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Eidfjordverkene
Av Audun Hage
I Fossekallen nr. 6 for 1973 er det
gitt en detaljert orientering om de planer for Eidfjord-verkene Nord som i
mars 1973 ble behandlet og vedtatt av
Stortinget. Likeså er det redegjort for
de videre utbygningsplaner for de
vassdrag i Eidfjordområdet som ikke
er gitt varig vern. Dette gjelder vassdragene Erdalselv og Veig.
Utbygningsplanen for disse vassdrag, kalt Eidfiordverkene Syd, Veig
kraftverk, ble fremlagt i desember
1973. Samtidig ble det fremlagt søknad om visse tilleggsreguleringer for
den allerede vedtatte utbygning, Eidfjord-verkene Nord (i dag kalt Sima
kraftverk), samt visse planendringer
for øvrig, som var blitt nødvendige
eller ønskelige på grunn av at det
største planlagte magasinet i Eidfjord
Nord-komplekset,
Heinsmagasinet,
ikke ble vedtatt bygget.
Søknaden om tilleggsreguleringer
ble som nevnt lagt fram i des. 1973.
Den er pr. mars 1976 enda ikke behandlet av Stortinget, men det synes
nå å være grunn til å tro at en behandling er nær forestående.
Den langvarige behandlingen av tilleggssøknaden for Sima kraftverk har
skapt problemer for såvel anleggsarbeidene som for detaljplanleggingen,
og ikke minst for budsjettarbeidene.
I den etterfølgende omtale av de
pågående arbeider ved anlegget, skal
en også for de aktuelle arbeidssteder
i noen grad komme inn på de omsøkte tilleggsreguleringer eller endringer. For øvrig skal en her når det
gjelder omtale av utbygningsplanene
stort sett nøye seg med en kortfattet
rekapitulering av planene for de to
vannsystemer
som inngår i Sima
kraftverk og ellers vise til nevnte
orientering i Fossekallen nr. 6 for
1973.
Etterfølgende kartskisse viser de endelige omsøkte planer for Sima kraftverk og et av utbygningsalternativene
for Eidfjord Syd.
Vatnsystemene for Sima kraftverk
Sima kraftverk får kun 6ri stasjon,
som er plasert ved Simadalsfjorden.
Installasjonen er 4 Peltonaggregater,
hvorav to utnytter tilløp og fallhøyde
i det såkalte Sy-Sima systemet, som
omfatter den syd-østlige del av regulerings- og tiløpsområdet. Sysenmagasinet vil bli hovedmagasin og Rembesdalsvatn
inntaksmagasin.
Den
maksimale bruttofallhøyde er 905 m.

De to andre aggregatene utnytter
tilløp og fall i Lang-Sima systemet,
som omfatter det nordlige reguleringsog tilløpsområdet. Hoved- og inntaksmagasiner er her Langvatn og Rundavatn/Austdølnutvatn,
som har HRV
henholdsvis 1158 og 1040. Dette vil si
at Lang-Sima aggregatene vekselvis
skal utnytte to forskjellige fallhøyder.
Aggregatstørrelsen er 310 MW for
Sy-Sima og 250 MW for Lang-Sima.
Den totale installasjon i Sima kraftstasjon vil bli 1120 MW.
Anleggsarbeidene
Fremdriftsplanen for anleggsarbeidene går i dag ut på at 1. aggregat
skal være i kommersiell drift 1. des.
1979, og siste aggregat 31. des. 1980.
I forhold til denne planen ligger arbidene pr. dag godt an, men den foreslåtte arbeidstidsnedsettelsen
fra 1.
april d. å. vil kunne nødvendiggjøre
forskyvninger i tidsskjemaet. Utredninger om dette pågår.
Anleggsarbeidene startet sommeren
1973. På grunn av en sterk nedskjæring av disponibelt beløp i forhold til
budsjettforslaget, måtte vi denne første sesongen stort sett konsentrere oss
om oppførelse av servicesenteret i
Nedre Eidfjord, samt bygging av
kraftlinjer for anleggskraft. I tillegg
til dette kom drivingen av adkomsttunnelen for kraftstasjonen i gang, og
også byggingen av anleggsveien til
Kjeåsen og veien til nordvidda fra
Osa.
Sesongen 1974 var også i stor grad
preget av bygging av provisoriske og
permanente hjelpeanlegg som veier,
kraftlinjer, teleanlegg, boliger, verksted, lager m. m. I kraftstasjonsområdet kom drivingen av tunneler og
stasjonshall i gang for fullt, likeså
drivingen av omløpstunnelen for Sysendammen.
I 1975 ble virksomheten ytterligere
trappet opp slik at den totale mannskapsstyrke ved anlegget under høysesongen var oppe i 620 mann. Arbeidene kom i gang for fullt på de fleste
anleggssteder bortsett fra på nordvidda. Her var fremføringen av veien
fra Osa til fjellområdet med forgreininger til anleggsstedene den dominerende virksomhet, og dette arbeidet
er enda ikke fullført. Totalt dreier
dette seg om en veglengde på ca. 2
mil i meget vanskelig terreng.
I inneværende år vil damarbeidene
komme i gang, og den totale mann-

skapsstyrke regnes å komme opp i ca.
1000 mann. Likeså vil de fleste tunnelarbeider .komme i gang. I det etterfølgende er det gitt en kort orientering om status pr. i dag for de forskjellige anleggssteder.

Servicesenteret i N. Eidfjord
Bortsett fra noe boligbygging er
byggevirksomheten avsluttet her. Det
er ført opp permanent kontorbygg
samt verksted og lager, som kommunen skal overta etter avsluttet anleggsdrift. Videre er det bygget 57 boliger,
hvorav 39 er permanente. De øvrige
18 boliger kan flyttes eller også bli
stående om kjøpere skulle melde seg.
Det er inngått avtale med kommunen
om overtakelse av de permanente boliger som driften ikke vil få bruk for.
I Ulvik er det bygget 8 boliger. For
disse er det inngått tilsvarende avtale
med Ulvik kommune om overtakelse
etter avsluttet anleggsdrift.
I N. Eidfjord er det bygget permanent messe, og det bør også nevnes at
Statskraftverkene
har deltatt med
950 000 kr. i oppførelsen av nytt samfunnshus.

Stasjonsområdet
Bortsett fra trykksjakten for SySima aggregatene, vil sprengningsarbeidene i stasjonsområdet bli avsluttet
i 1976 og støpearbeidene bli påbegynt
i stasjonshallen.
Sima kraftstasjon vil, når den står
ferdig, foreløpig bli landets største
både når det gjelder maskininstallasjon og volum. Maskinhallens lengde
og bredde vil bli henholdsvis ca. 200
og 20 m. Fjellvolumet som skal sprenges ut i stasjonsområdet
er ca.
300 000 m3 fast masse. Problemer
med sprakefjell i dette området var
ventet, men de er dessverre blitt betydelig større enn forutsatt. Til nå er
det satt inn ca. 20 000 fjellbolter med
lengder fra 4 til 8 m, eller med andre
ord ca. 100 km fjellbolter i samlet
lengde.

Settefiskanlegget
-Statskraftverkene
er i reguleringsbestemmelsene tilpliktet å bekoste
bygging av et anlegg for utklekking
av settefisk og yngel, og å ta del i
utgiftene til vedlikehold og drift av
anlegget.
StØrrelsen av anlegget er ikke nærmere angitt i reguleringsbestemmelsene, men en må gå ut fra at det
minst må kunne dekke de pålegg en
vil få om utsetting av yngel og setteFOSSEKALLEN
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fisk i forbindelse med Eidfjord-utbyggingen.
Anlegget skal plaseres i Simadal i
nærheten av kraftstasjonen, og det er
meningen å nytte kjølevatn fra
kraftstasjonen som sirkulasjonsvatn.
Videre har en bestemt seg for å bygge
et «maksimalanlegg»,bl. a. bestemt på
grunlag av de eksisterende forhold
når det gjelder tilgangen på reservevatn når kraftstasjonen står.
Kapasiteten vil bli 100 000 smolt
pr. år samt yngelproduksjon. Dette er
ca. den dobbelte produksjon av hva
som er pålagt oss i forbindelse med
Eidfjord-utbyggingen inklusive krav i
forbindelse med en eventuell utbygging av Veig. Overkapasiteten skal
dekke pålegg som statskraftverkene
har fått andre steder eller som en regner med å få.
Anlegget er kostnadsrekna til 7
mill. kr.
Kjeåsen

Kjeåsen er en gammel fjellgård
som ligger i ca. 600 m høyde på et
fjellplatå over stasjonsområdet.
Fra et tverrslag i gårdens nærhet
kommer en til topp av trykksjaktene
og ventilkammerne for begge vassveiene. Likeså drives tilløpstunnelen
til Rembesdalsvatn (Sy-Sima) og ca.
halvparten av tilløpstunnelen mot
Rundavatn (Lang-Sima) fra dette
tverrslaget.
Kjeåsen blir derfor et av de største
arbeidssteder på anlegget, men heldigvis har det vært mulig å få plassert
både tverrslag og tipp godt avskjermet fra selve gården.
Pr. i dag er tunnelsystemet i ventilkammerområdet utsprengt og ca.
1000 m av tilløpstunnelene til sammen.
Rembedalsvatn

Rembedalsvatn skal som tidligere
nevnt bli inntaksmagasin for Sy-Sima
aggregatene.
Adkomsten til dette arbeidsstedet
skjer ved hjelp av en 3 tonns taubane.
Det skal her bygges en steinfyllings~ med volum ca. 275 000 m3. Dessu n skal det i forbindelse med overlçi omløp, tilløpstunnel mot Kjeåsen
oi overføringstunnel fra Sysenvatn utføres en del sjakt- og tunnelsprengning.
Både sprengningsarbeidene og damarbeidene har pågått en sesong og går
fram planmessig.
Isdalen

Det er her plassert et tverrslag for
overføringstunnelen fra Sysenvatn til
Rembesdalsvatn. Arbeidene i Isdalen

har pågått knapt et år, og det er i dag
drevet ca. 600 m av tilløpstunnelen
mot Rembesdalsvatn og ca. 500 m av
tunnelen mot Sysenvatn. I tillegg
kommer tverrslaget på 356 m.
Isdalen er en meget vakker dal som
det er stor interesse for å få bevart
mest mulig uberørt. Vi må derfor gå
meget skånsomt fram her. Kraftlinjen
skal fjernes etter endt anleggsdrift.
Anleggsveien er søkt lagt så skånsomt
som mulig i terrenget, og etter endt
anleggsdrift skal den tilsåes. Likeså
skal tippen skjules så godt det lar seg
gjøre.
Sysenområdet

Her vil det bli stor aktivitet. Tre
arbeidssteder ligger i dette området:
Tunneltverrslag i Hansalia ved Sysenvatn, tunneltverrslag ved Bjoreia og
Sysendammen med tilhørende massetak i området rundt Sysenvatn.
Fra tverrslaget i Hansalia skal det
drives ca. 3,5 km av overføringstunnelen mot Isdalen. 1,5 km er drevet i
dag.
Fra tverrslaget ved Bjoreia skal det
drives en 2,2 km lang overføringstunnel fra Bjoreia til Sysenvatn. Dette arbeidet blir først påbegynt neste år.
Når det gjelder Sysendammen, har
vi i dag kun konsesjon på bygging av
en liten dam for HRV 900. I de opprinnelige planer inngikk denne dammen i et reguleringssystem for SySima aggregatene hvor Halne-Hein
magasinet var hovedmagasin. I og
med at dette, som tidligere nevnt,
«falt ut» under konsesjonsbehandlingen, måtte planene gjennomgå en fullstendig revisjon.
I tilleggssøknaden av des. 1973 er
det foreslått to alternative reguleringshøyder for Sysenvatn: HRV 945, hvis
en velger å overføre Veig til Eidfjord
Nord, og HRV 935, hvis en velger annet alternativ for Veig-vassdraget (se
Fossekallen nr. 6 for 1973). Senere er
det blitt klart at stortingsbehandlingen
av Veig-Erdal vassdragene vil komme
på et så sent tidspunkt at reguleringshøyden for Sysenvatn må bestemmes
uavhengig av alternativvalget for Veig
og Erdalselv.
Industridepartementets innstilling
går ut på at en velger HRV 940, og
dette ventes da å bli det endelige resultat.
Drivingen av omløpstunnelen for
Sysendammen startet våren 1974. Traséen for denne var stort sett uavhengig av damalternativet. Ellers må det
sies at den sene behandlingen av tilleggssøknaden for Eidfjord Nord spesielt har vært en hemsko for såvel
prosjekteringen av anleggene i Sysen-

området som for anleggsarbeidene.
De damarbeider som til nå er utført dreier seg om undersøkelser av
massetak, avdekking av massetak, veibygging, damfotrensk og injisering av
damfot. I tillegg kommer selvsagt riggearbeider, som i seg selv er en betydelig jobb for et slikt arbeidssted.
Sysendammen til HRV 940 vil få et
samlet volum på ca. 3,7 mill. m3, som
tilsvarer over de dobbelte av volumet
for Songa hoveddam, som i dag er
Statskraftverkenes største steinfyllingsdam. Damfyllingen settes i gang
for fullt i kommende sesong (hvis
stortingsvedtak foreligger), og skal
stort sett være fullført i løpet av 5
sommersesonger. Mannskapsstyrken i
Sysenområdet regnes å komme opp i
ca. 250 når aktiviteten er på topp i
1977-79.
Innstestølen turisthytte, som ligger
ved nordre ende av Sysenvatn, ligger
under HRV og må derfor rives. Den
er erstattet av en ny hytte ved Fisketjønn, som ligger 3,5 km øst for Sysenvatn.
Nordre

reguleringsområde

Dette er tilløpsområdet for LangSima aggregatene. Som tidligere
nevnt, har arbeidene hittil stort sett
dreiet seg om bygging av veier og
kraftlinjer. På et par arbeidssteder er
også riggearbeidene kommet i gang.
Fra og med forestående sesong vil
arbeidene komme i gang på følgende
arbeidssteder i dette området:
Floskefonndalen:
Her skal det drives en 4,4 km lang
overføringstunnel til Skrulsvatn.
Demmevatn:
Herfra er det planlagt å drive overføringstunneler: Austdøla-Holmavatn
3,76 km. Sistnevnte overføring var
ikke med i de opprinnelige utbyggingsplaner, og inngår derfor i tilleggssøknaden.
Adkomsten til anlegget skal skje
ved hjelp av en ca. 8 km lang taubane fra arbeidsstedet Rundavatn,
som har veiforbindelse til Osa.
Rundavatn:
Reguleringen av Austdølnutvatn/
Rundavatn er også først kommet med
i de reviderte planer som venter på
sin behandling.
Det er planlagt å bygge en steinfyllingsdam med volum 280 000 m3
og en mindre overløpsdam. Herfra
drives også 2,9 km av tilløpstunnelen
Rundavatn-Kjeåsen.
Langvatn:
Her skal det bygges tre fyllingsFOSSEKALLEN
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Menneskjeeg møttei Eidfjord
Tekst: NESDAL - Foto: GAUSDAL
Når ein kjem med båt inn til Eidmellom
er det to opningar
fjord,
fjella. Eit av dalføra går eit kort stykke austover og endar mot dei høge
Det
fjella straks innanfor fjordbotnen.
er Simadalen med Kjeåsen på vestsida
i
inne på høgfjellet,
og Rembesdalen
botnen av dalen.
Dalen opp mot Øvre Eidfjord delar
seg ovanfor vatnet, eit av dalføra, Må-

bødalen, går austover, og det andre,
går sørover mot turistHjølmodalen,
stadane Hedlo og Hadtaskard.
går vegen over til
Opp Måbødalen
Frå gamal tid for dei over
Austlandet.
her, men vegen var ikkje slik då som
no. Fjellsidene her er høge og bratte,
og når jøklane losnar frå fjellet, er
det dunder og brak når dei ramlar
mot dalbotnen, sjå framsida.

