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Bakenfor
dammen
TV-damen snakket fra skjermen. Et
program var ferdig, et nytt skulle begynne. Jeg trykket på en knapp, og
forsvant inn I
det pene dameansiktet
Kanskje hun sitter og hånapparatet.
flirer inne i en kondensator, tenkte jeg.
i
frekvens-blues
Med en svingende
ørene.
Min eldste datter så på meg. De
gråblå øynene med de grønngule flekkene så alvorlig på meg. Hun sa:
«Hvorfor ødelegger dere fjellet far?»
og
Jeg, en liten vannkraftutbygger
fjellvidder
med utsprengte
teknokrat
som fotefar fant
og tørre elveleier
TVvanskelig å besvare.
spørsmålet
sultne
bildene av den stålblinkende,
og den lille fjellgravemaskinkjeften
blomsten som døde ved foten av den
hadde
fyllingsdammen
halvferdige
stygge.
vært provoserende
som
Jeg ble harm, og TV-damen
satt inne i apparatet og tygget spagetti
Hun hadde behandlet
fikk unngjelde.
Skulle det sendes
meg urettferdig.
burde
film om vannkraftutbyggingen
begge parter få slippe til. Ikke bare
de andre. De som ville bygge varmeTV'en skulle ha
og atomkraftverk.
sendt en film til. En film som viste
fjellfiskevakene
fram de uregulerte,
vannene som lå bak og ovenfor dammen.

«Hvorfor gjør dere ikke det da?»
Hun var
spurte den unge kvinnen.
aggressiv, og jeg ble svar skyldig. For
en slik film er ennå ikke laget. Statsog
er ingen filmsentral,
kraftverkene
vi har er ingen
de første-ingenlørene
filmhelter.
Mine to døtre så granskende på meg.
Hva var sant? Var det så ille som
hadde vist, eller var det
TV-filmen
noe fornuft i det som pappa sa? Det
siste var tvilsomt, jeg forsto det. Noe
måtte gjøres.
fikk spagetJeg håpet TV-damen
tien*) i vrangstrupen.
Høyt sa jeg:
«Jeg skal vise dere Det Ødelagte
Fj ellet.»
Den sommeren dro vi til fjells, og
en
ferierte i lag med to maskinister,
og to
elghund, en pen maskinistkone
studenter som hadde HB på en flaske.
Vi bodde alle under samme tak, tett
ved en dam og et regulert vann. Vi
bodde i messa på Osbu. Der var det
godt å være, vi har snakket om det
siden.
Og for første gang så jentene fjell
hadde spist på.
som en gravemaskin
Det var ikke så mye den hadde fått i
*) Spagetti = elektronikk.
trykk i maskinbransjen.)

(Slangut-

Ved dammen.

(Tustervann.)

seg. Viddene var storslåtte under den
Vi gikk lange turer i
høye himmelen.
ned på
fjellet og satte gummistøvlene
grått fjell. Vi
mose og eldgammelt,
sto stille og lyttet etter stillheten mellom de grå, stille fjellene, og under
den regntunge himmelen hørte vi Stillheten.
Alene gikk jeg opp Vakkerdalen
for i sluddet og
og inn i Stordalen,
regnet ville ikke jentene gå. Jenter
har ikke sans for fiske, og i Stordalen
gikk suggene. Så jeg gikk alene den
ene milen. Rett som det var, så haglet
det, og fjellet var ødslig og strengt.
Jeg var alene med fjellene og ørreten
som ikke vile bite, og jeg tenkte, at
dette skulle TV-skjermen ha vist fram.
Det er ikke så mange som har sett
De fleste ser bare dammen,
Stordalen.
for der stopper bilveien. Men jentene
mine og jeg har gått, vi har gått etter
andre vann som har ligget innenfor
bilveien og dammen. Nå ser de ikke
på meg med alvorlige øyne når TVviser fram film som forskjermen
om den stygge vannkraftutteller
For de husker Gåsvatn og
byggeren.
Men min tante har ikke
Sauvassåga.
vært der inne, og hun er småsint på
meg.
Og nå lurer jeg svært på TV-apparatet og damen som bor der inne.
Hvorfor ikke godsnakke med henne?
i
Hvorfor ikke vise fram landskapet
et regulert område? Slik at min tante

To slitne

jenter

på en hvilestein.
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Stordalen

*.ft*El plergto ,NbliiPaqg

med en av turistforeningens
krypinn i forgrunnen.

Borghild fikk se det som jentene mine
har sett. Jeg tror det hadde vært lurt,
for det finnes mange tanter.
Og så må vi selvfølgelig
fortsette
med å planlegge
vannkraftprosjekter
med mange uregulerte
vann i.
Det er ikke bare lurt.
Det er viktig.
Det er så viktig at det må vi ha råd
til. Pengene betyr svært lite når du
skal svare på spørsmål som du ser i
unge, undrende
øyne.
Unge øyne liker ikke tørre elveleier.

Reimer.

Ja, for vi var jo fire her fra huset.
Vi kunne trekke lodd?
En femkrones-lunsj
som gevinst.
Eller ærlig talt, kunne vi ikke

Regelverker somregelverk
På jobben
der er det
når
regelverket
)g sier nei

Ogdet

der jeg sitter —
ikke greit —

nemlig

Hør nå bare:
I rom nr. 472 hadde vi planlagt et
stort møte, og det var franske saker
vi skulle prate om.
Duktile støpejernsrør.
Pumpeledningen til Mardal pumpestasjon.
Kalkulert til 1,5 mill. kroner.
Og to franskmenn
skulle komme.
Jeg ville ønske dem velkommen
på normalt, gjestfritt vis —
og alle mine sjefer
sa seg enige i det.

Vi ble altså enige om å servere
lunsj, og så spurte vi om lov til det.
og

et

wienerbrød

Det heter

Utenlandske
gjester
kan serveres
lunsj, og antall nordmenn bør være det
samme som antall utlendinger.

hufser seg
og nei.

To smørbrød

var ikke så enkelt.
ifølge reglene:

til

Se det, se det!
Har jeg sagt at det var
to franskrnenn?
Nå, det var nå det,
og altså skulle det —
rundt et fat med
wienerbrød —
benkes to franske pluss
to norske, sultne menn.
Det er regelen det!

Fra

der
ble
tja
Vi
det

4

var

8.

Det hele var ganske innfløkt.
Franksmennene
hadde nemlig med
seg to nordmenn.
De norske agenter var med!
Og så var de jo alt fire, og vi var
fire med.

—
husets
øverste
etasje
hvor regelverket
bor —
det svart at
— jo — Men!
må følge våre regler,
er derfor vi har dem!

FOSSEKALLEN

Da slo regelverket
seg
på lomma —
var storsinnet
og fri —
La oss ta to nordmenn
Så blir det fire norske
mot de franske.
Ja, men ???
De to siste?

seg

For en Regel er en Regel. Og så
måtte to spise medbrakt niste.
Akk ja.
Det er som bestemoren
min pleide
å si det:
Det er ikke så greit å være menneske bestandig.

Reimer.

mann.

Ogvi

Men regelverket
hufset
og svarte nei og nei.
Det sa Ja til
konsekvensene
og Nei til deg og meg.

til!

At regelverk kan gi hodeverk er en
kjent
sak. Særlig
bry volder
ofte
regler som gjelder forhold I grenseområdet mellom privatliv og tjeneste,
slik som reglene for representasjonsutgifter o. 1. — Men vi må alle være
enige om at regler må det være om
bruk av statens midler til slike formål. Reglenes innhold vil det kunne
være delte meninger om, og Finansdepartementet
som har ansvaret
for
de gjeldende
regler merker
sikkert
det, på samme måte som de enkelte
etater som skal praktisere
dem.
Administrasjonsdirektoratet,
14. november 1972.
Torolf Moe.
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Det nordiske
samarbeidsorgan
innen
elektrisitetsforsyningen,
Nordel, ble stiftet den 9. mai 1963,
og kan således i år feire 10 års
jubileum.
Det
nordiske
samarbeid
på
kraftforsyningens
område er imidlertid mye eldre. Allerede i 1912
ble det sluttet en dansk-svensk
avtale om å legge en kabel under
Øresund for kraftutveksling
mellom Sjælland
og Syd-Sverige.
Senere er det lagt flere kabler her,
og i 1965 også den såkalte KontiSkan forbindelsen under Kattegatt
mellom Sverige og Jylland. — Den
første
store
forbindelseslinjen
mellom Finland
og Sverige,
en
220 kV ledning, ble satt i drift i
1959.
Allerede i 1930-årene ble spørsmålet om krafteksport
fra Norge
via Sverige til Danmark utredet.
Denne saken ble tatt opp igjen
etter siste krig, men førte ikke til
noe resultat. I 1955 ble det imidlertid enighet om en avtale om
krafteksport
fra Nea kraftverk
i
Trøndelag til Sverige som et ledd
i finansieringen
av denne utbyggingen. I denne forbindelse ble 220
kV linjen
Nea—Järpströmmen
bygget og satt i drift i 1960. — En
annen form for samarbeid
var
bygging av Linnvasselv kraftverk,
som er en felles svensk/norsk
utbygging av en elv som renner fra
Norge og inn i Sverige. Denne avtalen kom i stand i 1958 og kraftstasjonen ble satt i drift i 1962.
På grunn av det samarbeid som
var etablert mellom kraftselskaper
i Sverige og dets tre naboland, var
det naturlig at det i 1959 ble fremmet forslag i Nordisk Råd om å

opprette et offisielt nordisk samarbeidsorgan for felles elforsyningsspørsmål. Etter å ha fått saken utredet, vedtok rådet i mars 1962 å
anbefale regjeringene
å etablere et
slikt organ.
Denne saken vakte stor interesse
innen elforsyningen
i alle nordiske
land. Den første reaksjonen var at
samarbeidet
hadde gått bra hittil
ved tosidige avtaler direkte mellom kraftselskaper
på begge sider
av grensene, og at det ikke var
nødvendig
med et offisielt
regjeringsoppnevnt
organ til å ta seg
av slike spørsmål. Centrala Driftsledningen, CDL, som er et samarbeidsorgan
innen elforsyningen
i
Sverige,
sammenkalte
representanter fra liknende organisasjoner
og større kraftselskaper
i nabolandene til et møte i Stockholm i
desember 1962 for å drøfte saken.
Samtlige
deltakere
i møtet var
enige om at det ville være nyttig
med et fast organ til å ta seg av
felles interesser for elforsyningen
i Norden. Men dette var en sak
som kraftforsyningen
selv burde
kunne ta seg av; det var verken
nødvendig
eller ønskelig at regjeringene oppnevnte representantene. Et offisielt organ ville lett
kunne bli for byråkratisk
og lite
efektivt. På møtet i Stockholm ble
det enstemmig vedtatt å danne et
rådgivende
organ til fremme av
nordisk samarbeid med hensyn til
produksjon, overføring og forbruk
av elektrisitet. Organet skulle dannes av fire enkeltpersoner
i ledende stillinger innen elforsyningen
hvert av landene. Videre skulle
Island innbys til å delta.
Dette samarbeidsorganet,
som

fikk navnet NORDEL, ble offisielt
stiftet den 9. mai 1963 i København med representanter
fra Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige. Som den første formann
ble valgt tidligere samkjøringsjef
C. B. Blydt fra Norge. Blydt tok
seg av sekretariatet
de første årene og fikk organet i god gjenge.
Nordel har ingen egen myndighet, men kan bare anbefale overfor myndighetene
og elforsyningen
i de respektive
land å iverksette
visse tiltak. Formålet er gjennom
samarbeid
å søke å få en bedre
elforsyning med lavere kraftpriser
og bedre leveringssikkerhet
enn
man ville hatt om hvert land skulle operere alene. Det arbeider ved
plenarmøter
og gjennom utvalg og
komiteer og knytter således til seg
eksperter
innen ulike felt av elforsyningen i Norden. For tiden er
ca. 80 personer engasjert i ett eller
flere Nordel-utvalg,
av dem ca. 20
nordmenn.
Nordel har ikke eget
budsjett og heller ikke egen administrasjon. Styreformannen
velges
for tre år om gangen, og dette
vervet går på omgang mellom landene. Formannen
må i de tre år
han virker selv sørge for å få opprettet og betalt det nødvendige
sekretariat.
Nordels formann
er for tiden
avdelingsdirektør
Lasse Nevanlinna ved det statseide kraftselskapet Imatran Voima OY i Finland.
De norske medlemmene
i Nordel
er nå:
Kraftverksdirektør
S. Aalefjær,
NVE.
Direktør R. Heggenhougen,
Norsk
Hydro A/S.
Samkjøringssjef
E. Pedersen,
Samkjøringen,
region 3.
Samkjøringssjef
L. Raknerud,
Samkjøringen,
region 1.
Nordel ser det som sin oppgave
å holde Nordisk Råd og regjeringene i de fem landene oppmerksomme på at det nordiske samarbeid innen elforsyningen
ivaretas,
naturlig
og tilfredsstillende,
av
dette organ. Det utgir en fyldig
årsberetning
og flere rapporter
hvert år med utredninger
og anbefalinger
av diverse tiltak. De
spørsmål som er behandlet og anbefalt av Nordel, kan medlemmene med berettiget tyngde ta opp
i sine bedrifter og organisasjoner
og føre resultatene
videre i hvert
sitt land.
FOSSEKALLEN
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Fra tid til annen kommer spørsmålet om vi ikke bør begynne å
tenke på å utnytte varmen i jordskorpen til fremstilling
av elektrisitet. Det henvises til hva som
gjøres i andre land på dette felt.
En liten orientering
kan være på
sin plass.
Utnyttelse av jordvarme er i dag
i praksis knyttet til de områder på
jorden hvor det er varme kilder,
eksempelvis
Island.
På enkelte
steder har de også tatt jordvarmen i bruk for produksjon
av
elektrisitet.
De vesentligste
prosjektene her er i California, USA
og i Italia. Hvert enkelt av disse
fremstiller
kraft i størrelsesorden
3-400
MW. I begge tilfellene er
det tale om kilder som gir vanndamp og ikke varmt vann. Foreløpig kjenner vi ikke til at elektrisitet
blir fremstilt
basert på
varmt vann fra jordskorpen.
Det
finnes adskillig flere varmtvannskilder enn dampkilder,
men problemene forbundet med å utnytte
varmt vann er vesentlig større enn
å utnytte damp. Det ligger i at
varmt vann fører med seg relativt
store mengder med korrosivt materiale som må fjernes eller pumpes tilbake i jorden. Dessuten er
nødvendigvis
temperaturforholdet
ugunstigere ved bruk av vann enn
ved damp, og prosessen blir derfor tilsvarende mindre økonomisk.
Saken har derfor miljø- og naturvernmessige aspekter.
I Amerika er det forskningsprosjekter som tar sikte på å bore
dype hull for å produsere varmt
vann eller damp. Man må jo da
først ha foretatt
geologiske undersøkelser
for å bringe på det
rene sjansene for å finne eller produsere varmt vann eller damp i
undergrunnen.
Problemene
her
synes mange og store. Særlig når
det gjelder muligheten
for å utvinne jordvarmen
på steder hvor
jordskorpen
er tykk, synes utsiktene til å komme fram til en praktisk løsning i løpet av de nærmeste
år å være små.
Ved henvendelse til Norges geologiske undersøkelser
blir det bekreftet at det i Norge (med unntak av Svalbard
og Jan Mayn)
ikke finnes varmekilder
så langt
dette institutt
vet. Hvis man i
Norge skulle bore for å finne
varmt vann eller damp, ville det
i følge instituttet
være nærliggende å starte i Oslo-feltet
som
geologisk sett er det yngste. Det
er her en bergart som er basert
-
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Lokalisering
av geotermiske
områder i jordskorpen med høy
temperatur
og lavt innhold av
korrosive stoffer.

