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.t?lr€t@r, Knut Svendheim

Sommersesongen 1982 har
med all tydelighet vist at ver
virksomhet har endret karak-
ter. Mens tunnblarbeidene har
v@rt dominerende inntil i
fJor host, har damarbeldene i
Ar vert de toneangivende. Og
denne tendens vil bare forster-
kes de neste 3-4 ar.

Arets damsesong har gitt go-
de resultater. F or en del skyl-
des nok dette det ideelle varct I
juni og juli. Men pe bakgnunn
av at god produksjon ble opp-
rettlroldt til tross for at godva-
ret ble avlost av en like lang pe-
rlode med kontlnuerlig ruske-
v@r, med 1()0 mm nedbor pr.
mdned, me de gode resultater
ogse ha en annen arsak.

Og den ligger der i - tror jeg
- at vi etterhvert har fett byg-

get opp en stamme av drevne
fagfolk, hver pa sitt omrede,
egne ansatte s{ vel som under-
entreprenorer. Som kan hind-
tere sin maskin eller sitt ut.
styr. Og som vet hvor vihtig det
er d. impasse sin egen virk-
somhet etter andres i det myl-
der av mennesker og masklner
som modeme dambygging i
stor skala krever.

ovelse gjor mester. Det er
nok hovedersaken til erets go-
de resultat.

Bekhg;Ugvis har vi et klima
som ikke tillater all virksom-
het i gi kontinuerllg gjennom
eret. I se mete er dambygglng
i hsyfjellet et av de fag som er
mest utsatt I og med at det i
vintermanedene i det hele tatt
ikke er fysisk muug a drive
denne form for anleggsarbei.
de.

Dette vil si at det ikke er til A
unnge at mannskapsstyrken
ma drastisk reduseres straks
vlnteren melder sin ankomst,
Vl har seledes nettopp v@rt
igjennom den lite hyggeUge
prosess i. mitte gd til oppsigel.
se av et stort antall ansatte.
Dette er selvsagt i forste rekke
mest beklagelig for den en-
kelte som blir rammet av opp.
sigelsen. Men all den stund det
i.kke er arbeide Ul alle g'jennom
vinteren, er en slik reduksjon
ikke til 6 unnga.

For NVE som arbeidsgiver,
og som ansvarlig for at vArt
prosjekt blir gjennomfort s6
profesjonelt, og se biuig som
mulig, er det ogsd en annen sl-
de av denne sak som gir grunn
til bekymrtng. Og denne be-

kymring har sin bakgrunn i at
organisasjonene se hardt hol-
der pi kravet om at ansiennitet
skal folges ved en slik oppsigel-
sesprosess.

Ulla-F grre er preget av store
dimensjoner. Og som folge der-
av me store, og tildels kompli-
serte maskiner taes i bruk for
at oppgaven skal kunne loses
pe rimeligste mete og innen
fastsatt tid.

Det er ikke alle som uten vi-
dere egner seg som operatsr pd,
disse masklnene, hver av dem
til en verdi av 3-4 millioner kro-
ner. Pe enkelte av dem kreves
mdnedlang oppl@ring og tre.
ning for operatoren fer det ut
av maskinen som den er god
for.

Vi vil stelle oss derlig om an-
siennitetsreglene skal folges se
slavisk at vi me kvitte osrs med
dyktige operatorer fordi de ik-
ke har vart lenge nok i etaten.

I sa fall vil vi ved hver se-
songstart stille uten viktige
nokkelmenn, og vil derved ha
mistet den store fordelen det
ligger i det at ovelse gjor mes-
ter.

Jacob Klelland

* * * *

Hvem styrer
NRK-
fjernsynet?

At NRK's fjernsynsreportere
betrakter oss vannkraftutbyg-
gere som vandaler, og at de
derfor saboterer en hver beg'i-
venhet innen vannkraf tutbygg-
ing, er en situasjon vi et-
terhvert er blltt sA vant tl.l, at
vl nesten er sluttet a reagere.

Men ner denne sabotasjen ut-
vides til ogse e omfatte vert
Kongehus, md. det varc meg
tiuatt e la det komme offenulg-
heten for gre.

Iar ednlng den kon€€tlge dp-
ning av Kvilld a t Kraftverk
hadde vt et L/2 At C forhend
tniffet avtale med r-RI(-Sta- .
vanger om fierntlaEdekning
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derfra, og levde seledes i den
tro at alt var i den skjgnneste
orden.

En ukes tid fsr apningsdagen
fikk vi imidlertid beskjed om at
det utstyret som mdtte til for d
dekke selve epningshoytidelig-
heten var blitt disponert til
opptak et annet sted.

