alt
treverk er selvsagt borte, det ble forresten brent til trekull da kjerraten
ble nedlagt. Bortsett fra fundamentet
for «tolveren», kan man finne restene
av en stor mur innenfor Damtjem.
Det er visstnok et oppgitt damprosjekt i forbindelse med en påtenkt
fløtningskanal mellom Damtjern og
Storflåtan. Ellers kan man påvise
fundamentrester for vassrenna fram
til «tolveren», og fundamenter for
vassrenner og vasshjul også nedenfor
Damtjern. Rørledningen til Asa kraftanlegg følger delvis samme trac&n,
og en del av de gamle fundamentene
er her blitt rasert. Ved Damtjern er
det bygd ny og større nedenfor den
gamle, og de eventuelle rester av denne er derfor neddemt.
Vi får håpe at fundamentet for
vasshjulet i Vassendvika kan få stå
i framtiden som et minne om kjerraten i Asa og den virksomhet som
en gang utfoldet seg her.
Dersom noen vil vite mer om kjerraten, driften av den og livet blant
arbeiderne, så anbefales en liten bok
av 0. Chr. Bjørnstad: «Kjerraten i
Asa», som denne artikkel for en stor
del bygger på.
Bjarne Nikolaisen.

døde 6. juli 1974 nær
81 år gammel

Tidligere sjefsingeniør i etaten, Sig.
L. Hanssen, døde 6. juli i år, snart
81 år gammel. Han begynte sin virksomhet i NVE i 1939 og gikk av for
aldersgrensen i 1963 etter 24 år i
etaten.
Alle som hadde noe med maskinteknisk utstyr til kraftverk å gjøre,
kjente Sig. L. Hanssen. Ikke bare fordi han hadde sentrale oppgaver innen
kraftutbyggingen, men kanskje mer
fordi han var et menneske som markerte seg. Fargerik, sterkt engasjert i
saker som opptok ham, han hadde
temperament og sterke meninger, alt
kombinert med et lunt og humoristisk vesen. Hans historier var mange,
og «Hanssen's daglige» ble etter hvert
et begrep.
Før han kom til NVE praktiserte
han ved flere bedrifter etter at han
tok eksamen på maskinlinjen ved
NTH i 1917. Jeg nevner A/S Myrens
Verksted, Sande Træsliberi A/S, H.
C. Hansen A/S, Kongsberg Tresliperi A/S.
Innen etaten arbeidet Hanssen med
turbiner, rørsystemer, ventiler, luker;
sammenfattet betegnet maskinteknisk
permanentutstyr. Siden 1949 var han
sjef for det kontor som har ansvaret
for dette saksområde. Han arbeidet
med prosjektering, innkjøp og kontroll, og det ble etter hvert mange av
våre anlegg og leverandører som nøt
godt av hans kunnskaper og erfaringer.
Sig. L. Hanssen var en respektert
ekspert som gjorde en sterk innsats
på sitt felt innen vannkraftutbyggingen. Vi var mange som fikk gleden
av å samarbeide med ham, og som
steerkt savnet ham som venn, kollega
og fagmann da han sluttet hos oss.
Vi lyser fred over hans minne.
S.Aa.

FraFolgefonni
Av våre breområder var Folgefonni det første som direkte ble trukket inn under planleggingen av et
større kraftverkprosjekt.Brekontoret
fikk derfor som en av sine første oppgaver i oppdrag å belyse hvordan
breen påvirket hydrologiske forhold
i Folgefonnanleggets nedslagsfelt. I
årene 1963-68 ble det vesentligste av
dette arbeidet utført på et 20 km2
stort tverrsnitt av breen. Hyttene på
Holmaskjerivar i disse årene fast bosted for Brekontorets folk både i
sommer- og vintersesongen. Etterat
disse målingene offisielt var avsluttet,
fortsatte artikkelforfatterenforskjellige glasiologiske undersøkelserrundt
på Folkefonni i studieøyemed.I 1972
kom Brekontoret igjen inn i bildet,
denne gang fordi endel spørsmålomkring elveinntaket under Bondhusbreen begynte å bli følbare for anlegget. Målinger av ishastigheten over
inntakstedetog sedimenttransporteni
breelva ble satt igang og resultatene
førte til vesentlige endringeri de opprinnelige planer. Etter endel forutgående arbeidersatt en så våren 1974
igang med smelting av istunneler
langs bunnen av breen for å kunne
lokalisere elveløpene nøyaktig — et
spennende arbeid som foregår under
170 meters istykkelse.
Historikk