ASBJØRN V1NJAR:

Utvikling og prøving av måter
å generere elektrisitet
på ved
hjelp av vann i temperaturområdet 150-200 ° C.

Jordvare

Redusere
korrosjon
og oppbygging av avleiringer som vil
tette igjen både brønnhullene
og turbinene.

på vulkanisme og som har en alder p åca. 300 millioner år, altså
en jordskorpe
som tilsier
at
det er relativt
langt ned til de
varmere lag. Det antydet en temperaturgradient
for dette felt som
neppe avviker særlig mye fra det
som stort sett gjelder for Norge,
dvs. 3 grader Celsius pr. hundre
meters dyp.
Det arbeides med problemet
å
utnytte trykkvann
av relativt lav
temperatur
dvs, i området 150—
200° C for fremstilling
av elektrisitet i varmekraftstasjoner.
For å
oppnå gode virkningsgrader
opereres det jo vanligvis med damp
av mye høyere temperatur.
La oss
gå ut fra 150° C som minimum
vanntemperatur.
En måtte da ned
på ca. 5000 meters dybde. Etter en
bore-pris på ca. 470 kr. pr. meter
(å bore etter olje koster ca. 325 kr.
pr. meter; den lavere pris skyldes
at man regner med hardere bergarter for å bore etter varmt vann).
Et 5 km dypt hull vil da komme på
ca. 2,35 millioner kroner. Denne
sum er forsåvidt ikke avskrekkende og slike omkostninger
kunne
vel aksepteres
hvis det bare representerer
reelle muligheter
for
kraftproduksjon.
I det program som det arbeides
etter i USA når det gjelder utnyttelse av jordvarme er det trukket
fram tre vesentlige problemer som
må løses før jordvarmen kan komme til praktisk anvendelse:

For å søke løse disse problemer
er det bedt om at det anvendes ca.
4 milliarder kroner over de neste
10 år. Det er altså en ganske betraktlig forsknings-innsats
som er
nødvendig for å få bukt med vanskelighetene.
Under disse aspekter
kan vi
ikke bringe jordvarme inn som et
realistisk alternativ
i planleggingen på det nåværende
tidspunkt.
Vi må selvfølgelig
følge med
dette og se hvordan utviklingen
går. En refleksjon
man gjør seg
er følgende:
Omkostningene
ved å bore ned
til store dyp for å hente varmt
vann eller damp opp til overflaten
er i og for seg ikke avskrekkende
med de priser som det opereres
med. Med den utvikling som foregår på oljeboringsfronten
er det
mulig at prisene heller vil falle
enn stige. Hvis det i Norge i forbindelse med boring etter olje
Nordsjøen utvikler seg en kompetanse når det gjelder boring av
hull på store dyp, kan det jo tenkes at dette er noe som nettopp
Norge burde følge med i.

Vi harfått tilsendt:
A STUDY
OFSEDIMENT
TRANSPORT
IN NORWEGIAN
GLACIAL
RIVERS
1969
Dette er en 59 siders engelsk oversettelse av VHB's rapport
nr. 6/70.
Oversettelsen
er utført i 1973 av Institute of Water Resources, University of
Alaska, ved Helga Carstens mens hun
siste vinter oppholdt
seg i Alaska.
Rapporten
har fått et blått pent omslag og som innledning et acknowledgement av G. L. Guymon. Den norske
originalversjon
er redigert
av G.
Østrem, T. Ziegler og S. R. Ekman.

GLEDEI SAUDA
OVER
AVGJØRELSEN
Fylkets gladeste mann i dag er trolig
ordfører Hans Frette, Sauda, som nå
månedav kommunens
ser resultatet
arbeid for å belange og målbevisste
administraholde Vestlandsverkenes
sjon i Sauda.
Spørsmålet om flytting var nærmest
avgjort under den forrige regjering da
kommunen første gang tok opp saken,
men ordføreren og hans støtter ga ikke
gikk de
opp, og etter regjeringsskiftet
hals. Stortingsmann
på med krom
Gunnar Berge, som på et tidlig tidspunkt hadde tatt saken opp i et grunnmed
gitt spørsmål, hjalp kommunen
på sentralt hold. Også
tilretteleggingen
sammenslutning
industrikommunenes
rykket ut med en uttalelse til fordel
for Sauda.
hadKort tid etter regjeringsskiftet
et møte med industride ordføreren
minister Skjåk Bræk, hvor også storBerge, Lauritz Sirevaag
tingsmennene
og Jakob Aano var med.
Allerede på dette tidspunkt fikk
vi forståelsen av at industriministeren
var positivt innstilt til at Vestlandsskulle bli i
administrasjon
verkenes
hensyn, sier
Sauda av distriktsmessige
fra
ordfører Frette. Etter henstilling
kommuutarbeidet
industriministeren
nen et motskriv, hvor man imøtegikk
hadStatskraftverkene
de argumenter
for å begrunne
de ført i marken
flyttingen.
håper nå på
Vestlandsverkene
kommunens velvilje i blant annet tomtespørsmål.
Når kommunen har gått så sterkt
inn for å beholde Vestlandsverkenes
i Sauda, må det være
administrasjon
en naturlig konsekvens at kommunen
gjør hva den kan for å legge forholdene best mulig til rette, sier ordføreren.
vedtok forrige gang
Formannskapet
det var aktuelt å hjelpe til med å
skaffe tomt til administrasjonsbygg.
står ved
Jeg går ut fra at vedtaket
makt. Når det gjelder boligtomter har
kommunen for tiden tilgjengelige tomter i tre boligfelt.
Nå når avgjØrelsen er tatt, er det på
sin plass å takke alle som har hjulpet
Frette videre. Det
oss, sier ordfører
gjelder blant annet fylkesadministramed
stortingsmenn
fylkets
sjonen,
Gunnar Berge i spissen, og ikke minst
pressen, som har vist stor forståelse
for distriktets syn på saken og for beav å beholde arbeidsplastydningen
sene.
(Fra Stavanger Aftenblad.)

Faanes, tvillingane

og fru Faanes.

høgskulen og vart utnemd til professor i 1972. Utnemninga gjeld
frå 1. januar 1973.

til NTH
FråNVE

Fossekallen skreiv om Faanes
i nr. 3 — 1964:

Det er mange som kjem frå
NTH i Trondheim til NVE. Den
største funksjonærgruppa i etaten
er sivilingeniørar og dei fleste av
desse er utdanna på NTH. To av
generaldirektørane våre, Vogt og
Hveding, har gått frå professorstillinger for å bli sjefar i NVE.
No har det hendt det motsette,
Hans Haakon Faanes skal slutta
i NVE for å verte professor på
Noregs Tekniske Høgskule i
Trondheim.
Faanes kom til NVE i 1963 og
har heile tida hatt arbeidet sitt
i Statskraftverka. Han fekk permisjon i 1971 for å undervise på

Hans Haakon Faanes fødd 17. oktober 1935, i Trondheim og er son til faren, og då veit alle ingeniørar kven
han er, for alle dei kjenner professor
Faanes.
Heile skulegonga si har han i Trondheim og ein del av den praksisen som
skal til for å få plass på NTH og, men
noko av den tok han i Drammen.
Eksamen frå Høgskulen fekk han i
1959 og det var på sterkstraum. Etter
dette var han so på Kjeller på forskingsinstituttet og tok militærtenesta si
der. I 1961 kom han so tilbake til
NTH og studerte vidare. Lictentiatgraden tok han i 1963 på ei avhandling om dynamisk stabilitet i kraftnett.
Faanes er den andre som har teke
denne graden i sterkstraum..

Notis sakset fra AWRA

planlegging,konstruksjonog bygging

Et av de store spørsmål i naturverner hvorledes man skal
problematikken
et inngrep i
bedømme de virkninger
Det er ikke bare
medfører.
naturen
her i landet diskusjonen har gått høyt
om slike inngrep, og da spesielt i formed vannkraftutbyggingen
bindelse
oftest
(mens andre typer aktiviteter
har gått mer ubemerket hen).
Det meldes fra USA at en institusj on der, ved navn Battelle Columbus
et system
har utarbeidet
Laboratories,
av de virkninger
for bedømmelse
man får på omgivelsene ved en eveni et
tuell utbygging av vannressurser
område. Systemet er utarbeidet for

Bureau

of Reclamation

til bruk ved

eller andre utnytav vannkraftanlegg
telser av vannressursene.
vurderer hvert
Bedømmelsessystemet
prosj ekt på bakgrunn av den virkning
det har økologisk, estetisk, forurensende og på menneskenes interesser.
Disse fire hovedkategorier er delt videre opp i komponenter og parametre
som samlet utgjør et vurderingssystem
Rapporten fra Batfor omgivelsene.
telle legger ikke skjul på at metoden
er i sin vorden og at forbedringer av
systemet vil bli gj ennomført etter at
det er prøvet.
(The water resources Newsletter,
vol. 6, no. 5, 1971.)
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KJERNEKRAFTV
BEKLAGER
!

INFORMASJON OM
KJERNEKRAFTVIRKSOMHETEN
Ut fra erfaringer fra andre land,
som ligger foran oss i løype med
hensyn til utnyttelse av kjernekraften, trakk Statskraftverkene
på et tidlig tidspunkt den konklusjon at det ville være viktig relativt snart å komme ut med offentlig informasjon om de ting Varmekraftgruppen stelte med. Om en
ikke fikk til dette i rett tid og på
en grundig og fullstendig måte,
antok en det ville være en stor
sannsynlighet for at ensidige og
feilaktige oppfatninger om saken
skulle festne seg i opinionen ved
at «anti-atom»-grupper sattte i
gang.
En del opplysninger om at kjernekraft kunne bli aktuell også her
i landet og om det lokaliseringsarbeidet Varmekraftgruppen drev,
var jo allerede kjent gjennom
Energiutredningen, flere stortingsdebatter samt intervju med
og artikler og foredrag av forskjellige av NVE's folk. F. eks, ble
det allerede i mars 1972 opplyst at
vi betraktet Vestby som en interessant lokalisering.
Hertil ble både formannskap og
kommunestyrer i Vestby, Rygge
og Hurum orientert om planene
av folk fra Varmekraftgruppen.
Statskraftverkenes intensjon var
å få publisert de etter hvert godt
kjente «rødbøker» og «blåbøker»
på ettersommeren 1972. Før ferien
anmodet imidlertid Miljøverndepartementet om at bøkene måtte
bli holdt tilbake inntil videre, da
de ønsket å se nærmere på de da
foreliggende utkast. Dette var hovedgrunnen til at «rødboka» kom
først 2. februar og «blåboka» 15.
mars i år.
I mellomtiden ble det så publisert en rekke sterkt fordreidde
avisartikler.
«Aksjonskomit&n
mot atomkraftverk i Oslofjorddistriktet» ble stiftet, «snm» satte
i gang med det åpenbare mål å
bekjempe bygging av kjernekraft-
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verk i Norge, og Vestby kommunestyre avga en enstemmig uttalelse mot å få kjernekraftverk i
kommunen. Samtidig pådro vi oss
kritikk fra mange hold for mangelfull og sein informasjon.
Da de to heftene så kom, ble de
stort sett godt mottatt både hva
innhold og utforming angår. Spesielt hyggelig var det at så mange
skoler har bedt om klassesett av
«rødboka» for bruk i undervisningen.
Fra en del skeptikere til og motstandere av kjernekraften — også
på «ansvarlig politisk hold» som
det heter — ble vi imidlertid beskyldt for å drive propaganda i
stedet for informasjon. Dessuten
var det galt at vi brukte så mange
penger på denne informasjonsvirksomheten. Riktig ille var det
at vi angivelig skulle ha leidd et
svensk PR-firma til å planlegge
«propagandafelttoget» for oss. Det
siste refererer seg til at vår svenske konsulentforbindelse i lokaliseringsutredningen, Vattenbyggnadsbyrån, VBB, hadde tilbudt å
utarbeide et utkast til opplegg for
vår informasjonsvirksomhet. Dette
hadde så de i sin tur satt bort til
en mann fra firmaet «PR-service»,
som de selv ofte bruker. Det hele
innskrenket seg til et notat på 19
sider med forslag til flere informasjonstiltak i løpet av 1973, hvorav
vi vel strengt tatt også hadde tenkt
på en god del selv. Det gjaldt opprettelse av en spørsmål- og svartjeneste i NVE, åpne informasjonsmøter, utstillinger, en studiekonferanse samt studiereiser til svenske kjernekraftverk.
De to første tiltak er som kjent
gjennomført, de tre siste er det
ikke tatt noe standpunkt til. Innholdet i informasjonen har hele
tiden vært Statskraftverkenes fulle
ansvar. Så helt i lomma på profesjonelle PR-folk er vi muligens
ikke.

Ved eit felltak vart tittelen
på stykket til Ulfsby Elektronikk
i staden for
Elektroteknikk.
SN.

De tre store, åpne informasjonsmøtene i Moss, Tofte i Hurum og
Larvik er omtalt i annen forbindelse i «Fossekallen». Her skal det
bare kort sies at publikumstilstrømmingen og interessen var
upåklagelig. Til alle disse stedene
ble vi trofast fulgt av våre etter
hvert gode kjenninger fra «Aksjonskomiten» og «snm». De delte
ut sine brosjyrer side om side med
våre folk som delte ut «rødboka»
og deltok med velforberedte innlegg i debatten. Lokalpressen ga
en meget bred dekning av disse
møtene.
Foruten Statskraftverkene har
en rekke andre institusjoner engasjert seg i informasjon om kjernekraften.
Institutt for Atomenergi, IFA,
arrangerte både i fjor og i år seminarer for presse- og kringkastingsfolk. Våre folk har deltatt som
innledere i disse seminarer sammen med bl. a. IFA's egne. IFA
har også under utarbeidelse en
brosjyre om kjernekraft og miljø,
likesom de har mottatt grupper av
interesserte til omvisning og samtale på instituttet.
Statens Institutt for Strålehygiene, SIS, arbeider med en brosjyre om de biologiske virkninger
av stråling.
Norsk institutt for vannforskning, NIVA, Vassdrags- og Havnelaboratoriet, VHL, og NVE samarbeider om en brosjyre om kjølevann. Denne ventes å foreligge til
sommeren.
Det er etter hvert etablert en
ganske god kontakt mellom de forskjellige institusjoner som driver
informasjon på kjernekraftområdet. Hensikten er at alle skal være
orientert om hverandres planer,
kommentere disse og eventuelt
samarbeide om gjennomføringen.
Informasjonsvirksomheten hittil
har krevd mye arbeid. En avgjørende hjelp var at stillingen som
informasjonssjef i etaten etter
lang tids ledighet igjen ble besatt
før dette rushet kom. Uten noen

stor overdrivelse
kan det vel sies
at hittil har Skarheim
vært beslaglagt av Varmekraftgruppen
på
heltid — og vel så det.
Interessen
for vår framtidige
energipolitikk
synes å være stigende rundt om i landet. Stikkord
i debatten er verneplanen,
olje og
gass, kjernekraft,
miljøvern
og

ressursdisponering.
NVE står sentralt i dette bildet.
Vi vil nok
måtte innstille oss på å bruke atskillig av både tid, penger og arbeld på kommunikasjon
med omverdenen
i tiden framover,
like
fra «grasrota» til de bestemmende
politiske myndigheter.
Erling Diesen.