Hjølmo.

Få stader har eg sett so små gardar
og so mykje stein som på Hjølmo i
Trang og med bratte
Hjølmodalen.
fjell på begge sider går denne dalen
oppover og innover mot Haradangervidda. Lengst inne ligg Vivelid, der
det enno er fast busetnad. Frå Hjølmo
flytte dei siste i 1971, det var Hans
Hjølmo, kona og sonen. Ei tid budde
det 7 huslydar på denne garden, og
det er mest uråd for folk i våre dagar
å skjøne korleis so mange menneskje
kunne livberge seg på dei små jordlappane. Ei eller to kyr, 15 geiter og
sauer var det vanlege. Ei tid
5-10
dreiv dei med å leige geiter frå Sunnfor der er
hordaland om sommaren,
svære beite på Vidda som høyrer til

Her i dette huset bur altso dei siste som
var fastbuande i Hjølmodalen.
Hans Hjølmo nedanfor trappa.

garden, fortalde Hans då eg snakka
I 1924 var
med han på gamleheimen.

dammer med samlet volum 585 600
m3, og dessuten omløpstunnel og
overløp med sjakt og tunnel.
Ved Langvatn vil det også bli et par
mindre arbeidssteder i forbindelse
med inntaket til driftstunnelen og
overføringen av Nordelva til Langvatn. Til sistnevnte arbeidssted blir det
vegløs adkomst fra Rembesdalen.
Kostnader

og framdrift

Sima kraftverk (Eidfjord Nord) er
i 1975-priser kostnadsrekna til 1595
mill. kr. Dette er medrekna de anlegg
og revisjoner som inngår i tilleggssøknaden av des. 1973.
Arbeidene ligger godt an i forhold
men
til gjeldende framdriftsplaner,
den bebudede arbeidstidsforkortelse
nødvendiggjør en revurdering av tidsskjemaet og justeringer kan bli nødvendige.
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Anleggskontoret.
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Sentralborddamene

er dei første ein
møter.

Østensen, Fretheim, Kirkaune, Kvalvik.

det 350 geiter på stølen om sommaJon Seland som
ren, og statskonsulent
for der ein gong, sa at dei som åtte
Drølstøl var rike folk for so svære
beite hadde han sjeldan sett, der kunne sikkert vere 300 kyr, sa han. Ein
Sylfest Sæbø
gong leigde driftekaren
beite og hadde der 84 kyr og 96
hestar.
So lenge dei gamle levde og greidde seg sjølve, var det folk på Hjølmo,
men no er det altso slutt. På garden
der ligg ein uhorveleg stor stein, den
største i landet, sa Hans. Steinen er
80 m lang, 30 m brei og 20 m høg,
der er so pass med jord oppe på han
at der er ein potetåker, dette og mykje
meir hadde Hans å fortelje.

Anleggsleiar Nummedal er frå Vik
i Sogn.
Han gjekk ut frå NTH i 1959, var
so hjå Høyer-Ellefsen i Fortun, Ardal
og Hallingdal og kom til NVE i Vik i
Sogn i 1964. Der var han til 1970. Då
for han til Eidfjord og var der i første
fasen. Mellom anna bygde dei då
desse husa som det stod strid om. Her
fekk vi god støtte av lokalsamfunnet
so det gjekk fint, seier Nummedal.
Han vart so tilsett i Hordaland fylke
og hadde som arbeid å ta seg av reguleringsplanane på Mongstad. Løna
fekk han frå fylke, kommune, Norsk
Hydro og staten. Dette arbeidet var
interessant, men alle avgjerder tok so
lang tid at då det var gjeve konsesjon
for Eidfjordutbygginga, søkte han seg
dit att. På eit slikt anlegg må avgjerdene takast snarare.
Han trivst godt i Eidfjord og let vel
over samarbeidet både med folket og
dei lokale styremakter.

Nestsjef Brekke er og frå Vik i
Sogn, han vart ferdig sivilingeniør i
1960 og var så i det militære eit og eit
halvt år. Etter det var han i eit entreprenørfirma i Bergen i 4 år, og i 1966
kom han so til Vik, til Moen og NVE.
Der vart han verande til han for til
Eidfjord i 1972 under planlegginga.
Nummedal hadde då vore i Eidfjord
ei tid, men han slutta og tok til i
Hordaland fylke på Mongstad. Etter
at Eidfjord hadde fått konsesjon og
arbeidet kom verkeleg i gong, kom
Nummedal tilbake. Brekke vart då
nestkommanderande, og det har han
vore sidan og finn seg godt til rette
med det, seier han.
I tillegg til dette er han formann i
BIL i Eidfjord, men her er det gruppeformennene som gjer storparten av
arbeidet, sier han. Dei mest aktive er
dei som driv med ski og skyting om
vinteren og orientering om sommaren.

saman for over tretti år sidan, han har
vore i NVE sidan, og eg har no vore
her i etaten i 27 år, og vi har ikke
treft einannan før no. Eg har ikkje
ein gong visst om at han var tilsett
her, medan han, som han sa, har hatt
meg under observasjon heile tida.
Riise har vore på mange anlegg, på
vedlikehaldsavdeling, og er altso no i
Eidfjord. Det vart sagt at han er ein
av støttepilarane i det arbeidet.

Ofte når eg møter kjende rundt i
landet, plar eg seie at verda er lita. Då
eg møtte Hans Riise i Eidfjord, sa eg:
«Verda er lita, men vassdragsvesenet
er stort.» Vi to gjekk på teknisk skule

Når eg kjem på nye anlegg, so treffer eg støtt kjende. Første menneskje
eg snakka med då eg kom til Eidfjord
var ei dame på ei forretning. Ho var
frå Korgen, og Fossekallen var eit
kjent namn for henne. Ho heitte fru
Evensen, og mannen er hovedoppsynsmann på kraftstasjonen. Sidan det
var ein laurdag eg kom, var der ikkje
so mange på messa, dei fleste hadde
reist heim i helga, men den første eg

og redaktøren hadde sams interesse
der. På fotoet dansar han og kona
Sørfjordspringar i bryllaupet deira.

Sjur Varberg er snikkar på anlegget. Han er frå Øvre Eidfjord, men
bur i Nedre der han har sin eigen
verkstad. I tillegg til arbeidet på verkstaden driv han med folkedans, so han

såg der var Holmeide som eg prata
med på Songa i påska 1962 og som
eg hadde fotografi av i Fossekallen
nr. 2-1962. Han er lagermann, og har
vore i Vik mesteparten av tida sidan
han for frå Tokke.

Fru Nesheim
Fru Evensen

til v.
til h.
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Jon Skjærvoll var og der, han er frå
Melhus, og der bur huslyden, so det
vert for langt å reise heim. Han tok
til i NVE på Aura i 1952 som forskalingssnikkar. Det var ved eit feiltak
at han kom til NVE for han hadde
søkt på anlegget til Ardal og Sunndal
verk, men eg var glad for det feiltaket, seier han. Anleggsleiaren der,

Ein av veteranane på anleggssektoren i NVE er Erling Steen, han tok
til som oppsynsmann på Aura i 1949.
Vogt var generaldirektør då og BrockDue var avdelingsdirektør for bygningsavdelinga, Ødegaard var byggeleiar. Eg 'skal seie det var kapasitetar
på det anlegget, og det var ikkje lenge
mellom kvar gong Vogt og BrockDue var ein tur dit, seier Steen.
Etter sju år på Aura kom han til
Tokke og var der i over 12 år. I dei
åra avløyste Roald Vogt, Aalefjær
Brock-Due og Holen Ødegaard, ein
ny generasjon tok over. Etter Tokke
vart det Mauranger med bustad i
Sunndal. Av alle dei stader Steen har

Kokka på messa heiter Johanna
Lægreid, men då eg kom hadde ho
fri, og hjelpekokka Ragnhild Herstad
tok mot meg. Lægreid er frå Hjølmodalen i Eidfjord og heitte Myklatun
før ho gifte seg. Faren er Knut Myklatun, oppsynsmann på Tinnhøldammen, der han har vore om lag 30 år.
Hjølmodalen er ein av dei få stadane
der i området som er fråflytta. Ei tid
var der 7 huslydar som var fastbuande der, no er de berre heilt oppe på
FOSSEKALLEN

Ødegaard, var eineståande, det var
ordna tilhøve der han var. Han hadde
si hand med overalt og heldt orden,
han var ein føregangsmann når det
galdt anleggsdrift, ein pioner. Han tok
karane med på råd når det galdt arbeidet og var ein banebrytar når det
galdt arbeidet og var ein banebrytar
når det galdt å ta i bruk moderne utstyr, fortel Skjærvoll.

vore er Mauranger den staden som
har villaste og fælaste fjella å arbeide
i. I fem år vart dei i Mauranger og so
vart det Eidfjord. Både Steen og kona
er frå Nordland, han frå Sømna og
ho frå Sandnessjøen. Det dei no lurer
på er kvar dei skal slå seg ned når
han no snart skal slutte i arbeidet.
Dei ville so gjerne kjøpt seg eit av
dei husa som NVE hadde på Amot so
dei hadde ein stad å bu når dei slutta.
Då hende noko rart, det kom bod
frå kontoret i Oslo at dei kune ikkje
få det. Kommunen fekk kjøpe det,
men fekk ikkje då lov å selje att til
folk frå NVE vart det sagt.
Frå Steen i nr. 3 gjekk eg til Seierstad i nr. 10. Han er frå Kvelde ved
Larvik og ho frå Klinga i Namdalen.
Seierstad og Steen har fylgt kvarandre
frå arbeidsplass til arbeidsplass. Steen
kom litt før til Aura og so har det
vore heile tida sia, heilt til no her i
Eidfjord. No skal han gå av litt før
og, seier Seierstad, so får eg sjå kor
han greier å ordne seg med hus, det
vert ein føremon det, å vete kva ein
skal gjere. Eg spurde kona kvar ho
har lika seg best, og det seier ho at det

var på Sunndalsøra. Dei har tre born,
og dei hadde hushjelp medan borna
var små for ho sto på forretning både
på Sunndalsøra og Dalen. Då dei
kom til Mauranger tenkte ho på det
same, men det var ikkje bruk for
nokon på forretning der.
Kvar har du lika deg best då? spurde eg Seierstad. Då var ho snar å seia
«på verkstaden». Det er visst med han
som med folk som kan bu kvar som
helst i verda berre dei ser Mjøsa.
Seierstad har vore verksmeistar på alle
desse anlegga. Verkstadavdelinga var
størst på Tokke, 70 mann, Aura 50,
Mauranger 30, og det same her i Eidfjord enno, men denne kan bli større.

Lægreid og Herstad.

fjellet, i enden av dalen i Vivelid det
bur folk heile året. Det var geitehaldet
som var levevegen i Hjølmodalen, dei
ysta sjølve og selde osten. No er det
slutt, dei siste som flytte var Hans
Hjølmo og kona, og dei er no på aldersheimen i Eidfjord, tett attmed
messa, og ho sa eg burde gå og
snakka med dei, og det gjorde eg.
Messa er ein arbeidsplass sa ho, og
so er det so kort veg heim. Tomta til
messa har NVE kjøpt av dei.

Ho gjekk i langbukse, men hadde
kvit lue. Åse hadde ikkje vore i NVE
før ho tok til her i Eidfjord, for om

lag 2 år sia. Ho er utdanna husmorvikar og var det ei stund før ho for
til Amerika. Der var ho eit år og so
kom ho til Eidfjord. Her likar ho seg
godt saman med anleggsarbeidarane,
det er reine paradiset på jorda. Nett
no er det vel 40 som bur her og som
desse 4 lagar mat til. Kokka er frå
Lofthus og av dei to andre hjelpekokkene er ei frå Øvre Eidfjord og
den andre frå Trøndelag.

SYSENVATN
Aslaug Bauge er frå Matre, var 2
mndr. i Mauranger og no 1 år på
Sysendammen. Trivst godt, men det
har vore fælt med snø i vinter. Ho har
vore hjelpesøster på sjukehus før ho
kom hit.
Marit Lekve, Ulvik, tok til i Eidfjord i 1974 og har ikkje vore i NVE
før. Ho og trivst godt saman med anleggsarb eid arane.
Solveig Nilsen Helmersen er frå
Lyngen, men bur på Utne når ho
ikkje er på arbeid. Tok til i NVE i
september 1975, men har vore kokke
før i fiskevær nordpå og elles på institusjonar. Har aldri lika seg so godt
på nokon stad som her på Sysendammen.
Molly Kilen frå Fusa har ikkje vore
i NVE før ho kom hit til Eidfjord i
august. Før den tid var ho heimehjelp.

Då eg var i Mauranger var det litt
klage frå kjøkenpersonalet. No er det
kome eit stort brigde. Vi er er komne
på tariffløn og det er ein stor føremon. Betre orden på arbeidstida, fritida og overtidsbetalinga. Verkeleg eit
stort framsteg.
Martinsen seier at denne nyordninga som no er komen med at dei er på
fast løn og får overtid er storarta.
Hadde ho hatt overtidsbetaling for alt
det ho har arbeidt utanom arbeidstid
desse åra so hadde ho hatt mykje pengar. Det hende at dei hadde 16 timar
og fekk betalt for 8. No er det ein
ting dei er misnøgde med, og det er at
dei har berre svart-kvitt fjernsyn
medan karane har farge.
Denne store omsnunaden som har
kome for kokkane, har kome no i
kvinneåret, noko til framsteg i det
året.

Då eg kom til spisebrakka trefte eg
vossegjenta Åse Saue. Då eg høyrde
ho var frå Voss, sa eg:
Naur du ser ei gjente med lue og doss
dau veit dou da sikkort datta er Voss.

Red. og fotograf
tekne.

vart godt mot-

På leiren i Isdalen trefte eg den
einaste mannlege kokk eg har møtt
desse åra eg har reist rundt på anlegga
i NVE. Han heitte Magne Nedrevåg
og er frå Rosendal. Han har stuertskulen i Arendal og har vore til sjøss
som kokk i mange år. Han gjekk over

Marthinsen

i midten.

TorbMrg Martinsen, Sjøvegan i Salangen, Troms. Ho har vore i NVE i
17 år, tok til på Innset i 1958. Var der
i 8 år, so reiste ho til Trollheimen og
var der i 3 år og so i Skjomen i 5 år
og so til Eidfjord.