Men Folgefonni har også en eldre
historie som startet lenge før Vassdragsvesenet fattet interesse for
breen. Selve navnet skal forresten be-

Av Arve M. Tvede

Bondhusbreen fotografert i 1971 fra samme posisjon som bildet på neste side. Tilbakegangen har vært stor, men utgjør likevel bare 5-6 % av breens totale areal.

ty «fonna som er skjult», dvs. den
kan sjelden sees fra dalene like innunder breen fordi fjellene stenger. En
annen tolkning sier at navnet viser at
«breen skjuler noe». Det som skjules
skulle ifølge et gammelt sagn være 7
prestegjeldhvor det var frodige bygder i en fjern fortid. Men folket i disse bygdene var av et særdelesgudløst
og syndefult slag og en søndags formiddag sendte Vårherre en voldsom
snøstorm over disse bygdene og alt
og alle ble begravet i snømengdene.
Noe merkelig er det at sagnet hevder
at dette skjedde mens alle bygdas

Under Bondhusbreen i april 1974. Karene på bildet smelter en tunnel langs breens
såle for å lokalisere elveleiene under breen. Breen er her 160 meter tykk og trykket
.gjør at en slik istunnel blir sammenklemt dager etterat den er laget.

innvånere var samlet i kirken, dette
skulle ikke tyde på noen utpregetgudløshet. Hvorom allting er, slik oppsto så Folgefonni ifølge sagnet og
siden er den blitt liggende der uten
at frodige grasganger noensinne er
dukket fram av isen igjen.
De færreste vet kanskje at is fra
Folgefonni var en eksportartikkelfor
100-150 år siden. Faktum er at breis på den tida ble hakket løs både
fra Bondhusbreenog fra en bretunge
ovenfor Bleie ved Sørfjorden.Det var
mest engelskmennsom var interessert
i denne handelen og engelske skip
hentet is om sommeren. Antagelig
ble den bragt over til Skottlandfor å
brukes ved oppbevaring av laks.
Vegen fra Sunndal til Bondhusvatn
ble bygget i 1860-åra for å lette denne trafikken, men av forskjellige
grunnerble det aldri noen særlig fart
over breis-eksporten fra Bondhusbreen. Ved Bleie lå isen lettere tilgjengelig da det her raste ned is fra
en utoverhengendebretungeog rasene
stoppet under en km fra strandkanten. Adskillige tonn Folgefonnis ble
hentet herfra mellom 1820 og 1870.
Etter denne tid stoppet det hele opp
da is etterhvertkunne skaffes enklere
fra andre kilder.
Omkring århundreskiftet var det
svært populært å krysse Folgefonni
på tvers. Turistene tok seg vanligvis
opp fjellsida fra Odda, inn på selve
breen, og ned til Sunndal eller til
Austrepollen i Mauranger.Et imponerende arbeid var ridevegene som
FOSSEKALLEN
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Bondhusbreen

fotografert

i 1904 av J. Rekstad.