KONSESJONSBEHANDLING
FOR KJERNEKRAFTVERK
Etter hvert som kjernekraften
er tatt i bruk i flere og flere land
er det i de enkelte land innført
lovbestemmelser
som påbyr spesiell tillatelse eller konsesjon for
bygging og drift av kjernekraftverk.
Vanligvis
er konsesjonsmyndigheten
tillagt et regjeringsdepartement
eller en egen statlig
institusjon
som f. eks. «Atomic
Energy Commission» i USA. I noen få land, bl. a. Sverige og vårt
eget land, må konsesjonen
gis av
statsoverhodet,
det vil i Sverige og
Norge si Kongen.
Norge fikk sin «Lov om atomenergivirksomhet»
i 1972. Den uttaler kategorisk
«Uten konsesjon
av Kongen kan ingen oppføre, eie
eller drive atomanlegg».
Men den
sier videre «Konsesjon til bygging
av atomkraftverk
bør ikke gis før
Stortinget har gitt sitt samtykke».
Såvidt vites er Norge det eneste
land i verden hvor landets nasjonalforsamling
deltar i behandlingen av konsesjon for kjernekraftverk, så vi må vel her kunne gå
ut fra at saken blir betryggende
behandlet.
Konsesjon gjelder både tillatelse
til å benytte et bestemt byggested
til oppførelse av et kjernekraftverk og en godkjennelse
av planene for kjernekraftverket.
Det
betyr at før konsesjon kan gis, må
det være utarbeidet ferdige planer
med sikkerhetsvurdering
for verket. Da det ikke kan lages ferdige
planer uten at disse er knyttet til
et bestemt byggested, åpner loven
adgang til på et tidligere
tidspunkt å gi tilsagn om godkjennelse av planlagt byggested. Ifølge
loven bør saken forelegges Stortinget når forslag om byggested
foreligger. Det spørsmål som i realiteten Stortinget
må ta stilling
til, er følgelig om det foreslåtte

byggested kan anvendes til oppførelse av et kjernekraftverk.
Om
prosjektet
kommer til å oppfylle
de krav av teknisk og sikkerhetsmessig art som må stilles til et
kjernekraftverk,
blir det så Kongens sak å avgjøre før han gir sin
konsesj on.
Men atomenergiloven
er ikke
alene om å foreskrive
konsesjon
for kjernekraftverk.
Som ved andre industrianlegg
kommer
en
rekke andre lover inn i bildet med
krav om at konsesjon eller tillatelse må foreligge før bygging kan
påbegynnes. Her kan nevnes «Naboloven», som foreskriver
røykskadekonsesjon,
«Lov om vern
mot vannforurensning»
som påbyr tillatelse fra Statens vann- og
avløpskontor
for utslipp til vassdrag eller sjøområder
og «Bygningsloven» som påbyr byggetillatelse fra bygningsrådet.
Disse lover foreskriver igjen at det før avgjørelse
tas, innhentes
uttalelse
fra en serie offentlige instanser og
organisasjoner,
og at søknaden offentliggjøres
slik at alle interesserte skal få anledning til å uttale
seg.
Dessuten
kreves
godkjennelse
fra forskjellige
andre statlige organer som Kraftforsyningens
Sivilforsvar,
Statens
institutt
for
strålehygiene,
Arbeidstilsynet
etc.
Og da det her dreier seg om et anlegg for produksjon
av elektrisk
energi, kreves samtykke av NVEs
hovedstyre.
Det er dette som populært kalles elektrisk konsesjon
og som behandles av Elektrisitetsdirektoratet.
Loven om atomenergivirksomhet har bestemmelse
om opprettelsen av et Atomtilsyn
som skal
være rådgivende
og innstillende
organ for Industridepartementet
i
konsesjonssaker.
Forøvrig er loven

i stor utstrekning
en rammelov,
som overlater til Industridepartementet å gi nærmere
forskrifter
for saksgangen
ved behandlingen
av konsesjonssaker.
Etter drøftelser med Industridepartementet
og
Miljøverndepartementet
er
det
fastlagt en forsøksvis saksgang for
det første kjernekraftverket.
Som tidligere omtalt er det en
lang rekke instanser
og organer
som skal treffe avgjørelse eller gi
uttalelse i spørsmålet
om konsesjon for kjernekraftverk.
For å
forenkle saken vil konsesjonssøknden bli utformet slik at den også
gir nødvendig informasjon for behandlingen i disse instanser og organer.
Statskraftverkenes
varmekraftgruppe har som bekjent undersøkt
en rekke forskjellige
byggesteder
og har satt opp en prioritetsrekkefølge. Resultatet fra undersøkelsene er fremlagt i rapporten «Lokalisering av kjernekraftverk
i Oslofjordområdet»
(Blåheftet).
Denne
rapporten blir i disse dager sendt
alle sentrale
og lokale instanser
som direkte eller indirekte kan bli
berørt av et kjernekraftverk
på et
av de undersøkte
byggesteder.
Først når uttalelse
fra disse er
kommet inn, vil det bli bestemt
hvilket eller hvilke av byggestedene som skal legges til grunn for
konsesjonssøknaden.
Forat de bestemmende
myndigheter
skal ha
valgmulighet
blir denne sannsynligvis utarbeidet
for tre alternative byggesteder.
Søknaden
må inneholde
aIle
opplysninger
som er av betydning
for bedømmelse
av byggestedet.
Den utarbeides
av Statskraftverkene, og kraftverksdirektøren
sender den til NVE — E-direktoratet
som ekspederer den til alle berørte
instanser og organer, herunder de
fleste departementer,
de fylker og
kommuner
som
saken
angår,
Atomtilsvnet
og de instanser som
skal treffe avgjørelser
om konsesjon eller tillatelse etter andre lover enn atomenergiloven.
Når avgjØrelsene og uttalelsene
er innkommet,
forelegges
søknaden
NVEs hovedstyre
som etter møte
med distriktene
utarbeider
sin
innstilling
om konsesjon.
Denne
innstilling går til Industridepartementet som, etter å ha innhentet
uttalelse
fra Atomtilsvnet,
utarbeider forslag til Stortinget. Hvis
Stortinget samtykker. kan så Kongen gi tilsagn om godkjennelse
av
byggested.
FOSSEKALLEN

9

KJERNEKRAFTVERK

den kosmiske
strålingen
fra
verdensrommet
produserer
radioaktive stoffer i atmosfæren.

Den videre behandling av konsesjonen kan ikke foretas før reaktortype
og leverandør
er valgt.
Først da kan de endelige planer og
sikkerhetsrapporten
utarbeides.
Dette materiale
gjennomgås
av
Atomtilsynet,
som gir innstilling
til Industridepartementet.
Endelig
avgjørelse vedrørende konsesjonen
treffes av Kongen i statsråd.
Parallelt med denne behandling
blir spørsmålet
om den såkalte
elektriske
konsesjon
behandlet
i
E-direktoratet
og avgjort av hovedstyret.

Når Kongen har gitt konsesjon,
kan byggearbeidet
settes i gang.
Oppførelsen kontrolleres av Atorntilsynet og anlegget kan ikke settes i drift før Atomtilsynet
har
gitt sitt samtykke.
Etter det foreløpige tidsprogram
forutsettes
konsesj onssøknaden
sendt E-direktoratet
tidlig i 1974.
Stortingets
avgjørelse
ventes våren 1975 og Kongens konsesjon i
1976 eller 1977.
Tor Føyn.

REAKTORSIKKERHET
Innledning.
Driften
av kjernekraftverk
er
forbundet
med et særegent
problem: Uvilkårlig
dannes det betydelige mengder
av radioaktive
stoffer i slike anlegg.
Den alt overveiende delen av de
radioaktive stoffene dannes i selve
fisjonsprosessen.
De fleste spaltningsproduktene
( «atomasken»)
er således radioaktive.
Disse produktene dannes i selve reaktorbrenselet
som er hermetisk
innkapslet. I tillegg vil en forholdsvis meget beskjeden mengde slike
stoffer dannes ved aktivering. I og
i den umiddelbare
nærheten
av
reaktorkjernen
vil det være et
sterkt nøytronfelt.
En del materialer i denne regionen
vil bli
radioaktive
på grunn av nøytronabsorpsj on.
Radioaktive
stoffer er ustabile.
De omformes til stabile stoffer ved
utsendelse av stråling. Det er flere'
typer av radioaktiv
stråling,
de
har dog alle et karakteristisk
fellestrekk. Strålingen er meget konsentrert og har stor energitetthet.
Stoffer som utsettes for slik stråung vil derfor kunne ioniseres.
Det vil si, enkelte atomer blir tilført så meget energi at et eller
flere elektroner
løsrives. Derved
vil atomene, som vanligvis er elektrisk nøytrale, få en positiv nettoladning. Slike atomer er kjemisk
sett meget reaktive.
Såkalt ioniserende
stråling, av
hvilke radioaktiv
stråling
er en
FOSSEKALLEN

type, kan forårsake
forandringer
og skader av forskjellig slag i alle
levende organismer.
De store mengder av radioaktive
stoffer som dannes i et kjernekraftverk, representerer
derfor en
stor potensiell fare for miljøet.
Det sentrale
sikkerhetsmessige
problem ved kjernekraftverk
består derfor — i korthet — i å holde
de radioaktive
stoffer under kontroll. Kontroll betyr ikke at disse
stoffene må være innesluttet;
utslipp til omgivelsene som foregår
under kontrollerte
forhold faller
også inn under denne betegnelsen.
De sikkerhetsmessige
vurderingene av kjernekraftverk
deler en
vanligvis inn i to: normal drift
og uhellsforhold.
Normal drift.
Selv i normal drift vil det fra
alle kjernekraftverk
bli sluppet ut
små mengder av radioaktive
stoffer til atmosfæren
og til kjølevannsresipienten.
De stråledoser
som offentligheten påføres som følge av disse
utslippene, er små i forhold til den
stråledosen en får fra andre kilder.
De viktigste av disse andre strålekildene er:
— jorden, ja sågar våre kropper,
inneholder
stoffer som er naturlig radioaktive,
dvs, stoffer
som er radioaktive
ikke som
følge av menneskelige
disposisj oner.

i tillegg til disse naturlige strålekilder er menneskene
i det
moderne
samfunn
utsatt
for
ioniserende stråling fra en rekke tekniske innretninger.
Røntgen- og gammastråling
brukes
i rutinemessige
medisinske undersøkelser og i medisinsk behandling.
Selvlysende
ur inneholder
radioaktive
stoffer,
og TVapparater sender ut ioniserende
stråling.
radioaktivt
nedfall
våpensprengninger.

fra kjerne-

I forbindelse
med ioniserende
stråling
er det således ikke en
svart-hvitt
spørsmålsstilling
—
men nødvendigvis
et spørsmål om
størrelsen av stråledosen. Når det
gjelder den frivillige stråledosen,
må en marginaløkning
i denne
vurderes på grunnlag
av en avveining mellom fordeler og potensielle ulemper.
Uhell.
Et moderne kjernekraftverk
er
utstyrt
med en rekke tekniske
innretninger
som har til oppgave
(1) å forebygge
driftsforstyrrelser og uhell og (2) å minske konsekvensene av disse.
Det ville føre for langt å gi en
beskrivelse av alle disse tiltak og
innretninger,
derfor kun en stikkordsskissering
av de viktigste.
Forebyggende
innretninger
og tiltak.
Konstruksjon,
konseptuell
utforming
av anlegget
og alle
delsystemer,
valg av materialer, dimensjonering
og utnyttelse av iboende kjernetekniske
egenskaper.
instrumentering,
flere uavhengige registreringer
av de viktigste driftsparametre.
kvalitetsovervåking,
under
fremstillingen
av de enkelte
komponenter
og under montasjen av disse og rutinemessig
prøving og inspeksjon
av anlegget i drift.
Konsekvensbegrensende
innretninger.
nødstopp,
alternativt
system
for å stoppe kjedereaksjonen.

nØdkjØling, alternative
systemer for kjøling av reaktorkj ernen.
sikkerhetsbeholderen,
gasstett
bygning
som omslutter
hele
reaktoranlegget
og utgjør den
tredje barriere
mellom spaltningsproduktene
og omverdenen.
På grunnlag av omfattende analyser av et vidt spektrum av tenkelige driftsforstyrrelser
og uhell,
har man funnet at de radiologiske
konsekvenser
av disse er mindre
enn de for normaldriftssituasjonen.
PiiStrålevern

og lovgivning.

Sammenlignet
med andre miljøforurensninger
inntar
de radioaktive stoffer en særstilling i følgende to henseender:
De biologiske virkningene
av
radioaktive
stoffer er mer utforsket og bedre kjent enn de
til de fleste andre miljøforurensende stoffer.
Allerede i 1928, dvs. 10 år før
fisjonsprosessen
ble oppdaget

og ca. 40 år før denne prosessen kom til kommersiell
utnyttelse,
ble den internasjonale strålevernkommisjonen
—
ICRP — etablert. Denne vitenskapelige komiten
har til oppgave å utarbeide
anbefalinger
til standarder
og normer for
strålevern.
De strålevernsforskrifter
som håndheves
i de
fleste land er basert på ICRP's
anbefalinger.
Norge var et av de første land
i verden til å vedta en strålevernslov; den skriver seg fra 1938.
Våren 1972 vedtok Stortinget
«Lov om Atomenergivirksomhet».
Ifølge denne loven må en for å
kunne bygge, drive og eie et kjernekraftverk
ha konsesjon.
Denne
innvilges av Kongen — det forutsettes dog at Stortinget
skal ha
gitt sitt samtykke på forhånd.
Statens Atomtilsyn ble etablert
i mars 1973. Dette organ skal være
rådgivende og innstillende overfor
Industridepartementet
i reaktorsikkerhetstekniske
spørsmål.
Av P. Chr. Løken

T1LBUDSSPESIFIKASJONER
Statskraftverkene
er nå i ferd med
å utarbeide tilbudssspesifikasjoner
for
det første norske kjernekraftverket.
Med tilbudsspesifikasjoner
menes det
saksgrunnlag
vi vil oversende de leverandører som skal avgi tilbud på dette
verket.
Forrmålet med tilbudsspesifikasjoner
er å få formulert beskjeder og ønskemål fra kjøper til tilbydere på en mest
mulig klar og enhetlig måte. Det å
bruke tilbudsspesifikasjoner
er ikke
noe nytt. Det som imidlertid
er nytt
for oss er at dette omfatter utstyr som
er mer omfattende, som koster mer og
som er mer ukjent enn det vi har vært
borte i tidligere. Vi har eksempelvis
stor erfaring når det gj elder utstyr
for vannkraftverk.
Her kjenner
vi
krav, sterke og svake sider ved produktene så godt at vi automatisk bygger inn de hensyn vi må ta enten
skrevne
eller uskrevne
overenskomster. For kjernekraftverk
har vi ikke
denne oversikt og det erfaringsgrunnlag. Her må vi i stor utstrekning
trekke på andres erfaring.
For det første verket regner vi med
at en stor del vil bli kjøpt ferdig som
en leveranse fra en hovedleverandør.
Dette betyr at spesifikasjonene
vil om-

fatte bygningsmessige,
elektrotekniske,
maskintekniske,
reaktortekniske
forhold.« Det at vi vil bestille nesten alt
på én gang betyr også at vi må beskrive svært mange ting på én gang.
Når en kjøper anlegg bitevis og bygger
de sammen selv, kan en ta stilling til
spørsmålet
etter hvert.
Det opplegg vi følger er å samle inn
et utvalg av det som foreligger
fra
slike spesifiskajonssystem
for utenlandske kraftverk, og så sortere ut og
redigere dette på den måten vi tror
det passer best for oss. I tillegg må
spesielle norske driftsbetingelser
bygges inn. For framskaffingen
og bearbeidingen av store deler av dette materiale, har vi engasjert det norske konsulentfirmaet
Scandpower,
som har
samarbeidskontrakter
med utenlandske
konsulenter som har laget slike spesifikasjoner før. En god del arbeid utføres imidlertid
også av oss. Andre
instanser, innenfor og utenfor NVE vil
rimeliis
bli trukket inn etter hvert
som arbeidet skrider framover. Vi regner med at spesifikasjonene
også vil
kunne danne mønster for senere anlegg, og at arbeidet vil få rullerende
karakter.