Gausdal til v.
Nesdal til h.

til å arbeide på hotell, men det var
altfor masete, so tok han til som kokk
på brakke, og der er den føremonen
at det er ordna arbeidstid. Då eg spurde om han kjem til å halde fram som
kokk på anlegg, sa han at han fekk no
sjå. Han var bra fornøgd med betalinga og med arbeidstilhøva.
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den stygge fæle mannen. Dette varte
no ikkje lenge, for dei hugsa faren om
ei stund. Han hadde då vore borte i
10-11 mndr. Magnussen var heldig,
han var på Aura, Grytten og Svorka
då dattera vaks opp, so han budde
mykje saman med huslyden dei åra.
Lillefosse hadde og vore mykje på
anleggsarbeid, men ikkje lenger vekke
enn at han var heime helgane, so han
har ikkje hatt det problemet.

I Isdalen trefte eg to som eg kjende
frå før, Arthur Magnussen som sist
eg møtte han var oppsynsmann på
Grytten, og Hans Molund, som sist
eg snakka med han var på ein tur til
Skjomen. Han driv med fjellrensk.
Gunnvald Lillefosse frå Fosse i
Kvam, Hardanger, var ny i etaten.
Fjellrensk han og. Desse tre karana
snakka om dette livet på anlegg. Då
Molund hadde vore på Svalbard og
kom heim, bad borna mora om å jage

Oppsynsmann Nesheim saman med
Eivind Holkesvik frå Ulvik, Osvald
Skierven frå Vik i Sogn, Edvin Refsdal, også frå Vik, og Johan Martland,
Voss.
Dei måtte lage eigen inngang for
skuld dei store snømengdene.

Til Rembesdalen kom vi med taubane, og det var ein luftig tur opp til
900 m. Der møtte vi oppsynsmann
Nesheim, han er frå Telemark. I fjor
hadde han 20 års-jubileum i etaten.
Han tok til på Tokke i 1955 og har
vore i NVE sidan.
Om vinteren er det tunnelarbeid dei
driv der på høgfjellet. Det er so mykje
snø at dei kan ikkje drive ute, men
om sommaren er det dammen på
Rembesdalsvatnet dei arbeider med.
Massa dei tek ut no vert lagra og
brukt når sommaren kjem.
På Kjeåsen kom vi rett opp i akkordforhandlingar som vart avslutta
og underskrevne medan vi var der.
Då det var undangjort tok vi foto.
På eine sida er tre lagbasar på kvar
sitt skift i tunnelen. Bakketun er på

kontoret nede i Eidfjord, og Kirkaune
er oppsynsmann for arbeidet på Kjeåsen.
Kontoret: Knut Bakketun frå Voss,
Magne Kirkaune frå Svorkmo, Hans
Naasen, fødd på Voss, men bur i
Odda, Leiv Lirhus, Voss, Magne
Trengereid, Samnanger.

I Eidfjord var det steinhoggararbeid som var einaste industrien i lange tider heilt fram til siste krig. På
det meste var det 50-60 mann i arbeid med dette, både svenskar og
nordmenn.
Jensen kom hit frå Halden i 1928
og vart gift her etter eit års tid og slo
seg til i bygda. Halve arbeidsstokken
av dei som dreiv med dette arbeidet
var frå Østfold då ei tid. Han har

funne seg vel til rette i bygda og var
ordførar frå 1946 til 1956 21/2 valbolk. Kona er eidfjording, men faren
var røldøl, han kom til Eidfjord som
vegarbeidar på vegen opp Måbødalen.
Eg kom til han for å høyre kva han
som politikar meinte om Eidfjord som
eige herad. Dette ville han lite uttale
seg om, dei fekk drive med dette dei
som er unge.

Bedriftssøster Svanhild Fureberg
var på Mauranger då eg var der i
1972 (Fossekallen 3-72). No har ho
fylgt med til Eidfjord og har slege seg
ned med mann og bom på Lægreid.
Mannen er oppsynsmann på Rembesdalen, og dottera arbeider på Sysen,
men det visste eg ikkje då eg var der

oppe. Dottera er 20 år og meiner
kvinnene kan ha same slag arbeid som
karane. Hadde eg visst om henne so
hadde eg sjølvsagt funne fram til
henne og skrive om kvinneleg stikkingshjelp på Sysen når eg skreiv om
mannleg kokke på Isdalen.

Tone
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Fureberg.

Hjå Eilert Villmones var to gjenter
heime då eg kom dit. Det høvde godt
å få snakke med desse for det med
borna som flytter frå stad til stad har
lite vore nemnt i Fossekallen. Den
eldste av gjentene heitte Siv-Bente og
er 16 år og er fødd i Korgen. Faren
er derifrå og mora frå Nesna. Dei
var i Korgen til ho var tre år, då
flytte dei til Mo for då tok han til på
anlegget der, so frå Korgen hugsa ho
ingen. So var ho i Mo til ho var 6-7,

då flytte dei til Vik i Sogn, og det var
heller ikkje noko problem. I Vik var
dei i fem år, so si første skulegonge
fekk ho der og so flytte dei til Skjomen, og då kvidde ho seg for å kome
til ny skule. I Vik hadde dei hatt nynorsk på skulen og i Skjomen vart det
bokmål, men det var ikkje noko serleg
problem. Etter tre år i Skjomen vart
det Vestlandet att, Eidfjord, men
skulestaden der var Kinsarvik, for 8.
klasse då. Her i Kinsarvik var dei to

stykke som fekk lærebøker på bokmål og skreiv det, so det var ikkje nokon overgong. No går Siv-Bente på
handelsskule på Voss, men reiser
heim til Eidfjord i helgane.

Anne-Greth
Lyng, til høgre, og Ellen
Brørvik snakke eg og med om korleis det
var å flytte frå stad til stad.

‘m,

Anne-Inger er 9 år og tok til på
skulen her i Eidfjord og kvidde seg
ikkje det slag for å reise hit. Ho trivst
godt i Eidfjord, men det var no likare
i Skjomen seier begge.

Anne Inger Villmones.

Ikkje alle eg møtte hadde vore i
Vassdragsvesenet ein mannsalder. Ingeniør Atle Helle er 38 år gamal og
kom til NVE først i 1965 i Vik, og
var der i 5 år, då slutta han i NVE.
So var han på Voss eit år og reiste
so til Surnadal og var der i tre år og
kom so tilbake til NVE her i Eidfjord

i 1974. Du fann altso ut at NVE var
ein god plass å vere? «Ja, eg har kome
til at NVE er ein bra arbeidsplass.»
Du vert kanskje verande her då?
«Kanskje.» Både han og kona er frå
Sunnfjord. Han frå Gaular og ho frå
Fjaler herad. Eg spurde kvar dei lika
seg best, og det var på Voss, men ein

eidfjording som sat der sa at dei må
trivast for dei har bygt seg hytte oppe
i Sysendalen.
Helle er elektromann og har arbeidsområde over heile anlegget. Dei
har fire bom, og dei to eldste, to gjenter lengta framleis tilbake til Surnadal, sa dei.

På bussen.
— Kan du ikkje køyra snøggare?
Er det ikkje bra nok, kan du stiga
av og gå.
— Nei, slik hast har eg ikkje.

Lækjarråd.
Kona mi jamrar seg heile dagen
over gikt. Har du ikkje noko som hjelper?
Jau, du får stappa bomull i øyro.

Dei einaste som aldri gjer feil er dei
som aldri gjer noko.

Gløgg kar.
Du må ikkje sitja med augo opne
no me les for maten, Knut.
Korleis veit du at eg gjer det, far?

På dampen.
Orsak, denne plassen er oppteken.
Jaso, kven har eg den æra å sitja
på?

Sjølvsagt.
Eg høyrer at Olina skal gifta seg.
Ja, med ein vinhandlar.
Å ja, vinhandlarar
skjønnar seg
godt på gamle årgangar.

I stort.
Jordmora: Til lukke, mann. Det vart
trillingar!
Slik går det når ein gifter seg med
dottera til ein grosserar.

Det er betre å refsa enn å bera nag.

På kaien.
Kona til den
— Ta det roleg
deg som om me
timar for seint,
minuttar.

kjeftande mannen sin:
no då, Anders. Du ter
skulle ha kome mange
og så er det berre to

Hyggjeleg lag.
Det lakka og lei ut i dei små timane,
og den svevnuge verten sat berre og
venta på at gjestene skulle letta på seg.
Endeleg var det ein som kikka på klokka
og sa:
Ja, klokka går.
Ja, sukka verten, — ho har då i
alle fall vit til det, ho.

Det vert ikkje styrt godt i eit land
før dei kjem til makta som ikkje har hug
til det.

Den skuldige.
Lensmannen kremta: — No, Lars, etter det kameratane dine seier, er det du
som har teke initiativet til å stela klokka.
Er det ikkje slik?
— Nei, svara Lars med harme i røysta.
— Det er blank løgn. Visst har eg stole
klokka, men noko initiativ har eg korkje
sett eller høyrt om.

Etter festen.
Mora: — No, var kjærasten din full på
festen?
Dottera: — Ikkje så vidt eg kunne sjå.
Mora: — Og kor vidt kunne du sjå
då?

Lett å skjøna.
Om alle var som deg, Lars, hadde
det aldri funnest noko som heiter krig.
Korleis det då?
Nei, då hadde ikkje krutet vore
oppf unne.
FOSSEKALLEN
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Isforskerepå Østersjøen
med Isbryteren<Sisu»

Vi satte kurs mot noen skip som lå
isfast i Kvarken, ved kanten av pakkisen, og ventet på å bli ledet inn til
havner. Posisjonen deres var oppgitt.
«De liker ikke å vente,» sa kaptein
knop. Den har to propeller i baugen Heikki Leisfö, en barsk sjømann i
som minsker friksjonen ved å presse sekstiårene, med et smil.
en stadig strøm av vann inn mellom
De tre dagene vi var ombord på
skroget og isen, og to akterut som be- Sisu, så vi ikke en gang blått hav —
sørger fremdriften. Ved hjelp av alle bare is og atter is. Det finske sjøfartsdisse propellene kan skipet snu nesten direktoratet, som eier og driver isbrypå en femøring. Noen kjempemessige tere, har utarbeidet metoder for ispumper, store nok til å fylle et olym- bryting som alle andre land på hele
pisk svømmebassng på to minutter, Nordkalotten kan lære av.
skifter 400 tonn vann frem og tilbake
Vi som fikk være med på Sisu —
mellom styrbord og babord tanker, dansker, svensker, nordmenn og finslik at båten for hver 45 sekunder la ner — fikk en opplevelse som vi aldri
seg over omtrent 10° hver vei. Det kommer til å glemme og som vi er
hadde også et spesielt nytt boblean- meget takknemlige for.
legg til bruk i sin kamp mot isen.
26. mars 1976. Edvigs V. Kanavin

International Glaciological Society,
Nordisk seksjon, holdt sitt fjerde årsmøte 5.-7. mars, og denne gang i
Finland, ved Finskebukta, nærmere
bestemt i Tvårminne zoologiske station. Etter møtet var det arrangert
ekskursjon for noen av deltakerne. Vi
reiste den 7. mars med nattoget til
Oulu, en liten by ved Nø-spissen av
den Botniske bukt, og etter et kort besøk i Oulu Universitet, kom vi ombord på den største og nyeste isbryter
«Sisu», satt i drift 28. jan. 1976.
Så stor isbryter har vi aldri sett.
Lengde 104,6 m, bredde 23,8 m og
på 22 000 tonn. Den har et skrog av
50 mm tykke stålplater som tåler
trykk på vel 1 mill, kilo pr. kvadratmeter, og 5 dieselmotorer som utvikler hele 22 000 hestekrefter (16,2
MW). (Et vanlig lasteskip ville være
godt tjent med bare 2500 hestekrefter). Maskinmesteren opplyste at Sisu
bruker omtrent 400 tonn olje i timen
(1,5-1,8 gr. olje pr. 1 HP i timen).
Skipet ble bygd hos Oy Wärtsilå AB,
verdens fremste skipsbyggeri for isbrytere, og det ble forsynt med det
mest moderne elektriske navigasjonsutstyr som i dag kan skaffes. Mest
imponerende var de komfortable
kvarterer for mannskapet på 54, hvorav 16 offiserer. I alt var det 10 dekk
med elevatorforbindelse. Her fantes
badebasseng, badstue, gymnastikksal,
muligheter for undervisning med bibliotek og alle mulige hjelpemidler,
fjernsyn og mye mer. For å unngå Isbryter Sisu, for tiden det største og kraftigste skip av sitt slag i verden.
forurensning var isbryteren utrustet
med et biologisk renseanlegg for kloakkavfall samt en separator for nedbryting av oljesøl. Flere Finlandskjente kunstnere hadde gjort sitt beste
for å utsmykke salonger og matsaler.
Sisu, med ni andre mindre isbrytere, er av livsviktig betydning for
Finland. Uten slike ville landet bli
liggende innefrosset om vinteren ofte
helt fra desember til mai, og utenrikshandelen ville bli vesentlig redusert, fortalte professor Erkki Palosuo.
Isbryterne har sin store del av æren
for at Finland, tross sin beskjedne
størrelse, er nummer åtte på listen
over verdens eksportnasjoner. De tilbakelegger hver vinter over 200 000
kilometer for å holde sjøveiene åpne
for opptil 4000 handelsfartøyer. Natt
og dag er de på farten, aksler seg
frem gjennom isbakser i all slags vær.
Sisu banet oss frem gjennom isen
med en jevn fart på omtrent 15-20
Sisu i ferd med å taue et russisk skip i ballast inn til Oulu.
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Litt om naturvernog Norges Naturvernforbund
Av generalsekretær Magne Midttun
Vår første lov om naturfredning menneskenes virksomhet, helse og
kom i 1910 som resultat av enkelte trivsel.»
naturforskeres arbeid for å sikre visse
Ut fra denne formålspragraf forstår
plante- og dyrearter og geologiske vi at naturvern er miljøvern, — et ord
sjeldenheter som stod i fare for å bli som har vist seg å ha stor gjennomutryddet eller ødelagt.
slagskraft, kanskje fordi man lettere
De samme personer tok samtidig forbinder miljøvernet med noe som
initiativet til å skape en opinion for har med mennesket å gjøre.
frednigsarbeidet. Fra 1914 ble det stifI sitt arbeid for at naturvernet skal
tet en rekke naturfredningsforeninger slå igjennom som samfunnssak, er det
som ble sammensluttet i Landsfor- særlig på to områder Norges Natureningen for naturfredning i Norge. vernforbund er aktivt:
Det arbeid som ble satt i gang, for- — ved opplysningsvirksomhet for å
tjener stor anerkjennelse. Tidlig kom
skape en opinion for naturvernNorge med i internasjonalt samarbeid,
tanken, og
og her i landet ble det i årene fram til
overfor myndighetene å reise eller
2. verdenskrig fredet i alt ca. 100
uttale seg i saker som gjelder dismindre områder og 400 enkeltobjekponering av natur og naturressurter av botanisk, zoologisk og mineser.
ralogisk interesse.
Utgangspunktet for aktivitetene er
Arbeidet for etablering av større visse grunnleggende filosofiske trekk.
verneområder ble også iverksatt, —
Noen få skal nevnes her:
således var det alt i 1917 sterke krefMennesket er et biologisk vesen
ter i sving for å få fredet Gjende mot
som er avhengig av natur og naregulering.
turressurser og at naturen fungerer
Utover i 1930-årene hevet seg statilfredsstillende. Derfor må bl. a.
dig sterkere røster for en utvidelse av
artsrikdommen (mangfoldet) oppnaturfredningsbegrepet. Spørsmålet
rettholdes.
dreide seg ikke lenger om bare å frede — Inngrep i naturen har bivirkninarter og individer av sjeldenheter,
ger, såvel øyeblikkelige som over
men å sikre deres miljø ved å frede
tid. Ofte slår disse tilbake på menstørre biotoper. Dessuten spores en
nesket selv.
voksende frykt for at teknikk og induMennesket har behov for naturstrialisering tilfører naturen så store
opplevelse.
skader at dette kan komme til å slå
Dette er ikke nye erkjennelser, ja,
tilbake på mennesket selv. Begrepet i historisk perspektiv er det vel først
naturfredning erstattes av det omfat- ved fremvekst av industrisamfunn og
tende begrep naturvern.
pengehusholdning i det 19. hundreåret
Naturfredningsforeningen
skiftet at store menneskegrupper tar til å
navn — først til Landsforbundet for «glemme» at de er en del av naturen.
naturvern i Norge, senere (1962) til Den teknologiske utvikling har siden
Norges Naturvernforbund. Da begyn- akselerert så sterkt at mennesket i dag
ner en ny epoke for den organisasjon driver en regelrett rovdrift på sitt eksom etter hvert har markert seg som sistensgrunnlag. I høyt oppdrevet temeksponent for et moderne og realistisk po foretar vi i dag irreversible inngrep
naturvernsyn.
i naturen, som ikke minst binder våre
Hva forstår vi egentlig med et mo- etterkommere til å godta vårt handderne naturvern? Dette kommer klart lingsmønster. I løpet av et kort sekel
til uttrykk i vår naturvernlov:
brenner vi opp jordens beholdninger
«Naturen er en nasjonalverdi som av olje, en ressurs det tok årmillioner
må vernes.
med solenergi å bygge opp. Kvaliteten
Naturvern er å disponere naturres- av luft, vann og jordsmonn reduseres
sursene ut fra hensynet til den nære drastisk av våre forurensninger. Tusamhørighet mellom mennesket og senvis av syntetiske stoffer spres i nanaturen, og til at naturens kvalitet turen, — mange av dem finner vi
skal bevares for fremtiden.
igjen i næringskjedene med uante
Enhver skal vise hensyn og varsom- følger. Vi utrydder ulven, bjørnen,
het i sin omgang med naturen. Inn- hvalen,
for å nevne noen av de
grep i naturen bør bare foretas ut fra hundrevis av arter som i dag er truet.
en langsiktig og allsidig ressursdispo- Tar vi plantearter med, kommer tallet
nering som tar hensyn til at naturen i opp i flere tusen. Kort sagt, — vår
fremtiden bevares som grunnlag for holdning til våre omgivelser er kort-

