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Kontrasten er unektelig stor mellom å slenge i hop vaffelrøre på 
sin egen fjellkafé og levere geofysiske forskningsdata til store 
oljeselskap. Ellen Eckhoff Planke sier ja takk – begge deler.

T E K S T:  A N N E  G R E T E  N O R D A L  F O T O :  E L L E N  E C K H O F F  P L A N K E

Unike omgivelser: 
Dovrehytta ligger på 960 
m.o.h på Skogsætrin 
i Dovre kommune på 
grensen mellom  snaufjel-
let der 2000 meters top-
per rager opp og trollskog 
med eldgammel malmfuru 
lavere i terrenget.
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Hvert år i begynnelsen av februar lar Ellen Eckhoff 
Planke (37) forskning på mikropaleontologi og utvik-
ling av 3-dimensjonale seismikksystemer ligge igjen 

på kontoret i Oslo for å gi seg fjellivet i vold. Da er det på 
tide å åpne Dovrehytta for drift for sesongen.  

Sammen med mannen Sverre Planke kjøpte Ellen Eckhoff 
Planke i 2002 det gamle serveringsstedet Dovrehytta på 
Skogsætrin 960 m.o.h. i Dovre kommune. Knappe to år 
senere kunne ekteparet ønske velkommen til en ny arkitek-
tonisk spennende hytte i fantastiske omgivelser. – Målet er 
å lage et samlingssted for turister og fastboende på Dovre og 
Høvringen. Vi ønsker å skape et sted som skal skille seg fra 
normale turisthytter der vi kan formidle kunnskap om natur 
og miljø, sier Ellen Eckhoff Planke. 

Historien startet sommeren 2002. Ellen og Sverre var 
ute og gikk tur i Høvringen-området. De fi kk øye på «Til 
salgs» skiltet utenfor den gamle Dovrehytta som hadde 
vært stengt de siste årene. – Hmm, lurer på hva de skal ha 
for den, var den første tanken min, forteller Ellen. Dermed 
var spiren til et prosjekt allerede sådd. Vi ringte megler og 
begynte å vurdere om vi skulle tørre å sette i gang. For én 
ting var vi fast bestemt på – at skulle vi først kjøpe stedet, 
skulle vi drive det som fjellkafé. – Jeg er glad i å gå i fjel-
let, og setter veldig pris på hytter i fjellet der folk kan gå 
inn og kose seg. Nå hadde jeg sjansen til å gi noe slikt til 
andre, sier Ellen. 

SPESIELL ARKITEKTUR. Ekteparet Planke kjøpte Dovrehytta, 
men fant fort ut at hytta var i så dårlig forfatning av den 
måtte rives. – Vi fi kk det lokale brannvesenet til å brenne 
hytta som en brannøvelse. Det var litt av et skue da den 
gamle hytta gikk opp i fl ammer. Samtidig begynte vi å 
tegne på en ny hytte. En venn av oss – arkitekt Jann-
Ove Larsen fra LPO arkitektur & design, har tegnet den 
nye hytta. Han har tidligere vært med på å bygge Rena 
leir, og ga oss ideen om å bruke massivtre, forklarer 
Ellen. Resultatet er 32 cm tykke vegger av massivt tre 
satt sammen med treplugger og kledd hovedsakelig med 
ubehandlet kjerneved av furu som spon og liggende panel. 
Massivtre har usedvanlig god isolasjonsevne og brannsik-
kerhet. Store vinduer sørger for lys og åpner mot utsikten 
fra serveringsstuen. Formen på hytta bygger på fjellets for-
mer med skrå vinkler som åpner seg opp mot dalen. Helt 
knirkefritt gikk ikke byggeprosessen. Ellen forteller om 
en lang prosess med Dovre kommune som var skeptisk 
til pulttak. Først etter at ordfører og formannskap var på 
befaring med byggherrer og arkitekt, ble de overbevist om 
at dette var estetisk pent.  

– Vi har fått til å bygge noe vi aldri ellers ville få bygge 
på fjellet. Hytta har blitt en attraksjon. Vi har fått utrolig 
mange positive tilbakemeldinger på bygget fordi det er så 
spesielt. Det har kostet over fem millioner kroner, noe vi 
opprinnelig hadde håpet å få dekket inn ved drift, men 

hittil har det nok blitt mer attåtutgift enn attåtnæring, ler 
Ellen Eckhoff Planke.

