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den som tok opp eit spørsmål fekk
vere tilstades når dette var oppe i ut-
valet. So er det ikkje alle stader, «sna-
rare tvert imot» som det heiter. Ja,
det skal til og med vere utval der dei
har gjort vedtak om ein so sjølvsagd

ting som at dei som kjem med fram-
legg kan bli innkalla om utvalet yn-
skjer det. Dette hjelper ingen ting for
dei som sender inn framlegg. Det må
kome inn i avtala at dei som tek opp
ei sak skal ha rett til å vere tilstades,
dersom dei ynskjer det.

So tidleg som i 1967 kasta eg fram

denne tanken i Fossekallen utan at
det kom nokon reaksjon frå utvala.
Grunnen til at eg meinar at det er so
viktig at dei som tek opp ei sak er
tilstades er at det då kan kome fram
alle opplysingar vedkommande har
om saka. Sender ein inn skriftleg ei
sak so må det bli ei kort utgreiding,
ein kan ikkje skrive «side opp og side
ned og tage ligt og uligt med», som
Peer Gynt sa. Om saka blir oppteken
av ein i utvalet etter ide av ein utan-
for so må ein då og rekne med at den
som frå først hadde tanken veit mest
om det emnet han har teke opp.

Tida må no vere inne til å ta opp
att dette spørsmålet både i utvala i
NVE og på landsbasis.

S.N.



Generaldirektør Sigmund Larsen:

Korte trekk fra en tjenestereise
Vår etat favner over mange virk-

somheter, med ansatte spredt over det
meste av landet. Jeg følte ganske snart
i min stilling som generaldirektør be-
hov for å få kontakt med flest mulig
av våre anlegg og stasjoner utenfor
Oslo, både for å lære arbeidsstedene
å kjenne, hilse på våre ansatte og
ellers få inntrykk og kunnskaper om
miljø og forhold utenfor hovedkon-
toret. Utover våren og sommeren har
jeg tatt noen turer til anlegg og ute-
kontorer,og begynner etter hvert å få
mer håndfaste begreper om etatens
virksomhet.

Fossekallens redaktør har bedt meg
rapportere fra den lengste av mine
tjenestereiser, en 14-dagers tur med
endepunkt i Mo i Rana.

Turen foregikk med bil, og jeg var
så heldig å kunne ta kona med. Vi
startet tidlig mandag morgen den 26.
juli med Minne trafosjtasjon som
første stopp. Stasjonen, som skal om-
og påbygges, ligger godt bortgjemt i et
skogområde. Maskinmesterassistent
Sverre Bråthen viste rundt og orien-
terte greitt om tingenes tilstand.

Neste stopp var Vang trafostasjon
utenfor Hamar, der maskinmester
Aage Aas tok imot og viste rundt. Vi
benket oss etter omvisningen rundt et
kaffebord og hadde en hyggelig stund
sammen med de ansatte ved stasjo-
nen.

Ferden gikk videre nordover mot
første nattkvarter som var en linje-
hytte på Vågåmo. Kona var noe spent
på hva en linjehytte egentlig var, og
fryktet for et ukomfortabelt opphold.
Hun ble gledelig overrasket over stan-
darden og fant så visst ikke noe å kla-
ge over.

Første post på tirsdagens program
var besøk ved Vågåmo trafostasjon,
hvor maskinmesterassistentene Jø-
råndstad og Kaldhussæter viste rundt.
Ferden gikk deretter videre på en pri-
vat bomvei over fjellet til Lesja og vi-
dere nedover Romsdalen til Grytten
kraftverk. Driftsbestyrer ved Auraver-
kene, Sven Ranes, og anleggsleder
Høgestøl tok imot oss og besørget om-
visningen i kraftstasjonen. Dessverre
ble det ikke tid til å komme opp i
fjellet for å se på dammer og tekniske
innretninger der.

Etter lunsj hjemme hos anleggsleder
Høgestøl og en kort rundtur på An-
dalsnes bar det i pøsende regn videre
nordover til Sunndalsøra for innkvar-
tering på vår messe, og hvor messe-




bestyrerinne Margot Norvik disket
opp med velsmakende middag.

Onsdagen ble en sur og våt dag hva
været angikk, men regnvær til tross —
dagen ble både interessant og hygge-
lig sammen med driftsbestyrer Ranes:
Først omvisning i Aura kraftanlegg,
hvor jeg hilste på alle som da var ved
verket, deretter lunsj hjemme hos Ra-
nes i hans vakre tjenestebolig og sist
på dagen et besøk ved Trollheim
kraftverk.

Neste dag, torsdag, bar det — fort-
satt i regn videre nordover gjen-
nom Surnadal, Rindal og Orkladal til
SK's anleggssenter på Melhus, hvor
vi ble ønsket velkommen av anleggs-
leder Per Laukøy og fikk orientering
om virksomheten ved anleggssenteret.
Det var fellesferie og dermed ikke an-
ledning til å treffe andre ansatte her,
dessverre. Etter lunsj hjemme hos
Laukøy ble vi plukket opp av maskin-
mester Birger Timestad og loset vi-
dere til Klæbu trafo, som ligger av-
skjermet og pent til i landlige omgi-
velser. Vi ble vist rundt her, og det
bar så videre til Strinda trafo for inn-
kvartering og hvor vi skulle stasjonere
til mandag morgen.

På fredag var det først en rundtur
sammen med maskinmester Timestad
i Strinda trafo og deretter besøk ved
VFT's og ET 5's kontorer i Trond-
hem. Under besøket i VFT ble det tid
til en kaffekopp med deilige smørbrød
og kaker i hyggelig samvær med per-
sonalet. Ellers ga overingeniør Einar
Knutsen ved VFT og overingeniør
Tony Tambs ved ET 5 greie oriente-
ringer om de to kontorers virksomhet.
Det ble anledning til å hilse på de an-
satte ved begge kontorer.

Mandag morgen var det på igjen på
ny frisk, og nå gjennom områder der
min kone og jeg var lite kjente fra
før. På vei mot Steinkjer var vi inn-
om Verdal trafo, som glir fint og dis-
kret inn i omgivelsene, et jordbruks-
område.

I Steinkjer ble vi vel mottatt av di-
rektør ved Nord-Trøndelag Elektrisi-
tetsverk Frederik Prytz, som skulle
være vår guide ved besøk på kraftver-
kene i Øvre Namsen. En kaffekopp
ble det tid til også her sammen med
direktør Prytz og frue, deretter en
kort konferanse for min del mens
kona beså Steinkjer sammen med fru
Prytz. Etter middagen, med fylkesord-
føreren i Nord-Trøndelag og direktør
Prytz med fruer, bar det nordover til

Tunnsjødal, hvor vi tok inn på kraft-
verkenes lune messe. Regnværet holdt
fortsatt tritt med oss, men fra Stein-
kjer hadde vi også et annet og meget
hyggeligere reisefølge, nemlig direktør
Prytz og frue.

Tirsdag ble det gitt orientering om
kraftverkene i Øvre Namsen, som eies
med halvparten hver av NTK og
NVE. Etter en omvisning gikk turen
i svært vakre omgivelser innom Linn-
vasselv kraftverk i Sverige. Det eies
med en halvpart hver av svenske og
norske interessenter. Den norske in-
teressent er den norske stat og Nord-
Trøndelag fylke. Da omvisningen i det
vakre kraftverket var vel overstått,
serverte det svenske driftspersonalet
kaffe og kaker, og det ble pratet om
felles interesser og problemer.

Før vi skiltes fra vårt vertskap, di-
rektør Prytz og frue, avla vi en kort
visitt på gruvestedet Skorovatn og be-
søkte Grong gruber, hvor direktør
Hald tok oss med ned i gruvene.
Under middagen hjemme hos direktør
Hald og frue fikk vi noe mer inn-
føring i livet i en gruveby i denne del
av vårt land. Det er en helt annen og
barskere verden enn den vi opplever i
Oslo-området.

Etter å ha tatt farvel med vårt vert-
skap bar det videre nordover til
NVE's messe i Korgen, hvor vi an-
kom ved åttetiden om kvelden. Her
ble vi gjestfritt mottatt av driftsbe-
styrer ved Rana-verkene Arnulv Ervik
og frue, og av messebestyrerinne Am-
bjørg Valla. Vi var nå kommet til et
område hvor vi aldri hadde vært før.
De tre dagene vi oppholdt oss i om-
rådet — med besøk ved samtlige
kraftverk, større trafostasjoner samt
Norsk Jernverk i Mo, Rana gruber og
Mosjøen Aluminiumsverk — var en
opplevelse. Været var pent, naturen
storslått og mennesker vi møtte åpne
og gjestfrie. Driftsbestyrer Ervik og
frue fulgte med fra tidlig morgen til
sent på kveld under hele oppholdet,
og gjorde sitt til at det ble både hyg-
gelig og opplevelsesrikt. Det ble an-
ledning til å hilse på de av de ansatte
ved våre stasjoner som var til stede,
og til samtaler med ledelsen ved Jern-
verket og Mosjøen Aluminiumsverk.
Jernverkets ledelse inviterte etter en
befaring til middag med direktør Bli-
densol som vert i bedriftens gjeste-
bolig, og etter befaring av Mosjøen
Aluminiumsverk på vår siste dag ble
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Smånytt fra Vassdragsdirektoratet
Deltakelse i kongresser, symposier m. v.

Statshydrolog Tom Andersen deltok i
Workshop Symposium on Northern Re-
search Basins i Lapptråsket 6.-12.4.
1975.

Fagsjef Jacob Otnes deltok i WMO
Kongress i Geneve i april—mai.

Avdelingsing. Odd J. Larsen deltok i
Symposium on the Design and Operation
of Siphons and Siphon Spillways i Lon-
don 13.-14.5.

Overing. Einar Lahaug og avdelings-
ing. Oddbjørn Dammerud deltok i Nor-
diske Jordbruksforskeres Forening —
Kongress med studietur i Reykjavik
1.-7.7.

Førstehydrolog Sverre Krog deltok i
en 3 ukers studietur i Tsjekkoslovakia i
juli etter innbydelse fra Ustav Hydrolo-
gic a Hydrauliky, Slovenska Akademia
Vied, Bratislava.

Fagsjef Jacob Otnes deltok i Nordisk
ekspertmøte — vannbalanse, hydrologi-
ske kart i Stockholm i august.

Ing. Olav Råmundal og Kjell Sundøen
deltok i Seminar om Modern Develop-
ment in Hydrometry i Padova 8.-13.9.

Førstehydrolog Bo Wingård deltok i
Symposium on appl. and Mathematical
Models in Hydrology on Water Research
i Bratislava 8.-13.9.

Fagsjef Bård Andersen og overing.
Haakon Haga deltok i Interpraevent
1975 i Innsbruck 29.9.-3.10.

Overing. Gunnar Østrem deltok i en
intereuropeisk planleggingskomite som
sto for arrangementet av et to ukers
sommerkurs i fjernanalyse i august ved

det invitert til middag med direktør
Ellingsæter som vert.

Fredag kveld den 6. august tok vi
farvel med våre ledsagere driftsbesty-
rer Ervik og frue, og bilte stort sett
non-stop sØrover igjen.

— Hva sitter så igjen som hoved-
inntrykk etter denne turen? Blant an-



net dette at alle de av våre ansatte jeg
traff sa seg fornøyde med sin arbeids-
plass og trivdes i jobben. Jeg fikk ikke
noe spesielt problem med tilbake.

Det neste er at våre anlegg og sta-
sjoner blir passet og stelt meget godt.
Det er ordentlig og rent både inne og
ute, i maskinsaler, på verksteder og
på lagre.