Red. har bedt Midttun

skriVe dette.

synt og arrogant. Å bryte denne holdningen og å vekke til live en «biologisk samvittighet» hos dagens mennesker, er det moderne naturverns dypere mening.
En klok disponering av natur- og
naturressurser kan bare oppnås gjennom større kunnskaper om naturen.
Ved siden av ren opplysningslvirksomhet er det derfor en klar oppgave for
Norges Naturvernforbund å Stimulere
til biologisk forskning, — særlig økologi, den vitenskapen som steller med
«samspillet i naturen». Det er her
nøklene til en fornuftig naturhusholdning ligger gjemt.
Men like viktig er det at vkr økende
biologiske viten blir tatt i bruk. Derfor har forbundet i stadig sterkere
grad rettet søkelyset mot besIlutningsprosessen i samfunnet. Innenfor rammen av demokratiske spillet.egler og
rettslig status, har forbundet tatt i
bruk de fleste virkemidler, fra enkle
debattinnlegg i vår presse til politianmeldelser for overtredelse v fredningsbestemmelser.
I denne sammenheng kan idet være
på sin plass å nevne at forbundet er
en partipolitisk nøytral organisasjon,
men fordi de aller fleste spørsmål
er politiske i sin konsekvens, blir forbundet politisk engasjert. Da er organisasjonen «på parti med freintiden» i
bokstavelig forstand fordi den forsvarer langsiktige interesser (tterslektens) mot de kortsiktige.
Norges Naturvernforbund er en organisasjon som i dag teller mer enn
30 000 medlemmer og hvor alle kan
være medlem. Organisatoris er den
bygget opp som en sammenslntning av
lokalforeninger, vesentlig på fylkesplan. Disse velger utsendinger til representantskapet som er fOrbundets
høyeste organ og som velger landsstyret.
For å sikre en god saksbehandling,
har landsstyret etablert bred kontakt
med representanter for vitenSkapsgrener, yrkesgrupper og andre :)i.ganisasjoner. Dessuten er det etablert komiteer og ad-hoc utvalg til å arbeide
med visse konkrete saker.
Så lenge naturvernet hat bestått,
har kortsynte økonomiske Interessegrupper karakterisert naturvrnets tilhengere som livsfjerne romantikere.
Hva er mest romantisk? E forvaltning av våre naturressurser basert på
biologiske kunnskaper, eller er det en
(Forts s. 20.)
F0SSEKALI4N
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Kyrkjai Eidfjord
Eidfjord kyrkje er bygd ca. år 1290
til 1300 i den sokalla Eirik Prestehatar si tid. Fyrste gong ho er nemnd
er i eit testamente frå Sponheim i
Ulvik dagsett 24. august 1310. Testator har i testmentet tenkt på kyrkja i
Eidfjord med 1 mark brent sylv.
Segni seier at det er den maktstore
og rike kvinna dei kalla for «RikeRagna» som har late kyrkja byggja.
Det vert fortald at ho budde på
«Seljord» i Simadalen, men åtte elles
jordeigedomar fleire stader i bygda.
Ho bygde kyrkja som eit sonoffer
for dei missferder ho hadde gjort. Ei
av desse var at ho på ei byferd vart
skuld i at mannen hennar drukna.
Segni fortel at mannen var drikkfeldig av seg og av den grunn våga
ho ikkje å ha han med seg heilt inn
til byen.
Ho sette han då opp på eit skjer i
byleida og der skulle han då vera til
ho kom att. På heimferda fann ho
ikkje mannen sin att då eit uver hadde
sopa han på sjøen.
Ein stor likstein av marmor ca. 1,80
m høg låg frå fyrst av i golvet framanfor alteret og viste hennar siste kvilestad. Steinen vart i året 1838 teken
opp frå golvet og sett bort til veggen
i koret kor han stend i dag.
Steinen syner bilete av ein apostel
med fotsid kjole og med pilegrimstaven i høgre hand.
Framfor han kviler ei knelande
kvinne der ho i sine hender rekkjer
han modellen av ei kyrkje med tårn.
På steinen er m. a. rita inn desse
orda: Her kviler Ragna Asulfsdotter
er desse kirkju let gera — er hennar
årtid jolaftan.
I tårnet er to klokker. Den største
klokka er av gamal form. Den mindre
er noko nyare, og på denne finn ein
I herrens år
denne inskripsjonen:
1502. Eg heiter Maria.
Inngangsdøri er av eik og var frå
fyrst av laga i eit stykke. Seinare kom
det påbod om at døra skulle vera delt
og hengsla slik at ho gjekk ut. Grunnen til dette var at det ved eit høve
ein preikesundag kom til panikk i kyrkja og alle storma inngongen for å
koma fyrst ut.
Panikken oppsto ved at ein unggut
som hadde sessa seg oppe i troppa til
kyrkjelemma ramla ned og opp i ein
stor kjel med tjøra som stod under
trappa. Når guten kravla seg opp frå
langekaret er det vel truleg at folket
— om i eldre tider var mykje disponert for ovtru — meinte at ein viss
mann var komen inn i kyrkja.
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Frå fyrst av var det ikkje benkar i
kyrkja. Desse kom fyrst i åra kring
1685/90. Desse benkane er dei same
som vert nytta i dag.
Framfor kvar stol er det ei breid
treplate og på dei fleste av desse finn
vi innrita bumerke. Dette skriv seg
frå at kvar gard hadde sin faste plass
i kyrkja etter stand og rang. Dei neste
stolane er soleis etla til tenstefolk og
slike som ikkje åtte jord. Av den
grunn finn ein heller ikkje noko bumerke her.
I kyrkja elles er det mykje gamalt
som er teke vare på og som det kunne
vore verdt å nemna, men det ville
teke for stor plass å ta med her. Vi
vil berre seie at ei vitjing i dette gamle
gudshuset er stunda verd. Kyrkja
stend der som ho alltid har stade i

hundreår etter hundreår, omkransa av
gamle graver der ætteledd etter ætteledd er gøymde og gløymde. Berre ein
og annan stein stend att og vitnar
om at her er ein ven eller ein nære
slektning lagt til si siste kvile. Vi kan
finne t. d. stein over ein gamal krigsveteran frå 1700-året.
Steinen er reist av vener i Amerika.
Ein annan stein fortel at her kviler ein
god ven, Romslo heitte han, og kom
bort ved ei arbeidsulukke på vegen
millom Nedre og Øvre Eidfjord i
1890. Steinen er reist av arbeidskameratar. Den danske forfattaren Jensen
har og vore til kyrkje i Eidfjord og
har vandra ikring på den gamle kyrkjegarden mellom mosegrodde steinar
og tilfeldig plasserte graver.
Frå Anleggsposten.

Kraftutbygginga
gav livet tilbake
Av HÅVARD FOLKEDAL
Med kraftutbygginga kom sjølve live tilbake til Eidfjord. Anleggsarbeidet har skapt ny aktivitet og ny optimisme i ei bygd som elles ville vere
dømd til avfolking. Folk kan like
lite her som andre stader leve av ein
hektisk turistsesong på seks veker om
sommaren.
Mannen bak denne utvetydige fråsegna er John Sirnes, styrar for Eidfjord Samvirkelag og heradstyrerepre-

sentant i Ullensvang i Hardanger.
Han står som eksponent for eit vanleg
syn i Eidfjord: Utbygging eller avfolfor
king. Ein underskriftskampanje
nokre år sidan viste at 92 pst. av folket i denne delen av heradet ville ha
utbygging.
Kva framtid går så Eidfjord i møte.
Ullensvang for den saks skuld? Skal
det gå her som i så mange andre
norske fjord- og fjellbygder, som har

fått kjenne på kroppen at kraftutbygging ikkje berre løyser problem, men
kanskje i like stor mon skaper nye?
— Det kviler eit stort ansvar på oss
folkevalde som skal syte for at det blir
skapt aktivitet utover anleggstida. Om
også vi om 10-15 år er vonbrotne,
er det vi saman med rikspolitikarane
som må ta ansvaret for at vi ikkje utnytta stuasjonen under utbygginga
godt nok, seier Sirnes.
— Men det vi har gjort, trur vi også på lengre sikt skal få noko positivt ut av anleggsverksemda. Men heradet kan ikkje åleine få til nokon aktivitet, konstaterer ordføar Tomas
Sekse.
Ullensvang har ikkje gått inn i anleggstida som blåøygd optimist. På
kommunalt hald og elles var dei tidleg
klår over at skulle bygda hauste føremonar av aktiviteten på Hardangervidda, gjaldt det å handle fort. Ullensvang har derfor i motsetning til enkelte bygder som sit vonbrotne i dag,
alt på eit tidleg stadium lagt stor vekt
på å leggje grunnlaget for ny aktivitet
som kan overta når Eidfjord-anlegga
går mot slutten ein gong i 1980-åra.
Så fort som eit moderne kraftanlegg
skrid fram, vil lokalsamfunnet i alle
tilfelle ha vanskar med å utnytte føremonane. Difor gjeld det om så tidleg
som råd er å stå ferdig med plan for
kva ein meiner bør skje.
Tilrettings- og planleggingsarbidet
har vore viktig i Ullensvang.
Vi har lagt oss i selen for at anleggstida ikkje berre skal føre til auka
forbruk, men at vi også sparer kapital
til bruk etterpå, påpeikar ordføraren.
Dette vil i praksis ikkje seie det
same som at Ullensvang har satsa på
å spare pengar. Snarare tvert imot.
Men investeringane har gjeve tiltak
som skal gjere det lettare å klare overgangen til normale og betre tilstandar
i Eidfjord.
— Til saman har vi brukt mykje
pengar, og heradet har difor vore flittig på lånemarknaden. Det er nok så
at vi har satsa høgt om investeringane
berre skulle vere for ei kort anleggstid. Vi trur derimot at vi med dette er
med og skaper noko også for framtida, meiner Sirnes.
Industrihus

Noko av det første Ullensvang peika på då utbygginga kom på tale, var
at heradet måtte satse på etterperioden. I samråd med Statskraftverka,
som no er i full gang med utbygging
av det såkalla Eidfjord Nord-området,
vart verkstadhallane reiste som permanente industrihus. Heradet får dermed til rådvelde noko slikt som 3000

kvadratmeter pluss eit større administrasjonshus. Bustadene som Statskraftverka må byggje i Eidfjord, blir
av permanent karakter. Etter avtale
skal Ullensvang overta ein del av dei.
Heradet og Statskraftverka har saman
bygd ut eit større vatn- og kloakkanlegg i Eidfjord med større kapasitet
enn det som er nødvendig i dag. I
tillegg har også styresmaktene lagt
vinn på å leggje tilhøya til rette for at
folk som bur i bygda, skal trivast. Ny
skule, samfunnshus og sosiaIbygg har
også kome Eidfjord til gode. Også her
har Statskraftverka engasjert seg med
monaleg tilskot. I tillegg kjem også
andre tiltak.
Ullensvang har vidare gjort klårt at
tilhøya må leggjast til rette for levering av konsesjonskraft på rimelege
vilkår. Det må deessutan vere eit statleg ansvar at bygda får permanente
arbeidsplassar etter kvart som anlegget lakkar mot slutten. Nokon garanti
har ikkie statlege styresmakter vore
villig til å gie anna enn ei såkalla «velvillighetserklæring»— for å bruke departementet si formulering.
Ordføraren forstår at det byr på
vaskar å gie bindande fråsegner år
førevegen. Men legg likevel til at staten rår over midler til å stimulere utbygging av næringslivet.

korleis dei tradisjonelle næringane
kjem frå utbygginga.
No må det leggjast til at frukt- og
bærdyrkinga som står sterkt i Ullensvang, står noko betre rusta i tevlinga
enn Vestlandsjordbruket generelt,
meiner ordføraren, som også er heradsgartnar. Det er dessutan positivt
at bygda har såpass mange unge som
satsar på å byggje ut rasjonell produksjon av frukt og bær. Blir det berre
normalt gode år framover har Sekse
tru på at næringa skal kome vel frå
anIeggstida.
Livet tilbake