FAMILIEN TRÅR TIL. Lite aner nok den gjennomsnittlige vin-
ter- og påskeferiegjesten på Dovrehytta at det er en forsker 
i mikropaleontologi som serverer dem kaffe og vafl er med 
rømme og syltetøy. 

– Vi har behov for å være minst to personer for å drive. 
Med en veldig konsentrert sesong fra begynnelsen av februar 
og fi re uker pluss påsken er det ikke så lett å få tak i hjelp. Vi 
baker alt selv – boller, kaker og pizza, i steinovn i tilknytning 
til peisen i serveringsstua. Favoritten er store solskinnsboller 
som vi selvfølgelig kaller Dovreboller. Dessuten har vi kjøpt 
en stor kaffemaskin med melkesteamer for å kunne tilfreds-
stille litt mer moderne kaffevaner.  

Hittil har hytta blitt veldig godt besøkt. Cirka fem kilome-
ter nord for Høvringen, er den et passe mål for en fi n familie-
tur. Mange utlendinger – dansker, nederlendere og tyskere er 
innom. Hittil har jeg tatt med meg minstemann som er fem år 
under oppholdene. De andre barna våre på 13,14 og 16 kom-
mer i feriene. Da jobber de gjerne i kafeen. Det er en drøm for 
alle unger å stå i en kasse. De får en helt spesiell erfaring, og 
blir åpne og sosiale. Andre familiemedlemmer trår også til. 

BLIR KJENT MED FOLK. – Det gir meg utrolig mange posi-
tive opplevelser å kunne glede mennesker og se at de blir så 

glade for at vi gir dem noe. Jeg setter meg ned hos folk og 
prater. Folk er mer åpne ut i naturen, og jeg kommer nær 
mennesker jeg ellers aldri ville truffet. Dette ville jeg aldri 
opplevd på kafé i Oslo, sier Ellen. Hun fremhever også 
hvor fi nt det er å komme inn i et lokalsamfunn og bli kjent 
med lokalbefolkningen. – I Dovre kjenner folk hverandre. 
Lokaldemokrati får en betydning. Du kan ringe til ordføre-
ren, delta i kommunestyrer og oppleve å bli lyttet til. 

– Etter hvert håper jeg vi skal kunne formidle kunnskap 
om natur og miljø. Vi planlegger å belyse temaer som 
friluftsliv og fjellsport, geologi, biologi og klima, dessu-
ten lokal seterkultur og historie. Med plakater, bøker og 
gjenstander som steiner, fossiler, planter, dyr og håndverk. 
Dessuten vil det være tilgjengelig pc, mikroskop, kart, tur-
forslag, brosjyrer og vitenskapelige artikler på hytta. 

FRA TOKT I NORSKEHAVET. Når Ellen er på fjellet passer man-
nen Sverre Planke «butikken» hjemme i Forskningsparken 
på Blindern i Oslo. Han er daglig leder, og Ellen er ansatt i 
selskapet VBPR – Volcanic Basin Petroleum Research som 
de startet og eier sammen. Selskapet driver forskning og 
utvikling innen geologi, geofysikk og seismikk, og leverer 
konsulenttjenester til oljeindustrien.

Ellen Eckhoff Planke er cand.scient innen mikropaleon-
tologi. Hun har studert mikrofossiler som det er mer enn 
hundre tusen arter av. De brukes blant annet til å datere 

DETTE VILLE JEG IKKE OPPLEVD PÅ KAFÉ I OSLO

Samlingssted: 
Påskeskirenn er fast 
ingrediens for gjestene. 

Viser vei: Passe mål 
fra Høvringen

I boks: Byggetillatelsen 
feieres med champagne, 
fra venstre Ellen med 
minstemann, ektemann 
Sverre og arkitekten 
Jann-Ove larsen

Naturmaterialer: Hytta 
er bygget i massivtre. 
Det er ikke brukt spiker 
eller skruer, bare treplug-
ger. 

Arkitektur tilpasset 
fjellet: Pulttaket tar opp 
i seg fjellets former, og 
store vinduer sørger for 
at gjestene kan nyte den 
enestående naturen fra 
serveringsstuen.
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alder på sedimenter. Slik kunnskap er svært viktig å ha 
under brønnboring i forbindelse med oljeleting. 

Selskapets navn Volcanic Basin Petroleum Research 
betegner et annet arbeidsområde, nemlig studier av hvor-
dan vulkanske «elver» trenger seg gjennom sedimentære 
lag og kompliserer oljeselskapers lete- og borevirksomhet. 
– På Grønland og i Sør-Afrika kan vi studere slike forhold 
i dagen. Disse stedene fungerer nærmest som et labora-
torium for oss, sier Ellen Eckhoff Planke, og forklarer at 
kunnskapene derfra kan overføres til Norskehavet der vi 
har mye av de samme forholdene. 