Torstein Asvall.

ATLAS
OVER BREERI
NORDSKANDINAVIA
I løpet av de siste år har sommertilbrenene
stadig fått større
interesse.
Grunnen
til dette er at
varme, tørre år smelter isen kraftig at

siget fra

breelvene fører betydelige vannmengder, samtidig som andre elver har underskudd på vann.
Ved planlegging
av framtidig
utnyttelse av elvene er det derfor viktig å vite hvor stor del av et nedslagsfelt som er dekket av breer. I januar
1969 ble det derfor igangsatt en detaljert registrering
av samlige breer i
Norge sør for Trøndelag,
bL a. ved
hjelp av flybilder.
Ved denne registrering ble breens størrelse og beliggenhet, både geografisk og i forhold
til hydrologiske
målestasjoner,
notert
og tegnet inn på kart. Senere ble breene gruppert
i valgte dreneringsområder (referanseområder),
og disse ble
tilslutt ordnet i samme rekkefølge som
vassdragene
i Vassdragsdirektoratets
register. Alle opplysninger
ble så ført
på hullkort og behandet i datamaskin,
slik at f. eks. breprosenter
kunne
regnes ut for alle eksisterende
vannmerker i breområdene.
Resultatet førte dengang til et «Atlas
over breer i Sør-Norge», og det var
meningen
at en liknende
opptelling
skulle foretas for breene i Nord-Norge.
Dette arbeld ble satt i gang i 1971,
men det viste seg snart at mange svenske breer ga sitt vann til Norge og
norske breer drenerte til Sverige. Det
ble derfor bestemt å registrere
alle
breer i Nord-Skandinavia
under ett,
og resultatet presenteres
samlet i «Atlas over breer i Nord-Skandinavia»,
en bok som likner den forrige.
Registreringen
av alle svenske breer
ble foretatt av Naturgeografiska
Institutionen
ved Stockholm
Universitet,
og alle svenske vassdrag er henført til
et svensk nummersystem.
For øvrig
er alle breer i Nord-Skandinavia
behandlet likt.
I atlaset er det bare tatt med ismasser som viser tydelige tegn på bevegelse og som derfor kan betegnes som
bre. Sammensatte breer, dvs breer som
drenerer
i forskjellige
retninger,
er
søkt oppdelt langs vannskillet, og hver
enkelt del har fått sitt eget nummer.
Således er f. eks. Svartisen delt opp i
60 enkelte bre-enheter.
Forts. s. 24
FOSSEKALLEN
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Riksdagskomi% vil ha
stopp for A-kraftverk
Aftenpostens korrespondent
OLLE EKSTROM
Stockholm, 10. mai.

ringens plan
atomkraftverk

om bygging
av 24
i tiden fram til 1990.

ATOMKRAFTVERK
FÅRLEGE
Krav omVest-tysk byggjestogg fem år

Medan folk som gjev seg ut for
vitskapsmenn
saman med studentar
og andre tankelause
her i landet
agiterar
for at me skal byggja
atomkraftverk
i staden for å nytta
vasskrafta
vår, prøver del i VestTyskland å samla kreftene
om å
krevja at det ikkje skal bli bygde
atomkraftverk
fyrste fem åra.
Kravet vart offisielt reist på eit
stort møte i Hamburg 9. februar,
der det møtte folk frå alle dei store
politiske
partia, fremste
studentsamskipnadene
og fem grupper som
arbeider for folkeleg vern om naturhjelpkjelder.
Kravet vert grunngjeve med at landet ikkje før 1976
1111191111111111111111111111911119111111111111191111111111111111919111119111111111111111111111191919111191911191
vil ha grunnlag for litande tryg111110
gingstiltak for atomreaktorar
og at
det har vore fuska med denne saka.
Det vesttyske riksstyret planlegg
å byggja
12 atomkraftverk
av
største slaget som til no er bygde,
1300 megawatt, nokre av verka innan ti kilometer frå storbyar som
Hamburg og Frankfurt.
Før de trakk seg tilbake fra vaktBuenos Aires 26/3 (NTB-Reuter).
Nyss hadde tyskarane
for andre
huset fikk de med seg åtte pistoler,
En gruppe væpnede venstreoriengongen el ulukke med største atomto geværer og et maskingevær.
terte ungdommer gikk natt til sønDe
kraftverket
sitt. Tapet i dei sju
satte fyr på bygningen
dag til angrep på et atomkraftverk
ved hjelp
månadene
det tok å vøla skaden
ved Atucha, 100 kilometer nordøst
av en tidsinnsilt brannbome før de
etter ein eksplosjon i kondensatorrømmet kraftstasjonens
område. De
for Buenos Aires satte fyr på et
kammeret
i fjor var 60 millionar
forlangte også å få utlevert en ravakthus og kom i kamp med sikvestmark eller 125 mill. kr.
kerhetsstyrker
før de trakk seg tildiosender, men klarte ikke å finne
Sosialministeren
i Nedersaksen
noen på området.
bake, opplyste
politiet
i Buenos
held løynd el omfemnande
utgreiDe malte slagord på veggene,
Aires mandag.
ing frå tryggleiksekspertar
der det
firte det argentinske flagg og heiste
Angrepet, som varte en halv time,
heiter at atomkraftverk
ikkje er
sitt eget før de kjørte vekk i full
ble gjennomført
av 15 tmgdommer
planlagde slik at dei kan tola presfart i to biler. En politijeep
som
væpnet med maskinpistoler,
gevæset frå ein gasseksplosjon
av det
forsøkte å forfølge dem måtte gi
rer, pistoler og røykgranater.
De
slaget dei har hatt fleire av i ameopp etterat to politimenn var blitt
hadde hvite hetter over hodet med
rikanske atomkraftverk.
Det tok ni
såret av maskinpistolild
påskriften
«Folkets revolusjonære
fra de
månader før ålmenta fekk høve til
hær», og observatører
antar
at
flyktende ungdommene.
å rådføra seg med dette dokumenDet har ikke lykkes politiet å
aksjonen ble gjennomført
delvis i
tet — men kopier får del ikkje, forkomme på spor av overfallsmenpropagandahensikt
og delvis for å
tel det belgiske radikale tidsskriftet
nene.
skaffe gruppen våpen.
Agenor.
Det bør ikke bygges flere atomkraftverk i Sverige enn de som
allerede er påbegynt, mener industrikomWen
i den svenske riksdagen. De som allerede er under
bygging, skal kunne settes i drift
når de blir ferdige, men før nye
prosjekter påbegynnes, må problemene med det radioaktive avfallet
løses, mener komitC'ens flertall.
Går det som industrikomWen
vil,
settes det dermed stopp for regje-

PROFESSOR ADVARER
Under en forelesning i Lund onsdag advarte
Harvard-professoren
John T. Edsall og sa at en atomkraftkatastrofe
kan inntreffe
når
som helst. — Det kan skje ved krig,
sabotasje eller vanlig menneskelig
svikt. Verdens befolkning må innse
hva som er i ferd med å hende, sa
professor Edsall, som fremholdt at
man må stoppe med utbyggingen
av atomkraftverk.

UNGDOMINER TIL ANGREP
PÅ ATOINKRAFTVERK
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Rygge kommune
tross de svenske

vil si nei takk
erfaringene

Vil heller tilby fritidsarealer
Det som stadig kom fram i
diskusjonene var arbeidsledigheten
og de usikre arbeldsforhold
som
man hadde i Sverige som gjorde at
man så positivt på alt som kunne
bedre disse forholdene, sier ordføreren Ulf Knudsen. Det gjelder

.ipssKAT...L.EN

i et pressområde
både Varberg og Oscharhamn. I
Varberg ble det presisert sterkt at
man er fornøyd over å ha fått
kraftverket og at man ikke har hatt
noen synlige problemer i utbyggingsperioden. Det var noe overraskende for oss å møte den posi-

tive måte politikere
sjon så på dette.

og administra-

DISTRIKTSPOLITIKK
I Varberg sto området 1 ferd med
å avfolkes, slik jeg forsto det, og
lokaliseringen
nettopp
dit
er
distriktspolitikk
i høyeste grad. Je,g
synes nok forholdene er noe annerledes hos oss i Rygge. Siden vi må
prøve å motstå presset noe. Rundt
hele Oslofjorden
er vi i et slikt
pressområde, sier ordfører Knudsen.
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MI MEINING:

„Hvor
ille

"

Meldinga om kjernekraftverk
på
våre kantar slapp ut i NRK den
3. april. Kor mange ville ha festa
lit til meldinga om ho hadde komme den 1. april?
Fylkesmann
Ellingsgård
«håper
at man i vårt distrikt ikke fraber
seg og motsetter seg en slik kraftutbygging.
Det har skjedd andre
steder ...»
Overingeniør
Thomasgård:
«Det
er for så vidt naturlig å legge landets andre varmekraftverk
i Trøndelag/Nordmøre-området,
da det
her er underskudd på kraft. — Vær
oppmerksom
på at A-verket
på
Sunndalsøra bruker mer kraft alene
enn hele Møre og Romsdal fylke
for øvrig...»
Og ordførar Romundstad:
«— Alt
som kan bidra til å snu tilbakegangen i Tingvoll kommune stiller
jeg meg positivt til.» Endeleg kom
det eit vettig ord i «Driva»: «Hvor
ille er forurensningen
— hvor store
ringvirkninger?»
spør redaktøren.
Ha'n kan få vente lenge på svar,
eller på eintydlige
svar. Og kor
mykje sanning er det i eit eventuelt
svar?
I august 1971 var det halde ein
naturog miljøvernkonferanse
Trondhelm. Ein av foredragshaldarane der var den amerikanske
professoren Ernest Sternglass. Han tala
sterkt imot at Noreg bygde atomkraftverk
på mange år enno — og
viste til dei uhyggelege rapportane
som ei gruppe vitskapsmenn,
kjernefysikarar
som tidlegare
hadde
vore tilhengarar
av atomkraftbruk,
hadde lagt fram. Dei heldt det for
uansvarleg av USA å ikkje innstille
drifta ved alle sine 20 reaktorar.
Adresseavisen
hadde 30. auggust
1971 eit intervju med dr. Sternglass.
Eg siterer eit avsnitt: «Sternglass

fremla på konferansen
et omfattande materiell som viser uhyggelige skadevirkninger
av nedfall fra
atomreaktorer,
— således kan han
påvise økende utbredelse
av blodkreft, og et voksende antall tilfeller
av dødfødte og for tidlig fødte barn
i et stort område omkring reaktorene.
— Dette er følger av ordinære
utslipp av radioaktivt
nedfall fra
reaktorene.
Noe som har fått de
nevnte vitenskapsmennn
til å rope
et enda kraftigere varsko, er mulighetene for et uhell i reaktorene.
Undersøkelser
har vist at hvis kjølevannet i reaktoren
renner ut —
noe det alltid er en mulighet for —
er det umulig å få pumpet inn nytt
vann raskt nok. Den kokende radioaktive massen i reaktoren
vil da
trenge ut, og når man vet at innholdet i en vanlig reaktor har en
virkning tilsvarende ett tusen Hiroshima-bomber,
kan man ane hvilken katastrofe
et slikt uhell vil
medføre.
Sternglass sier at om bare 20 prosent av innholdet strømmer ut, vil
strålingen bli så intens at den får
dødelig virkning
opptil 300 km
borte og vil forvolde store skader
1000 km unna reaktoren.
Hvis et
slikt uhell skulle oppstå i Trondheim, ville det bety at halve Skandinavia måtte evakueres,
fastslår
han.»
Overdriv
dr. Sternglass?
Sannsynlegvis. Det får vi tru. Andre av
teoriane hans verkar heller ikkje
overtydande. Men likevel, likevel —
om overingeniør
Thomasgård
«regner med at nye utvidelser kan bli
aktuelt ved A-verket»,
der kraftsluket ser ut til å vere umetteleg,
om ordførarane
seier at «selvfølgelig er vi interessert
i nye arbeidsplasser i kommunen» — den dagen
folk i Tingvoll eller Halsa blir klar
over kva følgjer ei slik utbygging
får og kan få for dei, trur eg nok
fylkesmannen
må rekne med at dei
både «fraber seg» og «motsetter
seg». Folk er rare slik

Tingvoll A-parti
er positivt til
kjernekraftverk
Tingvoll har vært i søkelyset som
sted for et atomkraftverk,
og det
har vært pekt på flere steder som
aktuelle tomteområder
både i indre
og ytre del av kommunen. Styret i
Tingvoll Arbeiderparti
har i møte
behandlet denne saka og i sitt vedtak ber de om at formannskapet
i
Tingvoll stiller seg positivt til saka,
og går aktivt inn for at et slikt
kjernekraftverk
blir lagt til Tingvoll kommune.