Til tross for en personlig hen-
vendelse til distriktsjefen for
NRK-Stavanger, lyktes det ik-
ke e fe dem til i. endre denne
omdisponerlng.

2 dager for epningen ringte
jeg til kringkastingssjef Bjart-
mar Gjerde, som lovet e under-
soke saken, og d, se hva han
kunne gjore.

Da d.pningsdagen opprant, og
fremdeles ingen underretning
foreld. fra NRK, ble ny hen-
vendelse gjort til kringkast-
ingssjefen, denne gang av
kraftverksdirektor Aalefjer.
Dette resulterte i at folk og ut-
styr ble sendt med sjsfly fra
Oslo til Suldalsvatn, opptak ble
gjort, og flyet returnerte Ul Os.
lo.

Det reporterne fikk ut av dis-
se anstrengelser var et glimt
av Kongen i noen fe sekunder.
Ingenting av rammen om det
hele. Ikke et eneste bilde av
Kongens ferd opp gjennom da-
len, gjennom en bygd som le
badet i solskinn og som var
pyntet til fest. (De bildene av
O ddatjom / Avre Moen som ble
vist, ble tatt opp dagen for av et
filmteam)-

Reportasjen bar i det hele
tatt preg av at den var tatt opp
av reportere som helst ville ha
utelatt det kongelige innslaget.
Og - som da de til slutt ble be-
ordret til det av sin overste sjef
- kvitterte med et innslag s6
kort at det syntes som om hen-
sikten med det bare var A skaf-
fe bevis for at de hadde vart
her i Suldal, hvor det var fest -
og ikke i Alta.

Hvor lenge vll det norske folk
finne seg I e bli regjert av en
slik minoritet?

Jacob ale Rytter Kiella,nd

Redaksjonen vil fremlegge
Kiellands sporsmel for NRK og
hdper d kunne bringe institu-
sjonens reaksjon I neste num-
mer.

Fagforeningen har ordet

Fagfore n i n gsfo r ma n n He r mann Vi I da len

SDSONGOPPSIGELSER,
So lakkar og lir det med se-

songen for i ar ogse. Vi har hatt
ein praktfull sumar, I alle fall i
Ssr-Norge. Sol i fre skyfri him-
mel veke etter veke. Men tida
ger fort, no skriv vi alt septem-
ber, og det blir snart vanskele-
gare for dei som arbelder i hog-
fjellet. Forebulnga til sesong-
oppslgelsane er i full gang.

Det er ein kabal som ikkje er
so god d. fe t og gi i hop. Det
ser ut ti.l. og ga verst ut over an-
leggsgruppa og snekkergrup-
pa.

Dei som arbeider i fjellet er
vel budde pe e mdtte slutta ndr
sesongen ebbar ut.

Etter som fjeuarbeide tek
slutt vil det bli meir og melr se-
songprega det som skal forege
ved anlegget. Eit lite lyspunkt
er det for snekkarane ner det

kjem i gang i stasjon Saurdal.

TARIFT'REVISJONEN 1982
Som kjent gdr avtalen for dei

timelsnte ut 1. oktober.
F agforenlnga sendte i god tid

ut oppslag, der ein ba om og fA
inn forslag til endringar. X'ris-
ten var sett til 10. august.

Det var heller der g respons
pd dette. De ma skjerpe dykk,
folkens.

Styret i avd. 24 hadde pe mo-
te den 18. august oppe som sak
revisjonen av overenskomsten.

Vi kom fram til ein heil del
viktige endringar som vi hdpar
e fa gjeruromslag for ved for-
handlingsbordet. Vi fer ste pa
og gjera det beste ut av det.

Sand 24.09.t2
Helring

H, Vllilalen
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Damarbeidene pagar ne for
fullt. Ulla-Fsrre-posten har
hatt et par artlkler om denne
dammen fsr, senest i nr. 3 for
1981.

Og vi frisker opp igjen: 9,7
mill. mB skal fylles, er 1460 m
lang pe toppen og fer en hoyde
pe ca. 85-90 m. Nytt ved denne
dammen er asfaltkjernen som
tetningsmembran, over d,rene
skal det stopes ca. 5300 mg med
asfalt.

Dette er store tall, men la oss

ta en tur rundt anleggsomredet
og ta for oss en del av virk-
somheten som foreger. Billede-
ne og teksten far gi oss en over-
siht over arbeidene hssten
1982.

Vi begynner naturlig ved an-
ieggskontoret, en mandag
ved 12-tiden, tidspunkt for et
fast mote hvor alle avdelinger
rapporterer til avd. leder K.
Brevik. Vi sitter i utkanten og
lytter etter hvert som de for-

skjeUige diskuterer arbeids-
oppleggene sine.