Og enda en ting: Det virker som
om forholdet mellom våre utestasjo-
ner og omgivelsene er meget godt. De
ansatte er en naturlig del av bygde-



samfunnene, og våre anlegg glir na-
turlig inn i miljøet omkring.

Jeg ser på denne turen som et ledd
i å bedre mitt kjennskap til etaten.
Etter hvert håper jeg å kunne besøke
samtlige av våre større arbeidsplasser
og stasj oner ute.

Til alle vi møtte på turen vil vi
sende en hjertelig takk for hyggelig
samvær.

den østerrikske romforskningsorganisa-
sjons kurssenter i Alpbach. Østrem var
også foredragsholder.

Opplæring og kursvirksomhet
I NIF's kurs om Drift av kraftforsy-

ningsanlegg i Trondheim 6.-8.1. deltok
fagsjef Age Hjelm-Hansen og overing.
Bjarne Nicolaisen.

I Forsvarets høgskoles Infokurs om to-
talforsvaret i Jevnaker 11.-16.1. deltok
fagsjef Åge Hjelm-Hansen.

I innføringskurs i EDB arrangert av
FAD i Oslo 27.1-7.2. deltok statshydro-
log Knut Wold.

I Kartdagene 1975 arrangert av Nor-
kes karttekniske forbund i Skien 12.—
15.3. deltok fra V: Statshydrolog Jozef
Santha, overing. Einar Lahaug, avd.ing.
Edvin Ellingsen og avd.ing. Einar Be-
heim.

Ingeniør Erling Langdalen deltok i
kurs i Administrasjon og vedlikehold av
bygg og anleggsmaskiner som ble arran-
gert av Norsk forening for vedlikehold
i Oslo 19.3.

I Norsk arkivråds Arkivkurs, trinn I i
Lillehammer 12.-15.5. deltok konsulent
John Døsvik og kontorassistent Kirsten
Bøyum.

I SFU's engelskkurser våren 1975 og
høsten 1975 deltok kontorassistent Ellen
Khan (Cambridge proficiency) og kon-
torassistent Unni Geier (trinn III og IV).

I NVE's kurs i Lederutvikling i Nore-
sund 14.-16.5. deltok fra V: Fagsjef Ja-
cob Otnes, overing. Ivar Hagen, overing.
Syver Roen, overing. Gunnar Østrem,
kontorsjef Arne Hovland, overarkitekt
Knut Ove Hillestad, fagsjef Ernst Wes-
sel, fagsjef Age Hjelm-Hansen, overing.
Oddvar Fossheim, overing. Haakon Ha-
ga, overing. Ola Strømmen og fagsjef
Bård Andersen.

I NIF's kurs, Kraftledninger, Status og
utviklingstendenser, i Fagernes 20.-23.5.
deltok fra V: Avdelingsarkitekt Knut
Arne Berg, avdelingsing. Oddbjørn Dam-
merud, avdelingsing. Per Halle, avde-
lingsing. Gunnar Lervang, avdelingsing.
Knut Svendheim og ing. Tore Sandnæs.

Statshydrolog Marit Fossdal deltok i
FAD's kurs, innføring i systemering, i
Oslo 29.9-10.10.

I NVE's kurs, Innføring i EDB, i Oslo
20.-31.10. deltok: Statshydrolog Østen
Tilrem, statshydrolog Egil Skofteland,
ing. Knut Aaslie og avdelingsing. Ingvar
Øvereng.

Kontorassistent Unni Geier gjennom-
gikk kurs i maskinskrivning ved Paulsens
institutt høsten 1975 .

Statshydrolog Reidar Eknes gjennom-
gikk kurs i Programmeringsteknikk —
programstrukturering ved Reaktorskolen,
Kj eller, 3.-6.11.

I NVE's Fortran grunnkurs i Oslo
3.- 7.11. deltok fra V: Statshydrolog
Knut Wold, ing. Nils Haakensen, stats-
hydrolog Ola Kjeldsen, statshydrolog
østen Tilrem, statshydrolog Egil Skofte-
land, statshydrolog Eyvind Berg, ing.
Gunnar Haugen, avdelingsing. Sigurd
Jansrud, ing. Kjell Sundøen og ing. Per
Lofsberg.

Konsulent John Døsvik og kontorfull-
mektig Margit Mørck deltok 10.-13.11.
i Norsk arkivråds Arkivkurs, trinn III i
Lillehammer.

I NIF's kurs Små nedbørfelters hydro-
logi i Gol 17.-19.11. deltok fra V: Av-
delingsing. Børge Sletaune, avdelingsing.
Oddmund Solheim, overing. Helge By-
dahl og overing. Jon Singsaas.

Avdelingsing. Pål Mellquist og avde-
lingsing. Øyvin Rygh deltok i NIF's kurs
Kraftledninger, Status og utviklingsten-
denser, i Fagernes 23.-26.11.

Statshydrolog Østen Tilrem deltok i
NIF's kurs Vannforsyning i Geilo 24.—
28.11.

Ved NVE's kurs, Lederutvikling i Skip-
helle 15.-17.12. deltok fra V. Stats-
hydrolog Østen Tilrem, overing. Øystein
Aars, førstehydrolog Bo Wingård, første-
hydrolog Kjell Hegge, førstehydrolog
Sverre Krog, statshydrolog Egil Søfte-
land, overing. Einar Lahaug, overing.
Einar Knutsen og overing. Erik Bjør-
bæk.

Permisjoner for utføring av oppdrag
utenlands m. v.

Ingeniør Bjørn Renshusløkken har fått
forlenget sin permisjon til 1.12.76 for å
fortsette oppdraget som leder av «Pilot
Projekt for the Determination of Sur-
face Water Resources of Sierra Leone».

Førstehydrolog Bo Wingård hadde 1
måneds permisjon i april—mai for å
utføre FN-oppdrag som Water R,esour-
ces Consultant i Riyadh, Saudi Arabia.

Statshydrolog Leif-Egil Lørum har fått
forlenget sin permisjon til 15.10.76 for
å fortsette sitt WMO-oppdrag i Malawi.

Statshydrolog Arve M. Tvede er til-
stått permisjon i 11/2 år fra 1.8.75 for å
arbeide som «research assistant» ved De-
partment of Geography, Carleton Uni-
versity i Ottawa.

<Fossekallen»
representasjon
i styret

Enkelte av organisasjonene har opp-
nevnt sine representanter for en ny 2-
årsperiode. Sammensetningen av styret
blir etter dette som følger:

Funksjonstid 1. juli 1975-30. juni 1977:
For Hovedstyret for NVE: Konsulent

Ole Dyrdahl, medlem, konsulent Odd-
var Andreassen, varamann.

For Statstjenestemannskartellet: Instru-
mentmaker Knut Baltzersen, medlem,
maskinmesterassistent Ivar H. Søren-
sen, varamann.

For Statstjenestemennenes Ingeniørfor-
ening: Avdelingsingeniør Finn W.
Gusdal, medlem, avdelingsingeniør
Asbjørn Elgstøen, varamann.

Funksjonstid 1. juli 1976-30. juni 1978:
For Norske Sivilingeniørers Forening:

Avdelingsingeniør Per Martin Brei-
stein, medlem, overingeniør Thor G.
Eriksen, varamann.

For Statstjenestemannskartellet: Konsu-
lent John Døsvik, medlem, konsulent
Stein Christiansen, varamann.

For Statstjenestemannsforbundet: Kon-
sulent Knut Breiby, medlem, kontor-
fullmektig Kari Dietrichs, varamedl.
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Glaciologer i Himalaya
Av Nils Haakensen

En slengbemerkning fra underteg-
nede en dag like før jul på kontoret —
«Det skulle være moro å ha vært i
Himalaya» — var nok til å sette i
gang planer om en reise til Nepal, og
reisen ble en realitet i april i år. Og vi
var knapt nok kommet tilbake før
Sigurd Nesdal dukket opp nede på
kontoret hos oss med en inntrengende
anmodning om en artikkel i Fosse-
kallen.

Den 6. april i år reiste vi — Ola
Kjeldsen og undertegnede — avgårde
fra Fornebu med store forventninger.
Reisen var en gruppereise som ble ar-
rangert av et svensk reisebyrå. Før vi
forlot København var hele gruppen —
seks nordmenn og en svenske foruten
den svensk-indiske reiselederen —
samlet og presentert for hverandre.

Fra København går turen videre
med en DC-8 tilhørende SAS. Vi er
innom Frankfurt, som er Europas
største flyplass. Etter et kort opphold
der bærer det videre i strålende vær
over Alpene, Jugoslavia og Balkan-
fjellene før vi forlater Europa med
prektig oversikt over Konstantinopel
og Bosporus med den nye broen. Vi
møter natten ved Ararat som ligger
badet i lyset fra en rød aftensol, og
senere passerer vi Teheran som er et
enormt lyshav midt i natten. Kort før
solrenning lander vi i Dehli.

Om morgenen reiser vi videre med
Royal Nepal Airlines til Kathmandu.
Vi flyver over Ganges-sletten hvor vi
ser en del av Indiens mange tusen
landsbyer. Etter hvert som vi nærmer
oss Kathmandu, får vi se Himalaya-
fjellene som en 7-8000 m høy vegg
med snekledde topper som reiser seg
opp fra Gangessletten. Direkte over-
satt betyr Himalaya fjellheimen, og
det navnet passer bra. Blodet begyn-
ner å bruse i årene når vi tenker på
at opp igjennom disse fjellene skal vi
virkelig på fottur.

Vi passerer grensen til Nepal og
flyver over de ytterste skogkledde ut-
løperne av Himalaya som «bare» er
bortimot 3000 m høye, før vi lander
i Kathmandu som ligger ca. 1400 m
o. h. Her er det godt og varmt som-
mervær skjønt vi bare skriver 7. april.

Etter å ha reist nesten ett døgn kan vi
endelig sette foten på nepalesisk jord.

Nepal ligger som et langstrakt rek-
tangel på sydsiden av Himalayafj el-
lene, som ligger som et svakt buet
øst-vest-gående fjellmassiv på nord-
siden av det indiske subkontinent.
Landet grenser i nord mot Tibet, og
grensen følger her stort sett de høye-
ste områdene av Himalaya og er der-
for svært vanskelig å passere. Kine-
serne har imidlertid bygget en vei fra
Kathmandu og over til Tibet, som nå
er okkupert av Kina. Mot syd grenser
Nepal mot Indien, og de fleste av
landets 11 millioner innbyggere bor i
den sydligste delen av landet, hvor det
indiske slettelandet, terrai-sonen, som
er meget fruktbart, strekker seg inn i
Nepal. Jordbruk er således landets
viktigste næringsvei.

Nepal ligger i grensesonen mellom
hinduismen og buddhismen. Hinduis-
men har flest tilhengere, men i fjell-
områdene i øst er buddhismen den
dominerende religionen.

Nepal er et kongedømme. Efter
som landet ligger i grensesonen mel-
lom flere folkegrupper, finner man
blant nepaleserne mennesker med in-
diske, burmesiske og tibetanske trekk.
Dertil bor det ganske mange tibetan-
ske flyktninger i Nepal.

Kathmandu, hvor vi skal tilbringe
de første dagene, er hovedstaden i

Nepal. Byen har ca. 250 000 innbyg-
gere og ligger på den fruktbare Kath-
mandusletten.