Vår kommentar
EN GLEDELIG NYHET
Det var en meget gledelig nyhet
som ble formidlet
i går: Norges
andre kjernekraftverk
vil muligens
bli bygget på Nordmøre. Statskraftverkene
har sett på forskjellige
steder og har festet seg ved områder i de tre kommunene Tingvoll,
Halsa og Aure.
Et kjernekraftverk
har meget betydelige dimensjoner.
Det er tale
om milliardinvesteringer
og de
kraftmengder
som skal produseres
er så store at en eneste maskin vil
gi mer enn tre ganger så meget som
Aura produserer.
Ved et kraftverk
på Nordmøre kan det bli tale om
flere slike maskiner.
Når Statskraftverkene
har festet
seg ved Nordmøre/Trøndelag
som
sted for kjernekraftverk,
henger det
sammen med de gunstige forhold
rent geografisk, men det har også
sammenheng med at det er akkurat
dette området som om forholdsvis
kort tid vil få kraftunderskudd.
Så vidt vi kan forstå de opplysninger som foreligger, er det meget
gode muligheter
for at Nordmøre
blir valgt. Man kan slå fast at forurensningene
vil gjøre minst skade
her, og de geologiske forhold for
fundamenteringen
er meget gunstige.
Spørsmålet
om plassering
av
kjernekraftverk
i østlands-området
Surnadal 27. april 1973.
har skapt stor strid. Det er blitt en
Bj. 0.
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interesser
og de som er satt til å
sørge for at landet sikres energi.
Vi håper
for distriktets
egen
skyld at vi unngår en slik strid. Vi
er absolutt enige med fylkesmann
Ellingsgård som maner til sindighet
omkring
denne saken. Når våre
I en betenkning
som er fremlagt
biologisk
forskningsstasjon
planvannkraftressurser
er utnyttet, må
av Riksdagens næringsutvalg
fremlegges i Forsmarks-området.
Ved
vi skaffe oss kraft på annen måte.
holdes det at det langsiktige utbygmunningen
av kjølevanntunnelen
På Østlandet
har det som kjent
gingsprogram
for atomkraften
som
kommer man til å ringe inn et omvært skarpe reaksjoner
mot byger fremlagt av kraftindustrien
og
råde på 90 hektar til et naturlig
ging av kjernekraftverk
— fylkesregjeringen
ikke bør låses. Det bør
basseng hvor fisk og sjøplanter skal
mannen håper vi vil få en noe mer
imidlertid
utredes
nærmere
hva
leve akkurat
slik de gjorde før
balansert og positiv holdning i vårt
som skal gjØres med det radioakkjølevanntunnelen
ble bygget. Det
område.
tive avfallet.
blir på denne måten mulig å stuVi for vår del tror at planen om
dere hvilke
virkninger temperaå legge et kjernekraftverk
til NordAnlegget i Forsmark,
som Morturforandringer
og små mengder
møre vil være en fantastisk utvikgenbladet
har besøkt, er et av
radioaktivitet
kan ha på vekst- og
lingsmulighet
for områder
i vårt
Sveriges
største
kraftverk.
Her
dyreliv. Anlegget er det eneste i
land som av forskjellige
grunner
regner man med at to aggregater
verden, derfor vil vitenskapsmenn
er blitt hengende etter i utviklinvil komme i drift i 1978 og 1980
fra universiteter
og forskningsstagen. Og vi håper at myndighetene
og ytterligere to aggregater i periosjoner i ulike land vise interesse
til sist velger Nordmøre som sted
den 1980-85. En helt enestående
for forsøkene.
for verket.

Miljoforskning
allerede
planlagt
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MINNER
FRA
MINAURA-TID
Av 0. H. Groven
MOTEVEDMINNETAVLEN
Det var en solblank dag, slike
vi hadde så velsignet mange av
sommeren 1959, og som de fleste
av oss nyttet i fullt monn. Vi var
et selskap med to biler som kjørte
innover mot Loen, for å se merkene etter den store skredulykken
som skaket hele vårt land 25. september 1936.
Loenvatnet lå speilblankt og
skinte mot oss, der vi slynget oss
fram på den støvete landeveien.
Vi var kommet så langt innetter
at skredstedet var rett over for
oss. Da kom han. Barbent, med et
fast grep om guttungen som satt
på sykkelen som han trillet attmed seg.
Han har gått langt og ulendt
med de bare føttene i sommer,
hvisket jeg til min bror.

Mer rakk jeg ikke å få fram,
før broderen skar rett over veien,
tok mannen i neven og hilste:
Go'dag. Det er Hans Greven på
Nore, er ikke det redaktøren, eller
Fossekallen selv?
— Det er so, kom svaret.
Verden er ikke stor, tenkte jeg,
men reduserte det noget da han la
ut om ulykken, og jeg fant ut at en
stor del av hans slekt var fra
Loen.
På en original, rørende måte beskrev han den grusomme septembermorgenen i 1936, og tegnet et
levende bilde av de strevsomme
menneskene som fant sin fellesgrav i dypet under det grønne
vannspeilet. Han kastet et blikk på
minne tavlen som står like ved
der vi møttes, vendte blikket tilbake mot oss, som om det sa: Takk
Gud for at dere bor trygt for ras.
Den lille gutten satt hele tiden
stille og hørte på.
Vi ble uten ord. En sakte vind
suste i lauvskogen, og bølget den
spinkle vegetasjon som skjulte de
nakne kollene der en velstelt jordeiendom engang ga sin huslyd rik
grøde. Vi hadde som østlendinger
fått noe å tenke på, og da vi sa
adjø og bega oss på tilbaketur til
Stryn, så vi i speilet en brun hand
stryke over det lille guttekinnet.
Da ble det vår tur til tårer.

AMATOR
PÅLAKSEFISKE

Min venn Wangsmo tok dette bilde
av meg da laksefisket var overstått, og
jeg var på vei tilbake til Aursjøen. Det
er tatt i lia ved øvre Sandvann.
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Blant de utallige vennene jeg
fikk de 5 årene jeg var på Aura,
er Anker Wangsmo, komikeren
over alle grenser. Han mestret
kunsten å holde ap med en på en
ukrenkende måte, og hvis man tok

Redaktør Nesdal har slått seg ned på
en stabbestein like ved minnetavlen i
Loen. Sønnen har tatt plass, og redaktøren beretter om den grusomme hendelsen da storskredet — som vi ser arr
av bak redaktøren — nesten utryddet
befolkningen
i Loen, 25. september
1936.

seg nær av småting, var det best
å være den karen på avstand.
Som døl fra det indre østland
hadde jeg lang vei hjem, og helgeferier som pinse og liknende ble
for kort tid å dra hjem på.
Dette bøtte Anker på for mitt
vedkommende et år, og ba meg
som pinsegjest til sitt hjem i Litldalen.
På Aursjøen var det bare såvidt
begynt å våres, og det var deilig å
komme noen hundre meter lavere,
der marka var grønn, busk og
bjørk hadde fått lauv, og elvene
brummet vårviltre mot øra.
Ved ankomsten ble jeg møtt
med det beste maltøl jeg noen
gang har smakt, og jeg skal sent
glemme all den moroa vi hadde
utover dagen og kvelden.
1. Pinsedag kom med glitrende
sol. I dag må vi i kjerka, sa jeg.
Nei i dag skal du og eg i Sjællandhølen å dra laks, svarte han,

med et mistenkelig
lurt drag om
munnen.
Du, sa jeg, hadde egnet deg godt
til prest?
Ja, det var nok meiningen det,
men eg kom ikke tidsnok ned av
stolpen det året jeg skulle tas opp.
jasså.
Så sto vi ved bredde av Driva.
Utrustet med laksestang og snelleutstyr, hermetiske reker og kleppekrok. Nybegynner
som jeg var,
følte jeg meg usikker
og flau.
Unge jenter og snørete guttunger
slengte med stengene så reketuggene fôr som flaggermus
over
hølen. Jeg hadde fått på det første
agnet, og slengte. Det får som et
prosjektil dit det ikke skulle, der
måkene
kastet seg over byttet.
Nytt agn, og mer snøre. Denne
gang havnet jævelskapen
i anorakken på en kvinnelig tilskuer.
Sveiv inn, ropte Wangsmo.
Det
hadde jeg ikke tid til, for snella
var i backward.
I panikk veivet
jeg
snøret
rundt
hatten
det
forteste jeg kunne, mens jeg gikk
mot kvinnfolket med kroken.
Ta med kleppen, fleipet Wangsmo. Jeg tagde.
Unnskylcl, sa jeg, det var ikke
meningen.
Da oppdaget jeg at hun var
krampelatter.
Fanden ta hele laksen, tenkte jeg, og ønsket meg tilbake til Aursjøen.
Da begynte spetaklet. Det myldret av guttunger
rundt meg. De
pekte på hatten, lo og låt.
Vi drar til Litldalselva, sa jeg til
kompisen.
Nei, du lyt få ut snøre, alle gode
ting er tre, sa han. Jeg vet ikke
hvor mange ganger jeg var på
nære nippen å kaste alt i hop, en
ting må jeg villig innrømme,
at
jeg kom ikke i Sjællandhølen
mer
så lenge jeg var på Sunndalsøra.

Min gode venn Herman Hansen, som
nyter sitt otium på Nore fortjenes nok
et mye bedre bilde en dette. Men det
er tatt på tippen på Aursjodammen,
der smil, hatt og alt en rallar tilhØrende anskueliggjØres.

den vesle hytten som tippmann
hadde som værn mot stormen i de
harde vestlandsfjella,
vagget som
ei skute i storm.
Det er i slike stunder man kommer nær hverandre,
og blir fortrolig. Herman hadde fortalt mange risper fra sitt omflakkende
anleggsliv, og denne natten kom en
historie som jeg har tenkt på mange ganger.
Han og en annen rallar hadde
en liten rangel i hovedstaden
på
tur til sitt bosted. De hadde knoget
i uker og måneder, og hadde sine
tusener på lomma begge to.
Det falt seg slik at et svakt
kjønn blandet seg med selskapet
den kvelden, slik det var rallare
for vane.

Men pengene, sa jeg, dere passet
vel på dem?
Ja, det er jaggu meg den reinhårigeste jente je har treft noen
gang, svarte Herman. Hun hadde
delt med oss, så vi hadde likt da
vi kom tel oss sjøl.
Ja, men jøss du meldte vell
fanskapet, la jeg til.
Er du gæ'ern.

NERMAN
OGJEG

SPORTSJOURNALISTER
PÅLANDSRENN

En vinternatt
1953 satt Herrnan
Hansen og jeg i tippbua på Aursjødammen og pratet, mens karene
boret på stuff.
Det var et forrykende uvær, og

I begynnelsen av femtiårene var
det landsrenn
i hopp et sted i
Romsdalen og vi Aursjøboere hadde dyrket skisporten på damstedet
til den grad at vi selvfølgelig måt-

te overvære
begivenheten,
der
H. K. H. kronprinsen
var til stede.
Vi kom dagen i forveien, og tok
inn på stedets beste hotell, der det
ble supert sammen med den tids
kjendiser, Slåttvik og Stenersen til
langt på natt. Ikke skjønner jeg
den dag i dag at disse guttene
turde stå utfor et hopp dagen
etter, langt mindre stå på beina
og atpåtil sette bakkerekord
for
alltid.
Dagen rant med sol og vindstille,
og det var full rørelse på hotellet
da kameraten
Hans vekket meg:
Nå lyt du være like modig som i
«gøkveld», fleipet han. Det var
fælt å stå opp av den gode køya.
Etter frokost og en vandring i
frisk luft blir man som regel noenlunde menneske etter en rangel,
og vel halvtimen før rennet skulle
begynne, sto vi i bakken.
Jeg hadde oppdrag fra en lokalavis om å være deres reporter, og
var utstyrt med adgangstegn
til
pressetribunen.
Enn jeg da? spurte Hans.
I samme båt, svarte jeg lavt.
Vi nærmet
oss kulen og gikk
mot tribunevakten.
Den lille tribunen som var reservert
presse,
fylkesmann
og stedlig øvrighet var
mistenkelig fullsatt.
Vi var like innved vakten, da
jeg bråslengte kameraet mitt usett
i hendene på kompisen bak, mens
jeg med den andre hånden viftet
presse-kortet
mitt foran vakten
med slangtonen, presse.
Vi ble høflig sluppet forbi, og
opp på tribunen.
Jeg glemmer
aldri den bredbygde skikkelsen som jeg skimtet
ved speil i brilleglassene
mine.
Vi tok plass ved rekken,
og
skuet et øyeblikk utover folkehavet. Det oppsto noe bak oss som
vakte litt moro, og denne anledningen benyttet min kamerat til
å hviske: «Du er garlæn».
Det var så, men i neste sto en
flokk sydamer fra en konfeksjons
fabrikk rett under oss og ropte:
Næ, men er dokke sornalister
Vi klarte den også, såvidt.
FOSSEKALLEN
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To nye
direktører
i NVE

I direktoratet
for statskraftverka er det kome to nye direktørar i det siste. Den eine av desse
er Varmekraftsjef
Haga som Fossekallen hadde ein prat med i nr.
2, han har tittel avdelingsdirektør.
Her i nr. 3 har vi ein prat med nr.
2 av desse nye direktørane
Torbj ørn MengshoeL
Det vart mykje på Mengshoel i
dette året, han vart underdirektør,
fyller 50 år og har vore tjue år i
etaten. Vi får gratulere då sa redaktøren i samtale. «Ja både meg
og etaten,» sa han, «dette med at
kontorsjefane
som er jurister ikke
har samme lønn som en ingeniør
som er kontorleidar
er feil. Det er
det som nå har blitt retta på når
det gjelder min stilling».

STUBBAR
Politikk

Under det store oppgjæret framføre
1905 fekk læraren i bygda vitjing av
ein bokseljar, og dei kom godt i prat
om nye
bøker,
medan
lærarkona
dekka bordet.
Etter ei stund kom praten inn på
politikk
og læraren som var høgremann, vart stivare og stivare i maska.
Til slutt ropa han til kona:
— Ber ut maten, Serina — det er
ein venstremann!
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«Kor mange er du kontorleidar
for da»?
«Ja, da må jeg til å telle, alt i
alt er det 46 personer som er under sekretariatet
her i statskraftverkene. Hvis da du Nesdal som er
såpass godt kjent i etaten tenker
deg om vil du snart komme til at
det er mange fagsjefer som ikke
har så mange ansatte i sine avdelinger.
I departementene
er det forresten ikke noe særsyn at kontorsjefen, eller byråsjefen
som det
heter, der har 3-4 ansatte under
seg. Kontorsjefene
i vår etat har
alltid yært lønnsmessig
mindre
anerkj ent i f orhold
til sivilingeniørene.
Det finnes ingen fra
NTH hos oss som er lønnet dårligere enn sjefreg. I som leder av
et kontor. Jeg er den første «merkantilist» som i så henseende kommer på linje med sivilingeniørene,
og min sjef har jobbet med dette
i 12 år. Dessuten er vi høyere i
hierearkiet
enn våre kolleger fra
NTH, vi ligger direkte under våre
respektive direktører mens de har
sin fagsjef som nærmeste
fore-

Uviss
1 går sa Per til meg at eg vanta
berre to veng jer.
Jasså, sa han det? Kva meinte
han at du ville vere, engel eller gds?
Kur

Ein eldre kar hadde gjeve etter for
bønene til den unge, vakre kona si og
teke foryngingspillar.
Då ho neste
morgon
skulle
vekkja
han, mumla
han:
Ja, eg skal stå opp, men eg vil
ikkje gå på skulen i dag.