Sammen med Christian Berndt ved Universitetet i 
Southampton har VBPR utviklet og patentert P-Cable, 
som er en ny metode for å gjøre 3-dimensjonale seismiske 

målinger fra skip. – Vi jobber blant annet sammen med 
Fugro Survey som samler inn seismikk over hele verden.  
Nå nærmer vi oss en kommersialisering av systemet. Siden 
2001 har vi vært på syv tokt med systemet, og vi er på 
tredje versjon av det nye systemet. Sist vår var jeg ute tre 
uker i strekk med M/V Birkeland som er et fartøy drevet 
av Fugro Survey for uttesting av siste versjon av systemet. 
Det skjedde ting hele tiden, og jeg var rimelig sliten etter 18 
timers jobbøkter hver dag. Jeg drømte litt om Dovrehytta 
da, må Ellen innrømme. 

KONTRASTER OG SYNERGIER. – Jeg elsker å være ute i 
naturen, og det er en drivkraft for det vitenskapelige enga-
sjementet å kunne kombinere det med feltarbeid ute. Selv 
om kontrasten er stor mellom det å røre sammen en vaf-
felrøre kontra å drive forskning inn mot oljeindustrien, gir 
det synergieffekter. Det er morsomt å mestre nye ting. Jeg 
hadde aldri våget å starte Dovrehytta hvis jeg ikke hadde 
vært med og starte eget fi rma først. Fra fjelldriften lærer jeg 
mye om kundebehandling, det å snakke med folk, åpne seg 
og jobbe hardt. Fra min andre mer akademiske tilværelse 
er jeg også vant til å stå på, til å tenke raskt, lære meg nye 
ting. 

– Ja, jeg er sliten når påsken er over, og det er mye å ta 
igjen på jobben i Oslo, men jeg ville aldri vært det foruten. 
Vi har fått realisert et utrolig fl ott sted. Vi gir gjestene våre 
noe de ikke får andre steder, og vi gir ungene våre gode 
verdier. Utenom sesongen bruker familien Eckhoff Planke 
Dovrehytta som sitt private eldorado. Nå gleder de seg til 
blåtimer og jul i fjellet.  

VI GIR GJESTENE VÅRE NOE 
DE IKKE FÅR ANDRE STEDER, 
OG VI GIR UNGENE VÅRE 
GODE VERDIER.

Klar for tokt: Ellen 
Eckhoff Planke var på 
P-Cable tokt i Nordsjøen 
sist vår for å teste et 
seismikkinnsamlingssys-
tem hun har vært med 
og utviklet.

Jubileumsbok – bergingeniørutdanning gjennom 250 år

Det var slett ikke noen kalverompe som i 
eventyret, ungene i Ståvi barnehage fant i mat-
temeisen de fi kk i gave fra Tekna Oslo avdeling 
før jul. Her var det derimot sammenleggbare 
ringer, målebånd, timeglass, stoppeklokker, 
termometer, vekter, terninger og mange andre 
ting som kan brukes for å gi barna den første 
matematikkopplæringen. 

– Dette synes vi ser veldig spennende ut, 
sier pedagogisk leder Karen Dahl i barneha-
gen. Hun opplyser at i denne avdelingen er 
det 41 femåringer som skal begynne på skolen 
til høsten. I rammeplanen for barnehager inn-
går fagområdet antall, rom og form. – Vi har 
allerede jobbet en del med rom, og ungene har 
også lært om kvadrat, sirkler og romber. Nå 
gleder vi oss til å ta i bruk innholdet i sekken 
som ser perfekt ut til å utforske, måle og stu-
dere sammenhenger – akkurat den praktiske 
tilnærmingen som kan stimulere til nysgjerrig-
het, refl eksjon og samtale, sier Dahl.

Det var Trond Haider og Ingegerd Rustad 
fra Tekna Oslo avdeling som hadde æren av å 
dele ut mattemeisen til en svært så ivrig gjeng 
unger. – Vi håper slike tiltak vil være med å 
fremme realfaginteressen blant unger og bidra 
til at de synes matte er morsomt. Dessuten 
synes vi det er viktig at skoler og barnehager 
får gode hjelpemidler som gjør det mulig å 
drive en inspirerende undervisning, sier de to. 
Tre andre sekker og tre meiser er i disse dager 
på veg ut til skoler og barnehager i Oslo-områ-
det etter en loddtrekning på Teknas familiedag 
på Teknisk Museum nylig. 