Efter å ha passert toll- og passkon-
trollen blir vi kjørt til Hotell Mt.
Makalu, som er oppkalt etter en 8500
m høy topp som kan sees fra hotellets
tak. Hotellværelsene er enkle, men
med bad, og det er deilig med en dusj
etter en lang reise. En og annen ka-
kerlakk finnes naturligvis på badet,
men slike dyr vender man seg snart
til. Maten er enkel, men velsmakende,
og betjeningen er meget hyggelig.

Kathmandu i seg selv er en opp-
levelse. Bare det å oppleve denne
byen ville ha vært verd reisen. Alt en
ser her, er jo så forskjellig fra alt en
har sett tidligere, selv om en har be-
søkt Konstantinopel og luktet på
Østen. Her er et yrende liv av men-
nesker som tilbyr alle slags varer og
tjenester, men paradoksalt nok virker
det hele flegmatisk. Så midt gjennom
det hele kommer en ku rolig og beda-
gelig skridende og forsøker å nappe
med seg et kålblad eller noe annet
grønt fra en av de handlende. En syk-
kel-rickshaw med passasjeren sittende
uanfektet under den farvesprakende
kalesjen og kusken slitende i solen så
svetten siler prøver ved flittig bruk av
en «bærte» å bane seg vei gjennom
mylderet. Også en og annen bil prøver
ved hjelp av hornet — eller hornene

Gatehandel i Kathmandu. Selv om det finnes butikker, blir
like mange varer omsatt på gåten, og når man skal kjøpe ett
eller annet, hører det med å prutte på prisen. Her er en ung
gutt som selger clementiner og bananer.
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Sykkel-rickshaw er et vanlig befordringsmiddel i Kathmandu.
Her er Ola Kjeldsen ute og kjgrer en tur.

— å forflytte seg. Det hele er som et
eventyr for oss som ikke har opplevet
noe slikt tidligere. Man rinder uvilkår-
lig i hug Kiplings berømmelige ord:
«øst er øst og vest er vest, og aldri
skal de to møtes.»

Kathmandu virker ikke som noen
hovedstad. Den er liten i utstrekning,
og det er uforståelig at den kan rom-
me en kvart million innbyggere. Den
gamle bydelen er hovedsakelig fra det
17de århundre. Der er det trange
gater og hus opp til fem etasjer. I før-
ste etasje holder gjerne håndverkere
og små forretninger til, og lokalene
er mange steder nesten bare små
nisjer. Man finner også en rekke
templer i den gamle bydelen. Noen
ligger fritt ved åpne plasser, mens
andre ligger tett inneklemt mellom
andre hus. Når vi står på taket av
hotellet vårt og ser ut over den gamle

bydelen, ser vi en hel skog av tempel-
tak.

I et av disse templene lever «the
living goddess» — en ung pike som
er guddommelig og er til offentlig be-
skuelse. Hun blir som tre-fire-åring
plukket ut efter visse prøver, og efter
utvelgelsen får hun ikke lov til å for-
late dette templet bortsett fra under
en årlig religiøs prosesjon. Hun sitter
der som guddom inntil hun får sin
første menstruasjon. Da blir hun en
vanlig borger igjen, og en ny pike
velges.

I den nye bydelen er det i løpet av
de seneste årene bygget en rekke nye
hoteller og forretningsgårder med for-
retninger som er mer slik som vi er
vant til å se.

Utenfor byen ligger det kongelige
slottet midt inne i en praktfull park.
Rundt i byen finnes også en rekke
andre prektige palasser som ble byg-

Et typisk gatebilde fra Kathmandu. Ga-
tene er smale og mørke.

get av Rana-fyrstene som dominerte
landet i det forrige århundrede.

Som i Indien, er det venstrekjøring
i Nepal. Det finnes noen biler i Kath-
mandu, men ikke på langt nær så
mange som det høres ut til. Men de
innfødte tar bilenes tuting med knu-
sende ro. De hverken snur på hodet
eller øker farten selv om et iltert bil-
horn lyder to-tre meter bak. Det fin-
nes også busser. De er som regel fulle,
for å si det pent. Tilsynelatende frak-
tes like mange passasjerer utenpå bus-
sen som inni. Man kan undre seg på
at det går bra. De fleste bussene er i
en slik forfatning og har et sådant ut-
seende at de ville skjemme ut en
norsk skraphaug. Hvis Feiring skulle
dukke opp i Nepal, tror jeg at han
temmelig snart ville få et lettere sam-
menbrudd.

Det finnes riktignok drosjebiler i
Kathmandu, men det er mye lettere å
få fatt i en sykkel-rickshaw. Og det
er billig. En times tur med sykkel-
rickshaw kan man få helt ned til 6
rupis eller under 3 kroner.

En dag tar vi en drosjebil ut for å
se på et stort tempel som heter
Swayambhu, og som ligger 4- 5 km
utenfor byen. Drosjebilene har taxa-
metere, og dette viser 7,70 (ca. kr.
3,50), men sjåføren hadde selvfølgelig
uhyre vanskelig for å gi tilbake på en
10 rupi-seddel.

Swayambhu er et buddhistisk tem-
pel som drives av tibetanske munker.
Her er det et mylder av mennesker.
Selgere roper og skriker og tilbyr sine
varer — som omfatter alt fra røkelse
til turistsouvenirer — og gjør alt for
å overdøve munkene som synger ut
sine monotone bønner, mens de snur-
rer på bønnehjulene. Andre igjen bre-
ner røkelse og ofrer, og de som har
mest igjen for ofringen, er alle hun-

En leievognsjåfør i Kathmandu tar en pust på vognen mens
hans venter på en ny jobb.
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tilbringes på fortauet utenfor der de
bor. Her foregår alle gjøremål —
vasking, matlaging, lek og forskjellig
håndverk. Mange har også en høne
eller to som står bundet til et økse-
hode eller en annen tung gjenstand
som ligger i rennestenen.

Selv om det hele ser meget fattigs-
lig ut, får man likevel inntrykk av at
det ikke er noen utstrakt nød, og at
forholdene ikke tåler sammenligning
med dem som råder i mange indiske
byer.

Patan ligger noen få kilometer syd

Fra Darbar Square i Kathmandu. I Kathmandu finnes et
utall templer i mange forskjellige byggestiler.

Inngangen til et av templene i Kath-



mandu. En drage på hver side vokter

Ofring i forgården til buddhist-templet Swayambhu„ som
ligger på en høyde utenfor Kathmandu, og som er 2000 år
gammelt. De som i første rekke nyder godt av offergavene
er alle hundene og apekattene.

dene og apekattene som svinser rundt
og får rikelig med mat fra alle offer-
gavene.

I Kathmandudalen ligger to andre
byer, Bhaktapur og Patan, som vi og-
så besøkte.

Bhaktapur ligger på en høyde ca.
15 km øst for Kathmandu. Byen har
en rekke praktfulle templer — en-
kelte av dem virker riktignok noe
forfalne når man kommer nærmere
inn på dem, men mange er svært 


godt vedlikeholdt. Disse templene
står i slående kontrast til den fat-
tigdommen vi ser i byen. Man blir
forfulgt av en skare tiggere, og er man
litt løshåndet med sine rupis, så blir
flokken straks større. Hvis man er ute
med kameraet for å få et portrett, må
man ut med en rupi eller to til den
som står modell. Gatene er trange og
mørke, og det er mennesker overalt.
Vi får imidlertid inntrykk av at de
fleste har tak over hodet, men dagen

for Kathmandu, og er en gammel by
med en rekke praktfulle templer, som
er opp til åtte hundrede år gamle.

I Patan besøker vi et spinneri og
veveri som drives av tibetanske flykt-
ninger og et treskjærerverksted hvor
vi får kjøpt fine treskjærerarbeider
for en utrolig lav pris.

Under besøket i Kathmandu benyt-
ter, jeg også anledningen til å avlegge
et besøk hos en barber for å ordne
litt med hår og skjedd som ikke har
sett hverken saks eller høvel på en
stund. Barbereren er en hyggelig fyr.
Han klipper håret og skjegget mitt
og han barberer meg med kniv. Av
det som er vokset frem under nesen
min, lager han en sjarmerende bart.
Til slutt er det ti minutters massasje
av hodet, ryggen og armene. Hele
operasjonen, som varer tre kvarter,
koster — tro det eller ei — 5 rupis
eller godt og vel 2 kroner.

Efterat vi har vært i Nepal i tre
dager, starter vi endelig på selve fjell-
turen. Vi reiser med en Twin-otter til
en flystripe inne i fjellene som heter
Lukla, og som ligger på 2700 meters
høyde. Den ca. 400 meter lange fly-
stripen skråner øverst omtrent 10°
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I Lukla treffer vi bærerne våre. Her står et par av dem med
hver sin bør på ca. 30 kg. De bærer på ryggen og holder
børen oppe med en bærerem rundt pannen.

Pv.

Den sjarmerende sherpa-piken Ang holder på med tilbered-
ning av lunch. Gutten Rinqi hjelper også til med matlavin-
gen. Hver morgen ble vi vekket av en av disse to, som ser-
verte ciss varm te i teltåpningen.

og ender ved et hus. Det er således
bare en vei inn og ut fra flystripen.

Denne flyturen er fantastisk. Været
er strålende, og vi ser innover mot de
snedekkede tindene i Himalaya. Un-
der oss ser vi det nepalesiske jord-
brukslandskapet som er terrasse på
terrasse oppover de bratte dalsidene.
Og fjellskråningene under oss er mør-
ke røde av rhododendron som nu står
i full blomst.

Fra Lukla starter så selve turen.
Her møter vi sherpaene som skal lede
turen, og bærerne og kokkene. Vi,
som er vant til å bære med oss tunge
ryggsekker på tjenestereise, får det
nok svært komfortabelt. Skipssekkene
våre med utstyr og telt og all pro-
vianten for turen sørger bærerne for.
Selv bærer vi bare en ryggsekk med
det mest nødvendige, slik som fotout-
styr, kikkert og en genser.

Den første dagen tar vi det for-
holdsvis rolig. Turen går oppover
gjennom en åpen dal med spredte
landsbyer. Hele tiden har vi utsikt
mot snedekkede fjell som tårner seg
opp til 6-7000 meters høyde.

Når vi kommer til overnattingsplas-
sen, er det bare å sitte og se på sher-
paene slå opp teltene våre, mens kok-
kene lager mat. Derefter blir det ser-
vert mat, og vi sitter behagelig og
spiser på små kurvstoler som bærerne
har med seg.

Om morgenen blir vi vekket kl. 6
med varm te i teltet. Derefter spiser
vi frokost mens sherpaene tar ned
teltene. Så går marsjen videre opp-
over. Dalen blir efterhvert trangere.
Vi passerer små landsbyer som ligger
der hvor det er mulighet for å dyrke
noen kvadratmeter jord mellom fjell-
veggen og elven. Naturen blir mer og
mer vill, og vi blir trett i nakken av
å se opp på de snekledde toppene
over oss. Fotografiapparatene blir flit-
tig brukt, og vi må bruke vidvinkelen
på høykant for å få med alt.

På slutten av dagen er det en ganske
kraftig oppstigning før vi kommer til
Namche Bazar, som er neste nattkvar-
ter. Namche er en by med 5-600
sjeler og ligger fastkloret i fjellsiden
i 3400 meters høyde. Her finnes en-
kelte butikker, og det er en restaurant
og et hotell, selv om standarden mer
er som en spisebrakke og en selvbe-
tj eningshytte.