I Eidfjord er det stort sett udelt
glede over anlegget. John Sirtes som
kom til bygda for ti år sidan, møtte
eit samfunn i sterk stagnasjon. Folk
flytta, og dei som sat att, merka problema sterkare. Vona for dei fleste
var kraftutbygginga. Aksjoner fra naturverninteresser med sentrum i Oslo
og Bergen, vart heller ikkje nådig
mottekne. For Eidfjord ville utbygginga vere ein nødvendig føresetnad
for å overleve som samfunn, vart det
hevda frå lokalt hald.
Jordbruket som frå gamalt av har
vore hovudnæringa i bygda har i dei
seinare åra slite med store problem i
første rekkje fordi grunnlaget frå naturens hånd er magert. Da Momsen
Ikkje storindustri
I dag veit ikkje nokon kor mange kom, viste det seg at det var temmeleg
nve arbeidsplassar Eidfjord treng. mange bønder i bygda som kom unMen det er i alle høve sikkert at den der den nedre grense på 6000 kr. i
permanente svsselsettinga på kraft- omsetning for at dei trong registrere
verka blir for liten. Bygda treng ikkje seg. Dette seier noko om tilstandane,
storindustri. Det er snarare ønskje om påpeikar Sirnes.
Jordbruket reknar på å tene på uttiltak som stabiliserer folketalet i heradet. Målet er å ta vare på den na- bygginga fordi vegane innover i fjellet
turlege folkeauken. For Eidfjord vil vil opne høve til langt betre utnytting
det ha alt å seie at bygda blir tilført av beiteressursane der, men også nyindustri. Før anlegget kom hadde den- dyrking er aktuelt.
Ifølge Sirnes har sjølve livet kome
ne delen av Ullensvang mange pendlarar, noko som spegla av sysselset- tilbake til Eidfjord med anlegget. Skutingsproblem. Det er difor eit av måla len er no fulldelt, og bygda har eigen
å skape arbeidsplassar heime for den- ungdomsskule. Samfunnshuset til 4,2
ne gruppa. I dag har Ullensvang 5150 mill, kr. med symjebasseng og sosialinnbyggjarar. Før anlegget hadde Eid- avdeling står ferdig. Eit idrettsanlegg
som truleg blir eit av dei finaste i
fjord åleine om lag 1000 menneske.
Hardanger, er under opparbeiding.
Tilhøva er forsåvidt lagt til rette for
Press
Før anlegget tok til, var det otte i industri og ny busetjing. StatskraftUllensvang for at resten av nærings- verka har seinare reist noko slikt som
livet i heradet skulle bli den tapande 40-50 bustadhus, privatfolk 15-20.
part i tevlinga om arbeidskrafta. Til Dette har også stimulert til investeno har ikkje slike spådomar slege til. ringar innan handel og reiseliv.
Vi vonar og trur at anlegget IpåbortDei fleste frå bygda som arbeider på
anlegget er slike som tradisjonelt har imot eit par milliarder kroner også
drive i transport, bygge- og anleggs- blir inngangen til ei betre tid for Eidfaget. Til no er arbeidsstokken komen fjord. Eit stabilt samfunn e målet,
opp i nærare 600 mann. På topp blir seier John Sirnes.
den dobbelt så stor. Det er difor også
Frå Fædrelandsvennen.
for tidleg å dra endelege konklusjonar
FOS SEKALLEIN
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4drettsknall
og Vattenfall»
I serien av idrettsutvekslinger mellom
NVE og broderinstitusjonen
Vattenfall
ble den 6. avviklet i februar i Oslo. De
idrettslige aktiviteter foregikk på Idrettshøgskolen og oppsummert fikk de følgende utfall med oppmennenes egne ord:

Volleyball
Volleyballgruppens internasjonale gjennombrudd ble åpnet av vårt damelag
som stakk av med seier. Settresultatene
var: 12-15, 6-15, 15-5, 15-9, 12-15.
Etter denne lange og spennende kampen spilte våre herrelag A og B mot Vattenfalls flinke gutter, og kanskje som
ventet, ble det en dobbelt seier på svenskene. Resultatene i den offisielle kampen i denne klassen var: 15-4, 15-6,
15-6.
Stilling totalt ble utlignet da NVE's
mix.lag vant over Vattenfalls tilsvarende
lag.
Dommerne fra OBIK dømte upartisk
og helt korrekt og fortjente uten tvil
innbydelsen som Æresgjester på festen.
Utvekslingen med Vattenfall har gitt
oss i volleygruppen god erfaring og kraftig inspirasjon. Alle våre 18 spillere som
deltok aktivt i arrangementet gjorde en
glimrende innsats.

Bordtennis
Bordtenniskampen
mellom NVE og
Vattenfall ble et jevnt og spennende oppgjør. Da svenskene ikke stilte med sine
toppspillere, lyktes det NVE's første lag,
herrer, å vinne sin kamp med 7-3, og
Tom Junge var den som scoret flest
poeng for hjemmelaget. Kampen mellom
andre-lagene dominertes helt av Vattenfall og de vant 8-1.
Damekampen var meget jevn. Takket
være Bjørg Fornes' tre singelseire ledet
NVE med 6-3 før den avsluttende dobbel kampen .
Totalt ledet da Vattenfall med 15-14,
og sjansen fantes for NVE å spille uavgjort mot Vattenfall. Men i en jevn og

Volleyballspillerne

i aksjon. Vattenfall mot høyre.

spennende damedobbel lyktes de svenske
jentene å vinne og avgjøre kampen til
Vattenfalls fordel 16-14.
Det var iallfall artig at NVE kunne by
Vattenfall så god motstand, og vi får
trøste oss med at vi vant to av de tre
delkampene.
Etterpå spiltes en del turneringer, og
de som vant var Bjørg Fornes, NVE, i
damesingel, 011e Eklund, Vattenfall, i
herresingel, og Eklund/Carlberg, Vattenfall, i herredobbel.

Skilandskampen

Seier til våre volleyballdamer.
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Skirennet mellom NVE og Vattenfall
blei heilnorsk.
Vær og føre viste seg
ikkje frå si beste side, det var sterkt snøvær og nullføre. Smøringsproblem
var
det eigenleg ikkje, men å «treffe» var det
ikkje alle som klarte. Løypa var ei sløyfe
på ca. 3,5 km som vart gått 3 ganger.
Totalt stilte 30 stykker til start, 6 svenskar og 24 nordmenn, og det vart konkurrert i to klasser, over og under 40. år.
Resultatene lagmessig blei:
Under 40 år: Nr. 1 NVE (K. Stabell,
E. Torsethaugen) 82.72. Nr. 2 VIF (0.
Ekman, K. Forsmark) 98.07.
Over 40 år: Nr. 1 NVE (P. Røiri, E.
Kielland, J. Andersen, N. Horn) 190.03.
Nr. 2 VIF (K. Sjöström, Å. Olvegård,
B. Hansson, B. Lengquist) 206.66.
Av den individuelle resultatlista tar vi
med følgende:
Herrer:
Knut Stabell, NVE
39.62
Kolbjørn Fløystad, NVE
41.55
Per Røiri, NVE
42.17

Eivind Torsethaugen,
Håvard Helle, NVE
Damer:
Svanhild Røiri, NVE
Ellen Lundquist, NVE

NVE

43.10
43.30
42.87
56.65

Skyting
Skytekonkurransen
ble avholdt i skyttergruppas nyoppussede lokaler i kjelleren og på Elkems bane som var lånt
for anledningen. Siden svenskene normalt bare konkurrerer med luftgevær og
vi bare med miniatyrgevær, ble løsningen
at vi i landskampen konkurrerte i begge
typene.
Svenskene stilte med 10 skyttere, deriblant 2 damer, og vi hadde 11 inkludert
2 damer. På laget vårt hadde vi med en
gjest fra Eidfjordverkene.
Svenskene vant naturlig nok luftgevær
med 1984 poeng mot våre 1861. Men i
miniatyr tok vi seieren og vant med 2150
mot 2125 poeng. Sammenlagt vant VIF
med 4109 mot 4011 poeng.
Mellom slagene ble det servert suppe,
kaffe og rundstykker.
Litt forsinkelse
p.g.a. to skytebaner fikk vi, men arrangementet ble allikevel greit avviklet.

Avsluttende konkurranse
Bedriftsidrettslaget
inviterte etter de
idrettslige strabaser til festlig samvær i
vår kantine-sal. Og kort sagt, det ble en
meget vellykket avslutning på Vattenfalls
besøk. Generaldirektør
Larsen med frue
gledet oss ved å være til stede, og Larsen
hadde bl. a. oppgaven å takke for maten

Østlandsverkenesskirenn:
Slik begynte det . . .
Ideen til at Østlandsverkenes skirenn
kom i stand har sin bakgrunn fra Mår
Kraftverk.
Under sluttfasen for dette gigantiske
kraftverk som startet opp sine turbiner i
november 1948, fikk en etter hvert en
mannskapsstyrke på 25 mann. Etter som
forholdene stabiliserte seg og Mår Idubb
ble en virkelighet, kunne en gå i gang
med forskjellige aktiviteter. En ble fort
klar over at velferd og trivsel måtte til.
I klubbens regi ble det valgt en velferdskomite. Innenfor denne komite var
det enkelte av oss som brant for at noe
måtte gjøres. Vi satte i gang med forskjellige arrangementer
så vel for barn
som for voksne. Vi begynte i det små
med en liten skøytebane hvor hele familier var sammen og moret seg. Her ble
det arrangert skøyte- og sparkstøttingsløp. Noe senere kom ideen om å lage til
skirenn med innbydelse til de øvrige stasjoner i Østlandsområdet.
Etter at Mår hadde avviklet tre skirenn, med sitt første på Daletoppen i
1949 i ca. 900 meters høyde, fortsatte en
med sitt andre skirenn i Hjerdalen, og
siste skirenn ble avviklet nede ved Mår
Kraftverks eget område.
Premier og pokaler var heller ikke
småting den gang, og de som gikk av
med kaka var Nore Kraftverk. De tok
det meste og ikke minst pokal til odel og
eie.
Oppslutningen var stor i denne startfasen og etter siste renn ble ballen sparket over til Nore Kraftverk som da sammenkalte til et skiting hvor statutter ble
satt opp. Nore Kraftverk ble så den første stasjon for Østlandsverkenes skirenn.

Senere har dette gått slag i slag gjennom
25 år. Ideen med dette var også noe mer,
nemlig å komme sammen og treffe kamerater til hygge og fest.
En tror at ideen som Mår klubb bar
opptakten til har skapt en god atmosfære
rundt om på stasjonene. Ikke minst den
etterfølgende fest, hvor dansen gikk lystig, har gjort sitt, og ikke å forglemme
praten om det som hendte der og der
har nok mangen en gang vært et godt
samtaleemne når de satte kursen hjem til
sine stasjoner.
Når en ser tilbake på de 25 år, har
mye forandret seg rundt på stasjonene.
Jeg sikter da til velfredslokaler som er
kommet etter hvert, innkvarteringsforholdene har vel også blitt noe bedre.
Likevel står det uløste problemer igjen,
men disse vil sikkert også løse seg i
fremtiden.
Vi er driftsavdelingen takk skyldig for
at disse skirennene, stasjonene imellom,
ikke har mistet sin glans, at tradisjonen
holdes ved like og at interessen er på
topp, noe vi også håper på når vi nå for
25. gang møtes til dyst.

der han priste vår dristige meny, sildebord.
Etter vandrepremie-overrekkelser
startet dansen etter rytmene fra Society.
Mye god trim ble utfoldet til langt ut i

de små timer, og den avsluttende konkurranse (best festhumør) må vi vel si
endte uavgjort. Takk til festkomiteen for
en hyggelig kveld.

Festen: østlandsverkenes 25-jubileumsrenn ble avviklet i Smestads regi
Etter et meget vellykket renn som
hadde samlet ca. 65 startende til A og B
renn i Sørkedalen, samlet 90 festdeltakere seg i NVE's kantine til jubileumsfest.
Før festmiddagen ble det servert en
cocktail i vestibylen. Under denne cock-

A. Landsnes.

Bjørg Fornes i kampens hete.

Fra jubileet.
tailsamlingen ble 3 veteraner hedret med
gull, sølv og bronse for å ha deltatt 25,
20, 15 ganger. Den som toppet med 25
var Finn Tønsberg, Smestad. Som nummer 2 kom Kåre Akselsen, Haukelid
kraftst., og som en god nummer 3 Hans
Groven, Nore Kraftst. Etter denne
men høytidelige seremoni innfant så festdeltakerne seg til middagsbordet som var
festlig pyntet for anledningen. Menyen
besto av 3 retter, nemlig suppe, oksekjøtt, iskake m/ vin til maten.
Som seg hør og bør ble det holdt en
del hilsningstaler fra de andre stasjoner,
og fra driftsavdelingen
hilste Haugli
Nielsen og roste arrangørene for markeringen av dette jubileet. Han viste til den
gode oppslutning disse skirennene hadde
fått gjennom årene, og vi i Driftsavdelingen er stolte av å kunne være med på
et slikt samarbeide, sa Haugli Nielsen
til slutt.
Den som takket for maten var den
alltid trofaste deltaker i renn som i fest,
nemlig velferdssjef Harald Graatrud.
I anldening festen ble det laget en spesiell bar som høytidelig ble åpnet av H.
Bruvik, Driftsavd. Denne baren var noe
spesiell, men ikke så fjern fra det en
driver med daglig, nemlig det at barbenene besto av 3 faser i blått, hvitt,
rødt, og ut fra denne baren strømmet det
pulserende lys opp mot andre siden av
kantinen som skulle markere kraften som
strømmet ut på nettet. Hensikten med
denne baren er vel også den at noe skal
eulsere i glassene, sa Bruvik til slutt da
han klippet over båndet, og dermed lyste
de 3 fasene opp for å markere at nå er
baren åpnet.
Festen fortsatte med dans til musikk
av Kjell Fogelstrøms orkester.
Senere på kvelden ble det servert kaffe
og bløtkake med konjakk og likør, og
alle som en moret seg ut i de små nattetimer til kl. 03.00. Et verdig jubileum.
P.S. Festens eldste deltaker skigeneralen
Gjåbekk, 82 år, tidligere Smestadtrafo.