satte. Det har forresten
kontorsjefene i Administrasjonsdirektoratet også, der har de bare fagsjefer direkte under direktøren.»
«Når du no er vorten direktør
so får du vel vere tilstades
på
direktørmøta
då, du gled deg vel
til det?» «Nei er du gæ'rn, husk på
at fagsjefene heller ikke er med
der og de står lønnsmessig
over
meg, det ville ellers også skape
problemer
i disse møtene. Nå er
der 4 ingeniører
og en jurist på
møtene. Hvis jeg kom med så ble
det 4 mot 4, du vet vi juristene sier
at det går to ingeniører
på hver
jurist. Det ville altså da ikke bli
så enkelt alltid. «Nei, Mengshoel
den held ikkje, vert du med so må
Haga og bli med.» «Det har du
jammen rett i Ja da skulle det ikke
være noe i veien for at møterepresentasjonen blir utvidet. Fra spøk
til alvor, dette med underdirektør
er bare en tittel, og så at jeg nå,
som nevnt blir lønnet som kontorledere for øvrig i direktoratet.
Arbeidsområdet
og alt blir som det
har vært, det er ingen sensasjon.
Det ligger heller neppe an til å
bruke annen tittel enn kontorsjef.»
«Det kjem altso ikkje til å hende
noko under i direktoratet
da, eg
tenkte på det eg når eg høyrde
tittelen under-direktør.»
Mengshoel er sonen til overing.
Mengshoel som i 40-50 år var tilsett i NVE. Han har juridikum frå
1949 og tilsett i NVE frå 1953. Han
har og gått «lederkurs»
på Solstrand etter han kom til etaten.
Nokon særleg hobby har han ikkje
for han er av naturen lat seier han
og då seier det seg sjølv kor det
kan verte med hobby.
For dei i etaten som har vore
saman med Mengshoel på fest vert
han helst hugsa som ein ypperleg
toastmaster
og festtalar.
Sjølv
hugsar eg best då han opna første
festen som S hadde i kantina etter
vi var komme til Middelthunsgt.
«Jeg vil ønske velkommen
til
denne festen her. Vi må dessverre
betale alt selv. vi har ikke kunnet
få noe tilskott fra etaten, dette er
som vi vet vanskelig i staten. Jeg
vil allikevel takke administrasjonen for den velvilje de har vist oss
med at de i kveld har gitt dispensasjon fra Rundskriv
nr. 17 som
sier at oppholdet i kantina skal
innskrenke
seg til 20 minutter,
takk for det.» Låtten har lett for
å losne når Mengshoel slær seg
laus og takk for det.
SN
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mann, medan Sverige hadde 3, Danmark 2 og Finland 3. Mellom dei 10 frå
Noreg fann vi ein av våre eigne i
Vassdragsvesenet;
Sivilingeniør
Erling
Dahl ved SBF. Fossekallen har fått ein
prat med han:
«Dahl, er det fjernledningsproblem
du viser løysing på?»
«Nei, mine oppfinnelser er en privat
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I New York-avisa Nordisk Tidende
for 29. mars i år finn vi på første side
oppslaget: «Norske oppfinnelser på utstilling i New York:»
Utstillinga
var internasjonal
og ca.
500 oppfinnarer frå heile verda ynskte
å vise produkta sine.
Noreg var representert
med heile 10

«Er det so at du var til USA og såg
utstillinga?»
«Ja, jeg meldte meg på av ren nysgjerrighet
og for å treffe likesinnede
— hadde noen feriedager tilgode. Det
ble virkelig en opplevelse av rang i
gigantiske og praktfulle omgivelser, og
jeg følte meg liten med mine små sirkler.
«Korleis ser folk stort sett på ein såkalla «oppfinner»?»
«Tja, her hjemme er man nok litt
reservert,
tror
jeg, sånn med en
diskret smilerynke
i øyekroken.
Jeg
tror vi skal se en :.,tviklingslinje
fra
bygdeoriginalen
og tusenkunstneren
som reparerte
vanskelige
klokker —
og til dagens «oppfinner».»
Den gang reiste «tusenkunstneren»
til Amerika
i relativt
ung alder og
kom på visitt til hjembyden i grånende
år for å forære en kirke fra firmaet
Andrews & Andrews. Jeg tror Amerika er beredt til å ta imot dagens oppfinner
med samme innstilling
som
landet
viste
«tusenkunstneren»
fra
forgangen tid.
«Og det vart ei gullmedalje på deg,
forstår vi?»
«Ja, for å være nøyaktig
ble det
medalje med påtrykk:»
«Gold Medal
om den har promiller eller karat nok til å forsvare betegnelsen får være en sak for seg. For
meg er den bra nok i alle fall.»
I lista over oppfinningane
står:
«Sivilingeniør
Erling
Dahl, Oslo,
Takrenne og Forskalingsutsparing
for
b;.tong.»
het galt altso to heilt forskjellige
oppfinningar,
men
i bygningsfaget
begge.
Til lukke Dahl.
Hjertelig

takk.

S. N.

Vert dei geotermiske kjeldene
energiprodusentar i framtida?
Det vert no arbeidt med d nytta ut
store underjordiske
lager av damp.
I saltøydemarka
Afar i det nord-austre Etiopa har dei lokalisert ei energikjelde
som skulle kunne
forsyna
Afrika med all den elektriske
krafta
som verdensdelen
i dag brukar. Det er
SN-folk som har funne denne kjelda
ved hjelp av infraraud
fotografering
frå fly, fortel Nynorsk Pressekontor.
Filmen har registrert
eit kjempestort underjordisk
lager av damp og
overoppverma
vatn som skulle kunna
leiast opp til overflata og utnyttast til
m. a. kraftproduksjon.
Også andre stader i Etiopia har dei oppspora geotermiske energikj elder i same storleiken.

Dei geotermiske lagra som ligge ferdige for avtapping er vanlegvis skipa
ved at malma frå det indre i jorda har
trengt så høgt opp i jordskorpa
at det
varmar opp vatnet som har sive ned
gjennom
porøse bergslag
som ligge
som eit lok på ein dampkjel.
Fenomenet finst t. d. også i Larderello i Nord-Italia.
Der tok dei alt i
1904 til å temja den dampen
som
strøymde ut ved å leia han direkte inn
i dampturbinar
for elektrisk produksjon. Larderello-tilfellet
har noe ein
kapasitet på ca. 400 megawatt d. v. s.
400 000 kilowatt. Til samanlikning
kan
nemnast at den samla kraftproduksj onen i Sverige i 1970 var om lag 15 000
megawatt.
Største kjelda av dette slaget finn

ein i California, 12 mil nord for San
Fransisco. Ho vart oppdaga for 125 år
sidan av ein jeger som var overtydd
om at han hadde hamna utanfor porten til Helvete då han fikk auga på
dampmassane
som syrta fram frå fj ellovergangen.
I 1960 vart første dampturbinen
installert på dette feltet, og
i dag er kapasiteten 200 megawatt her.
Men kapasiteten
skal byggjast ut med
100 megawatt
kvart år framover,
og
fullt utbygt vil feltet koma opp i ein
kapasitet på 4000 mw.
På ansvarlege hald er del samde om
at energikilder
av dette slaget kan og
bør utnyttast. SN og den chilenske regjeringa planlegg t. d. eit sams prosjekt som kan stå som døme. Etter at
dampen har passert turbinane vert han
kondensert
og gjev drikkevatn.
Av
det mineralrike
saltvatnet planlegg dei
å framstilla
søtvatn rimeleg gjennom
avdamping, og dels å vinna ut verdifulle mineralar.
For kraftproduksjonen
kan ein og
tenkje seg å lata vatnet frå varme
kjelder
varma opp ein anna væske
megare kokepunkt,
t. d. isobutan, og
driva turbinane
med denne gassen.
Dermed skulle ein unngå dei store korrosjonsproblema
som vassdampen
f ører med seg.
Men også underj ordisk vatn med heller lågt kokepunkt vert no sett på som
ei interessant
energikilde.
Ungarn —
der dei har støytt på store geotermiske
magasin
under boring etter olje —
vert slikt vatn m. a. nytta til husoppvarming.
Bruken
er heller
ikkje
ukjend i Sovjet, der det vert fortald at
metoden
har spart russarane
for 15
millionar tonn brensel.
Det er også planar om å utnytta vidare ein metode for å spara på varmemengdene
i det indre av jorda. Det
skulle gjerast ved å føra ned vatn til
heite fjellager på kunstig vis og få det
oppatt oppvarma. Det er førebels uvisst
om dette teknisk let seg gjera, men
ved den amerikanske
atomenergikommisj onen sitt laboratorium
i Los Alamos vil dei no gjera forsøk for å finna
ut kor vidt det er mogleg.
Dei geotermiske kraftverka
spyr ikkje ut skadelege forbrenningsprodukt
og medfører ingen strålingsfare.
Det er
ikkje trong for sjøreguleringar
eller
liknande
ommøblering
i landsskapet.
Likevel
er det ikkje heilt problemfritt
sett frå miljøsynsstad.
Dampen
og vatnet inneheld
ein del emne som ikkje

kan sleppast ut i omgivnadene.
Slik
ureining unngår ein best ved å senda
dei attende til underjorda.
Interessa for den geotermiske
energien er stadig aukande. I 1970 vart det
markert ved gjennomføringa
av Geothemical Steam Act. SN engasjere seg
meir og meir for saka, spesielt med
tanke på dei sjansane som opnar seg
for mange u-land.
Først og fremst
gjeld det å finna ut kvar det finst tilgj engelege lager av geotermisk energi
— at det er fleire og mykje større enn
ein har visst om er alt prova gjennom
dei funna som er gjorde siste åra.
Store jordområde
er også potensille
funn — først og fremst i dei vestlege
delene
av Nordog Sør-Amerika,
Aust-Afrika,
store deler av øydemarkene i Austen og Stillhavet, men også
i mellomhavslanda.
To tredjedeler
av
Tyrkia
kviler
t. d. på geotermisk
grunn.
FOSSEKALLEN
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Vårtradisjonsrike
energipolitikk
I mest alle offentlege ordskifte om energiforsyning
og energipolitikk er det eit syn som lite kjem fram, synet til dei som
meinar at vi må slutte med å auke energiforbruken.
Det var
tanken her i dette «kjernekraftnummeret»av Fossekollen å få
eit slikt innlegg frå ein eller annan av dei tilsette. Dette har
ikkje lukkast, endå det er mange i etaten som langt på veg
hallar til det synet.
I nr. 12 av Teknisk Ukeblad står eit stykke av K. F. Samset
om dette. Slike tankar har altså kome fram i sjølve «Teknikkens
høgborg». Med løyve frå bladet prentar Fossekallen dette stykket.
SN.

En gang fantes det trær på Rørosvidda. Ikke små, knudrete dvergbjerk tilfeldig strødd utover landskapet som vanlig er, men tett,
kraftig furuskog over alt. Så en
dag ble det funnet kobberkis der
oppe, og snart etter veltet utviklingen inn over området. Her var
ressurser,her kunne man investere
og tjene store penger, her kunne
man få seg arbeid og leve godt.
Det ble et lokalt Klondyke, hvor
godt man levet der oppe, har
Johan Falkberget grundig sørget
for å informere ettertiden om.
Falkberget behandlet de sosiale
aspektene, men hva vi ikke har
fått vite så mye om, er hvordan
gruvene ble drevet rent teknisk.
Bergbrytningenvar primitivt arbeid, med hammerog herdet bergstål hugget man med stor tålmodighet ut flis for flis av fjellet,
inntil det ble kilometerlange gruveganger Eller man tente opp bål
inne i gruven mot fjellveggen,
slik at denne sprakk ved oppvarmingen og den etterfølgende avkjøling, og det ble tak for kiler
og spett. Denne metoden betydde
nok et stort fremskritt for bergverksdriften, men har vært av
tvilsom nasjonaløkonomiskbetydning, for til settved og til malmhyttene hugget man ned all ved
man kunne finne, man tynnet ikke
ut skogen, men simpelthen utryddet den.
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En gang var det skogerpå Rørosvidda, hvor det var levelige vilkår
for mennesker og dyr. Nå er det
bare snaufjellet igjen. Men la oss
ikke bebreide de gamle dette. De
visste ikke bedre, og brukte de
beste metoder de kjente. Det er
verre når vi i moderne tid viser
akkurat samme uforstand.
Ressursene, midlene og målene
er andre denne gang, men prinsippet er det samme. Vi må skaffe
energi. Vi må skaffe energi til å
opprettholdeproduksjonenog vår
materielle levestandard. Dette er
målet, og den letteste måten vi
kan nå det på, er å bruke olje som
energikilde.Dette er alle enige om,
og industrifolk og forretningsfolk
med bred og solid støtte fra befolkningen,setter alt inn på å produsere nok olje til å forsyne produksjonsapparatet.
Omsiderer vi kommet med her
i Norge også, og sjelden har vel så
mange vært enige om samme sak,
— vi må produsereog selge mest
mulig olje og gass, slik at vi tjener
maksimalt og blir rike i en fart.
Intetanendehar vi fått en kjemperessurs opp i fanget, og det må
feires.
Historien gjentar seg. Sneversynt, kortsiktig og fremfor alt
egoistisk økonomisk politikk driver oss til vanvittige handlinger
nå som så ofte tidligere. I stedet
for å vurderehva som er ansvarlig

økonomisk energipolitikk 1 et
langtidsperspektiv, kaster vi oss
over de lettest tilgjengelige og
minste energikildenevi har til rådighet, fordi de utvilsomt krever
de minste kapitalinvesteringerog
er svært profitable på meget kort
sikt.
La oss se litt på hva oljen kan
brukes til. Foruten energiproduksjon, olje er en meget effektiv
energikilde (10 000 kcal. pr. kg),
har oljen nærmest ubegrensede
anvendelsesområder.Oljen danner
grunnlaget i hovedtyngden av organisk, kjemisk industri,og er den
desidert viktigste råvarekilden av
organisk materiale. Det er ikke
nødvendig å si mer om det.
97 % av industrien i dag holdes
i gang ved forbrenning av fossilt
brensel. Resten av samfunnets
energibehov,til hus, lys, varme og
kommunikasjonsmidler, dekkes
også av energi hovedsakelig fra
samme kilde.
Kjente forekomster av olje og
gass beløper seg i dag til 1014m3.
LTG-rapportensmest optimistiske
prognose sier at om jordens oljeforekomsterble femdoblet av hva
de er i dag, ville de med den nåværende utviklingen holde i 50 år.
De forekomstene vi kjenner til i
dag, ville bare rekke i 20 år. Hvis
de samme oljemengdeneble brukt
bare som råvarer i den kjemiske
industri, ville det være nok for
flere hundre år fremover.
Vi må altså finne nye energikilder for å bevare det lille som
finnes av organisk materiale her
på jorden.
Hvilke muligheter har vi? Kull
har vi nok av for ca. 150 år fremover, antagelig lenger, men det er
tungvint å utvinne og svært forurensende. Vannkraftens betydning minsker, vannkraft har aldri
representert mer enn omlag 4 %
av det totale energiforbruksett i
verdensmålestokk (noe mer her i
Norge), og kommerheller aldri til
å gjøre det. Dette fordi de beste
hydroelektriske kraftkilder allerede er utbygget, og den fremtidige utvikling vil ikke kunne
holde følge med det økende behov
for energi. Kjernefysisk energi er

kostbar og produserer relativt
store mengder radioaktivt avfall,
med halveringstider varierende
fra noen få timer til 9 år, avhengig
av isotopen. Vi vet lite om hvilke
uranreserver som finnes, og i de
områdene hvor gruvedriften hittil
har vært konsentrert, har man alt
merket tegn til at leiene begynner
å tømmes. Det er mulig disse argumentene blir av mindre betydning
i fremtiden, om man kommer frem
til nye reaktortyper.
Men det er i hvert fall to energikilder vi vet er nærmest uuttømmelige, solenergi og jordenergi.
Om vi tar utgangspunkt i den
totale varmemengde vi kan få ut
av all oljen som finnes på jorden
i dag, rundt regnet 1021 kcal.,
viser det seg at solstrålingen i
løpet av ett år etterlater seg omtrent akkurat like mye varme på
jordens landområder. Jorden mottar nemlig maksimalt ca. 1 kW pr.
m2 fra solen, under gunstige forhold. Her er energiressuser til
overmål, men vi trenger nye oppfinnelser for å kunne utnytte dem.
Gjør vi et tilsvarende overslag
over jordenergien, viser det seg
at jorden inneholder i størrelsesorden 1 million x flere kilokalorier enn man kan få ut av de totale
oljeforkomster. Vi vet at det finnes
varmekraftverk som tar varmen
fra jordens indre flere steder i
,verden, og vi vet at det foreligger
seriøse planer for flere slike og
for nye metoder for å utvinne
jordvarmen.
Sett i et slikt perspektiv blir den
rovdriften vi i dag øver på oljereservene, like meningsløs som den
rovdriften bergmennene på Røros
øvet på skogen der oppe og på seg
selv i deres meningsløse kamp
etter kobber. Bare 20 år inn i
fremtiden vil folk riste på hodet
over dagens uforstand, og det er
tvilsomt om de kan tilgi oss av
samme grunn som vi tilgir de
gamle på Røros, fordi vi burde
visst bedre, og vi brukte ikke de
beste metoder vi kjente.
K. F. Samset.
Fæl dag
Det var ein fcel dag på kontoret.
Det elektriske dataanlegget
braut saman, så me måtte til å tenkja sjØlve.
Vhmarar.
Eg har nett lese at franske
kvinner brukar dobbelt så mange
pengar til kosmetikk som heile hæren kostar.
Ja, men så har dei også vunne
fleire sigrar,

KRAFTVERKSJEF
JENS HJORT
1N MEMORIAM

Hjort under 50-årsfesten
på Hakavik.