All transport av varer til og fra
byene oppe i fjellene skjer på jak-rygg
eller av bærere. Vi møter rekker av
innfødte med store bører på vei både
oppover og nedover. De har ofte bø-
rer på 30-40 kg som de har på ryg-
gen med en bærerem rundt pannen.
Stiene er gode, men det er likevel

To unge sherpa-piker. Piken til venstre
heter Pemba-Digi. Hun var med oss hele
tiden som bærer, og hun bar like tung
bør som de mannlige bærerne.

utrolig hvor lett de går oppover med
disse tunge børene. Særlig blir vi im-
ponert av en av våre bærere, en sj ar-
merende ung dame som heter Ang,
hvor lett hun går med 30 kg på ryg-
gen oppover de bratte bakkene og
likevel har overskudd til ablegøyer.
Når det blir matpause, setter hun til-
synelatende helt uberørt fra seg børen
og begynner straks å tilberede maten.

I Namche Bazar overnatter vi i hus.
En av sherpaene våre er derfra, og vi
blir som hans fars gjester invitert til
å bo hos dem. De ansees som vel-
stående og har et av de beste husene
i byen. Men åpent ildsted inne uten
skorsten gjør at det blir vel mye røyk,
og øynene svir og renner.

Neste morgen må vi til politiet i
Namche for å få kontrollert våre
«Trekking permit» — tillatelse til å
gå videre innover i fjellheimen. Dette
går greitt, og turen går videre. I Nam-
che får vi leiet tre jak-okser, og en
del av vår bagasje blir kløvet videre
på disse jakene som blir ledet av en
ung gutt.
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En times tid etterat vi har forlatt
Namche Bazar, kommer vi over en
høyderygg, og det utsynet som her
møter oss, målbinder oss alle. Vi ser
rett mot Mt. Everest (8882 m) som
ligger badet i sol. Rundt denne ligger
en rekke andre topper på 7-8000 m,
og den mest imponerende er sherpae-
nes hellige fjell, Ama Dablam. I de

I byen Khumjung får vi se en yeti-skalp (yeti = den av-



skyelige snemannen). Denne skalnen som jeg her holder i
hånden, er tatt av en sherpa som en gang fant en død yeti.

bratte skarene ned fra disse tindene
går mektige isbreer langt nedover
fjellsidene. Man blir så imponert at
tårene kommer i øyekroken, og jeg
må klype meg i armen for å forvisse
meg om at dette er virkelig.

Litt høyere opp på ryggen ligger et
japansk luksushotell i prisklasse 400
kroner pr. natt. Hotellet ser ut som en
mektig stenborg og passer på ingen
måte inn i omgivelsene. Like nedenfor
hotellet ligger en flystripe, og penge-
sterke amerikanske og japanske «I

Mellom Namche Bazar og Thengpoche går stien nå en f jell-
hylle høyt over dalbunnen og elven Dudh Kosi. Som billedet
viser, er stiene gode.

Byen Namche Bazar ligger fastkloret i fjellsiden i 3400
meters høyde. Vi overnattet i huset midt i billedet. Det var
et av de brede husene i byen. Legge merke til hvordan byen
er bygget i terrasser for å få utnyttet hver eneste kvadrat-
meter jord. Flere av de legendariske sherpaene som er blitt
verdensberømte for bestigning av mange av Himalayas top-
per, kommer fra Narnche Bazar.

was there-turister» blir fløyet hit med
småfly.

Det er en del bebyggelse i dette
området, og i byen Khumde har før-
stebestigeren av Mt. Everest, Edmond
Hillary fra Ny Zealand, fått bygget
et sykehus som vi besøker. Dette sy-
kehuset drives av en lege og to syke-
pleiersker fra Ny Zealand.

Neste dag besøker vi byen Khum-
jung. Her skal det etter sigende finnes

Klosteret i Thengpoche. I bakgrunnen Khumbi Yeha som er
6700 m høy. Leirplassen vår ligger like foran klosteret.

en skalp av en yeti (= den avskyelige
snemannen). Vi ytrer ønske om at vi
gjerne vil se denne skalpen, skjønt vi
har liten tro på det hele. Sherpaene
våre lover å gjøre sitt beste, og etter
en lang vandring mellom husene i
byen kommer endelig en ung pike
med en nøkkel. Litt senere kommer
en gutt med en trekasse som er låst
med en hengelås. Derefter kommer
en buddha-prest, og så går vi alle

FOSSEKALLEN 9



sammen til byens tempel. Der settes
nøkkelen i låsen, og kassen åpnes. Og
nede i kassen ligger virkelig den be-
rømte yeti-skalpen svøpt i silke og
fløyel.

Så går turen videre på en sti langs
en fjellhylle høyt over dalbunnen før
vi går nedover for å krysse elven. Og
været er hele tiden like strålende —
høy sol fra en skyfri himmel.

Etter lunch-pause i dalbunnen be-
gynner vi på en ny, hård oppstigning
mot Tengpoche, som ligger på 3900
meter. I denne bakken begynner vi å
merke at luften er tynn. Vi må gå
langsomt og puste så dypt vi kan for
å få surstoff nok. Efterhvert som vi
nærmer oss 4000 meter blir skogen
tynnere, men rhododendron blomstrer
like frodig, og ikke på busker, som i

Ved Thengpoche var vi på restaurantbesøk. Bygningen på
billedet er «Lhotse view Hotel & Restaurant» hvor alle er
velkommen i følge skiltet. Restauranten blir drevet av en
ung dame, og hun serverte oss varm te.

Fra Thengpoche går vi oppover denne dalen. I bakgrunnen
ser vi sherpaenes hellige fjell, Abu Dablam, som er 6865 m
og ubesteget.

Norge, men på 6-8 meter høye trær.
Tengpoche er den høyeste fastboen-

de byen i denne delen av Nepal, og
her ligger et stort buddhistkloster. Her
slår vi leir. Frost om natten minner
oss om at nu begynner vi å komme
opp i høyden.

Naturen blir mer og mer fantastisk.
Fra Tengpoche ser vi topper over
7000 meter i alle retninger, og rett
mot nord ser vi like mot «Verdens
tak» med Mt. Everest og Lhotse som
begge er godt over 8000 meter.

Neste dag går turen videre, og vi
passerer 4000 meter. Vi går forbi flere
landsbyer hvor de er i full gang med
potetsetting. Disse byene er bare be-
bodde om sommeren, og avlingene
som høstes her, bæres på ryggen ned-
over om høsten.

Om kvelden kommer vi til byen
Pheriche på 4200 meter. Her finner
vi en helsestasjon som er betjent av

en engelsk lege. Denne stasjonen er
først og fremst opprettet for å ta seg
av deltagere fra forskjellige ekspedi-
sjoner som rammes av høydesyke.

Vi begynner også å merke høyden
nu. Vi blir periodevis litt tunge i ho-
det, og det er så som så med mat-
lysten. Derfor blir vi i to netter i
Pheriche for å venne oss til høyden.

Skoggrensen i Mimalaya ligger på
ca. 4000 m, og her i Pheriche har
landskapet mer preg av høyfjell, men
enda lenger opp — helt opp til 4500
meter — er det små landsbyer hvor
det dyrkes poteter om sommeren.

Den andre natten i Pheriche er det
et voldsomt bråk av byens hunder, og
neste dag får vi vite at vi har hatt be-
søk av en sneleopard som har drept
en yak-kalv.

Etter hviledagen i Pheriche legger
vi trøstig i vei videre oppover. Det blir
tyngre og tyngre å gå p.g.a. den tynne

Landsbyen Pangpoche ligger på ca. 4000 meters høyde. Den-
ne byen er som de andre fjellbyene bygget opp i terrasser
for å kunne utnytte jorden best mulig. Pangpoche er bare
bebodd i sommerhalvåret, da innbyggerne dyrker jorden. Om
høsten bæres avlingen nedover til vinterkvarteret.
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Yak-okser med utstyret vårt på ryggen er her på vei opp-
over mot Gorak Shep langs sidemorenen til Khumbu Glacier.
Det ligger ennå igjen noen flekker av nattens nysne. Yakene
har en enestående evne til å gå i ulendt terreng.

Vår høyest beliggende leirplass ved Gorak Shep, 5200 m.
Her ble det målt ± 17°C om natten. Fjellene i bakgrunnen
når opp i nesten 8000 meter.

luften. Men den fantastiske naturen
driver oss videre uten altfor store
overvinnelser. Innen vi slår leir om
kvelden, er vi kommet opp i 4800 m.
Vi har denne dagen tilbakelagt 8-10
km, og det er nok i så store høyder.

Når vi våkner neste morgen, er
marken hvit. Det er kommet 10-15
cm nysne i løpet av natten. Men det
er klarnet opp, og solen skinner igjen
fra en høy, dypblå himmel. Solskinnet
i den tynne luften sammen med den
hvite sneen medfører et så intenst lys
at det er umulig å holde øynene åpne
uten å ha et farvet slør foran ansiktet.
Men etter hvert som solen får makt,
er sneen snart vekk.

Etter en lett frokost går turen vi-
dere oppover. Vi går langs den neder-
ste delen av Khumbu glacier, breen
som er en av de store problemene ved
bestigningen av Mt. Everest. Denne 


breen har opp til 50 m høye sidemo-
rener som stien går på. Hele tiden ser
vi rett mot Mt. Everest. I løpet av
dagen når vi den siste leirplassen ved
Gorak Shep på 5200 m. Denne plas-
sen ligger like under Mt. Everest og
like ved Base Camp for en rekke Eve-
rest-ekspedisjoner. Vi slår leir og går
tidlig til køys foran det siste frem-
støtet mot Kala Pattar.

Neste dag blir vi som vanlig vekket
av vår kjære venninde Ang som kom-
mer med varm te. Det er kaldt,
—17°C. Været er imidlertid strålende,
og luften er krystallklar så solen får
snart temperaturen over nullstreken.
Matlysten er dårlig, men vi får da ned
litt mat før vi tar fatt på bestigningen
av Kala Pattar.

Det er bratt opp fra Gorak Shep,
men vi sliter oss oppover, og etter
vel to timer er vi på toppen av Kala

Pattar, ca. 5700 m o. h. Og hvilket
vær — og hvilken utsikt. Det er vind-
stille, og det er meget sjelden i så stor
høyde. Vi har en utrolig utsikt mot
Mt. Everest, Lhotse, Nuptse og
Khumbu glacier. Og luften er klarere
enn den klareste høstluft.

Vi sitter på toppen i over en time
og bare ser og ser. Under oss ligger
Base Camp for en engelsk ekspedisjon
som skal bestige Mt. Everest. I kikkert
ser vi noen av deltagerne i brefallet
på Khumbu glacier. Toppen av Mt.
Everest ligger bare 6-8 km unna.
Men det er enda over 3000 meter opp
til toppen, og de metrene er meget
vanskelige å overvinne.

Men vi har nådd vårt mål, et mål
som for meg var helt utopisk bare et
halvt år tidligere. Det knipses bilder i
alle retninger og med alle slags linser.
Men det sies ikke så mye. Alle bare
ser og ser. Man kan liksom ikke få
sett seg mett. Jeg føler det hele så
fantastisk at tårene begynner å rinne
nedover kinnene.

Billettprisen for turen var vel 5000
svenske kroner, og vi var alle skjønt
enige om at det var vel verd pengene.

Jo mer en tenker tilbake på turen, jo
mer fantastisk synes man det hele har
vært.

Den naturen vi opplevet var helt
utrolig, men en nesten like stor opp-
levelse var det å bli kjent med bæ-
rerne og sherpaene og å se livet i

Kathmandu, og kanskje spesielt for

oss som ikke hadde sett noe av østen
tidligere.

Jeg tør anbefale turen for alle som
er interessert i å se fremmed kultur
og en storslagen natur.