Ivar H. Sørensen.
FOSSEKALLEN
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NVE-rennet
1976
Hovedkontorets
skirenn vart i år arrangert den 10. mars på Frognerseteren
under gode forhold. Det var ganske bra
oppslutning og i underkant av 200 NVE'ere koste seg i det fine været.
Trimklassen besto i år av ca. 100 kvinner og menn, og det var mange som
nytta dagen til å gå seg ein retteleg lang
tur innover i Nordmarka. Det er nesten
synd ikkje fleire nyttar eit slikt høve til
å få seg ei lita avkobling frå «kontormaset», men det er jo dei sjølve som
tapar mest på det.
Så over til racerklassane og kampen
marny mot mann og mot klokka. Løypa
var i år ei sløyfe på ca. 5 km som vart
gått to ganger for menn og 1 gang for
damene.
I dameklassane var det Ellen Lundquist som trakk det lengste strået med å
beseire Marit Fossdal med 10 sekunder.
Ellers var det mykje dårleg oppslutning
frå damesida, så der må visst noko gjerast. Når berre 3 stiller opp, er jo det
beklageleg.
I herreklassane
er det mykje større
breidde, men også her er det plass til
fleire.
Resultatlista viser det meste, men eg
vil spesielt framheve resultatene i dei to
eldste klassane.
Her har NVE ein gjeng «eldre karer»
som det verkeleg står respekt av.
Nevnast bør også vår tidtagergjeng
med Bjørke og Indreeide i spissen, og

karane frå Smestad som er behjelpeleg
med å varme drikke etc. Dei er ikkje
vanskelege å beda. Arets skirenn vart avslutta på tradisjonell måte med skifest i
kantina. I år var det gammaldansgruppa
som stod for arrangementet og Haugen
og Tjugen skal ha all ære av arrangementet.
Resultata

vart:

Kl. I
Ellen Lundquist
Marit Fossdal
Kl. II
1. Randi Pytte Asvall
Kl. III
Knut Stabell
Harald Kruge
Einar Beheim

20.32
20.49
23.85
29.72
31.01

31.65

Kl. IV
Ulf Riise
Svein Brunmark
Leiv Ruud

34.51
36.12
36.43

Kl. V
Per Røiri
Olav Stokkebø
Oddvar Andreassen

32.19
33.24
34.62

Kl. VI
Nils Horn
Johan Andersen
Sven Foyn

35.78
35.87
39.79

Vassdragsmonolitten1976
Det var i år 4 år sidan den forrige
vassdragsmonolitten
vart arrangert. Snøforholda i Frognerparken
har ikkje tillate slike arrangement dei siste år, men
i olympiaåret 76 var forholda bra.
Vassdragsmonolitten
er ein kontorstafett over 3 x 4 km, og den vart i år arrangert den 17. februar, og heile 20 lag
stilte til start. Av dei var det 2 mixede
lag og eit lag som besto av «11/2 mann».
Været var litt grått og trist, og føret var

Resultatliste fra østlandsverkenes
skirenn den 6. mars 1976 - arrangør
Smestad
A-klasser
Klasse under 35 år
K. Solvang, Mår
A. Larsen, Linjeomr. 2
H. Folserås, Linjeomr. 2

26.11
30.42
30.48

Klasse 35-42 år
B. Trulsen, Nore
Aa. Verpe, Tokke

28.37
37.14

Klasse 42-50 år
0. Vedhus, Nore
A. Røv, Tokke

31.04
31.37

Klasse over 50 år
0. Sætrang, Flesaker
N. Horn, Linjeomr. 2
K. Akselsen, Tokke

29.39
29.56
33.33
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ikkje det aller beste, men stemninga
rundt i parken var på topp. Løypa var
ei sløyfe på ca. 2 km som vart gått to
ganger.
Lagmessig gikk storfavoritt SKG sitt 2.
lag til topps ved herrene Svein Syversen,
Johan Andersen og Knut Stabell. På første etappa gjekk Harald Stædheim og
SEA eit godt løp og kunne veksle fyrst
med SBS på andre og ES på tredje. På
andre etappe gjekk så Svein Kroken sitt
lag EE heilt opp i teten og veksla ca. 15
sek. foran SKG
Johan Andersen.
Olav Stokkebø gjekk sitt lag SBP I opp
på tredje etter eit mykje godt løp, og
VHI ved Viken veksla som nr. 4. På siste
etappa gjekk så SKG II ved Knut Stabell
inn til ein sikker siger, mens R. Lessner
holdt unna for resten og sikra EE sølvplassen. Om tredjeplassen vart det hard
kniving, men Einar Beheim på VF-laget
trakk det lengste strået mot VH's Harald
Kruge.
Nevnes bør også Per Spærens innsats.
Han gjekk 21/2 etappe og etappetidene
var 20.64, 20.73 og 10.46.
Resultata blei:
Nr. 1 SKG II Syversen, Andersen, Stabell 56.68. Nr. 2 EE Fosser, Kroken,
Lessner 59.31. Nr. 3 VF Bogen, Solheim, Beheim 59.80.
Dei beste etappetidene blei:
1. Knut Stabell
2. Eivind Torsethaugen
3. Einar Beheim

16.93
17.16
18.20

Monumentet
til arbeiderne
ved Tokkeanleggene
Tokke kommune, Vinje kommune
og NVE Statskraftverkene har gått
sammen om reising av minnetavle
over dem som er forulykket under arbeid ved Tokke-anleggene - 1956 til
1972.
Tiltakssjef Stigen i Tokke kommune
ble anmodet om å ta opp denne saken
høsten 1974.
Ved siden av tiltakssjefen ble det
valgt en nemnd til et arbeidsutvalg,
som skulle ta seg av arbeidet med å
reise en minnetavle over dem som
mistet livet under arbeidet.
Nemnda består av 2 representanter
fra Tokke kommune, 2 fra Vinje
kommune og fra NVE 1 representant.
Billedhogger Knut Skinnarland,
Rauland, ble foreslått som konsulent,
og skulle legge frem forslag til monument.
Skinnarland er nå ferdig med sitt
utkast, og bronseplaten er snart ferdig
til stØping.
Nemnda har vært på befaring for å
finne en god plass for monumentet,
og det ble enighet om at det måtte
plasseres under fjellveggen innenfor
parkeringsplassen til Tokke-verkene
på Dalen.
Denne plassen har vi tenkt å få ryddet og gjort så godt i stand som
mulig.
Om sommeren er det stor trafikk
av innen- og utenlandske biler og busser som må bruke denne parkeringsplassen, folk som kommer for å se
den særpregede natur, og hvordan vi
utnytter vannkraften i kraftstasjonene
våre.
Tokke kraftstasjon er den som ble
bygget ut først, og den ble ferdig i
begynnelsen av 60-årene.
Hvis ikke noe uforutsett skjer, vil
monumentet settes på plass i sommer.
For nemnda
G. Hauge

Knudsen,

formann

Statens Vattenfallsverks konferansei Vålådalen31/1-2/2 1976
Statens Vattenfallsverk
i Sverige arrangerte i de nevnte dager en konferanse
på Olanderstiftelsen
i Vålådalen med i
alt 64 deltakere, hvorav 2 stykker var fra
NVE, nemlig Erik Fladvad og Harald
Graatrud.
Formålet med denne konferanse var
fra Vattenfalls side å stimulere til økt
oppslutning om det organiserte, forebyggende helsevern i Vattenfall. Programmet omfattet forelesninger av bedriftsleger, ernæringsfysiologer,
idrettsfysiologer, organisasjonsledere
og bedriftsidrettskonsulenter.
Det ble videre arrangert demonstrasjoner
i hensiktsmessig
sports- og fritidsutstyr.
For dem som ikke er kjent med Statens Vattenfallsverk
i Sverige og den
virksomhet de driver på fritidssektoren,
tillater en seg å gjøre oppmerksom på
at Vattenfall
har eget idrettsforbund
med 26 foreninger spredt omkring på
alle de steder Vattenfall har virksomhet
av betydning.
Selv for oss som i noen grad kjenner
Vattenfalls virksomhet var det imponerende å oppdage i hvilket omfang de støtter opp om fritidsvirksomheten,
dvs, bevilgninger til bedriftsidrettslagene,
til alle
grener av denne virksomhet samt når det
gjelder den organisasjonsmessige tilrettelegging av denne virksomheten innenfor
alle grener av bedriften.
Av bedriftslegene,
som foreleste på
konferansen, ble det spesielt understreket
den store betydning det har at ansatte i
alle aldre driver en planmessig mosjonsvirksomhet, da dette bl. a. medvirker til
at en er mindre utsatt for en del sykdommer enn den som ikke mosjonerer.
Og selv om en blir rammet av de samme
sykdommer vil en ha en langt større
sjanse til å overleve. Spesielt ble dette
understreket når det gjelder hjertekarsykdommer.
Arbeidstiden på denne konferansen var
veldig omfattende, og begynte hver morgen med en rask liten skitur kl. 07.00,
hvoretter frokost før en tok fatt på dagens program, som ble avbrutt av de
vanlige måltider, samt to pauser med 10
minutters gymnastikk. På kveldene ble
det dessuten arrangert paneldiskusjoner
om de ulike programposter på konferansen. Gruppearbeid var også innlagt under konferansen,
og det ble her gitt
oppgaver hvor den enkelte gruppe skulle
uttale seg om hva man mener er viktig
når det gjelder ernæringsfysiologi,
bedrifts- og mosjonsvirksomhet
samt forebyggende helsevern i sin alminnelighet.
En ettermiddag ble det dessuten arrangert en tur oppe i fjellet hvor en gruppevis ble instruert i fjellsikringstiltak, samt
i opprettelse av nødbivuakk i snøhuler.
For oss fra NVE var hele konferansen
en stor opplevelse, bl. a. ble vi mektig
imponert over den betydning Vattenfalls
toppledelse tillegger denne virksomheten.
Som et eksempel på dette kan en for
øvrig bare vise til at Vattenfalls generaldirektør, Jonas Nordby, deltok i konferansen hele tiden, og for øvrig selv ga
uttrykk for at den som driver aktiv mosjonsvirksomhet
også i arbeidet ville
kunne gjøre en bedre innsats. Vi vet jo
alle, også vi fra NVE, at det er nyttig å
drive mosjon. Vi vet jo alle at en mister
ikke noe av sin energi ved aktiv mosjonering, men skaffer seg ytterligere res-

surser. Det som imidleretid er en kjennsgjerning, og som synes så sterkt understreket gjennom Vattenfalls opplegg, det
er betydningen av å få organisert virksomheten på dette felt, slik at en stadig
får utvidet bredden blant de ansatte.
For oss i NVE er det særlig behovet
for en fast organisasjon til å drive dette
arbeid som må være vårt første mål. Vi
er jo arbeidstakere
på ulike alderstrinn og innenfor en hel rekke yrker, og
det er ikke like naturlig for alle å drive
mosjon, dvs, tilstrekkelig fysisk aktivitet
på egen hånd. Det synes derfor å være
viktig at man snarest mulig får utbygget
vår bedriftsidrettsorganisasjon,
slik at vi
kan få et samarbeidsmønster som er hensiktsmessig og nyttig.
Bedriftsidrettslaget
og Velferdskontoret vil som et første skritt i retning av
å styrke vår organisasjon forsøke å arrangere en felleskonferanse
med representanter for anlegg, verk og den sentrale administrasjon for å få lagt opp et
program som kan passe for NVE's virksomhet. En håper at gjennom et slikt til-

tak vil det være mulig å samle opp en
hel rekke av de ildsjeler som vi sikkert
har rundt i de ulike grener av virksomheten for igjen å få aktivisert et større
flertall for et hensiktsmessig og forebyggende helsevern i etaten vår.
Det er mange som mener at vi i løpet
av de nærmeste år vil bli nødt til på
samfunnsbasis å organisere tiltak for utnyttelse av fritidsvirksomhten.
Det har
bl. a. blitt pekt på at med stadig redusert
arbeidstid vil fritiden måtte fylles med
programmert
virksomhet, bl. a. spesielt
med henblikk på ivaretakelse av ungdommen. Det er imidlertid også på det
rene at selv folk i de høyere aldersgrupper vil få et mye rikere liv om de tilrettelegger en fornuftig fritidsvirksomhet. Målet er ikke å legge år til vårt liv,
men et aktivt liv i våre år.
En tillater seg til slutt i dette korte
referat å rette en henstilling til NVE's
ledelse om å gi økonomisk støtte til arbeidet med tilrettelegging av en fast organisert fritidsvirksomhet i etaten.

Harald Graatrud

Straumen vart borte
Det er all grunn til ikkje berre å undrast, men endå meir å harmast, når me
opplever at bygdene i Indre Sogn vert
liggjande i myrker berre fordi eine linesambandet over Sognefjorden sviktar.
Her står veldige kraftmengder til rådvelde, og ei stor samkøyringsline knyter
bygdene saman. So syner det seg at
samkøyringslina ikkje kan tena bygdene.
Der vantar transformatorutstyr
so straumen kan koma til nytte for ålmenn
kraftforsyning når det trengst.
Men det har då vore tanken med samkøyrnigslinene at dei skulle tryggja kraftforsyningi, få fram reservar der dette
trengst, føra overskot dit dette kan nyttast! I staden ser det ut til at dei ansvarlege i Oslo har bygt ut samkøyring
berre med tanke på storindustrien
på
Austlandet.

Indre Sogn leverar store kraftmengder
til Årdal, Østfold, Oslo, ja har overskot
til Sverike og jamvel Finland. Men dei
bygdene som fyrst og fremst skulle gjera
seg nytte av krafti, som alt før krigen
bygde ut Årøyverket, dei vert sitjande i
myrker og kulde straks Sognekraftlina
over Sognefjorden fell ut.
Sanneleg, den nye vassdragsgeneraldirektøren får noko å hengja fingrane
når det er gjort så dårleg arbeid på eit
omkverve der teknokratane har hatt tolleg frie hender. Det er all grunn for dei
folkevalde til å vakna og saumfara både
det som er gjort og det som straks må
gjerast — og syta for at det viktigaste
vert gjort fyrst.
Svikten i Indre Sogn er ei skam for
elektrisitetsstellet.
Gula Tidend.
FOSSEKALLEN
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inngår
av Stormdalen
Oppdemning
som et ledd i planene for utbygging
Men den
av Svartis-Saltfjellområdet.
som har bestemt plasseringen av denne hytta har nok ikke tenkt seg at
naturen kunne gjøre det så enkelt . . .
For oss innfødte er ikke dette noe
nytt. Vi har sett at snøskred ved østre
Tverrelv har tettet elveløpet og laget
større dam enn den som
betydelig
disse bildene viser.
Det var på en tur til Stormdalen
21. februar d. å. jeg tok disse bildene.
Og så tenkte jeg at kanskje Fossekallen kunne ha interesse av dem? —
Hytta ble oppført siste høst og tilhører NVE.