Her blir lspende arbeidsopp-
gaver diskutert, avgjorelser
blir tatt over bordet, ner alle
kan hore det. Avd. leder orlen-
terer om hva som forestAr og
etter et par timer er motet
over. Alle som pleier a vare pd.
motet er ikke med denne gang,
bide pl grr:nn av ferie og skift-
oralning.

, - )T€

t"n

'#{,

Finn Bjerkan (t.v.) og Henry Sandnes rensker <<hengen> i adkomst-
I un ne len I il ven I i I kam merel G _vs i n.q av inj e k sj o ns h u I I
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Byggemste pd Storvatn: Fra venstre rundt bordet: J. Markussen (dam), E. Vilmones
(dam, rig , L. Eidnes (steinbtudd), H. Halsne (ass.), K. Brevik (avd.leder), J.H. Hoff

(elektro), S.O. Clausen (stikn.), A. Garen (maskin) Fraverende: A. Erlien (ass.),
A. Opedal (dam) K. Glendrange (stikn.) og R. Solheim (steinbrudd)

Splitterny tre-boms hydroilrigg klar til innsats
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Vosker Reidun Akselsen fra Kopervik sldr av en prat
med sentralborddome Sissel Jakobsen fra Saudi.

Henrik Friis (Sunnhordland elektro) og Bjorn Sandol
(Ulla-Farre) med hver sin 3,5 kw lyikqster

Henrik Friis pd veg mot toppen qv flomlvsmasta,
der det skal monteres I I stk. 3,5 kw lvs.kostere

...''',',..'...'.2..''',..,.'...

6,

Bori ng av i n1t' k s j o n s hu I I
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Asfaltsrbeidene
Vi rusler ut og tar turen ned

til kontorene til A/S S. Hessel-
berg som i skarp konkurranse
har fatt entreprisen pe asfalt-
membranen.

Vi skal i korthet forklare
hvordan firmaet har tenkt d 16-
se oppgaven. S. Balksy er sted-
lig leder for en hel asfaltgjeng
og akkurat dagen vi var der
var det A. Stokke som kunne

svare pe endel sporsmel.
Det er bygget opp en hel as-

faltrigg pd stedet, med knuser,
siloer, asfaltblander, verksted,
o.s.v. Anlegget er i full gang,
beg-ynnervanskene ser ut til e
vare over. Den forste asfal-
teringen ger pe veien, 5 mann
skal legge ut asfalt fra Store-
vatn til Oddatjorn og videre til
Forrevass. Det dreier seg om

Asbjorn Stokke fra Hasselberg
har ansvaret for utforelsen av

asfoltarbeidene

20-21 0O0 tonn pe en strekning
pe ca. 25 km.

Nar dette leses er denne as-
faltleggingen ferdig.

Men det som tiltrekker storst
oppmerksomhet er utlegging
av asfalttetningen midt i dam-
men. I den anledning var vi sa
heldige e vere ti.lstede ved
forste provestoping. Vi skal
ganske kort beskrive arbelds-
gangen bak den unike asfalt-
riggen. Vi h:iper at biuedene
gir oversikt over det hele.

Selve riggen er bygget av fir.
ma S. Hesselberg og er den en-
este i sitt slag her i Norge.

Det som skal foregd. er stop-
ingen av en asfaltkjerne med
varierende bredde fra 80 cm til
50 cm i toppen av dammen.
Denne strengen skal legges ut
pe en betongsokkel hvor over-
flaten er rengjort ved sand-
bldsing. F srst legges et binde-
middel (Mastic), en tynn vel-
ling, som finsats. Senere skal
det legges lag 6 20 cm, kompri-
mert i dammen, opptil 3 lag I
dogalet.

Det forste som blir lagt ut er
en aluminiumsstrimmel som
limes fast pe asfalten. Denne
strimmelen skal senere styre
riggen ved hjelp av avansert
elektronikk. Riggen blir holdt
pd plass bede i retning og hsy-
de-automatiskt.

it

Ferd i gst opt asfa I t - kj e r nes o k ke I
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Forste del av riggen har en
forvarmer til e torke underlag-
et og samtidig blises det rent.
Deretter kommer en asfaltut-
legger kalibrert til riktig bred-
de og tykkelse. Bak der igjen er
en silo til knust stein som sle-
pes med. Steinen blir dirigert
til begge sider av asfalten som
er lagt ut og samtidig blir den
komprimert av 2 vibratorer pe
riggen. Helt til slutt kommer
den valsen som skal kompri-
mere asfalten til riktig tykkel-
se og enda viktigere: tetthet.