ble anlagt like opp til brekanten fra
både Odda, Sunndal og Austrepollen
i 1890-åra. Turistene kunne da ri
makelig opp til breen, ble så trukket
med hest og slede over toppen av
fonna og kunne igjen stige på nye
hester og ri ned igjen til bygda på
den andre siden. Også reinsdyr ble en
stund brukt som trekkdyr oppe på
breen, men trafikken var ikke så stor
at driften lønte seg. Så bekvemme
breturer er vel neppe blitt foretatt
her i landet verken før eller siden.
Utbruddet av første verdenskrig satte
en rask stopper for denne trafikken
og aktiviteten tok seg aldri opp igjen
etter krigen. Men ridevegene er,
ihvertfall delvis, intakte og rester etter
sledene kan en ennå finne.
Nå var det selvfølgelig ikke bare
turistene som benyttes seg av breen.
Bødene på begge sider av Folgefonni
dro ofte over fonna og besøkte hverandre. Det hendte også at folk fra
Mauranger dro over til Odda tidlig
søndag morgen for å kunne gå i kirken der. Allerede så tidlig som rundt
1810 tok presten Niels Hertzberg
vegen over fonna for å besøke broren
som da var prest i Kvinnherad. Men
ellers er slik hverdagshistorie lite beskrevet — det måtte helst være stor
dramatikk med i bildet om en tur
skulle være verdt å nevne. Ellers må
det nevnes at den kjente breføreren
rundt århundreskiftet,
Gotskald A.
Gjelde fra Austrepollen, hadde frierferden sin over fonna til ei jente i
Odda og således tidlig ble lommekjent på breen.
Som turistområde lå Folgefonni
glemt i nesten 50 år, helt til dagens
nye generasjon av brevandrere igjen
oppdaget de halvglemte muligheter
breen gir. Idag kan en treffe på fellesturer med opptil 100 deltagere og
Bergens Turlag skal snart virkeliggjøre sine planer om en ny hytte like
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i brekanten. Anleggsvegene som er
kommet de siste åra gjør det også betraktelig lettere å nå fonna fra flere
kanter.
Eldre folk husker godt at bretungene var både tykkere og nådde
lenger ned mot dalene for 30-40 år
siden. En stor tilbakegang har det nok
vært ved de fleste utløperne fra
Folgefonni, men totalt sett har breen
bare mistet 13 % av det arealet den
dekket
like før
århundreskiftet.
Folgefonni har klart klimaforbedringen etter 1930 mye bedre enn f.eks.
breene i Jotunheimen som kan ha
minket 30-40 % i samme tidsrom.
Bondhusbreen (se bildene) og Buarbreen var på sitt største rundt 1880
mens en stor utløper på sørsiden nådde maksimal utbredelse så seint som
rundt 1930. Også dette er forskjellig
fra breene i Jotunheimen og Jostedalsbreen som hadde sine største
framstøt rundt 1750. Fra midten av
1950-åra har det vært bare små endringer å spore og Folgefonni er kommet omtrent i likevekt med dagens
klima.

glasiologi

Folgefonni består av tre selvstendige platåbreer som regnet nordfra og
sørover har arealene h.h.v. 27,2 km2,
12,6 km2 og 171,6 km2. Regnes noen
små isklatter nord for selve platåbreene med, utgjør alle breene tilsammen 213 km2. Høyeste punkt ligger 1160 m.o.h. mens kanten av
Bondhusbreen når ned til 450 m.o.h.
De store breområdene finner vi likevel høyt oppe og 2/3 av totalarealet
ligger over 1400 meter. Avstanden
fra sørligste til nordligste punkt er 32
km i luftlinje.
Størst nedbør faller det på sørsiden
av breen, i det området som drenerer
til Blåfalli. Her er årsnedbøren 5000
mm og snødypet blir normalt 7-8
meter i de øvrige områdene utpå seinvåren. I området som drenerer til
Folgefonnanlegget vil årsnedbøren på
breen være i underkant av 4000 mm.
Smeltesesongen er kort og varer fra
begynnelsen av juni til ut i september i 1500-meters nivået. Middeltemperaturen i samme nivå er + 3,5°C
for de tre sommermånedene — en
varmemengde
som bare klarer å
smelte bort ca. halvparten av vintersnøen. Øverst på breen vil det derfor
år etter år bli liggende igjen snø som
etterhvert komprimeres til is og sakte
begynner å skli ned mot bretungene.
Denne sklidningen eller brebevegelsen, er målt noen steder på Folgefonni. Inne på platåene er den liten,
ca. 5m/år mens hastigheten i Bondhusbreens isfall er over 100 m/år.
Variasjonene er altså store alt etter
hvor en befinner seg på breen. Vi
har også kunnet måle hastigheten i
bunnen av Bondhusbreen og fant at
den var ca. tredjedelen av overflatehastigheten eller rundt 30 m/år.
Breens tykkelse vet vi bare sikkert
over inntakspunktet på Bondhusbreen

Fra Folgefonni, ca. år 1900. På den tid var det en populær tur å ri opp til brekanten fra Odda eller Mauranger. Over selve breen ble en så fraktet med hest og
slede slik bildet viser.
Foto: K. Knutsen, Bergen.