NaturenkomNVEi forkjøpet

Med hilsen
Arne

Eilertsen

Ulikt syn på NVE's organisasjon
Forening
Norske Elektrisitetsverkers
og Vern og Velferd vil i dagene 17.-19.
mars 1976 arrangere et verneseminar i
Trondheim, som følger opp de vernekursene som er arrangert av Vern og
Velferd/NEVF i 1975 og -76.
Seminaret er beregnet på vernetjenestens folk — dvs, medlemmer av verneutvalg, verneledere, verneombud, og dessuten elverkssjefer, driftsledere og driftspersonell.
Seminaret er kommet i stand etter initiativ fra NEVF's utvalg for vernearbeid,
hvor det sitter representanter for vernetjenesten ved elverkene, samt representanter fra eldirektoratet, NEVF og Vern
og Velferd.
Utvalget har også utarbeidet programmet for seminaret, hvorav spesielt kan
nevnes et foredrag av konsulent Håkon
Cordt-Hansen, Kommunal- og arbeidsdepartementet, om «Det juridiske ansvar
— i arbeidervernlov og arbeidsmiljølov».
Dette refererer seg direkte til Ot.prp. nr.
3 «Om lov om arbeidervern og arbeidsmiljø», en lov som i stor utstrekning vil
komme til å gripe inn i den daglige virksomhet ved elverkene. Det vil derfor
være av uvurderlig betydning at ansvarlig elverkspersonell får belyst og drøftet
hvordan loven vil virke i praksis, under
de spesielle forhold som rår ved et elverk.
I tillegg kan nevnes et annet punkt i
programmet, som tar for seg et problem
en er meget opptatt av på elverkshold,
nemlig personsikkerheten ved lysbuekortslutning i elektriske anlegg. Siviling. Asle
ForskSchei, Elektrisitetsforsyningens
ningsinstitutt, vil forelese om dette emnet, og som et naturlig supplement vil
Asrun Øvsthus Hansen
laboratoriesjef
fra Norsk Tekstilinstitutt i Bergen, følge
opp med en orientering om «Brannsikre
arbeidsklær — finnes det?»
Kursledelsen håper at oppslutningen
om seminaret vil bli like stor som tidligere, da seminaret tar opp brennaktuelle temaer og søker belyst problemer
som daglig drøftes innen elforsyningen.
Elforsyningens
Informasjonstjeneste
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I brev av 20. oktober 1975 er Landsorganisasjonen i Norge bedt om å uttale
seg om ovennevnte uttalelse fra Hovedstyret i NVE. Tidligere i år uttalte LO
organiseg om «Elektrisitetsforsyningens
sasjon i Norge». I denne forbindelse
vises til vårt brev til departementet av
13. oktober d. å. om saken. Av vår uttalelse framgår vårt prinsipielle syn både
på kortere og lengre sikt.
Den innstillingen som nå foreligger
må etter
om NVE's organisasjonsform,
vår oppfatning sees i sammenheng med
våre synspunkter på elektrisitetsforsyningens organisasjon. I vår uttalelse av 3.
oktober 1975, ble det framhevet som en
langsiktig målsetting at all kraftproduksjon må samles i et landsomfattende andelslag. Kontrollen med dette må underlegges offentlige organ. Det samme må
gjelde overføringsanlegg og distribusjon.
er denne målsetFor produksjonssiden
tingen omfattet av det såkalte A/S NorMed utgangspunkt
geskraft-alternativet.
i det som etter vår mening må være den
framtidige målsetting for elektrisitetsforgis følgende
organisasjon,
syningens
merknader til Hovedstyrets uttalelse om
NVE's organisasjon.
I hovedsak slutter LO seg til Hovedstyrets innstilling om at den nåværbeholdes, men
ende organisasjonsform
med de tilpasninger og endringer som
og nødvendige,
ansees hensiktsmessige
best
skal være
for at organisasjonen
mulig i stand til å fylle sin oppgave. Vår
vesentligste begrunnelse for dette, er at
en utskillelse av «forretningsvirksomheten» kan medføre en langsommere utvikling mot vår endelige målsetting for
organisasjon —
elektrisitetsforsyningens
det
muligens bidra til å umuliggjøre
mønster for denne som etter vårt syn må
være det framtidige på lengre sikt.
Dette betyr ikke at vi ikke ser de fordeler som en utskillelse ville kunne medføre. I første rekke er LO opptatt av behovet for en friere personalforvaltning.
Imidlertid går en ut fra at dette kan oppnås ved nødvendig delegering av myndighet.
Det er i uttalelsen forutsatt at ar-

i
skal være representert
beidstakerne
Hovedstyret i henhold til de retningslinjer som vil foreligge om slik representasjon. Det er vår forutsetning at grunnfra de ansatte
laget for representasjon
uavkortet må følge resultatet av behandlingen av Holler-utvalgets innstilling, slik
i Horepresentanter
at arbeidstakernes
vedstyret skal ha de samme rettigheter
og plikter som de øvrige medlemmer.
Spørsmålet om tilsettingsråd har
tidligere vært drøftet. Hittil har man
vært av den mening at den praktiserte
i Hoordning med personalrepresentant
vedstyret har fungert tilfredsstillende.
Det framgår av innstillingen at man som
et ledd i effektiviseringen av Hovedstyrets funksjoner, vil foreslå opprettet et
tilsettingsråd. Dette rådet skal i henhold
til innstillingen bli etatens tilsettingsmyndighet for stillinger som lønnes etter det
alminnelige lønnsregulativ. Vi kan innse
fordelene ved at Hovedstyret blir avlastet på dette området og har ingen
prinsipielle innvendinger mot forslaget.
er
av tilsettingsrådet
Sammensetningen
imidlertid et viktig spørsmål, spesielt når
fra den ytre
det gjelder representasjon
etat.
LO forutsetter derfor at det vil bli tatt
reopp drøftelser med arbeidstakernes
presentanter om sammensetningen av tilsettingsrådet.
Landsorganisasjonen

i Norge.

Litt om naturvern . . .
(Forts.

fra s. 13.)

fortsatt klokkertro på at vi vil makte
å løse alle problemene med tekniske
virkemidler etter hvert som de oppstår?
Den stadig stigende oppslutning om
naturvernet som samfunnssak vi i dag
er vitne til, synes å gi svaret.

Kostnadsutviklingvasskraft
Statskraftverkenes
organisasjonskontor (SO) har siden 1972 utgitt en
årlig rapport om prisutvikling for
vasskraftverk. Tidligere var kostnadene fulgt opp ved enkelte spredte notater eller rapporter. En hadde ingen
systematisk oppfølging av prisutviklingen.
Overing. Sørensen skisserte det første utkast til den nå etablerte indeks.
I et møte mellom bl. a. SO og SB
kom en fram til følgende:
SO skulle utgi indeksen.
Den skulle gjelde pr. 3. kvartal (30.
september) hvert år, og 1970 skulle
være basisår.
Indeksen skulle brukes i arbeid med
budsjetter og annet hvor det var behov for justeringer av tidligere beregnede prosjekter.
Flere kontorer i S er med i arbeid
med indeksen — SBM, SEG, SET,
SBA, SKA — —
En tar for seg hovedelementene
dam, tunnel, kraftstasjon samt lednin-
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ger osv, og deler disse opp i sine respektive kostnadselementer — så langt
det er nødvendig.
Skal en få en indeks for hele kraftverk, slik enkelte har ønsket, må en
som vist på figuren vite hvor stor
andel gruppen(e),
dam(mer), tunnel(er) og kraftstasjon(er) hver for seg
utgjør av hele kraftverket. Dette er
selvsagt mulig, for alle konkrete pro-
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morene

sjekter. Vi mener imidlertid at en generell modell vil være ganske unyttig.
Statstikken som våre vekttal bygger
på, er hentet fra egne regnskapsrapporter eller direkte fra anleggsregnskap ene.
Til indeks for lønn, materialer,
transport osv, bruker vi våre egne tall
så langt råd er. For øvrig er vi avhengige av Statistisk Sentralbyrå, Prisdirektoratet, leverandører av sprengstoff, maskiner osv. Vi prøver alltid
å få de siste delindekser slik at våre
hovedindekser skal være mest mulig
opp til 3. kvartal.
De ovennevnte institusjoner ligger
alltid to til tre måneder etter med sine
tall, og vi blir følgelig tilsvarende etter
med våre.
Vi pleier imidlertid å kunne gi våre
brukere noen tall i midten av november. Rapporten er som regel ikke ferdig fra trykkeriet før i desember. Stort
sett har vi fått positiv kritikk for denne indeksen. Men noen mener bl. a. at
vi kommer noe sent ut slik at en ikke
får full nytte av den under budsjetteringen. Enkelte har foreslått at vi
skulle komme ut pr. 2. kvartal, men
det vil vi tape mye på — særlig nå da
vi har så store forskyvninger i priser
og lønninger.
Vi kan ellers nevne at vår indeks
blir brukt av andre vasskraftbyggere
både i fylker og kommuner og av
Samkjøringen m. fl.
Til slutt vil vi benytte anledningen
til å rette en takk til alle vi samarbeider med i denne saken.

arbeider

fmmeng.

Figurene viser:
Skjematisk oppbygging av indeksen.
Prisutvikling tunnel.
Prisutvikling kraftstasjon.
Prisutvikling kraftledninge.
Karle Lindseth.
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Retur-papir
fra
fylkeskontorene

ger vurdert mulighetene til å utvide dette
samarbeid.Vi kan nevne Imatran Voima
(IVO), Finland, samt flere foreninger
innen Vattenfalls Idrettsseksjonsom kandidater i denne sammenheng.
Mer nærliggende er det imidlertid i
første omgang å se på mulighetene for
Telemark fylke har tatt et skritt på utveksling på nasjonalt plan, mellom hoveien mot bedre ressurs-utnyttelse, og vedkontor og våre anlegg og driftsavhar begynt å samle inn papir for gjen- delinger.
Vattenfalls idrettsarbeider organiserti
vinning ved Unions nye anlegg i Skien.
Alle fagkontorene har hatt møte på Fyl- en Idrettsseksjon og en Skytteseksjon,
keshuset, og man er blitt enige om å hver med rundt 26 lokalforeninger fra
hele landet. Disse er igjen underlagt et
sortere avfallet på kontorene.
Hvem fant på dette, fylkeskontor- forbund. Den generelle målsetting er å
forbedre forutsetningene for fysisk og
sjef Lars Lofthus?
Tja, vi får vel si at det kom «re- psykisk helse hos alle ansatte gjennom
kande på ei fjøl» her hos oss. Men det idrettsutøvningpå mosjonsplanet.Idrettshar jo vært tatt opp tidligere på sentralt konsulenterarbeiderpå heltid med å omhold, det ble for eksempel nevnt for ett sette denne målsetting i praksis, og to
år eller to siden i et rundskriv til kom- ganger årlig arrangeresverksmesterskap
munene fra Miljøverndepartementet. som samler flere hundre entusiastiske
Der ble det sagt at de skulle forsøke å deltagere fra hele Sverige.
Sammeligner vi Vattenfalls situasjon
sortere ut papir til gjenvinning, og det
er det sikkert noen kommuner som gjør. med vår egen, kan vi konkludere at vi
har mye å lære. Ett skritt i riktig retning
— Hvordan blir sorteringen ordnet?
Det blir skaffet to papirkorgertil var det imidlertidnår Samarbeidsutvalget
hvert kontor. En brukes til plast, karbon- bevilget kr. 4000,— for 1976 til delvis
papir og liknende, de andre til papiret dekking av utgifter for ansatte ved Sentraladministrasjonentil nasjonal utvekssom skal gjenvinnes.
Men i fylkeshusets kontorer er det ling.
Vi har i første omgang tatt mål av oss
vel mange papirer som er hemmelige
eller har personlige opplysninger som til å få i gang et idrettssamarbeidmelikke må ses av uvedkommende— er det lom sentralt beliggende verk og Oslokontoret. Deretter vil vi se på muligheet problem?
Vi har faktisk lite papirer som er tene til å etablere et landsomfattende
gradert eller ikke offentlige. Det som er samarbeid, eventuelt, dersom de økonohemmelig blir malt opp av oss på for- miske forutsetninger er til stede, arranhånd, interne notater med økonomiske gere mesterskap hvor NVE'ere fra hele
landet kan møtes til dyst.
opplysninger river vi opp i småbiter.
Skal disse tankene ha noen gjennomBlir det noen økonomisk gevinst
slagskraft,er det imidlertid nødvendig at
for fylket av dette?
Det vet jeg ikke, men tror Union uteavdelingene etablerer lokalforeninger
skal betale noe. Vi regner i hvert fall hvor disse ikke finnes, og deltar aktivt i
med at det ikke skal koste oss noe, og det videre organisasjons-og oppbyggingstidligere har vi betalt for å bli kvitt pa- arbeid. Lykkes vi i å etablere en levepiret på søppelplassen. Jeg vet ikke hva dyktig innenlands idrettsorganisasjon,og
det kan bli i kilo, men det er sagt her med aktiv medvirkenog støtte fra NVE's
at vi kjører vekk 40-70 sekker papir ledelse, er et nordisk samarbeid VIFIVO-NVE ikke noe urealistisk mål i
i måneden, sier Lofthus.
Fladvad
Avdelingssjef Odd Kolstad på Union fremtiden.
sier til TA at bedriften foreløpig ikke
har kapasitet til å inngå en slik ordning
med alle og enhver, men at det er på tale
å ta imot mer papir senere.
Men vi vet ikke riktig hvordan vi
skal gjøre det, sier han. — Blant annet
er vi ikke lystne på å konkurrere med
de foreningene som driver med papirinnsamling. Muligens kan vi få til et system
hvor slike foreninger leverer papir til
oss en gang i måneden, men alt dette er
ting vi må komme tilbake til når vi har
NVE's avd. av Norsk T jenestemannspapirpresse, plass og hele anlegget i orlag har avholdt ett av sine tradisjonelle
den, sier Kolstad.
Frå Telemark week-end kurs, for sine medlemmer. Vi
Arbeidarblad 21/1-76. vil med disse kurser forsøke å perfeksjo-

Helgekurs
i taleteknikk
13. 15. februar

Idrettssamarbeid
Siden 1972 har ansatte ved NVE's
Oslo-kontor knyttet vennskapsbåndmed
ansatte i Vattenfall-Stockholm gjennom
regelmessige idrettsutvekslinger. Dette
idrettssamarbeidhar utvilsomt virket stimulerende og har medvirket til å skape
det gode miljø som preger vårt idrettslag
i dag. Vi kan dessuten ikke se bort fra
den rent faglig gevinst direkte kontakt
med kolleger i vårt naboland medfører.
Basert på de positive erfaringer som
hittil er høstet, har vi ved flere anlednin-
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nere våre tillitsmenn og fremtidige sådanne. Etter tilslutningen å dømme er
det meget stor interesse for slike kurser
og vi håper også å kunne fortsette med
lignende arrangementer i fremtiden. Hovedemnet denne gangen var taleteknikk,
og vi gjengir nedenfor noen betraktninger om kurset fra et av våre medlemmer.