Målet er nådd. På toppen av Kala Pattar, 5700 m, har vi en
fantastisk utsikt mot Khumbu Glacier og Mt. Everest (8882
m) til venstre og Nuptse (7879 m) i forgrunnen til høyre.
Lhotse (8501 m) er nesten skjult bak Nuptse. Mt. Everest
og Lhotse ligger på grensen mellem Nepal og Kina (Tibet).
Base Camp for de store ekspedisjonene ligger på venstre
side av Khumbu Glacier der den svinger. Legg merke til
snefokket på toppen av Mt. Everest, som når helt opp i de
kraftige jet-strømtnene, som er konstante og meget kraftige
vestenvinder.
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Direkte utlegging av straumførande leidning
med helikopter

Helikopter har lenge vore bruka til
å dra ut wire slik at ein seinare kan
hale fram den straumførande leidnin-
gen. I år skulle det byggjast ei 22 kV
line frå garden Hovland i Leirvik i
Sogn og over Lifjellet til Storaker-
sund, for å sikre straumtilførsla til
Solund. Her vart det prøvt med ein
ny metode for å legge ut leidningane.

Sjeldan såg du slik stigning på ein
seterveg som det er på den gamle
veegn frå Hovland og rett til fjells. I
sving etter sving går vegen frå fjorden
og opp til 600 m o. h. Når ein har
kome opp er lendet bra fint eit stykke
utover mot Storakersund, men so vert 


det sundskore av djupe dalar og gjel.
Her var det vanskeleg å kome fram
med linebygging på vanleg vis.

Det var L/L Solund kraftlag som
skulle byggje lina. Dei hadde overlate
arbeidet til firmaet Linjebygg A/S som
so hadde hjelp av Helikopter Service
A/S. Etter å ha studera terrenget fann
dei ut at her måtte det løne seg å
prøve noko nytt. Dei tok og festa
rullen med leidningen på under heli-
kopteret. Største vansken var å få til ei
bremseordning slik at ikkje leidningen
rulla av fortare enn han skulle. Ved å
prøve seg fram fann dei ei ordning
som var brukande. Ein mann sat i

Bremseordninga.

'

døra til helikopteret og styrde bremsa
medan han heile tida var i kontakt
med fykaren. Leidningen var festa
nede og so rulla han av etter som
dei for framover.

Både L/L Solund Kraftlag, Linje-
bygg A/S og Helikopter Service A/S
let vel over den nye metoden då re-
daktøren snakka med dei etterpå. Det
hadde vore ein del vanskar med brem-
sa, men det hadde gått bra. Denne
metoden vil nok verte brukt seinare
og.

Lina som vart bygd er 7,5 km med
tremaster og straumførande led-
ning er Feral 95 22/7.

12 FOSSEKALLEN



Kabelen til Utsira

Helikopteret var type Bell 214 B
med ei løfteevne på opptil 3,5 tonn.
Arbeidet med å legge ut 22 km leid-
ning tok i effektiv flytid 51/2 time.

Heilkopter Service A/S hadde prøva
denne metoden ein gong før, på lina
Ana—Sira—Kjelland, men då la dei
berre ein wire på 8 mm. Med den
røynsla dei då fekk fann dei ut at dei
skulle prøve dette vidare. Lina over
Lifjellet er bygd med hengekjeder, og
dei måtte legge ut leidningane før
traversane var monterte. Leidningane
vart lagt direkte på bakken, ein på
kvar side av mastebeina og ein mel-
lom. Etter at leidningane var utlagde
vart dei so monterte på vanleg vis.

Tett utanfor der lina går heiter Li-
fjellet Lihesten. For 40 år sidan for
dette namnet over heile verda. Det
var her vi hadde den første store fly-
ulukka i landet. I 1936 fauk «Hav-
ørn» rett i fjellveggen og sju men-
neskje vart drepne. S.N.

Uvisst.
Toler kona di at du seier henne

imot?
Det veit eg sanneleg ikkje.

Bratt
Han Ola dreiv og slo ein hengjebratt

bakke attmed vegen. Då kom ein fra-
mandkar gåande. — Det var svært så
bratt her, sa han med undring.

Ja, hadde da vå brattare so hadde
da hadla hin vejen, svara Ola.

Ein er ikkje klår over kor mykje ein
har å vera takksam for, før ein skal
skriva sjølvmelding.

Skal ein leva lenge, må ein leva seint.
(Cicero)

Norges lengste sjøkabel
Langt vest i havet, ca. 17 km uten-

for Karmøy ligger øya Utsira, en av
de minste kommunene i landet.
Hovednæringen for folket her ute er
selvsagt i fiskeriene, det foregår et
utstrakt silde- og makrellfiske om-
kring denne forholdsvis lille øya.
Livsvilkårene er harde, det finnes
ikke mange av de samfunnsgoder her
ute som for de fleste av oss synes så
selvfølgelig.

En av de ting som har vært aller
mest savnet er elektrisitet. Allerede
våren 1946 dannet endel av oppsit-
terne et arbeidsutvalg som skulle for-
søke å få etablert en elektrisitetsfor-
syning for øya. Under krigen hadde
det vært tyskere stasjonert på Utsira,
og blant deres etterladenskaper var
bl.a. to små dieselaggregater. Utvalget
kjøpte disse aggregatene og enda ett
av samme type.

Den 13. juli 1946 ble L/L Utsira
Lyslag stiftet med det formål å skaf-
fe elektrisk strøm til flest mulig av
befolkningen på øya. Det ble søkt om
hjelp fra staten til å få bygd et ma-
skinhus for de 3 aggregater og til å
få bygd lavspent fordelingsnett til de
ca. 400 mennesker (ca. 100 husstan-
der) som bor her ute, og i 1947 fikk
Lyslaget kr. 45 000 i statsstønad til
dette arbeidet. Anlegget ble ferdig og
satt i drift fra 1. januar 1949.

Det ble nok ingen billig affære med
et slikt dieselanlegg, prisen måtte set-
tes til hele 75 øre/kWh. Lite kraft var
det også, det ble ikke til annet enn
lys. Denne høye prisen bevirket at en-
kelte av abonnentene gikk tilbake til
oljelampen igjen, og av den grunn
søkte Lyslaget staten om et årlig til-
skott på kr. 7000 til drift av anlegget,
men etter retningslinjene for tildeling
av statsstønad var det ikke an1ednin3
til å dekke utgifter til driften. Kraft-
prisen måtte senere settes ytterligere
opp til hele 90 øre pr. kWh, og det
syntes klart at skulle det kunne bli
noen framgang for øya med småindu-
stri, fryserier m.v. måtte det bli en an-
nen ordning med elektrisitetsforsynin-
gen. Det ble derfor foretatt under-
søkelser med hensyn på å få knyttet
Utsira til Karmøy ved hjelp av en sjø-
kabel, og det ble søkt om hjelp fra
staten til finansiering av en slik plan.

Sommeren 1957 ble det gitt stønad
til kabelplan for Utsira, og i den an-
ledning dro jeg til Karmøy og Utsira
for å se på forholdene. Selv om

Utsira ennå ikke er tilsluttet Karm-
sund kraftlag (det er meningen at de
skal bli det) har dette kraftlaget se-
nere stått for utbyggingen der ute.
Sammen med representanter for
Karmsund kraftlag og telegrafverket
dro jeg av sted med motorkutter
«Sirabuen» tidlig om morgenen en
dag. Det var et ufyselig vær med regn
og blåst, men da båten var bestilt
flere dager i forveien, var det bare å
la det stå til. Min kone var også med
på denne turen, som østlending had-
de hun lyst til å se hvordan det så
ut på denne øya langt ute i havet.

Så lenge vi holdt oss innenskjærs
gikk det fint. Vi krysset litt rundt for
å finne en brukbar plass for kabel-
utgangen, og deretter bar det rett til
havs, mens ekkoloddet tikket i vei for
å gi oss et bilde av bunnforholdene
utover. Det varte ikke lenge før den
siste aning av Karmøy forsvant i
regntykket, nå var vi på åpne havet.
Jeg hadde stilt meg opp ved ekkolod-
det for å følge med i bunnforholdene
utover. Det registrerte fin, flat bunn,
så godt som en jevn, rett linje hele
tiden og ca. 100 m dyp.

Men var bunnen jevn, så var over-
flaten det slett ikke. Den bølget verre
og verre, og det samme begynte det å
gjøre i magen min. Vi hadde med oss
en fisker fra Sevlandsvik som kjent-
mann, men han mente på at dette
ikke var noe særlig til uvær. Ja, ja,
ham om det. Jeg var slett ikke enig,
det begynte å bli svært lite forskjell
på golv og vegger i den lille kahytten
etter hvert. Det er engang skrevet
«Ondt ofte lider den fiskermand»,
men denne gangen var det nå stats-
tjenestemannen som led ondt. Nå ja,
jeg gikk og la meg til det verste var
over, den eneste trøsten var at var
jeg dårlig, så var kona verre!

Etter etpar timers reise nådde vi
Utsira, og vi hadde ikke før satt foten
på land så ble det forholdsvis bra vær.
Det sluttet å regne, og vinden ga seg.
Jeg hadde ventet å finne bare forblås-
te knauser med enkelte gressflekker
imellom her ute, men det var slett ikke
tilfelle. Mellom de to tettbebyggel-
sene og havnene her ute, Søre- og
Nordrevågen gikk det en vakker
grønn liten dal med gårder, kornåkrer
og grønne marker, her var ganske
trivelig. Noen få veier var her også,
men biler fantes det ikke. De eneste
kjøretøyene var en traktor og et par
motorsykler med tilhengere. På ut-

,
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turen hadde vi ikke fått gunstig bunn-
forhold da vi kom opp under Utsira,
det ble derfor stukket ut en ny kurs
på tilbaketuren, og denne gangen fant
vi en fin tras.

Hovedstyret valte 10 kV som spen-
ning på overføringen til Usira. Det
ville bli altfor kostbart med 20 kV,
og overføringskapasiteten ble stor nok
selv med 10 kV. Det måtte da bygges
en transformatorstasjon på Karmøy
for nedtransformering, da spenningen
er 20 kV på linjenettet til Karmsund
kraftlag. Kostnadsoverslaget for hele
anlegget var på kr. 820 000 og av
denne summen ble kr. 410 000 gitt
som stønad fra staten mens resten
skulle finansieres ved lån (kr.
250 000), tilskott fra distriktet (kr.
150 000) og tilskott fra Fyrvesenet
(kr. 10 000).