Nytt skåp
Når vi no flytter inn i nytt hus og det
skal kjøpast inn nye møblar er det ei
historie frå første tida mi i Vassdragsvesenet som renn meg i minnet.
Ein sekretær fekk bruk for eit skåp og
gjekk til ein avdelingsingeniør og sa at
han måtte ha eit nytt skåp. Avdelingsingeniøren sa då: «Kanskje du kunne
bruke dette eg har ståande på kontoret
mitt, det er litt for stort for meg,» sa
han. Sekretæren såg på skåpet og fann
det tenleg for sitt bruk og avdelingsingeniøren gjekk då til overingeniøren og
sa at sekretæren treng eit nytt skåp og
då kan han få det gamle mitt so kan eg
«Eg
få eit nytt. Då sa overingeniøren:
har sjølv tenkt at eg skulle ha meg eit
nytt skåp, so kanskje sekretæren kan få
dit så kan du få mitt so kan og få eit
nytt.» Avdelingsingeniøren gjekk med på
det og overingeniøren gjekk so til direktøren og sa dette. Direktøren tenkte seg
om litt og sa sa han: «Eg har lenge tenkt
at eg skulle ha meg eit anna skåp, no
kan eg få eit nytt so kan du få mitt so
kan avdelingsingeniøren få dit og so kan

Smånytt

sekretæren få avdelingsingeniøren sitt so
har vi skåp alle fire. Generaldirektøren
var bortreist so han hadde ikkje sjanse
til å være med i byteleiken so direktøren
fekk nytt skåp. Alle fire skåpa vart bruka kvar på sin plass i samfundet i mange år.
I desse dagar står det vel for tur med
ein ny omgang med gamle møblar som
skal «synke ned i folkedypet» som ein
so treffande sa.
S. N.
Frå Fossekallen 1964

Søkelys
mot språkformen
I 1958 utgav Statens rasjonaliseringsdirektoratet

brosjyren

«Søkelyset

mot

språkformen» (2. utgave 1964). Einar
Lundeby har vært tekstforfatter, mens
Finn Kjellum har stått for tegningene.
Brosjyren (36 s.) er en god veileder
for alle som ønsker å uttrykke seg enkelt
og klart. Ved eksempler blir det her
vist hvordan den stive og høytidelige

kansellistilen kan mykes opp, og hvordan overdrevet substantivisk ordlegging
bør vike for verbal uttrykksmåte. Lange
setninger gjør innholdet vanskelig å forstå; fra brosjyren sakser vi et skremmende eksempel:
«Når 30 år er forløpet fra konsesjonens meddelse, kan de kommuner hvis
interesse berøres av reguleringen, uansett den ovenfor betingede prosent for
kraftavgivelse og uten hinder av den
fastsatte begrensning, med departementets samtykke, etter hvert som kraft blir
ledig, kreve avgitt fra de av vassdragets
vassfall der tilhører norske kommuner,
ytterligere kraft, så vidt fornødent til å
dekke deres eget behov eller til å forsyne deres innvånere med kraft til lys,
varme, gårdsdrift, håndverk eller småindustri.»
Denne helheten inneholder 75 ord.
Gjør nå selv et forsøk på å si det samme på en enklere måte! («Fasiten» s. 14
er hentet fra borsjyren.)
er like
«Søkelyset mot pråkformen»
aktuell som da den kom ut. Brosjyren
hos Johan
er gitt ut i hovedkommisjon
Grundt Tanums forlag.
Frå språknytt 2-74

Er bunnen nådd?

Biblioteket:
stillingen
Katalin Kutassy fratrådte
som blibliotekar ved hovedkontoret 31.
juli 1974. Som ny bibliotekar er tilsatt
Eirin Anne Haugen som kommer fra
Hun tiltrer 1. okUniversitetsbiblioteket.
tober 1974.
Lokaler:
1. distrikt må avElektrisitetstilsynet
vikle leieforholdet i Fr. Nansens v. 14
for arinnen nyttår, da Direktoratet
beidstilsynet selv skal bruke lokalene fra
denne tid. I løpet av høsten flytter ET
1 til nye kontorer i Aslakveien 14, Røa.

NVE har nå tinget lokaler til ny
driftsentral og et større antall kontorer
i det nye bygg som Samkjøringen av
kraftverkene i Norge skal føre opp på
Smestad. Med den oversikt som has i
dag regner en med at bygget skal være
innflyttingsklar i første halvdel av 1976.