SEKKEN MED DET RARE I
Stor var gleden blant barna i Ståvi 
barnehage i Bærum da de var de 
første til å motta en mattemeis fra 
Tekna Oslo avdeling.
T E K S T  O G  F O T O :  A N N E  G R E T E  N O R D A L

Ringenes unger: 
Disse sammenleggbare 
ringene fra mattemeisen 
falt i smak hos femårin-
gene Felix, Emilie, 
Rikke og Brage i Ståvi 
barnehage i Bærum. I 
bakgrunnen pedagogisk 
leder Karen Dahl, des-
suten Ingegerd Rustad 
og Trond Haider fra 
Tekna Oslo avdeling.

Norges første institusjon for høyere 
sivil teknisk utdanning ble stiftet i 
1757. I høst har jubileet vært feiret 
både på Kongsberg der grunnlaget 
ble lagt og ved NTNU i Trondheim 
som overtok undervisningen i 
1910. I denne forbindelse har 
NTNU fått laget en jubileumsbok 
som tar for seg bergingeniørutdan-
ningens historie. 
Gjennom 390 sider illustrert med 
bilder fra ulike historiske arkiver 
har forfatterne Bjørn Ivar Berg, 
Anne Kristine Børresen og Jan 
Thomas Kobberød skrevet veldoku-
mentert og levende om utdannin-
gens ulike faser og utvikling. 
I 1757 lot kong Fredrik V 
Kongsberg få ansvaret for 
Bergseminaret. I 1814 ble utdan-
ningen fl yttet til Oslo, før Norges 
Tekniske Høgskole (NTH) tok over 

stafettpinnen i 1910. I dag er det 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) som fører tradi-
sjonen videre. 
Hovedvekt i fremstillingen er lagt 
på tiden etter 1910. 
Bergfaget er kalt «Alle ingeniørers 
mor». I starten hadde bergingeniø-
ren ansvaret for alt fra malmleting 
basert på geologi og geofysikk til 
den metallurgiske sluttbehand-
lingen. Med tiden ble også berg-
ingeniøren ingeniørgeolog og gitt 
ansvaret for å bygge lange tunneler 
og mektige fjellhaller. Fra tidlig på 
1970-tallet måtte han eller hun 
dessuten tilegne seg kunnskap om 
prospektering etter og utvinning av 
petroleum. Boken handler nettopp 
om disse utviklingsprosessene og 
ikke minst om de menneskene 
som stod bak dem.

Bokprosjektet 
ble initiert 
av førstea-
manuensis 
ved Institutt 
for historie 
og klas-
siske fag ved NTNU Anne Kristine 
Børresen i 2004, som fi kk støtte 
til prosjektet fra Institutt for geologi 
og bergteknikk, Institutt for petrole-
umsteknologi og anvendt geofysikk, 
og Institutt for materialteknologi. 
Professorene Einar Broch, Arne 
Espelund, Knut Lyng Sandvik og 
Ole Bernt Lile har kvalitetssikret 
innholdet.
Boken er utgitt på Tapir Akademisk 
Forlag. 

T E K S T:  A N N E  G R E T E  N O R D A L

Bergensgutter ble skandinaviske 
robotmestere
Bergenslaget Lego Extreme ble skandinaviske cham-
pions i First Lego League 2007 som ble arrangert for 
åttende gang.
Fire bergensgutter vant robotkonkurransens førstepris 
blant 36 lag fra Skandinavia, Færøyene og Grønland 
som hadde kvalifi sert seg til fi nalen i Herning i 
Danmark siste helgen i november.
Tema for konkurransen var jordas klima. Oppgaven 
besto i å utvikle energibevissthet og nye energiløsnin-
ger i barnas lokalmiljøer. Den høythengende champi-
ontittelen betinger gode resultater både i teamarbeid, 
programmering, problemløsning, kunnskap, gjennom-
føring og oppførsel.
Ytterligere fem av de 11 førsteprisene i ulike klasser 
gikk til lag fra Kongsberg, Harstad, Bodø, Rauma og 
Gjøvik.

Glade vinnere: Bergensgutta Lego Extreme vant den 
gjeveste prisen i den skandinaviske robotkonkurran-
sen. (Foto: First Lego League)

tekna8.indd   28-29 11.12.2007   00:23:55