Hele operasjonen gdr i ett og
senere ner mannskapene ot
ritgen er samkjort skal det leg-
ges ut mange hundre meter i
dsgnet.

Hastigheten pa riggen ved
utleggingen blir et sted mellom
1,- m og 3,- m pr. min.

BegJrnnelsen av asfalterin-
gen skal skje uten rigg pii van-
lig mete. Det er forsenkingene
i betongsokkelen som skal fyl-
les opp til jevn hoyde i en 70-80
m lengde og da skal vi bruke
riggen pe vanlig mdte. Dette er
et arbeid som vi hd.per d, be-
gyrure med i 1982.

A/S S. Hesselberg som skal

utfore arbeidet har det som to-
talentreprise og har til dette
arbeid ca. 12 mann + stedlig
ledelse. Veigjengene pe 5 mann
kommer utenom og de forlater
fjellet ner veien er asfaltert.

Til de av firmaet Hesselberg

som blir igjen sammen med
oss, onsker vi all mulig hell
med arbeidet i Arene som kom.
mer. Me, den nye riggen innfri
alle forventinger og resultater
som vi alle venter den skal ha.

i!-

s

Fg

Tettheten mdles med ultralyd

Aslaltering ov anleggsvegen mot Oddatjsrn, med ovgrening til Fe,rrevoss (25 km. hor her sd
vidt kommet igang
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Frq denJsrste aslaltleg4ingen. Mle nytt utstyr skal prwes.

Prsvelegging av asfoh
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Her <kokes>> asfalten

Knuser, sorterer og asfaltverk. I bakgrunnen yerkstedet

l 0
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Steinbrudd. Massetqk
Asfaltarbeidene er viktige,

men vi skal ogse ta en liten tur
til de store massetakene. Her
foregd.r et samspi-ll mellom
boregjenger, lastere og utkjor-
ing. Det skal sorges for at det
hele tiden er stein tilgjengelig
for fyUing. Det er stramme ter-
minplaner som skal folges fra
er til er, og helst litt foran.

I slutten av august er fyllin-
gen ajour etter en viss mlndre
forsinkelse fra begynnelsen. Vi
har konsentrert oss om selve
utkjorlngen denne gang. vi har
stdtt og betraktet opplastingen
av de store 85-tonnerne. Det
gar rolig for seg men for en ka-
pasitetsutnyttelse av lastema-
skiner og kjsretsyet. Vi har
tatt for oss et spesielt kjoretoy,
kjort meget dyktig av en kvin-
ne. Ikke fordl det er kiort av en
kvinne i dette noksri inannsdo-
minerte yrket. Det er like na-
turlig d ha kvinnelige som.
mannllge sjdforer. Men det vi
lurte pe er hva som ligger bak

dette onsket om e kjsre disse
kjempedumpere.

Vi me kbtre hoyt tllvers for
A ta en prat med Gerd Karin
Ovsthus. vi folger med pa en
rundtur og tar en prat mellom
hver stoppepause. Gerd Karin
er utdannet som l@rer og har
tatt et drs permisjon for e v@re
pd anlegget. Hvordan det be-
gynte? (Jeg kjorte forst laste-
bil i en tunnel i Setesdalen, jeg
var avloser til en lastebileier.
Da anlegget sskte om kjorere
til de store dumpere meldte jeg
'meg pd og ble antatt. Jeg meld-
te meg pe og kom til Storvatn.
Her foregikk treningen, forst
pe 5o-tonns dumpere. Deretter
kom jeg over pe 85-tonns kjsre-
toyene.

Selve kjoringen er ganske
grei, bare en venner seg til det.
Styringen er servostyrt selvfol-
gelig og kjoretoyet tar seg godt
frem. Det er krefter nok for e
ta lassene),

Ulla-Fsrre-posten tilfoyer,

egen vekt av dumper = 55 tonn
- motor 900 HK - Iast 85-90
tonn, tilsammen 140 tonn ful-
lastet, det er tall som tar pus-
ten fra en, Vi fulgte med pe en
tur pe dammen med fullt lass.

Forste oppkjoring mot laste-
maskinen, en kjempe som pd. 4-
5 drag fyller opp med 85-90 tonn
med stein. Sd utkjoring mot
dammen, oversilten er god fra
kjorehytten. Etter noen fe mi-
nutter er vi ved tipp-plassen,
opp med planet, og i lopet av
noen sekunder er lasset tippet.

PA. returen spor vi om ikke
kjoringen av disse store kjore-
teyer tar hardt pd etter en lang
arbeidsdag. (A jo, det tar sak-
tens pA. Du me huske pe at vi
kjorer ca. 30 lass pe gode dager
med bra stein i taket og gode
veier. Stort sett gar det med 20-
30 lass pA hver dumper pd
skiftet).