— her er den opptil 170 meter. Adskillig større tykkelser finner vi sikkert inne på selve breplatået, muligens
godt over 300 meter.
Folgefonnis alder er det mange
som gjerne vil vite, men dessverre
har vi ingen sikker aldersbestemmelse
av breisen. Det eneste som med sikkerhet kan sies, er at breen ikke er
noen rest fra istida. I bronsealderen
var det neppe noe is overhodet på
Folgefonnhalvøya og det er lite sannsynlig at en idag kan finne is som
er eldre enn 1000 år.

Er siste rest av våre vannfall tørket
inn? Må vi heretter ta med støvsugeren
om vi skal gjøre rent i våre fosser?
En tilfeldig forbipasserende kunne sikved
kert gjøre seg disse refleksjoner
passering av NVE i de tidligere vårdagene i år. Der lå vår egen lille foss,
tørr og sprukken etter en vinter med
solidarisk regulering. I tillegg hadde det
samlet seg slike mengder med skitt og
rask, at det manglet kun vann for å gjøre
med Frognerfossen konkurransedyktig
bekken. I det hele tatt så det ikke lyst ut
for gjenfødelsen.
Men NVE er ikke tapt bak en foss.
Den rene forvandling skjedde dagen etter
da vaktmester Syslak rykket ut med den
før omtalte støvsuger. Resultatet var et
skinnende støvfritt fosseemne som ventet
på at vannet skulle ta dets leie i bruk.

Noen dager meldte varmen sin ankomst, og fredag den 26. april kunne
vaktmester Bjørnstad gå ned i kjelleren
og foreta de hjulsvingninger som forkynner for alle NVE'ere at nå var sommeren kommet.
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«Lov og føresegner byggjer på jamstelling mellom dei to riksmåla i landet såleis at styringsverket er bundi til å ta
like mykje omsyn til det eine som til
det andre målet. Ikkje berre såleis at
styremaktene skal t o 1 a det eine likeså
vel som det andre.

Vår Virksomhet
Vår Virksomhet
årsberetningen
til
NVE for 1973 er nylig kommet. Den
ser nå ut til at ha fått en fast form, 90
sider pluss to omslagssider i farger. Dette er vel og bra, men det er noe her
som ikke er akseptabelt. I disse litt over
20 år denne årsberetningen har kommet
ut har den kommet på bokmål hver
gang. Dette er uanstendig. Personlig har
jeg gjort hovedstyret oppmerksom
på
missforholdet skriftlig i 1972.
Det er beklagelig at mange i NVE,
fra kontorlededere
og oppover har så
god kjennskap til denne passussen fra
«føresegner om målbruk i statstenesta:

«1. Øvste styraren for eit statskontor avgjer kva mål kontoret til vanleg skal
nytta i tenesta si, så langt han ikkje er
bunden av lov eller føresegner som vert
gievne i samhøve med lov.»
Mens en annen
vere helt ukjent:

passus

ser ut til å

«Når det ikkje fell lagleg å gje ut same
tingen på båe mål, kan sumt gjevast ut
berre på det eine og sumt berre på det
andre målet alt etter som det høver, men
likevel såleis at det vert rimeleg samhøve i mengd på båe mål.»
Ved skrivebordet til alle som er «øvste
styraren» ved et kontor i NVE bør dette
fra «Tilsyn med målbruk i statstenesta»
være plassert i glass og ramme.

Hvis dette var synlig til enhver tid
var det kanskje mulig at brevet som går
ut fra administrasjonen til direktoratene
når «Vår virksomhet» skal skrives hadde innholdt et ikke. Der står nemlig at
en skal skrive bidraget i samme språkform som året før, mens det selvfølgelig
etter de retningslinjer som gjelder skulle
stå at det ikke ska1 skrives i den samme
språkform.
Det er ikke bare retter, men også
plikter som følger med å vere «øvste
styraren.» NVE som kommer med så
mange påbud bør selv forsøke å følge
de føresegner som gjelder. Når nå generaldirektøren tar til på nye seks år vil
det vere rimelig at han lar «Vår virksomhet» komme ut på nynorsk disse 6
år når den har kommet bare på bokmål
før.
Jeg vil her si med Alf Prøysen «Du
skal få en dag i måra som rein og
ubrukt står».
Sigurd Nesdal