Sommeren 1957 ble kabelen satt i
fabrikasjon ved Standard Telefon og
Kabelfabrik, men det skulle gå enda
en vinter før kabelen skulle bli lagt ut.
Men så, den 14. mai 1958 kom den
store dagen, om morgenen begynte
nemlig leggingen av Norges lengste
sjøkabel. Det var kabelskipet «Stanel-
co» som sørget for utleggingen av
denne kabelen som er 18 km lang,
veier 1444 tonn og koster utlagt ca.
kr. 570 000. Det var stort frammøte
ved Garpavik på Karmøy hvor kabe-
len går ut fra land. I halv elleve-tiden
satte «Stanelco» kursen for Utsira
mens meter for meter med solid sjø-
kabel ble kveilet opp fra rommet og
forsvant ved baugen. Men før den tid
var det gått flere timer med grundige
forberedelser, kabelen ble spaltet opp
og sivilingeniør Wessel Aas under-
søkte om isolasjonen var i orden. Så
kunne Aksel Andersen Møgster pakke
kabelenden godt inn i flere lag av iso-
lasjonsbånd, bly og plastic. Kabelen
ble festet til wiren i land. Møgster stil-
te seg ved spillet og folkene på land
gjorde fast. Så dro slepebåten «Braut»
kabelskipet utover et stykke til det
kunne gå ved egen hjelp, og med
kapteinen, Erling Jacobsen og losen
fra Sevlandsvik, Gustav Larsen, på
brua, ble kursen satt for Utsira. Lar-
sen kjente leden og bunnen her som
sin egen bukselomme, og merket
straks når skipet var aldri så lite ute
av kursen. For her gjaldt det ikke
bare å holde baugen på kursen, men
at skipet holdt seg nøyaktig i kursen
hele tiden. Til kontroll av dette ble
det brukt «Walkie-Talkie» mellom
båten og land. Været var ypperlig for
kabelutlegging, Sirahavet forholdt seg
forholdsvis rolig, det blåste bare en
svak bris fra sørvest. Solen skinte og
varmet det den var god for, og arbei-




det på dekk var den rene fornøyelse.
Så Sirahavet kan være rolig også, men
det er helst sjelden.

I 3 timer gikk skuta jevnt og trutt
og nøstet ut kilometervis med kabel.
Utenfor Utsira dukket losskøyta opp
og Trygve Klovning bordet kabel-
båten. Han skulle lose «Stanelco» inn
mellom holmene til Skarvenesvågen.
Nå begynte det å minke uhyggelig på
kveilene i rommet. De var temmelig
svære i omkrets, men likevel var det
nok en og annen som stilte seg spørs-
målet — tenk om kabelen skulle bli
for kort! Sirabyen vinket velkommen
til båten allerede på lang avstand. En
skulle tro at alt som kunne krype og
gå, sto, satt og lå oppover knausene
for å se når «Stanelco» kom, og fra
flaggstengene vaiet norske flagg.
Skolebarna hadde fri og ungene lot
seg ikke be to ganger. Ordføreren og
varaordføreren kom roende ut mot
«Stanelco» i færing. «Det er den stør-
ste dag i Utsiras historie,» sa ord-
fører Thore Nordvik.

En mann i hvitt ble avslørt som
øyas baker. Han hadde forlatt deig-
ene sine på denne dagen. Da «Sta-
nelco» var vel fortøyet i Skarvenes-
vågen strømmet karene på øya villig
til, og etter 11/2 times tid var kabelen
på land på Utsira. Også her ble den
undersøkt nøye, og ungene fikk fin
underholdning da 2 froskemenn gikk
ned for å se etter at kabelen lå som
den skulle på bunnen.

17 400 m kabel var lagt ut, og så
svært mange meter var det ikke igjen
da leggingen var ferdig. Kabelen skul-
le jo et stykke opp på øya også, før
den ble ført inn i en transformator-
kiosk.

Men selv om kabelen nå var ferdig
så var det ennå mye som manglet før
husmødrene på Utsira kunne skru på
bryteren til vaskemaskinen og kom-
fyren og før han far sjølv kunne få
seg godt arbeidslys i stua og i sjø-
buene. I løpet av sommeren og høsten
ble det bygd transformatorstasjon på
Karmøy for 20/10 kV, strukket flere
km høgspentledninger og satt opp 5
transformatorer rundt om på Utsira.
Lavspentnettet hadde en jo fra før, og
en hadde vært så forutseende at dette
ble bygd svært så solid i sin tid med
tanke på at det kanskje engang ville
komme «fossekraft» i ledningene. Det
var bare mindre forandringer, oppdel-
ing av nettet, og tilkopling til de 5
transformatorene som måtte utføres
nå.

I begynnelsen av oktober 1958 var
alt klappet og klart og strømmen ble
satt på. Nå er det ikke lenger snakk
om å spinke og spare på kWh, det 


kostet ikke lenger 90 øre for en kWh,
nei nå var prisen en ganske annen og
lavere nemlig ca. 6 øre/kWh.

Nå lyser det på Utsira, og hjulene
går. En ny provins er til landet lagt,
og folkene der ute på denne avsides-
liggende øya har fått det gode som
for de fleste her i landet synes så
selvfølgelig, men som folk som bor i
avsidesliggende strøk inne i landet og
på mange øyer ute ved kysten feirer
som en stor begivenhet.

0. F.

Likestroms-
overforingen
Norge Danmark

Utprøvingenav likestrømsoverføringen
mellom Danmark og Norge som er be-
regnet å ta 3 måneder er hittil gått nor-
malt etter programmet.

Det ble natten mellom 3. og 4. august
påført en skade på overføringen, men
en regner med at dette vil bli rettet in-
nenfor den normale prøvetid slik at for-
bindelsen vil være i orden for kommer-
siell drift som planlagt.

Feilstedet ble funnet på sjøkabelen, og
ved hjelp av spesielle feilsøkingsinstru-

menter som er konstruert for denne ka-
belforbindelsen ble feilen funnet ca. 37
km fra Danmark på 32 m dyp.

Dykkere har vært nede og konstatert
en ren ytre mekanisk skade som skyldes
tung fiskeredskap eller anker fra fisker-
båt av en størrelse som normalt ikke
opererer i Skagerrak.

Kabelskipet Skagerrak som ble bygget
for utlegging og reparasjon av Skager-
rakkabelen ligger ved byggeverftet i Kri-
stiansand og er klar for å rykke ut til
feilstedet for å reparere skaden på ka-
belen.

Den delen av kabelen som er beska-
diget vil bli kappet ut og undersøkt i
håp om å finne årsaken til skaden. Ka-
belen fra Norge til feilstedet henholdsvis
fra Danmark til feilstedet vil bli spen-
ningsprøvd for å konstatere om disse
kabellengder er hele. Reservekabel som
til enhver tid ligger klar på C/S Skager-
rak vil bli innskutt på feilstedet med 2
reparasjonsskjøter og Danmarksforbin-
delsen er intakt for videre utprøving.

Arne Berg
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James Bay prosjektet
Kanadisk vasskraftproblematikk
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Av Arne M. Tvede

Canada er verdens nest største land
(etter USSR). Befolkningen utgjorde
i 1973 ca. 22 millioner. Kanadierne er
vesentlig bosatt i et smalt belte ved
grensa mot USA hvor klima og jord-
forhold har favorisert jordbruk og in-
dustriutbygging. Resten av Canada er
fremdeles en enorm «villmark» sett
med den hvite manns øyne. Det domi-
nerende syn har alltid vært at denne
villmarken må brukes til å forsyne
den råvare- og energihungrige sørlige
delen av Canada, og i stigende grad
USA, med mineraler, tømmer, vass-
kraft, olje og gass. Nest etter Norge
er kanadierne verdens største forbru-
kere av el.kraft, med 11,7 Mwh pr.
hode i 1973 (17,1 Mwh pr. nord-
mann). Tross en økende satsing på
oljefyrte kraftverk de seinere år er
størstedelen, 63 %, fremdeles vass-
kraft. Som i Norge går en stor del
av elektrisitetsforbruket til det vi vil
kalle «særlig kraftkrevende industri»,
og da vesentlig aluminiumsindustrien.
ALCAN er jo en størrelse innen de
multinasjonale selskaper vi kjenner
igjen også fra norsk almuminiumsin-
dustri. Den første fasen av Canadas
vasskraftutbygging liknet mye på
Norges. Større elver nær befolknings-
sentrene i det sørlige Canada ble først
utnyttet. Etter hvert tok disse kildene
slutt, og vasskraftutbyggerne måtte
løfte hodet noe høyere for å finne
andre utbyggbare vassdrag. I Norge
retter blikket seg mot høyfjellsområ-
dene, mens dette ikke var særlig prak-
tisk i Canada, hvor virkelig høyfjells-
områder er konsentrert i de vestlige
delene og forbruket skjer i den øst-
lige delen, ca. 3000 km unna. Over-
føringsproblemene ville derfor bli for
store. Interessen retter seg i stedet mot
de nordige delene av Øst-Canada,
hvor en rekke store vassdrag renner
ut i Atlanterhavet eller Hudson Bay.
De fleste vasskraftsingeniører vil ha
hørt navnet Churchill Falls, som er et
samlenavn på en rekke kraftstasjoner
langs hovedvassdraget fra det indre av
Labrador til kysten. Dette prosjektet
startet i midten av 1960-åra og pågår
fremdeles. Det har imidlertid, som i
Norge, oppstått en heftig debatt om-
kring utbyggingen av disse elvene de
seinere år. En del av problemstillin-




gene er kjente fra hjemlige forhold,
men det er i tillegg enkelte spesielle
kanadiske motsetninger som skulle ha
interesse også for oss. Jeg skal for-
søke å presentere disse ved å ta for
meg det gigantiske James Bay pro-
sjektet som nå er under utvikling i de
nordvestlige delene av Quebec-provin-
sen.

Prosjektets bakgrunn
Som de fleste vil vite, er Canada

delt inn i 10 provinser og to territo-
rier som hver for seg har en høy grad
av politisk selvstendighet. Elektrisi-
tetsforsyningen er helt og holdent en
provinsiell oppgave, og følgen er at en
kan finne betydelig forskjell mellom
provinsene m.h.t. tilgangen på el.kraft
og nivået på strømprisene. Quebec
skiller seg ut som en vesentlig fransk-
talende provins, og dette faktum, sam-
men med andre historiske forhold,
har ført til en nærmest konstant kon-
fliktsituasjon mellom det franske Que-




bec og den «engelske» delen av Cana-
da. Qubecerne føler seg både økono-
misk og kulturelt truet av sine nabo-
provinser, og det er et faktum at ar-
beidsløsheten alltid har vært høy i
Quebec sammenlignet med resten av
Canada. I 1970 kom det til urolig-
heter i hele provinsen, og en sterk se-
paratistbevegelse presset den nyvalgte
provinsregjeringen til et løfte om å
skape 125 000 nye arbeidsplasser,
samt styrke Quebecs økonomiske uav-
hengighet i løpet av de nærmeste åra.
Regjeringen, under provinsminister
Bourassas sterke ledelse, fant derfor
fram et tidligere skrinlagt prosjekt
som både ville skaffe en god porsjon
nye arbeidsplasser og som samtidig
hadde en viss glans av økonomisk og
teknisk pågangsmot. Planen omfattet
en generell regulering av alle hoved-
elvene som munner ut i James Bay,
den sørligste delen av Hudson Bay (se
kartet). Prosjektet ble presentert for
publikum med brask og bram av Bou-
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rassa personlig våren 1971, og alle-
rede i løpet av høsten samme året
vedtok Quebecs provinsparlament pla-
nene, som på dette tidspunkt var
svært generelle. Samtidig ble hele det
aktuelle dreneringsområdet gjort til en
egen administrativ enhet, og et kon-
sortium, James Bay Development
Corporation, fikk i praksis den admi-
nistrative styring med all virksomhet i
området.

Prosjektets størrelse
Den egentlige planlegging foregikk

etterat  James Bay prosjektet var ved-
tatt igangsatt. To hoveddeler av pro-
sjektet ble utskilt, en nordlig og en
sørlig. Det nordlige prosjektet omfat-
tet elvene Caripiscan, Great Whale,
La Grande, Opinaca og Eastmain.
Dette delprosjektet fikk navnet La
Grande Complex og ble igangsatt
først. Totalt omfatter La Grande
Complex et dreneringsareal på
175 000 km2, eller ca. halvparten av
Norges totale landareal.