Vi feyer til at 1 lass er pa ca.
56 mB lss masse og 43 mg plas.
sert i dammen. Vi trenger ialt

Nedre steinbrudd

l l

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n



over 2,2 millioner lass av denne
typen for a fylle dammen. Vi
spor om hvordan hun liker
kjoringen:

(Jeg liker godt mitt arbeid
som lerer, men jeg ville ta

Cerd Karin Ovsthus med sin 85 tonns dumDer

med erfarhgen ved e arbeide i
et annet yrke. Jeg kunne godt
tenke meg en sesong til pe
dumperne, hvis det faller seg
sd,nn>.

Vi ger av kjempedumperen

med en sket respekt for bede
kvinnelige og mannlige kjore-
re, som p6. vere dammer utfs-
rer et stort og ansvarsfullt ar-
beid.

t2
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Drenasjesytem i dammen
Det kommer til a Ugge mye

under dammassene som ikke
blir synbart, men som dog er
av stor betydning for drift og
kontroll av damkonstruksjonen
i fremtiden. Et av de delene vi
skal stoppe litt ved er det syste-
met med drensledninger som
ni. er 1 ferd med e finne sin av-
slutning i den laveste delen av
dammen.

Vi flnner en gjeng ved groft
C, 4 mann som holder pe med
forskaling og armering av en
ny seksjon. Dette er et lag som
stort sett har holdt pe med det-
te arbeidet over en lang perio-
de. Kort fortalt skal disse inn-
stopte ror lede mulig lekkasje-
vann i et sinnrikt msnster av
lededammer bak betong og as-
falttetningen. Dette har vert et
arbeld som har vart tidkreven-
de, kostbart og har fordret ar-
beid fra lagene i vanskelig ter-
reng. Vi gir de all mulig honnor
for den innsatsen de har ytet.

Det som blir synlig av dette
systemet pi baksiden av dam-
men er 3 stopte m6lehus, hvor
lekkasjevannet skal ledes og
meles konttuluerlig. Pe det vi-
set skal det kunne kontrolleres
om noe unormalt kan skJe.

Forskalings- og jernbindergjengen Arne Solheim, Bjorn Hylland,
Gunnar Bergersen og Njell Guggedal (fra venstre) tor seg en pust

i bakken

Forskalling og stoping av kjernesokkel

l 3
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Enmanns bedrifter
Vi er pe vei inn i forleg'ningen

og mellom 2 brakker fer vi oye
pA Olav Skjervheim pe sin nye
traktorgraver. Han er i ferd
med noe planeringsarbeid og
opp-pynting rundt husene.

Dette er av de mange som
driver helt for seg selv. Vi har
hatt ham pa anlegget siden .?6.
Med traktorgraveren og annen
hdndredskap ved slden av har
vi sett ham pe mange steder i
aniegget. Det er ikke fe plener
og annet han har satt istand i
Presti.sen, Kariesen. rundt
brakkar I Bjsrkaren, omkring

driftssenteret i Prestvika. I
de senere 5.r er Skjervheim
flyttet opp pA fjeUet og er ni.
stasjonert pe Storevatn. Det er
en allsidig kar som kan brukes
nar sagt til alt mulig. Styrken
er mobiliteten og allsidigheten
og lang erfaring i anleggsar-
beid. Planering, graving, tun-
damentarbeid, sette ut broyte.
stikker, alt mulig kan en sette
ut til en llten, lett rigg.

Men konkurransen er hard i
bransjen, det er mye usurur
jobbing. En mA s€ pe skal
man klare seg som ene-firma.

Olav Skjervheim popultzrt
kalt <<Vossingen>>

middagen.
(Det er ca. 240 som alle spi-

ser i messen. Og til d klare det-

Leir Storvotn
Etter all denne vandringen

stopper vl til slutt i Storevatn
splsemesse for d orientere oss

Iitt om forpleiningen. Vi stan-
ser overkokken Olaug Irene Ut-
bjo i en travel periode like fsr

Oloug Irene serverer sultne mannfolk

t 4
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Disse ti kokkene har 240 i kosten. Foran fro venstre: Tove, Anne Mari : og Vdr. Bak fra
venstre: Ruth, Reidun, Oloug Irene, Inger, Sigrid, Ashild og Valborg.

te er vi 14 stk. her pe kjskkenet
som gAr pA skift for d dekke
dogrtrytmen. Utenom er det 7
stk. som hovedsaklig er opptatt
med rengjoring.

