Stiftet 20.november 1963.
Starten
NFF’s gamle dokumenter angir at stiftelsesmøtet ble holdt 20.november 1963. Det var dagen før første
fjellsprengningskonferanse.
Den første Fjellsprengningskonferansen ble gjennomført 21. og 22. november 1963 med vel 300
deltagere. Initiativet til arrangementet kom dels fra Leif Medalen i NIF som foreslo et kurslignende
opplegg og fra Anders M. Heltzen i ”Kontor for Fjellsprengningsteknikk” som tenkte på et årlig
arrangement. Det er vel riktig å si at tiden var moden (tidsaktuelt var Brokke, Rana, Røldal, Anfo,
Presplit mm.), at flere i fagmiljøet lekte med lignende tanker uten at det førte til konkrete resultater.
Professor Anton Brandtzæg som på denne tiden var styreformann i ”Kontor for
Fjellsprengningsteknikk” åpnet 1963 konferansen og meddelte at styret ville foreslå stiftelse av en
forening for fjellsprengningsteknikk. Et utkast til lover som var utarbeidet ble lagt ut for gjennomsyn.
Ved konferansens fortsettelse neste morgen ble forslaget tatt opp til behandling.
Et enstemmig vedtak lyder:
1. Forsamlingen anbefaler at det opprettes en forening for fjellsprengningsteknikk tilsluttet Den Norske
Ingeniørforening, stort sett etter de retningslinjer som fremgår av det foreløpige forslag til lover som er
lagt frem.
2. Det velges et interimsstyre som får i oppdrag å gjennomføre organiseringen av foreningen, tegne
medlemmer, fastsette kontingentsatser for første år, innkalle til konstituerende generalforsamling og
forelegge for denne endelig forslag til lover.
3. Til interimstyre velges:
1)

Sivilingeniør Ludvig J.Bakkevig, Ing Thor Furuholmen A/S

2)

Overingeniør Ludvig Baumann, Grubernes Sprængstoffabrikker A/S

3)

Bergingeniør Finn R.Eriksen, Maskin A/S K.Lund & Co

4)

Overingeniør Per T. Smith, NVE, Direktoratet for Statskraftverkene

5)

Overingeniør Olav Strøno, Norges Stasbaner NSB

I sammenheng og ettertid forstås dette dit hen at beslutningen om å starte en forening var tatt av en
engere gruppe den 20.november og at dette ble gjort kjent samtidig som et lovutkast ble lagt frem for
konferansedeltagerne den 21. mens forsamlingen ga sin enstemmige tilslutning til forslaget den 22.
november. Samtidig valgte forsamlingen et interimsstyre for foreningen.
Av referat fra første styremøte 3.desember 1963 som ble avholdt hos entreprenørfirmaet Ing. Thor
Furuholmen A/S fremgår forslag om at foreningens virksomhet bør omfatte alt som er av interesse ved
sprengningsarbeider i fjell. Styret tok videre sikte på
- at det skal arrangeres et årlig større møte i forbindelse med generalforsamling
- at Kontor for Fjellsprengningsteknikk skal virke som foreningens sekretariat
- at medlemmene skal være aktive og kunne pålegges oppdrag
- at arbeidsopplegget bør skje som i den svenske Bergsprängningskommitteen
- at Ludvig Baumann ble valgt til viseformann
- at medlemskap skal koste kr 500,- for bedrifter og kr 15,- for personlige medlemmer
- at innbydelse til medlemstegning sendes antatt interesserte

- at notis om det samme blir å innta i Teknisk Ukeblad, Teknikk, Tidsskrift for Bergvesen og
Metallurgi, Norsk Kommunalt Tidsskrift, Norsk Vegtidsskrift og i Bergverksnytt.
Så langt var Interimsstyret klar over sitt mandat. Interimsstyret var derimot sterkt tvilende til hvorvidt
Interimsstyret skulle fungere helt frem til neste Generalforsamling og mente dette spørsmål måtte
forelegges NIF’s Generalsekretær Nagel. Referatet er for øvrig undertegnet med A.M.H. (i senere
referater står det fullt navn = Anders M. Heltzen, sekretær.) Av referat fra det påfølgende styremøte
som ble holdt 13. mars 1964 fremgår at det er tegnet 60 medlemmer i foreningen, herav 10 firma
medlemskap. Det fremgår også at det arbeides med program for konferanse 1964 og at kursavgiften for
denne konferansen er satt til kr 200.
Etablering av NFF foregikk i en meget nøktern tidsepoke. Typisk er at spørsmål om skattefrihet for
medlemsavgift tidlig ble sak for styret. Søknad ble sendt til Finansdepartementet. Departement svarte
positivt, men forlangte som motytelse at Staten eller Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Forskningsråd (NTNF var vedtatt opprettet i 1946) skulle få et styremedlem.
A.R.
Personer nevnt ovenfor:
-Leif Medalen, Kursavdelingen i NIF(Den Norske Ingeniørforening nå Tekna)
-Anders M. Heltzen, Bergingeniør, Bergsprengningsutvalget, senere Kontor for
Fjellsprengningsteknikk.
-Anton Brandtzæg, Professor NTH, styreformann i Fjellsprengningsutvalget.
-Ludvig J.Bakkevig, Siviling, Ing Thor Furuholmen A/S
-Ludvig Baumann, Sivilingeniør, direketør i Grubernes Sprængstoffabrikker A/S
-Finn R.Eriksen, Bergingeniør, Maskin A/S K.Lund & Co
-Per T. Smith Overingeniør, NVE, Direktoratet for Statskraftverkene
-Olav Strøno, Overingeniør Norges Stasbaner NSB

	
  