En rekke store demninger må byg-
ges for å magasinere avrenningen,
som alt vesentlig kommer i sommer-
månedene. Neddemmet areal vil bli
ca. 9000 km2, eller omtrent som hele
Rogaland fylke. 6 store kraftstasjoner
vil få en samlet installert kapasitet på
10 350 Mw, ca. 5 ganger så mye som
hele Ulla-Førre eller Jotunheim/Bre-
heimprosjektet. Kostnadene var i
1971 høyst løselig kalkulert til ca. 10
milliarder norske kroner. Men mer
realistiske overslag har i dag hevet
prisen til over 50 milliarder kr. Det
sørlige prosjektet vil omfatte elvene
Nottoway, Broadback og Rupert, men
vil på grunn av liten fjellhøyde gi
langt lavere kraftproduksjon enn La
Complex og gjennomføringen av dette
delprosjektet ansees i dag som øko-
nomisk tvilsomt.

James Bays geografi
Hele området tilhører det kanadi-

ske grunnfjellsskjold og er sterkt gla-
sialt erodert. Langs kysten er det et
belte med tykke leire- og sandavset-
ninger, mens det meste av det indre
området bare har et tynt og sporadisk
bunnmorenedekke. Landet hever seg
sakte fra havnivå til 300 m o. h. i en
avstand av ca. 200 km fra kysten.
Bare mindre områder når over 600 m-
koten. Klimaet er subarktisk med
middeltemperatur — 25°C i januar og
12-13°C i juli. Permafrost forekom-
mer, om enn usammenhengende, i de
indre områdene. Nedbøren varierer
fra 1000 mm pr. år i sør, minkende
til ca. 600 mm i nord. Hele området
er skogdekket, vesentlig med det ka-




nadierne kaller «muskeg» — små-
vokst, tett granskog blandet med myr
og torvområder. Dyrelivet er rikt og
variert. I de indre områdene finnes en
stor stamme av den kanadiske villrei-
nen (caribou) som jaktes regelmessig
av de lokale indianerne og av hvite
fritidsjegere. I hele området er det
bever- og muskratpopulasjoner langs
de utallige vassdragene. Disse dyrene
danner det viktigste grunnlaget for
pelsdyrjakten som indianerne baserer
sine inntekter på. Andre viktige dyre-
slag er den kjempemessige kanadiske
elgen (moose), hjort, samt en isbjørn-
stamme i og rundt selve James Bay.
Canadagjess hekker i millioner langs
kysten, og over hele området er det et
godt fiske.

Indianerne
Befolkningen i området består ve-

sentlig av Cree-indianere. Cree-india-
nerne skiller seg fra andre kanadiske
indianerstammer ved at de fremdeles
er lite påvirket av den hvite manns
kultur og levemåte. En stor del av
dem lever direkte av jakt og fiske. I
sommermånedene samler de seg i
landsbyer langs kysten, men i vinter-
sesongen, fra oktober til april drar de
inn i landet for å jakte. Hver familie
tildeles et avgrenset jaktområde ut-
arbeidet etter et nedarvet rotasjons-
system. Provinsregjeringen i Quebec
har egentlig aldri forsøkt å admini-
strere Cree-indianerne ved James Bay.
Påvirkningen utenfra har vesentlig
kommet fra det engelske Hudson Bay
Company og senere fra engelskta-
lende federale embetsmenn fra Otta-
wa. Indianerspørsmål i Canada er
nemlig hovedsaklig en federal sak, ad-
ministrert direkte fra Ottawa. Cree-
indianerne har derfor en historisk
sterkere tilknytning til det engelske
Canada enn til det fransktalende Que-
bec. Cree-indianerrne ble ikke infor-
mert direkte om kraftverkprosjektet,
enn si spurt om deres syn på det, før
vedtaket i Quebec City allerede var
gjort.

Desto større ble forbitrelsen blant
indianerne da det etter hvert gikk opp
for dem hva som var i ferd med å
skje med deres jaktområder. Quebecs
talsmenn forsøkte først å hevde at
skadevirkningene ville bli små, men
dette var så åpenbart uriktig og ube-
grunnet at en federal undersøkelses-
kommisjon ble nedsatt for å utrede
James Bay prosjektets innflytelse på
indianernes næringsvei og kultur.
Tross mange forbehold kom kommi-
sjonen fram til at nær 50 % av jeger-
ne kom til å få sitt jaktområde redu-
sert, og at det viktigste jaktobjektet, 


beveren, ville bli kraftig redusert langs
alle de regulerte elvene, Dessuten ville
den infrastruktur (veier, flyplasser,
hoteller etc.) som kraftanleggene ska-
per, føre til et sterkt økende antall
fritidsjegere i området og følgelig
enda sterkere press på viltstammen.
Forhandlinger om kompensasjonsord-
ninger for Cree-indianerne kom etter
hvert i gang, og en midlertidig avtale
ble vedtatt høsten 1975 hvor india-
nerne fikk en betydelig pengesum til
disposisjon, samt fikk endret på noen
av de planlagte damplasseringene.
Den uunngåelige kulturelle omleggin-
gen som vil måtte skje kan derimot
ikke kompenseres bort. Den generelle
motvilje mot prosjektet blant india-
nerne fortsetter, og en av deres ledere
uttrykte deres syn slik: «Det vi aller
mest ønsker å oppnå, er å få være for
oss selv».

Miljølnaturverninteresser
James Bay prosjektet er også blitt

kraftig angrepet av miljø- og natur-
vernorganisasjonene. Mot disse angre-
pene kunne James Bay Development
Corporation tillate seg å hevde at det
ville skje liten skade på natur og dyre-
liv. Grunnlaget for å hevde dette var
imidlertid noe tynt, da ingen under-
søkelser i marken ble utført før 1972,
i god tid etter at anleggsvirksomheten
var startet opp. En del sannsynlige
miljøpåvirkninger er blitt dokumen-
tert gjennom markarbeidet de siste
3-4 år, mens andre påståtte negative
virkninger fortsatt er diskutable og
vanskelig å (mot)bevise. For raskt å
summere opp de sannsynlige endrin-
gene, så regnes det med betydelige
endringer av lokalklimaet i et 30-60
km bredt belte langs hovedmagasi-
nene; nedsatt transport av sedimenter
og næringsstoffer i vassdragene; flere
tusen km2 med neddemte skogsområ-
der som det vil bli praktisk umulig å
få hugget; nedgang i fiskepopulasjo-
nene og i en del dyrearter. Påståtte,
men ikke dokumenterte endringer,
omfatter nedgang i villgjessbestanden;
endringer i isforholdene i selve James
Bay, hvilket igjen vil kunne påvirke
selen og isbjørnstammen i området;
endringer i villreinens trekkmønster
og beitemuligheter.

En tredje innvending mot hele pro-
sjektet bygger på Quebecs uklare be-
hov for el.kraften fra James Bay. Be-
grunnelsen for prosjektet, foruten be-
hovet for arbeidsplassene, var at kraf-
ten skulle selges direkte til USA, og
at finansieringen av anlegget skulle
komme vesentlig fra amerikanske in-
teresser. Med den raskt økende mot-
vilje mot ytterligere amerikansk kon-
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Fotballnytt
NVE stiller i år som i fjor med to lag

i serien. NVE I spiller i 1. divisjon, og
NVE II i 8. divisjon.

Klimaet i 1. divisjon er hardt, og kam-
pene kan i mange tilfeller utarte seg som
den reneste stillingskrig etter beste en-
gelske oppskrift.

Med andre ord er norsk bedriftsfotball
ikke til å spøke med. Dette var noe sven-
skene fikk erfare da laget visiterte Vat-
tenfall i Stockholm i slutten av mai.
Kampen var i lange perioder meget vel-
spilt, og det hadde ikke vært noe å si på
om NVE hadde gått til pause med en
liten ledelse.

Men slik ble det altså ikke Etter at
dommeren i pausen hadde sjekket våre
gutters knotter, og funnet dem i for-
skriftsmessig stand, våknet svenskene
liksom mer til liv. NVE ble da i perioder
presset over på defensiven, og etter en
tid havnet ballen i det norske nettaket
etter en corner fra høyre, Det gjenstod
da ca. 10 min, av kampen, og selv om
våre gutter prøvde, var det lite de kunne
gjøre, for å pynte på resultatet. Sven-
skene kunne gå av banen med 1-0-seier
i lomma.

I vår hjemlige serie ligger I-laget på
en 9. plass med 8 poeng når 3 kamper
gjenstår. Dette er en del dårligere enn
vi hadde tenkt oss på forhånd, men fot-
ballen er rund, og mye kan fortsatt skje.

Laget har vunnet 3 kamper, spilt 2
uavgjort og tapt 3 kamper.

Målscoren er 13-10.
For øvrig er det på vårsesongen spilt

tre treningskamper, og fasit her er en
seier og to uavgjorte kamper.

Fra II-laget meldes det om en plasse-
ring midt på tabellen etterat laget har
vunnet en kamp, spilt tre uavgjorte og
tapt fire.

God stemning og ikke noe stress pre-
ger laget får vi opplyst, så med disse ord
ønsker vi alle en riktig god ferie.

Tabell 1. divisjon
Norgas I 8 kamper 12 poeng
Aftenposten 8 » 11»
STK I 8 » 11 »
Fellesbanken I 8 » 10 »
Sporveien I 8 » 10 »
Siemens I 7 » 9 »
Kværner I 8 » 9 »
Bergens Bank I 8 » 9 »
NVE I 8 » 8 »
NEK 8 » 3 »
Hamas 7 » 2 »
Freia 8 » 0 »

K.O.H.

troll av Canadas økonomi, vakte den-
ne begrunnelsen selvfølgelig kraftige
protester fra nasjonalistiske grupper.
Hvor stor andel av kraftproduksjonen
som til slutt vil bli solgt til USA, er
ennå ikke klarlagt, men at den blir
betydelig er hevet over tvil. Imidlertid
hadde også disse innvendingene liten
praktisk virkning da prosjektet alle-
rede var vedtatt gjennomført og an-
leggsarbeidene var igangsatt.

Sverigetur
Det var en gang, det har vært flere

ganger før også, men det var altså en
gang at noe sånt som etparogførti NVE'-
ere, store og små, skulle bort til Svea-
kongens by for å vinne heder og ære.
Som seg hør og bør reiser man ikke
tomhendte ut på en slik langferd. Sekker
og tiner var fulle av de kosteligste drik-
ker og spiser. Nederst lå stasklær og
løpesko.

Tidlig om morgenen, to dager før kir-
kedagen, sto en giknoning ute på tunet.
Nisten ble lempet inn og reisefølget steg
på. Skysskaren satte seg opp og smattet
på alle Hallingdalshestene sine. Nedover
og bortover, oppover og utover og så til
slutt innover i Sveakongens land. Noen
ganger stanset følget for å ta til seg niste
og natur, og andre ganger fikk naturen
noe tilbake.

Utpå kveldingen kom man fram til det
stedet man skulle sove. Det var en fin
og stor stue, og noen hadde vært der
før, slik at de visste hvor man fikk ete
og drikke.

Neste dag, etter en aften med mjød og
leikarring, samlet følget seg ute for å
prøve seg i ferdigheter både her og der.
Noen ville prøve å sparke den svarte og
hvite ballen inn i naboens garnstue på
samme tid som de passet på at naboen
ikke sparket inn i deres. Naboen klarte
allikevel dette en gang. Naboens ung-

jenter var bedre. De maktet å få ballen
inn i buret til NVE fire ganger, enda
ungjentene herfra var bedre.