Det er svert mye som skal til
for e holde det geende, ta for
eksempel brod - 1200 stk. pr.
mdned som er innkjopt og en-
del av dette baker vi selv. Mel-
ken: daglig 7 kasser med 2 I +
kefir og skummet og melkeva-
rer til niste. Vi serverer en va-
riert meny, kjstt i mest alle fa-
songer og typer. Til en middag
ger det ca. 80 kg. rent kjott, til
firikdl 96r det med hele 8 lam
hver gang. Av fisk: 7til2 gan-
ger i uken gd.r det med ca. 60 kg
hver gang.

Vi lager middagen mest mu-
lig hjemmelaget, og lager for
eksempel salater pd, stedet. Vi
serverer ogse en varmrett
hver kveld.

Men alt dette her tar sin tid,
vi regner med at til hvert mal-
tid ger det med ca. 4-5 timer i
forberedelser, servering og
rydding. Alle innkjop foretar vi
selv med direkte kontakt med
firmaer. Det blir levert varer
direkte pe fjeUet hver 14, dag,
og varene er fsrsteklasses).

Vi tar avskjed like for etter-
middagsskiftet kommer i spi-
sesalen og der ser appetitten ut
til 6. vere i orden. La oss sende
noen hyggelige tanker og ord

til alle disse hyggelige og flitti-
ge damer som passer sd. godt
pe fjellbefolkningen.

,tffi4w;?,e
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Kong Olav, smilende og opplagt som vanlig tqrJaryel med anleggsleder Jocob Kielland
etter en lang og anstrengende dpningsdag,
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Samlingf6r ovskjed. Fta wnstre politimesler Rolf Slangeland, ordfsrer Hallvad Bakka, fylkesotdfoter Jon Tveil,
ordfarct Ola Hagalid, kruIve*sditektsr Sigutu Aalefiet, fylkesnann Kris!in L6nningdal, H.m. kong Ola /,

anleggsleder Jacob de Rjlter Kiellond, generuldirektor Sigmund Larcen og statsnid l/idkunn HvedinR, tke

Selv om det etterhvert be-
gynner d bli noen maneder si-
den epningen av KvilLdal fin-
ner vi det riktig at ogse vi brin-
ger noen bilder fra den store
besivenheten.

for he[ikoplrcl tar av.

Grunnene for at denne dagen les mAl - en ferdig UIla-F orre-
ble stor og uforglemmelig for utbygging. Stort var det ogse
oss alle som arbeider pe dette at sola skinte og at arrange-
anlegget er mange. Den mar- mentet Sled knirkefritt. ViktiS
kerte for det fsrste en viktig doS var det at KONGEN kom.
m ileDal i arbeidet mot vert fel-

Kong Olav signerer minneploten i Kvilldal kraftverk. Til hoyre anleggsleder J. Kielland og
k raf t v e rk sd ire k t ar S. A a I efi er

l 1

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n



INGE STORLI
SAURDAL

Inge er ein av veteranane i
NVE. Starta sin lopebane ved
Aura-anleggene i 1949, derfre
bar det til Tokke-anleggene, og
sA. vidare til Glomfjord-Troll-
heimen-F olgef onna-Grytten,
og no altse ved Ulla-F orre.

Inge har no kjopt hus og sle-
ge seg til i Vikedal.

Vi gratulerer med 25 C,rs
merke og lmskjer mange gode
dr framover.

KRISTIAN NORHEIM
GANANESET

Kristian er fre Norheimsund
i Hardanger og starta der sgm
elektrikerlarling i L942, var

ferdig utdanna i 1946.
Reiste sA til Bergen og var

der til 1950.
Da kom utferdstrangen og

reiste se til sjoss. Dette ma va-
re eit ynskje som passa godt.
Krlstlan var ute med bare sme
avbrekk heilt fram til 1975.

F ra 1975 har han vore ved
Eidfjord og no ved Ulla-F srre
og trives godt med anleggsli-
vet.

Vi gratulerer med 25 ers
merke og ynskjer mange gode
er framover.

LEIFLARSEN
Leif har elt langt rallarliv

bak seg ende han bare er litt
over 40 er. Lelf har hus og fa-
milie pd Lesjaverk i Gud-
brandsdalen.

Han starta som anleggsar-
beider som 16 Aring ved Aura-
anleggene, deretter Tokke-
Trollheimen-Grytten og no sist
Ulla-Forre.

Leif har vore aktiv i fagbe-
vegelsen, blant mangt kan nev-
nes formann ved avdelinga pe
Grytten og ved Ulla-F orre.

Leif er no regional verneom-
bud i Oppland og har permisjon
fra NVE.

Vi gratulerer med 25 ers
me_rke og Jmskjer mange gode
ar lramover.