NVE's PERSONALE
Endringer i mai og juni 1974
Nytilsatte:
Aga, Johannes
Berfjord, Ingvar
Brenden, Anne Grethe
Bye, Sverre
Evensen, Even
Fossen, Arvid
Giljarhus, Bjørn
Hanstad, Harald
Haugen, Olav
Haukland, Petter
Huseby, Arne M.
Jørgensen, Ole
Kirstihagen, Gunnar
Kjeldsen, Ola
Klaussen, Roar
Kristiansen, Gerd H.
Lie, Øyvind J.
Lillebråten, Anders
Lunde, Arthur J.
Løvholt, John H.
Magnussen, Arthur
Rogstad, Svein A.
Rørvik, Magne J.
Skjærvold, John A.
Skretteberg, Rolf J.
Solheim, Olav
Stavheim, Kolbjørn
Styrmo, Odd
Sætre, Gunnar
Tolkmo, Jørgen
Torkelsen, Hjørdis L.
Vollan, Hågen

Verksmester
Opps.mann II
Sentralb.betj. II
Opps.mann II
Elmaskinist
Opps.mann II
Tekniker
Elmaskinist
Opps.mann II
Opps.mann II
Førstesekretær
Opps.mann II
Opps.mann II
Statshydrolog II
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Ingeniør
Opps.mann II
Fagarbeider
Konsulent I
Opps.mann II
Opps.mann II
Ingeniør
Opps.mann II
Avd.ing. I
Ingeniør
Opps.mann II
Førstesekretær
Ingeniør
Driftsarbeider
Ktr. ass .
Elmaskinist

Avansement
og opprykk:
Berg, Reimer
Avd.ing. I
Dalåmo, Ivar
Ingeniør
Evensen, Bjørn Dag
Avd.ing. I
Garmann, Edel
Ktr.fullm. I

Eidfjord-anl.
Skjomen-anl.
AA
Grytten-anl.
Aura-verkene
Grytten-anl.
Eidfjord-anl.
Innset-verkene
Skjomen-anl.
Grytten-anl.
AJ
Skjomen-anl.
Grytten-anl.
VHG
SKH
SIK
EEE
Grytten-anl.
Flesaker trafost.
AP
Grytten-anl.
Grytten-anl.
Eidfjord-anl.
Grytten-anl.
SBP
Eidfjord-anl.
Grytten-anl.
SIK
Eidfjord-anl.
Rana-verkene
AAØ
Aura-verkene
SBM
SBF
SBF
VK

Avansement og opprykk:
Gjerde, Ole
Johansen, Tina
Langkås, Per
Lunde, Ståle
Moe, Oddvar
Reed, Petter
Skjølsvik, Aslaug
Særvoll, Arnfinn
Titterud, Ragna
Toven, Per M.

Avd.ing. I
Ktr.fullm. I
Førstesekretær
Ingeniør
Overing. I
Avd.ing. I
Ktr. fullm. i særkl.
Ingeniør
Ktr.fullm. I
Maskinm.ass.

SDR
SI
SR
Vestlands-verkene
SBA
SBF
Grytten-anl.
Skjomen-anl.
VF
Aura-verkene

Fratredelse med pensjon
Berven, Turid
Garmann, Edel
Møllerud, Theodor
Nyheim, Paul
Smørgrav, Edvard
Aarseth, Anders

Ktr.fullm. i særkl.
Ktr.fullm. I
Avd.ing. II
Oppsynsmann
Ledningsformann
Avd.direktør

SK
VK
SBP
SBF-Bjerkvik
Omr. 2
AA

Fratredelse, annen:
Berntsen, Einar
Bu, Olaf J.
Båfjord, Bjarne
Danelsen, Helge
Hansen, Nancy
Karlsen, Knut Vidar
Kristensen, Terje
Mjaaland, Jørund
Pedersen, Petter
Pettersen, Per Halle
Rivertz, Johan
Rødal, Arne J.
Sørby, Johan
Tveitan, Per H.
Tveito, Gunnar
Aase, Perry
Asen, Lars

Statshydrolog I
VH
Ingeniør
Eidfjord-anl.
Opps.mann II
Skjomen-anl.
Ktr. ass.
AAØ
Ktr. ass.
AAØ
Betjent
AA
Ingeniør
SBF
Ingeniør
SBF
Lagerbetjent
SBF-Bjerkvik
LønningsbokholderSkjomen-anl.
Overing. II
SPV
Tegner
SBP
Førstesekretær
SKB
Ingeniør
SBS
Maskinm.ass.
Hamang trafost.
Ingeniør
VH
Maskinm.ass.
Rød trafost.

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