Tidligere kraftverksjef i NVE, sivilingeniør Jens Hjort døde den 21. april
nær 84 år gammel. En av fagpionerene
i statens kraftutbygging er gått bort.
Som fagmann kom Hjort på sitt område til å sette spor etter seg såvel
innen som utenfor etaten. Han kom til
å danne skole for et faglig mønster
som ble retningsgivende
for mange i
etaten lenge etter at Hjort selv hadde
sluttet med planlegging,
innkjøp og
kontroll av elektroteknisk
utstyr for
statens utbygginger. Hans krav til nøyaktighet og riktig oppfyllelse av kontrakter var kjent og respektert av
leverandørene, hans metodiske og nidkjære kontroll skapte begrepet
«å
Hjorte anleggene». Av elektroteknisk
pionerarbeld
innen kraftverksutbyggingen som særlig ble preget av Hjort,
er nok å nevne Hakavik kraftverk og
Noreverkene.
I kollegiale forhold på kontoret var
det ikke lett å lære kraftverksjef Jens
Hjort å kjenne som menneske. Han
var i besittelse av en særpreget stil
som gjorde at det tok tid før en følte
seg trygg på at en hadde dannet seg et
noenlunde riktig bilde av ham. Mens
jeg var driftsbestyrer på Mår Kraftverk hadde jeg ofte besøk av Hjort og
var da ofte sammen med ham under
forhold hvor det var lettere å knytte
kontakt enn under mer formelle kontorrutiner. Jeg opplevde ham da som
den fasinerende forteller han kunne
være med en fortellerevne som langt
overskred det alminnelige. Da røpet
han en kontaktflate som spente over et
bredt og interessant
persongalleri.
Samtidig
kunne
en
overraskende
observasjonsevne
parret
med
en

blendende evne til situasjonsbeskrivelse holde en så trollbundet, at en ofte
etterpå tok seg i å fundere på om en
hadde hørt eventyr. Jeg husker spesielt en aften som gjester på Hydros
«Admini» på Rjukan hvor vi var sammen med en større svensk delegasjon
som besøkte Rjukan Salpeterfabriker.
Da fortalte Hjort om sine opplevelser
fra sitt etterkrigsoppdrag med å skaffe
Mårgeneratorene
ut av den russiske
sone i Tyskland. Han holdt tilhørernes
oppmerksomhet
fanget i flere timer
den kvelden med en fargerik og detaljert beskrivelse
av sine utrolige
opplevelser og episoder i denne forbindelse.
Hjort stilte krav til nøyaktighet særlig høyt og vek ikke tilbake for selv
og egenhendig å gjennomføre beregninger og kontrollregning for å være
sikker på at alt var korrekt. Da det
oppsto tvist og sak mellom kommunene Tinn og Nore og NVE om skatteleggingen av statens kraftverker bekymret dette Hjort så sterkt at en
nærmest fikk følelsen av at saken berørte ham direkte personlig og at en
eventuell feil her gikk på den personlige ære løs.
I det hele var vel Hjorts reaksjoner
på denne saken et uttrykk for hans
innerste vesen, ærekjærhet og store
krav til seg selv parret med toleranse
og en viss evne til humoristisk overbærenhet overfor kolleger og omgivelser.
Med ham er en av fagpionerene i
NVE og en av de få med særpreget
personlig form gått bort. Vi lyser fred
over hans minne.
Harry W. Bjerkebo.
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SLUTTAI NVE
Elektromaskinist
Einar
Hage
fratrådte
sin stilling ved Auraverkene ved siste årsskiftet.
Med
sine 68 år valgte han å vende tilbake til sin barndoms by, Kristiansund N. Offisielt som pensjonist,
men reelt for å fiske, male, snekre
og ta seg av de mange gjøremål

som eier av et koselig hus med utsikt til Atlanterhavet.
Hans store
arbeidsevne og allsidighet gir ham
nok ikke mange ledige stunder.
Hage har vært i NVE's tjeneste
siden 9. august 1946, og hele tiden
ved Aura kraftverk.
Den første
tiden var han maskinist ved Auraanleggenes dieseldrevne
kraftstasjon på Sunndalsøra.
Han kom
over på driftssektoren
ved Auraverkene i 1955, og siden 1. mai
1959 har han vært ansatt som
elektromaskinist
ved Aura kraftverk.
Hage har utdannelse
som sjømaskinist, og han seilte ute under
hele den siste krig. Det er vel først
i den senere tid at en har skjønt
hvilken påkjenning
dette må ha
vært. Hage selv forteller nødig noe
fra denne tiden, men han må være
blant de mest robuste som har
vært sterke nok til å klare denne
belastningen
og de uhyggelige
minnene. Blant alle ved Aura-verkene er han kjent for sin fulle
sinnsro og beherskelse i alle situasjoner. Det må være disse sjeldne

og verdifulle egenskaper som gjorde det mulig for ham å komme
gjennom
krigens
påkjenninger,
uten at han tilsynelatende
merkes
av disse i dag.
Ved en enkel tilstelling på Hammaren Messe ble Hage overlevert
takkeadresse
og blomster fra NVE
ved driftsbestyrer
Ranes. Han takket Hage for helhjertet
innsats
gjennom årene ved NVE. Med sin
store allsidighet og innsikt, kombinert med eminent faglig dyktighet og lang erfaring, var Hage en
av dem som NVE og Aura-verkene
hadde meget stor nytte av. Hans
innsats ved turbinarbeider
ville bli
nærmest
legendarisk.
Til slutt
ønsket han Hage fortsatt helse og
trivsel når han nå forlater Sunndalsøra for å nyte sitt otium i
Kristiansund
N.
Formann i NKEF avd. 99, elektromaskinist
Bjarne Alseth, overrakte Hage blomster fra forbundet
og takket
for hjelpsomhet
og
kameratskap
gjennom de forløpne
år.
Mange venner.

Fra forbundet
møtte opplysningssekretær
Bjørn Rudaa som
redegjorde
for NTL's oppbygging
og virksomhet.
Da talepedagog
Stenklev, som skulle undervise
i
taleteknikk
ikke kunne møte, fikk
vi en kort innføring
om dette
emnet av Rudaa som også behersket dette på en for oss glimrende
måte.

Paulsrud

Pensjonat,

Søndag fortsatte vi med møteledelse
og
diskusjonsteknikk.
Foredragsholder
i dette
emnet
var K. Bakke som har sitt daglige
virke i NSB, men som for samarbeidsutvalgene
reiser
rundt
og
underviser i dette.

Reinsvoll

KURS PÅ PAULSRUD PENSJONAT, REINSVOLL
FOR NTL-MEDLEMMER I NVE
I tidsrommet 30. mars — 1. april
d.å. arrangerte
NVE's avdeling av
Norsk Tjenestemannslag
kurs for
sine medlemmer på Paulsrud Pensjonat, Reinsvoll. 17 medlemmer
tok i mot tilbudet
og deltok.
Kursets program besto av 3 hovedsaker:
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1. NTL's oppbygging
het

og virksom-

2. Taleteknikk
3. Møteledelse
nikk

og diskusjonstek-

Kurset ble avviklet i hyggelige
omgivelser og vi vil gjerne anbefale andre medlemmer
av Norsk
Tjenestemannslag
i NVE å melde
seg til liknende kurs. Foruten at
det var meget interessant og lærerikt, ble det en meget hyggelig
week-end
i koselige lokaler med
god mat og festglade deltakere.
Kurset ble i sin helhet
av Opplysningsfondet.

dekket
Hov.

Må ledelsen i NVE gå av?

ldrettsaktiviteter
FOTBALL
Fotballen
ruller igjen, til fotballfolkets store glede. Våryr og med vanlige ambisjoner om å spille seg opp en
divisjon, smalt skuddet for NVEs seriestart mandag den 8. mai. Men akk, det
var bare løsskudd. Etter en deilig og
tørr vår plaskregnet det og dermed var
første seriekamp avlyst. Ingen lovende
åpning på fotballsesongen.
Mye tyder på at dette blir en aktiv
og interessant
sesong for fotballgutta.
Vi er rykket opp en divisjon og spiller
i år i 3. divisjon. Tar en i betraktning
det økende nivå og at bedriftsserien
består av 7 divisjoner, må en si seg fornøyd med denne plassering.
Fotballgruppa
har i løpet av høsten
og vinteren fått en solid tilvekst av
nye spillere. «Gamlekara»
har dessuten, om ikke tatt skjeen i en annen
hånd, i alle fall grepet hardere
om
den og vist en treningsiver
som aldri
før. Et trekkplaster,
som sikkert har
vært
medvirkende
til den økende

VATTENFALL
- NVE
Den «tradisjonelle»
tvekampen
mot
Vattenfall
fant sted lørdag 26. mai i
Stockholm. Opptakten ble gjort i Oslo
i fjor med dame- og herrefotball
(se
Fossekallen
juni 72), og i år utvidet
man med orientering.
Avreise fredag kl. 09.30 i leid buss,
men med vår egen sjåfør. Vi var i alt
41 stykker,
bestående
av 8 orienteringsløpere, 2 fotball-lag med reserver
og innbyttere pluss en liten heiagjeng.
For anledningen
var det laget sanghefte, og med Taaje som høy og tydelig forsanger gjorde det ikke så mye
om enkelte sparte sine stemmebånd.
Jeg hopper lett over våre matstopp og
«strålestopper» og hefter meg bare ved
en episode ved Eskilstuna.
Uten det
minste varsel fra måleren var dieseltanken plutselig tom. Men heldigvis
rullet bussen fram til første lomme på
den sterkt trafikerte E3. Straks dukket
politiets landeveispatrule
opp i form
av herrene Göran Andersson og KarlErik Karlsson.
De hentet en kanne
diesel på nærmeste bensinstasjon.
Men
ikke nok med det. Vi manglet verktøy
og fikk ikke startet på grunn av luft
i systemet.
Også her trådte politiet
støttende
til. Mange takk,
svenska
polisen, det er slike ting som fremmer
mellomfolkelig
forståelse! (Fossekallen
vil bli sendt dem).
Etter ca. 10 timer ble vi mottatt av
Vattenfalls
festkomite
utenfor
Esso
Motor Hotel i krysset E4/E18. Resten
av kvelden tilhører privatlivets
fred.

treningsiver,
er idrettslagets
Sverigetur den 25. mai. Idrettslaget
har dessuten kunnet tilby plasthallen på Njård
som treningssted
denne vinteren.
1
time i uken har idrettslaget
disponert
plasthallen.
I slutten av januar begynte så fotballgutta utendørstreningen.
Den milde
vinteren med lite snø gjorde vintersesongen vel egnet til fotballspilling
ute. Vi skulle derfor både teknisk og
kondisjonsmessig
stille meget sterkt
foran fotballsesongen.
Mengden av interesserte
spillere i
fotballgruppa
er nå så stor at det er
på tide å opprette et B-lag. Meningen
med dette B-lag er å benytte det som
mosjonslag for de som ikke er interessert i å hardtrene
og som rekrutteringslag til A-laget. Slik situasjonen
er nå får bare en del av medlemmene
i fotballgruppa
spille
regelmessige
kamper. Men dette er til syvende og
sist sannsynligvis
et økonomisk spørsmål.
A. Thommesen.

Denne
spørsmålsstillende
setning
kunne man observere på oppslagstavla
i fjor høst. Noe mer forklarende
blir
det hele når man leste underteksten:
«gå av banen med tap». Det er altså
kampen mellom vår ledelse og våre
fotballjenter
som det her henspeiles til.
Som vi husker endte fjorårets oppgjør
med 3-2 til herresiden.
Spenningen var derfor til både å ta
og føle på da de uttatte spillere entret
Frogner
Stadion tirsdag 15. mai. En
meget anseelig skare av NVE'ere hadde funnet veien til Frogner for å bivåne det store fotballoppgjør.
For å
holde seg til fotballreportasjestilen:
Kampen ble en underholdende
og
morsom
forestilling
under
Stefanovic's myndige ledelse. Tendensen lå i
luften til manneseieren,
men det hele
endte med uavgjort 3-3.
Herrene er nå innstilt på revansjeoppgjør til høsten. Klubbledelsen
vil gjøre
sitt til å få denne kamp innpasset på
terminlisten.
For jentene ble det fin
,matching» før Svenskekampen.
Vi ser med stor spenning fram til
oppgjøret i Stockholm 25. mai.
KR

Ved reiser i utlandet hefter man seg
ved forskjellene
med sitt eget land.
Den svenske «lösörefrokosten»
var en
ny opplevelse. Frokosten
ble komponert etter hvert som man seg framover i kafeteriakøen:
bløtkokt egg, et
par småpakker
smør, en osteskive i
plast, en pølseskive
i plast, et par
syltetøybegere,
brødskiver
i plast,
kaffe osv. osv. Det hele endte med en
kasselapp like lang som for fredagshandelen i varehuset. Men jeg tror det

trengs en enorm appetitt for å få en
sluttsum
som overstiger
en norsk
hotellfrokost!
Det idrettslige gikk kort og godt ut
på at Vattenfall
gjorde rent bord.
Sammenlagt
vant de med ca. ½ time
i orientering, og fotballkampene
endte
2-1
(damer)
og 2-0
(herrer).
Om
ettermiddagen
likk vi se Vattenfalls
idrettshall.
For en kontrast
til våre
egne forhold! Under kveldens arrangement i Blackebergs festvåning
gjorde

Det svenske

og norske

herrelaget.

FOSSEKALLEN

21

noe mål i seg selv at et eller begge
NVE's lag må spille seg opp en divisj on.
Det er nå sommer og i denne årstid
har som oftest de færreste anledning
eller lyst til å dyrke denne sport i den
mørke kjelleren.
Men når høsten og
vinteren
kommer,
samles igjen de
bordtennisinteresserte,
og gamle og
nye utøvere ønskes velkommen.
Oppm.

HÅNDBALLGRUPPEN

Damelaget

på bana.

NVE en betydelig bedre innsats enn
tidligere på dagen.
Hjemreisen
startet kl. 10.30 søndag.
Det må innrømmes at fremreisens
allsang nå byttet plass med allverdens
merkelige sovestillinger.
På en øde strekning fikk vi gjort et
lite gjengjeld
for politiets innsats. 5
eldre damer satt oppgitt i veikanten
med en motvillig bil som vi fikk dyttet i gang.
Like vest for örebro hyles «stopp»
og en av damene farer inn på en sidevei og finner en ring som hun mistet
på fredag. Så likt som landskapet
er,
var nok dette turens orienteringsprestasjon nr. 1, og vi bør nok utvide programmet med dameorientering
neste
gang.
Vi takker formann Rønniksen, reiseleder Fremnes og sjåfør Karlsen for
innsatsen. Likeledes må nevnes at 10
timer i buss går fort når man har med
seg enkelte personer med sprudlende
humør (ingen nevnt, ingen glemt).
Tø.