MATTIAS THORVALDSEN
STORVATN

Mattias starta som tunnelar-
beider ved Rossd.ga anleggene
i 1950 der han var fram til 1963.
Si bar det til Rana-anleggene
for ein periode som varte fram
til 1970. So var det d. flytte pe
seg pe nytt, denne gong til Sjo-
men-anleggene der han var
fram tll 1980. Mattias jobbar no
som sjafor ved Ulla-forre-
anleggene ( Storvatn) og h6par
han slepp e flytte til fleire an-
legg. Mattlas kjem fra Sand-
nessjoen der han har hus og fa-
milie.

Vi gratulerar med 25 d.rs
merke og )mskjer mange gode
d.r framover.

KNUTASKJE
Knut er i fre Tokke i Tele-

mark og starta som anleggsar-
belder ved Tokke-anleggene i
1955. Derfra bar det til Folge-
fonn-anleggene I Mauranger,
se til Eidfjord, og no til sist ved
Ulla.F orre.

Vi gratulerer med 25 ers
merke og )mskjer mange gode
d.r framover.
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EDVARDMEHLEN
SAT'RDAL

Edvard har drive med
anleggsarbeid det meste av si
tid. Det meste av tida for priva-
te entreprenorer.

fil NVE kom han i 1978, da
pe Eidfjord-anlegget, derfra til
Ulla-F orre.

Edvard har hus og heim i Ul-
lensvang i Hardanger.

Vi gratulerer med 25 Ars
merke og ynskjer mange gode
er framover.

Ragnar Bendiksen fdr gullndla av
fagforeningsformann

Hermann Villdalen

Olav Godtland ny kontorleder

Pdtroppende og avtroppende kontorleder -

OIav Godtland og GustoY Eggum.

Kontorleder Gustav E88um
gikk nylig over I pensjonistenes
rekker. Eggum startet sln ar-
beidsdag i NVE pA Aura for
snart 30 Ar siden, nerrnere be-
stemt i august 1963.

I mer enn 16 ar ble han pa
dette anlegget for han Pe nY-
Aret i 1970 ble overfsrt til Gryt'
ten. Etter seks er her tok Egg-
um tU pe Ulla-Fsrre i januar
1976.

Eggums store hobby er brid-
ge. ved siden av i vere en iv-
rig og aldri sviktende spiller i
Suldal Bridgeklubb tok Eggum
for 3 6r sisiden initiativet til
turaleringen Suldalscupen.

Vi vet at det pd Andalsnes
der Eggum nA flytter til egen
bolig er et rikt og aktivt bridge-

miljs. Vi takker Eggum for
godt samarbeid og onsker han
mange gode brldge.d,r som
pensjonlst.

Olav Godtland overtok den
12, august som kontorleder pd.
Ulla-F6rre. Godtland begynte
pd Tokke i august -66 og arbei.
det her til han i juni -70 ble
overfort til F''olgefonn. Tll Ulla-
Forre kom Godtland i januar
-76. 1. august i fjor sluttet han
her og reiste Ul Ringerike kom-
mune. Men n6. er han altse til-
bake i NVE slne rekker i en in-
teressant, men vanskellg stll-
Itrg.

Vl snsker bdde han og famili-
en velkommen tllbake og ons-
ker lykke til i jobben.
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Etter en errekke med hek-
tisk anleggsaktivitet er etter-
hvert bede en kraftstasjon, to
dammer samt en rekke tunnel-
er og bekkeinntak m.m. blltt

ferdige, og tatt i bruk. Pe disse
stedene har I ar de siikalte opp-
ryddings- og istandsettingsar-
beidene dominert. Og at ver
moderare anleggsbus ogsa har

slm for de landskapsmessige
verdier skulle den etterfolgen-
de billedkavalkaden tale sitt
tydelige sprek om. Vi for ver
del sier: Vel blist!

Den sistefinish pd Bjorkeneset, anleggsleirenfor Hylen. Arealene er tilbakefart
til jordbruksformdl

I Osane yed Sandsa er bl-a. den cd. 45 da store steintippen planert ogjordkledd.
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De stsrste og mesl positive forandringene har en kanskje hatt i hauvastolsomrddet der slle
bersrte omrdder nd er plqnert, jordkledd, giodslet og tilsddd. Bildet viser lukehuset for

Brdlveitoverfsringen og omrddet rundl

For d unngti skjemmqnde slolper blir styringskabelen mellom lukehus og innlak i Lauva-
stsl lsgt i som jordkabel.
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Skrdningene pd anleggsvegen -fra Sourdol til inntqk Holmalidno er nd ryddet ogjordkiedde-

Riggomrddfet i Hygen ferdig plqnert og jordkledd. Elvo som tidligere gikk langs vegen
har fdtt nltt lsp inn mot liq.
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Brukbartfiske iLitgen
Etter den noe labre fiorers-

sesongen var det nok mange av
oss som hadde bestemt oss for

. A gti litt mer forslktiE ut i d.r.