I helgen 13-15. februar 1976 avholdt
Norsk Tjenestemannslag et kurs i taleteknikk. Som arrangør sto NTL's underavdelinger i NVE og Direktoratet for
Sjømenn. Kurset var lagt til Mesnabakken gård og pensjonat, et pent og hjemmekoselig sted litt ovenfor selve Mesnali.
Ved ankomsten på fredag ettermiddag

fikk alle utdelt sine rom og «slått seg
ned» før man inntok en styrkende og
velsmakendemiddag i spisestuen.Etterpå
samlet man seg i stuen, der det var utdeling av materiell, samt orientering om
morgendagensprogram.
Resten av kvelden gikk med til å la
medlemmene «treffe» hverandre, dog
innenfor slike former at alle stilte uthvilte til start dagen etter til frokost
0800.
Lørdagensforeleser var ø. Vattum fra
Akershus Arbeiderparti. Emnet var det
for mange kursdeltagereså etterlengtede
— Taleteknikk.Først gikk Vattum igjennom de grunnleggendeelementer for ethvert foredrag eller tale, og forklarte
fremgangsmåtenmed hyppige eksempler
til både festtaler og politiske foredrag.
Etter lunsj var det vår tur. På forhånd
var man delt inn i grupperog hadde fått
til oppgave å lage et foredrag eller en
tale. Emne finner du selv. Der satt vi.
Teori kontra praksis osv. Men gruppene
fikk summet seg, og alt i alt fikk vi fem
foredrag som ga oss alle de eksempler
Vattum hadde skissert i sitt foredrag, det
være seg å snakke i skjeggeteller løfte på
venstrebenet eller holde seg innenfor
foredragets ramme og oppbygning.
Om kvelden var det hyggelig. Vi hadde
samvær.Første post på programmetetter
middagen og sølv til Stensen, var Jens
Sætereng fra Direktoratet for Sjømenn.
Som et apropos til dagens tidligere forelesning, holdt han en vellykket filmforestilling med egne, selvopptatte filmer fra
tidligere NTL-kurs og idrettsarrangementer, og dertil et saftig kåseri.
Etter en slik «cocktail» gikk man naturlig over til dans, diskusjoner og forfriskninger.Med medbraktstereo og dertil gulvplass kom dansen snart i gang.
Mottoet var Trim for Alle, og de som
ikke hadde benyttet ettermiddagentil å
gå tur i de flotte omgivelsene, kunne
iallfall nå få fjernet noen av weekendkaloriene.
Og det varte og det rakk. I hvert fall
med nattesøvnen.For noen var det frivillig. Men for noen andre, som uheldigvis
hadde fått rom bare 1 meter og 20 cm
over høyttalerne, var det verre. Men,
men, det er jo ikke hver helg at slikt
foregår, får man håpe.
Dagen etter startet med frokost 1 time
senere enn på lørdag. For noen var dette
et ypperlig tiltak, iallfall stilte man allemann-alle kl. 1000, da Rolf Pedersen fra
NTL redegjorde for Delinnstilling II og
lønnsoppgjøret1976. Tydeligvis et populært og nyttig emne, for det vax mange
spørsmål, og selv om Pedersen ikke kunne love «opprykk»til alle, gjorde han så
godt han bare kunne.
Avreise var satt til etter lunsj. Hjemtransporten foregikk som oppturen — i
private biler. Ca. 33 mennesker, kanskje
litt dradde i ansiktstrekkeneog lett for
å ty til en gjesp, men likevel tilfredsstilt
av et vellykket kurs på et vakkert sted
med gode foredrag. Og hyggelig samvær.
Geir Taaje.

P. S.
For å kunne delta på slike kurser må
du være medlem av Norsk Tjenestemannslag, og det kan du bli ved å henvende deg til en av de tillitsmenn som
er oppført under.
Formann Rolf Røsok, rom 666, tlf. 679
Nestform. Geir Taaje, rom 111, tlf. 166
SekretærKnut Smeby, rom 018, tlf. 104
Kass. Arne Andreassen,rom 668, tlf. 631

Orientering
0-sesongen 1976 er like om hjørnet.
Regner vi med innendørs virksomhet, er
den allerede begynt, idet vi når dette
leses antakelig har avviklet den årlige
løypeleggerkonkurransen.
I april setter vi imidlertid i gang ute
på Bygdøy med våre populære mandagsløp, som er o-gruppas tilbud til såvel
storløpere som mosjonister på alle nivåer. Når snøen er gått, flytter vi opp i
«ordentlig» skau, dvs. nærområdene ved
Tryvann, Sognsvann, Maridalen, Linnerudkollen osv. Mandagsløpene går like
etter jobben, man velger selv sin starttid,
og løypa er relativt kort (ca. 2 km for
nybegynnere og 4 for de mer viderekomne). Det er vårt håp at enda flere vil bli
med i år, opplegget skulle passe ypperlig
for de mange som har vært borti turorientering og kanskje fått lyst til å prøve
seg som «virkelige» o-løpere. Og vil man
så enda et lite skritt videre, arrangerer
kretsen åpne løp hver tirsdag og torsdag
i mai, juni og august, der mange NVEere deltar jevnlig. Her er det også lagt
inn trimløyper for mosjonistene.
Vårsesongen byr på to store representasjonsoppgaver. Fredag 21. mai setter vi
kurs for Stockholm, der vi dagen etter
stiller til ny dyst mot Vattenfall. Vi har
foreløpig tatt sikte på 12-mannslag, med
mulighet for utvidelse hvis vi får flere
plasser i bussen, så her skulle det være
sjanser for de fleste som har lyst til å
være med.
Den andre oppgaven er KM i budstikke, hvor o-gruppa også står som arrangør. Vi har tradisjoner å forsvare, både
på arrangør- og deltakersiden. Foruten
en fulltallig arrangørstab tar vi sikte på
å stille så mange lag som mulig, så det
blir full mobilisering søndag 13. juni.
0-gruppa ønsker gamle og nye løpere
velkommen til en ny sesong. Er du interessert i orientering og vil vite mer om
hva vi driver med, ta kontakt med undertegnede.
Erik Kielland

Sosialkurator
rådgjevar
Samfunnet som vi lever i er no blitt
so innvikla at ein kjem støtt og stendigt opp i situasjonar der kunnskapane ein har på området ikkje strekk
til. Det er so mange lover og reglar,
påbod og forbod at det er umogleg
å halde greie på det. På den andre
sida er det so mange slag hjelp å få
når ein kjem i vanskar, at eit vanleg
menneskje oftast ikkje har oversyn
slik at ein kan få den hjelp som samfunnet stiller til rådvelde. Det trengst
her ein rådgjevar eller eit rådgjevande
organ som står fritt og kan gje råd i
spørsmål mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar om rettar og plikter. Her
må det rådgjevande organet stå fritt
og ikkje kjenne seg bunde til å passe
på arbeidsgjevaren
sine interesser.
NVE skulle hatt sin sosialkurator.
S.N.

OKSLA - et prosjekt
for bedre utnyttingav
vannkraftressurser
Oksla — kraftstasjonen som bygges
langt inni fjellet i Tyssedal — er den
siste tilveksten til Eidfjord-anleggene.
Egentlig er det et eget kraftutbyggingsprosjekt som foregår her. Men
siden Eirdfjord-anleggene var i gang
da man tok beslutningen om at Oksla
skulle bygges, passet det best at utbyggingen kunne administreres herfra. Og
Oksla er altså en av avdelingene ved
Eidfjord-anlegga.
Det var egentlig så seint som høsten
1974 at man tok beslutningen om at
Oksla skulle bygges, skjønt det lenge
hadde vært på tale å erstatte den
gamle kraftstasjonen til A/S Tyssefaldene med en ny. Prosjektet hadde således ligget ei tid og ventet på bevilgninger. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 1975 kom de første millionene. Da kunne en sette i gang med
forberedelsene.
Særskilt konsesjon
trengtes nemlig ikke for at Oksla kunne bygges.
— Oksla er et resultat av ønsket
om en bedre utnytting av vannressursene fra nedslagsfeltet til Tysso. I dag
er situasjonen at en del av vannet fra
Ringedalsmagasinet går rett i sjøen
fordi den nåværende stasjonen ikke
har stor nok kapasitet. I ei tid da det
mer enn noen gang gjelder å utnytte
de ressursene en har til rådighet var
det ikke mer enn rimelig at Oksla ble
satt i gang, forteller avdelingsleder
Melstveit. Med det moderne utstyret
som blir montert i Oksla kraftstasjon
vil en få maksimal utnyttelse av vannreservene.
Eidfjord-anlegga fikk 5,4 millioner
kroner til Oksla i 1975 og arbeidene
ble satt i gang 1. september. Starten
var forsiktig med tilriggingsarbeid og
montering av mannskapsforlegning.
Men fram mot jul er en kommet godt
i gang med adkomsttunnelen.
14
mann er i arbeid nå. Mannskapsstyrken skal gradvis økes til omlag 90 når
anleggsperioden når sin topp i 77-78.
Kraftstasjonen skal etter planen kunne tas i bruk mot slutten av 1979.
Det som skal gjøres ved Oksla
er sprengning av adkomsttunnelen til
kraftstasjonen som ligger 700 meter
inn i fjellet. Selve kraftstasjonshallen
blir 62 meter lang, 16 meter bred og
30 meter høy. Hallen skal gi plass for

en maskininstallasjon tilsvarende 200
megawatt, beretter Melstveit.
I tillegg til dette kommer en transporttunnel mot Sørfjorden, avløpstunnel fra stasjonen og indre og ytre
kabeltunnel. Tilløpstunnelen til Ringedalsvatnet blir 4000 meter lang med
en fallhøyde på 472,5 meter ved fullt
magasin.
500 meter fra kraftstasjonen innover fjellet skal det ifølge foreløpige
planer bygges ei svingsjakt på 18 kvm
i 600 meters lengde. Og på toppen av
svingsjakta skal det anlegges et svingkammer. 350 meter fra utslaget i Ringedalen skal det dessuten bygges ei
lukesjakt. Alt dette lagt sammen medfører at det under anleggsperioden
skal tas ut ca. 250 000 kubikkmeter
fjellmasse i forbindelse med Okslautbyggingen.
Hva betyr Oksla for Eidfjordanlegga Melstveit?
I første rekke betyr det at omfanget av Eidfjordanlegga
vokser.
Dernest vil prosjektet bli billigere enn
om det skulle etableres egen administrasjon i Tyssedal. Videre kan man
ved Oksla sysselsette en del av vårt
nøkkelpersonell i ivnterhalvåret. Dette
er personell som om sommeren arbeider i fjellet. Ikke alt arbeid ved Eidfjord-anlegga kan, som man vet, pågå
året rundt. Viktig er det også at man
gjennom Oksla kan få en mer rasjonell utnyttelse av det utstyret en alt
har i Eidfjord.
Betyr dette at en i det alt vesentligste vil benytte arbeidskraft fra
Eidfjord-anlegga ved Oksla?
Vi har bygd en mannskapsforlegning for 64 mann pluss kokker og
rengjøringspersonale.
Hensikten
er
derfor at man skal kunne benytte arbeidskraft fra Odda i den utstrekning
denne er tilgjengelig. Fra før av har
en et visst anleggsmiljø i Odda og en
god del anleggsarbeidere som tidligere
har vært ute på andre anlegg får nå
høve til å komme hjem. Dersom de
selv ønsker det, sier Melstveit som
legger til at de totale kostnadene for
Oksla kraftstasjon vil løpe opp i 180
millioner kroner, regnet etter dagens
kroneverdi.
Frå Anleggsposten.
FOSSEKALLEN
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Kontorassistent Arild Rødseth avgikk ved døden 12. mars i år som
følge av en tragisk ulykke.
Rødseth var født 14. mai 1949, og
ble således bare 26 år gammel. Han

ble ansatt 4. august 1975 som kontorassistent i NVE's økonomikontor med
tjeneste i hovedkassen.
På bakgrunn av de mange gode
egenskaper han la for dagen under sin
tid her, er det sterkt å beklage at hans
arbeidsdag i etaten fikk en så brå
slutt.

Han var ualminnelig arbeidsglad og
skjøttet det arbeid han ble satt til på
en mønstergyldig måte. Personlig var
Rødseth en i alle måter grei og hyggelig ung mann. Hans vennlighet og omgjengelighet ga seg fra første stund
utslag i et særdeles godt og kameratslig forhold til arbeidskollegene.
Arild Rødseths altfor tidlige bortgang betyr i første rekke et hardt og
meningsløst slag for hans nære familie, som har vår dypeste medfølelse.
Men også vi, hans arbeidskolleger,
føler et sterkt savn etter denne sympatiske og dyktige medarbeider.
Olaf Tørjesen,

hovedkasserer

NVE's PERSONALE
Endringer

og de4re-e4er 1976

Nytilsatte januar 1976
Albrigtsen, Svein 0.
Berntsen, Tor-Odd
Bjørnstad, Odd
Bratteng, Tor
Brevik, Roar-Jørn
Gislefoss, Torstein
Handå, Frank
Iglebæk, Håvard
Johnsen, Geir B.
Johnsen, Heidi
Larsen, Olaf A.
Lund, Per Tore Jensen
Mjelva, Anne Sofie
Nordmo, Kjell Olav
Rygh, Øyvin
Sælthun, Nils Roar
Tunge, Tom A.
Tveitdal, Svein Olav
Aby, Per
Aaser, Knut Einar

Mask.m.ass.
Tegner II
Montasjeleder
Statshydr. II
Ktr.ass. (eng.)
Ing.
Avd.ing. I
Statsh. I (eng)
Avd.ing. II
Avd.ing.
Bedr.sykepl.
Førstesekr.

AJ
SDR
SAA
Smestad
SKL
SPV
SBP
SBM
Vestl.v.
SBP
Innsetv.
VH
SAA
SKA
VN
VH (Urb.prosj.)
SBG
SKG
Ulla-Førre
AJ

Nytilsatte februar 1976
Eriksen, Hans Jørgen
Heidenstrøm, Rolf P.
Johansen, Ingrid
Kværnstrøm, Ebba
Lund, Egil
Nilsen, Hans
Rinde, Per
Sandmo, Lorents

Avd.ing.
Ing.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Overing. II.
Opps.m. I
Elmaskinist
Fagarb.

Ulla-Førre
VHO
SAA
VF
Ulla-Førre
Eidfj.anl.
Vestl.v.
Rana-verkene

F.sekr.
Avd.ing. I
F.sekr.
Driftsarb.
Avd.ing. II
Avd.ing. II
Avd.ing. II

Ing.

Avansement, opprykk jan
Montasjeleder
Angermo, Kåre
Overing. II
Carlsen, Arne J.
Sekr. I
Dyrdahl, Tore
Avd.ing.
Ettre, Espen
Overing. II
Fagerberg, Arne 0.
Maskinm.
Fjeldavli, Kolbjørn
Ingeniør
Hansen, Odd A.

Ranaverkene
EEE
AI
SBS
EEE
Tveiten trafo
Leirdøla

Avansement og opprykk:
Ibenholt, Gunnar
Jacobsen, Petter jr.
Lian, Karl
Nicolaisen, Jarle
Olsen,
Strandem, Arve
Svalastog, Olav
Østerbø, Olav

Ktr.sjef
Maskinm.ass.
Fagarb.
Sekr. I

ESF
Glomfjord
Rana-verkene
Ulla-Førre

Avd.ing. I
SEA
Avd.ing. I
SPK
Maskinm. særkl. Frogner

trafo

Avansement, opprykk 1 februar 1976
Hegge, Anders
Ingeniør
Heggheim, Brit
Maskinbokh.
Maurseth, Aud El.
Maskinbokh.
Rotvik, Oddmund
Maskinmester

Skjomen-anl.
Eidfjord
Eidfjord
Innset/Straumsmo

Fratredelse med pensjon i januar 1976
Gjersvik, Håkon Lund
Fagarb.
Holmvik, Morten
Opps.m. 1
Mjellekås, Gunleik
Fagarb.
øvrebø, Olav 0.
Fagarb.

Glomfjord
SK
Omr. 1
Omr. 1

Fratredelse med pensjon februar 1976
Mølsæter, Bjarne
Fagarb.
Weiseth, Karin
Messebest.

Aura-verkene
Aura-verkene

Fratredelse, annen, januar 1976
Fløystad, Kolbjørn
Tekniker
Fornes, Bjørg
Fullm. I
Jørgensen, Nils
Avd.ing. II
Larsen, Thrond Berge
Avd.ing. I
Lillevold, Odd
Lagerform.
Tufte, Kristen 0.
Avd.ing. I
Varkold, Trine
Ktr.ass.

VHB
SKH
SK-Hokksund
SBG
Glomfjord
ET 4
AA

Fratredelse, annen, februar 1976
Husøy, Karin
Ktr.ass.
Riise, Ulf
Overing. II
Thingnæs, Svein
Ing.

Gry tten
SBS
SDR
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