Svensk

—

norsk.

BORDTENNIS
NVE deltok med 2 lag i bedriftsseriens
bordtennisturnering.
Serien
startet høsten 1972 og ble avsluttet i
vår. 4. divisjonslaget
som var uheldig
med trekningen
og kom i en meget
hard gruppe,
klarte
seg imidlertid
godt. 5. divisjonslaget
splite også i en
gruppe som besto av lag som alle
spilte god bordtennis.
Det gjorde en
meget god innsats.
Nedenfor følger tabeller som viser
NVE's 2 lags plasseringer
etter endt
serie.

4. divisjon, avd.
Norges B
Br. Dahl
Isberg
Skippern I
Shell
Grøndahl
NVE I
A. Johns.
SAS II
Witt. & J. .
A. Bank II •.

A:
1010
106
106
105
106
104
103
103
102
100
100

00
22
13
32
04
42
34
34
26
0 10
0 10

5. div. avd. C (ferdigspilt):
NDE
87
10
Na-Fo
87
10
84
Rank X
22
Mattis IV
84
13
Renholdv. Iir
83
23
NVE II
83
14
Pakkepost
81
16
NEBI3 IV
81
16
Adlers
81
07

75-25
67-33
59-41
53-47
58-42
56-44
53-47
47-53
44-56
25-75
15-85

20
14
13
13
12
12
9
9
6
0
0

61-19
53-27
45-35
41-39
39-41
42-38
32-48
29-51
18-62

15
15
10
9
8
7
3
3
2

En kan med sikkerhet
slutte
at
NVE's mannskap i sesongen 1972-1973
har høstet verdifull
erfaring.
Nivået
hos de mest aktive spillerne er blitt
atskillig bedre nå enn for et år siden.
Men fremdeles er mottoet at det viktigste er å ha det moro, og det er ikke
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Innendørssesongen
ble avsluttet
i
midten av mars og det endte med en
tredj eplass på tabellen i 3. divisjon for
oss. Altså ikke opprykk denne gang.
3M-klubben
og Fabritius
ble oss for
sterke og rykker opp, i tillegg tapte vi
knepent for Grimshei Trykk.
Senere har vi deltatt i to cuper. Den
ene foregikk i Skienshallen,
men her
røk vi ut i 1. runde for et lag fra
Kristiansand. Turen var imidlertid vellykket på andre måter, og man vil gå
inn for slike tiltak også ved senere
anledninger.
I avslutningscupen
for innendørssesongen i Oslo, gikk det sportslig noe
bedre, da vi hang med til 3. runde og
ble slått av Televerket.
Det har vist
seg at vi har tapt endel jevne kamper,
der vi spillemessig kan ligge over, men
hvor det skorter på det taktiske opplegg, så her må noe gjøres. Ellers har
nå utendørssesongen
startet opp og vi
har vunnet
våre to første kamper
hvorav den ene mot vår presumptivt
hardeste motstander i avdelingen. Spillermateriellet
er noe redusert i sommermånedene
så vi er fremdeles
interessert i nye talenter. Det planlegges
for øvrig en fest for gruppens medlemmer i første halvdel av juni, og en
håper at flest mulig kan delta.
B. S., oppmann.

SKYTTERGRUPPA
Innendørssesongen
er nå slutt, og
den bød på både gode og dårlege resultat. Vi klarte dessverre ikke å holde
oss i 1. divisjon, så fra neste sesong
blir vi å finne i 2. divisjon. I 3. divisjon kom vi på 5. plass. Så over til det
gode resultat.
I pokalkampene
mot
henholdsvis Elkem og Steen & Strøm
vant vi begge, og vi tok Steen & Strøm
pokalen til odel og eie. I årets klubbmesterskap
ble det vist mye god
skyting. Her oppnådde Ivar Glende det
meget gode resultat av 285 p. på 30
skudd. Dette er ny klubbrekord.
Ellers
kan vi nevne at Georg øksnes oppnådde fine 279 p. og Liv Wennevold
267 p. I vår ekstra vinterturnering
tok
Ivar Glende en solid seier med serien
280 — 281 — 281 p.
Arets utendørs sesong er alt i gang
og vi håper på god innsats fremover.
E. Torsethaugen,
oppmann.

STATSKRAFTVERKENE

Smånytt

Opplæring

HOVEDSTYRET
I tilleg til de normale og rutinemessige saksområder har hovedstyret i de
fem første måneder av året 1973 behandlet følgende
vesentlige
regulerings- og konsesjonssaker:
Erverv av bruksrett til fall i Balmivassdraget (A/S Balmi Kraftlag) , planendring vedrørende ytterligere regulering av Yljavassdraget
(Foreningen
til Bægnavassdragets
regulering), erverv av bruksrett til fallet Daja—
Langvatn i Balmivassdraget (I/S Sulitjelmakraft),
regulering
av Steinslandsvassdraget
(Bergenshalvøens
Kommunale Kraftselskap), regulering
for full utbygging av Otra (US øvre
Otra/Otteraaens
Brugseierforening),
samt regulering
av Ulla-Førre
m.v.
(Statskraftverkene).
Videre må nevnes behandling
av
budsjettforslaget
for 1974 med ajourføring av langtidsbudsjettet
1975-77,
spørsmålet om medeiendomsrett
ved
utbygging av statens vannkraft (spesielt Hordaland fylke i Eidfjordverkene og generelt om forholdene i de
øvrige fylker), tildeling av statskraft
til alminnelig
forsyning
i OfotenVarangerområdet fra 1. oktober 1973,
opphør av kraftleiekontrakt
med A/S
Saudefaldene pr. 1. januar 1974, overdragelse av overføringsanlegg
i Møre
og Romsdal, samt en rekke tilskott- og
stønadssaker fra konsesjonsavgiftsfondet og statsstønadsmidler.
7. og 8. mai gjennomførte
hovedstyret en orienterende befaring til mulige byggesteder for kjernekraftverk
på østsiden av Oslo-fjorden.
Fortsettelse av befaringen på vestsiden er
berammet til den 18. og 19. juni.
Høstens program for møter og befaringer er på det nærmeste avklaret
og vil bl. a. omfatte en befaring i
Jotunheimen, i Gaulavassdraget
samt
evt. en i Skibotndalen,

Til Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbunds kurs for installasjonskontrollører på As 1.-7. april deltok
Sigmund
Lind, Mår kraftverk,
og
Oddvar Teigen, Nore-verkene.
kurs
PÅ NEKF's praktisk-teoretisk
grunnleggende elektroteknikk
25.-31.
mars deltok el.maskinist
Alf Solli,
Innset-verkene.
Til kurset i skjemateknikk
8.-14.
april var disse med: el.maskinistene
Torgrim Bjørtuft, Mår kraftverk, Reidar Ellingseter og Aksel Nes, Auraverkene, samt mask.m.ass. Willy Edvardsen, Hakavik kraftverk. Videre
deltok maskinist øyvind Madsen og
mask.m.ass.
Bjørn Bølviken,
Noreverkene,
mask.m.ass
Einar Larsen,
Vågåmo transf.stasjon og fagarbeider
Alf Karlsen, Hakavik kraftverk.
Avdelingsingeniørene
0. Abildgaard
og Hj. Tandberg, SBA, var deltakere
på NIF's kurs i byggekontrakter
og
entrepriserett som ble avholdt på Fagernes 2.-3. april.
Transportleder Odd Steinar Svendsen deltok i tiden 9.-13.
april på
Transportskolens kurs i transportøkonomi.
Til arkivkurs på Lillehammer 8.-11.
mal deltok fra Statskraftverkene
Gunnar Jahren.
Ved NIF's kurs i Elektrisitetsforsyningens kvalitetskriterier
i tiden 7.—
12. mai deltok fagsjef T. Voldhaug,
siv.ing. N. Flatabø og avd.ing. A. Elgstøen.
Følgende ledningsformenn ved Vestlands-verkene
har deltatt i kurs i
sprengningsteknikk
2.-4. mai d.å.: Tor
Nøkleby, Jon Haarnes, Jon Artun, Nils
Øvstebø og Rolf Olsen.
Deltakere til seminar i «datorer i
elkraftsystem»
i Stockholm
28.-29.
mai var overing. Kåre Olsen og siv.ing.
Ole Gjerde.
Overing. Sven Walbø, avd.ing. Magnus Gullikstad og avd.ing. Bjørn Dag
Evensen deltok i NIF's kurs i «nye
prosjekteringsregler
for betongkonstruksj oner» som ble avholdt
på
Fagernes 21.-23. mai d.å.
Norsk Databehandlingsforenings
seminar i Oslo 9. mai hadde følgende
deltakere fra S: konsulent K. Breiby
og matr.forv. H. Gundersen.

FRÅ

Fossekallen
fretter:

FRAMSIDA

Femtiårsfest
for
Fykanfossen.

FOSSEKALLEN
FRI
FOR
FESTREFERAT

og kursvirksomhet

Fleire
frå
Frognerfunksj onærflokken
frammøtte.

Førde
fram
festalefraser
Fossekallen
fullstendig
fråværande.
Feil
framferd.

NOREVERKEN
HYGGEKVELD
En vår-kveld tidlig i april var
det tillyst til hyggekveld for tilsatte og pensjonister ved Noreverkene. Grunnet den store tilslutningen var arrangementet flyttet
til RØDBERGHALLEN, ikke i vår
egen spisesal. Pensjonistene var i
flertall og det viser at det er et
stort behov for å komme sammen,
for å utveksle meninger både for
unge og eldre.
Komiteen som denne gang besto
av Leif Madsen og Hans Kristiansen med fruer, hadde lagt et
stort arbeid i alt for at alle skulle
kose seg. Bordene var pyntet i
vårstemning
med nyutsprunget
bjerkeløv og røde tulipaner.
Før det ble servert kaffe, med
tilbehør som vafler og bløtkake,
ledet formannen for velferdskomiteen et lite møte. Det han ville
fram til var om slike hyggekvelder var noe som skulle bli permanent, eller om det var annet komiteen skulle befatte seg med. Det
ble enstemmig vedtatt at det skulle holdes en hyggekveld
hver
annen måned, i vinterhalvåret.
Den økonomiske siden ved opplegget ble også drøftet. Det ble også
valgt ny festkomite. Alle som har
en idé eller forslag til underholdning bes henvende seg til ledelsen for Noreverkene.
Kaffen smakte godt og hjemmelagde vafler med rørt tyttebær
samt bløtkake og andre kaker var
førsteklasses. Som underholdning
var vi sammen med Per Høst og
en ekspedisjon av vitenskapsmenn
til Grønnland. Her fikk vi se vårløsing, dyreliv og fangst av både
moskus og andre arktiske dyr. Vi
var forresten også med på bygging
av fangsthytter og fangst i lette
og svært vanskelige
situasjoner.
Det som fikk mine spyttekjertler
til å løpe i vann var all den deilige
grønnlandslaksen
som de fanget i
store mengder. Fiskekjøttet var så
tiltalende at det må sees i farger.
En flott film.
Noe som går over Norge som en
farsott «BINGO» var noe nytt for
mange av oss og etter en leksjon,

skulle vi få prøve lykken. Det var
satt opp 3 premier og det varte
Forts.

neste

FOSSEKALLEN
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NVE's PERSONALE
Endringeri januarogfebruar
Nytilsatte:
Ambjørnrud,

Sven Olav

Overing.

I

SPV

Ivar

Førstesekretær

AP

Bolstad,

Elias

Avd. ing. II

SBP

Brekke,

Eldbjørg

Tegner

II

SBP

Bø, Oddny Beate

Tegner

II

SEA

Fornes,

Ktr.fullm.

Areklett,

Bjørg

Haga, Ingvald
Meland,

Selmer

Jacob

Myrtveit,

Magnus

SKH

I

Varmekraftsjef

SV

Fagarbeider

Rana-verkene

Konsulent

Runnekaas,

Kristen

Nummedal,

Olav

Overing.

I

SBA-Eidfj ord

Avd.ing.

II

SR-Folgefonn

Johan

Avansement

Bakkebø,

Hans

Johannes

Nordby,
Strand

Wennevold,

Tegner

Fagarbeider
Maskinist

Aura-verkene

Noreverkenes - -

EEM

Forts.

II

Liv

Tegner

I

SEA

Aune, Einar

Avd.ing.

I

Hillesund,

Ingeniør

Helge A.

Fratredelse

SPV

annen:

Per Olav

Folgefonn-an1.
SBA

Hoff, Bjørnar

Oppsynsmann

Jensen,

Maskinmesterass.

Hasle trafost.

Ingeniør

Folgefonn-anl.

Maskinbokholder

AAØ

Konsulent

AA

Øyvind
Svenn M.

Kristiansen,

Pål

II

Skj omen-anl.

med pensjon:

Myhre,

David

Nauste,

Einar

Risjord,

Marta

Johnsen
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SBP

Ingeniør
II

Fratredelse

Dette Atlaset kan ein få kjøpe på
biblioteket til NVE og prisen er 40 kr.
opplyser Østrem.

Aura-verkene

Overing.

Johnsen,

•

SBP

I

Overing.

Martin
,Gullik

ødegaard,

Østlandsoverf.

og opprykk:

Angell, Ole Petter
Furu,

Dr. Gunnar Østrem,
Brekontoret.

EEM

I

Maskinmesterass.

Skorve,

Atlaset er inndelt i 7 regioner. Hver
av disse behandler
breene innen et
større geografisk
område og begynner med en kort beskrivelse
av området. Bak i boken finnes et register
over alle dreneringsområder
og alle
brevann samt to større brekart
over
Nord-Skandinavia
i målestokk
1 : 500 000.
Da breregistreringen
kan oppfattes
som en del av den internasjonale
Hydrologiske Dekades anstrengelser
for
å kartlegge alle permanente
ismasser
i verden, er det gjort et forsøk på å
anslå volumet av alle ismasser innen
hvert av de valgte dreneringsområdene. Videre er tekster, tegnforklaringer m. m. også gitt på engelsk, og det
er laget en forholdsvis fyldig litteraturfortegnelse.
Alle bretabeller
følger
en norm vedtatt av UNESCO.

II

Fiskeoppdretter

Aura-verkene

Messebestyrerinne

Rana-verkene

nokså lenge før det ble ropt
«Bingo», men heldigvis
var det
svært ofte i ivren at det var bom.
Premiene ble broderlig fordelt og
det tente en ny gnist om at dette
skulle vi fortsette med fra høsten.
Jeg har glemt å fortelle
at
«Stereo-anlegg»
var med hele tiden med dempet og fin musikk.
Vi vil benytte anledningen å sende
vår takk til Velferdskontoret
for
hj elpen.
Praten rundt omkring på bordene gikk om løst og fast fra ny
og gammel tid, og det ble servert
enda en omgang med kaffe. Min
gode venn Ivar Aasen rettet med
velvalgte ord en takk fra pensjonistenes side at etaten ikke hadde
glemt dem.
Takk for denne kvelden og velkommen til neste gang i slutten av
september.

n.
Aktietrykkeriet

- Oslo, 1973