F or at ikke gnisten skulle bli
borte med en gang. Dette var
naturligvis en total feilvurder-
ing. Den forste uken i august
gav topp fiske med mer enn 10
lakser pa bnd. Da dette ryktes

. og vi andre strsmte til var fis-
ken naturligvis sporlost borte.

Senere flatet det hele seg noe
ut med en jevn om ikke serlig
stor oppgang av laks og sjoau-
re. Og en god del flsker er tatt
pe land i sesongens lsp.

I fjor toppet Nils Een listen
med tre store laks. I ir ligger
Eens etterfolger pa maskinav-
delhgen, Malvin Storelid pe
topp med fire laks, Sri her fol-
ger tydeligvis flaksen jobben.

Storelid som sverger til
sprellende meitemark og sene-
nr. 035 har nok tilbrakt mange
kvelder ved Grovhglens bred-
der denne hosten, men har
sannelig fett lonn for strev.
Hans fire laks le aUe i vektklas-
sen mellom 6 og 10 kg.

Men ogse andre llar fitt fisk.
Ikke minst Ivar Fjelldalselv
som ved siden av minst en
kjempelaks har halt i land utal-
llge sjoaurer.

Den storste laksen PdL vdr
strekning vog etter hva rykte-
ne forteller 16,5 kg. Ruggen ble
se vidt vi forster bndet av en
kar f ra Entreprenorservice.

Lederen for Ulla-F srre Fis-
keklubb, Helge Bergsland opp-
lyser at det utpe ve4)arten vil
bli sendt ut en foresporsel for a
Iodde stemnlngen for en ny
leiesesong pA Grovstreknin-
gen. Vi fAr hdpe at de som flkk
storlaksen I er pluss alle vi an-
dre som veldlg nesten flkk den
har fritt blod pA taffi slik at det
blir interesse for nok et d.r pi
Grov.

Malvin Storelid med den siste av sine Jire sto akser.
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Brakkeleir og pdhogg ved Skreiyotn.

Vi har i lspet av sommeren
fdtt flere nye arbeidssteder i
hegheia. Ved Skreivatn og
Kaldavatn har Trondheimsfir-
maet A/S Jernbetong startet
opp med tunnel- og kanali-
seringsarbeider for overf sring

av Kaldsana og Skorena til
Blesjo. Senere skal det bygges
oammer ner.

Lenger vest har F urxholmen
A/S startet opp arbeidene med
6 ta inn PjAkevatn og Kvelven-
bekken m.fl. pe overforings-

tunnelen fra Bld.sjo til Saurdal.
Dlsse arbeidene bestar I sjakt.
boring, tunneldriving, kanali-
sering samt byggtng av flere
mindre inntaktsdammer.

Brakkeleir mellom Kaldoyotn op Grayetisrn.
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Ka na I ise r i n gsa rbeider aus t fo r Ka ldava t n.

Kvelven. Dam og adkomstbru.
.............'''..,.''/'...'..'....,/&
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Brakkeleir i Kvelven

Oppsynsmann Abornes har ansvaret for arbeidene i Kyelyen.
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Den sterkt armerte betongplaten ble bldst til <<pinneved>'

En kraftig utblesing rystet
inntaket i Holmali:ina en stund
etter at vatnet var satt pd
Sandsaoverfsringen i sommer.
Se kraftig var trykket at den
armerte betongplaten over tun-
nelen ble knust til pinneved. Til
alt hell var det ingen i narhe-
ten da det smalt.

Etter hva vi forster er slike
utbldsinger i bekkeinntak ikke
uvanlige. Det som skier er at
Iuftlommer oppe under hengen
i overf oringstunnelen Plutselig
begynner a addere seg i vann-
stromretnlngen. Nd.r den sterkt

komprimerte luften omsider
finner en epning ut og denne er
trang skjer (eksplosionen).

En hAper ved endrede ruti-

ner under kjoringen av syste-
met d. unngd. liknende uhell i
fremtiden, fdr vi opplyst.

,ffif{
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VI GRATULERER
50 AR

etian Mamik
Fgrrevass
5. august

Dadinn Olai Stond
Hjorteland

I L juli

Jan Brustad
Stalsdal
I. juli

(Sykemeldt)

Eiler Vilmones
Storevatn
22. juni

KJOR FORSIKTIG!

La dette bildet minne oss om den evige sannhet: <<Vin-
teren er ikke sommeren lik>>. Dette gjelder ikke

minst ved bilkjoring.
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