Etterpå rente man rundt banen. Noen
løp bare en fjerding av banen, mens
andre slet seg tolv og en halv gang rundt
den grønne matta. En riktig seiging var
han Eivind Torsethaugen. Han passet
buret i fotballen, rente både 1500 og 5000
og vant det siste langt foran alle andre.
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Breen som kraftkilde
Gunnar Østrem — Fra årbok
Turistforening

En stor del av det ferskvann som
finnes i Norge ligger oppbevart i fros-
sen tilstand i form av breer og perma-
nente snøfonner i fjellet. Ikke mindre
enn 2750 km2 av Norges overflate er
dekket av isbreer, dette tilsvarer ca.
0,85 % av landets areal. Disse tallene
er fremkommet ved en nylig gjennom-
ført registrering av alle breer i Norge
og Sverige.

I Norge finner vi de største sam-
menhengende ismasser på Europas
fastland: Jostedalsbreen er med sine
486 km2 Europas største bre, mens
Svartisens vestre og østre del (med
henholdsvis 221 km2 og 148 km2, alt-
så i alt 369 km2) kommer som en god
nummer to. Folgefonni, som egentlig
består av tre platåbreer, dekker i alt
212 km2. Antallet selvstendige breer
i Norge er ca. 1600. 


for Den Norske

Ingen kjenner den nøyaktige tyk-
kelse av ismassene i våre breer —
bare noen få målinger er utført fordi
slike målinger er vanskelige å foreta.
Den sikreste metoden er boring, men
dette er meget dyrt, enten man bruker
et roterende bor eller man smelter seg
ned gjennom isen. Seismiske under-
søkelser har også vært utført, f. eks.

det målt en profil tvers over
Folgefonni for noen år siden, og en
radio-ekko-metode har også vært for-
søkt for å skaffe kjennskap til topo-
grafien under isen. Disse undersøkel-
sene ble utført i samband med mulige
kraftverksprosjekter, der sprengning
av en fjelltunnel under breen var fore-
slått for å overføre vann fra Buar-
breen på østsiden til Mauranger kraft-
verk på vestsiden.

Resultatene fra disse undersøkel-

sene viste at Folgefonni var over 300
m på det tykkeste og man må anta at
både Jostedalsbreen og Svartisen kan
være like mektige, i alle fall i visse
områder.

Da den ovennevnte breregistrerin-
gen ble gjennomført, forsøkte man
samtidig å anslå volumet av alle bre-
ene, idet man tenkte seg at små breer
er tynnere enn store. Ut fra en valgt
formel for sambandet breareal/istyk-
kelse ble landets totale ismasse bereg-
net. Tallet, 270 km3, er selvsagt meget
usikkert fordi det i stor utstrekning
bygger på antagelser som ikke er be-
kreftet ved direkte målinger. Men vi
tror at stØrrelsesordenen er riktig.

Det er vanskelig å forestille seg
hvor mye is dette tallet representerer,
men som sammenligning kan nevnes
at Norges største innsjø, Mjøsa, bare
rommer ca. 56 km3 vann, altså bare
omtrent femtedelen av det totale bre-
volumet i Norge. Jevnt fordelt over
hele Norge (uten Svalbard) ville bre-
massene utgjøre et 0,8 m tykt islag.

Mange fotvandrere som har passert

På andre plasser var man med og tev-
let i skogsløp med kart og kompass. Der
viste det seg atter en gang at de eldste
(fra NVE) er best, men siden de yngre
ikke holdt koken kom man på andre
plass i lagtevlingen.

For første gangen hadde man også
med tennis. Neste år så vinner kanskje
NVE.

Om kvelden hadde Vattenfall duket til
langbord i Høyborgen sin, og trakterte
sine høye gjester med god mat og drikke.

Festen ble lang, natten var kort og
turen hjemover kanskje litt lenger enn
den egentlig var.

Tore Dyrdahl.
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Etter at Nigardsbreen trakk seg opp på land i 1968, har elven transportert så mye sand, grus og stein at vi har fått bygget ut
et helt lite «delta» i Nigardsvatnets indre del. Beregningene viser at ca. 10-15 000 tonn grovmasse avsettes årlig.
Disse massene følger bre-elven og må avskilles hvis vannet skal brukes som driftsvann i et planlagt kraftverk.

breer i Jotunheimen og andre steder i
landet, har kanskje undret seg over
hvor gammel isen i breene egentlig er.
Dette er et spørsmål som det er lettere
å svare på. Vi vet nemlig at den vin-
tersnø som ikke smelter bort i løpet
av sommeren (dette forekommer sær-
skilt på breens øverste deler) vil grad-
vis forvandles til is og danne en del
av selve breen. Disse nydannede is-
masser flyter så langsomt nedover og
kommer til slutt fram til bretungen
der isen omsider smelter. Ved å måle
isens flytehastighet nedover breen kan
man tilnærmelsesvis beregne alderen.

Et mer eksakt mål på isens alder
kan man få ved å ta i bruk spesielle
dateringsmetoder. F. eks. har man
forsøkt å isolere karbondioksyd fra de 


luftboblene som finnes inne i isen.
Disse boblene inneholder luft som var
en del av atmosfæren på den tid da
snøen gikk over til is i breens øvre
deler. Boblene er så blitt fraktet med
isen ned til brefronten og er altså stort
sett like gamle som isen på bretungen.
Ved den s. k. radiokarbonmetoden
kan alderen bestemmes og resultatene
har vist seg å stemme bra med de
ovenfor nevnte målinger av bevegel-
seshastigheter. For Storbreen i Jotun-
himen har man funnet at isen er ca.
700 år gammel når den kommer fram
til brefronten. For andre breer vil
man kanskje finne andre tall, men det
er rimelig å anta at alderen bør ligge
omkring 500 å 1000 år for de fleste
dalbreene i Norge.

Mange turister har sikkert observert
at breene er blitt mindre, og store ste-
rile marker er frilagt foran de fleste
av våre breer. Dette er et alminnelig
fenomen som vi har vært vitne til i
vår generasjon, og det er et resultat av
en forbedring i klimaet — et forhold
som er blitt observert over store deler
av verden. Breene viser seg nemlig å
være svært følsomme for selv små va-
riasjoner i klimaet. I visse perioder
har breene øket i størrelse enten som
følge av øket vinternedbør eller på
grunn av lavere sommertemperatur
(eller begge deler). I første halvdel av
1700-tallet vet vi at det var en for-
verring av klimaet — det ble uår i
mange år på rad, og vi vet at breene
da øket i størrelse. Selv om det ikke

Vertikalt flyfotografi tatt av Fjellanger Widerøe i august 1972. I 1937 ble vannet foran breen synlig, og senere har breen
stadig trukket seg tilbake, slik at fronten idag står langt oppe på land.
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Tungen av Nigardsbreen fotografert i 1973. Smeltevannet kommer ut av en impo-



nerende «Breport». Merk de to kryssene som viser hvor breoverflaten lå i 1899.

Tungen av Nigardsbreen fotografert i 1899 av geografen J. Rekstad. Beliggenheten
av de to kryssene er gjenfunnet på et bilde av breen slik den ser ut idag.

ble foretatt noen direkte bremålinger
på den tid, vet vi allikevel fra histo-
riske kilder at noen bretunger gjorde
framstøt som var større enn «i manns
minne». Til og med dyrket mark ble
ødelagt — slik som i Jostedalen, der
en hel gård ble ødelagt av Nigards-
breens framstøt.

Dessverre har vi ikke  detaljert
kunnskap om breenes størrelse i gam-
mel tid, ganske enkelt fordi det da
ikke ble foretatt noen nøyaktige må-
linger eller kartlegging av breområ-
dene. I dag derimot forsøker vi å ob-
servere brevariasjonene meget nøye,
bl. a. fardi vi har interesse av å følge
variasjonene i vannmengden i de elver
som kommer fra breene. En bre-
minskning betyr jo at vann i fast form
er forvandlet til vann i flytende form,
med en øket vannføring som resultat.
Hvis vi derfor opplever en varm, tørr
sommer, vil de fleste brefrie nedslags-
feltene i landet gi mindre vann enn
normalt, mens brerike nedslagsfelt vil
gi store vannmengder, langt over det
normale. Sett fra et energisynspunkt
er det derfor helt klart at hvis vi byg-
ger et kraftverk nedenfor en bre, vil
vi også kunne produsere elektrisitet i
et for øvrig vannfattig år, samtidig
med at andre kraftverk har problemer
med å få tilstrekkelig driftsvann. Vi
kan derfor med en viss rett karakteri-
sere breene som en mulig «kraft-
kilde». På den annen side vil en bre-
framgang resultere i en betydelig
minskning av vannføringen i neden-
forliggende elver og et «brekraftverk»
vil derfor gi et dårlig produksjonsre-
sultat i år med kalde somre. Med mo-
derne samkjøringsteknikk vil det alli-
kevel være økonomisk forsvarlig å
bygge «brekraftverk» fordi tilskuddet
i tørkeår kan vise seg å være uhyre
verdifullt, og fullt ut oppveie et pro-
duksjonsbortfall på grunn av liten av-
smeltning i kalde år.

I denne forbindelse kan det nevnes
at det oppstår en hel del tekniske pro-
blemer i samband med utnyttelse av
vann fra breer. Ofte har det f. eks.
vist seg at det er vanskelig å «få plass
til» alt smeltevannet fra sommerav-
smeltningen i et magasin. Man vil jo
prøve å spare så meget vann som mu-
lig til vinterhalvåret, fordi etterspørse-
len etter elektrisk energi er størst da.
Om vinteren får man dessuten betalt
en høyere pris for kraften, og det er
god økonomi å «spare» vann fra som-
meren til bruk utover høsten og vin-
teren. For et «brekraftverk» byr dette
på spesielle problemer, fordi omtrent
80 % av årsavrenningen kommer i lø-
pet av ca. 3 måneder om sommeren,
og det må oftest bygges en svært stor 


dam for å kunne lagre alt dette van-
net.

På den annen side ligger mange av
våre største breer i sterkt kuperte
kyststrøk, der et stort magasin kan
skapes ved å «stenge av» en bratt og
utilgjengelig dal høyt oppe under
breen — slik man f. eks. har gjort det
ved Folgefonni og i Alfoten, der ek-
sisterende vann har fått en høyere
vannstand uten at store arealer er blitt
ned-demmet eller ødelagt på annen
måte.

Et annet rent teknisk problem er
innholdet av slam (fint steinmel pro-
dusert under breen p. g. a. isens be-
vegelse) i alle bre-elver. Slikt slam kan 


etter hvert fylle opp dammer og gjøre
magasinene mindre økonomiske fordi
slammet tar opp plass for de vann-
masser man egentlig bygget dammen
for å ta vare på. Dessuten vil man
alltid finne at en del slam følger med
vannet ned i kraftverket, der de fine,
skarpkantede steinpartiklene øker sli-
tasjen på skovler og ventiler i turbi-
nene. Dette betyr at man av og til må
stoppe kraftverket og bytte ut slitte
deler i maskineriet.

Selv om slike tekniske problemer
vil knytte seg til «brekraftverk», er
det antakelig riktig å bygge dem, fordi
de som ovenfor nevnt vil utnytte var-
me, tørre år ved at breen da tærer på
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Diagrammet viser akkumulasjon og ablasjon på Nigardsbreen i Jostedalen. De positive søylene representerer  vinterakkumula-
sjonen omregnet i «vannverdi» — f. eks. våren 1973 hadde breen mottatt en snømengde som tilsvarte  et nesten 2 meter tykt
vannlag  over hele breflaten. De negative søylene demonstrerer avsmeltningen (ablasjonen), slik at f. eks.  i  løpet  av sommeren
1963 tilsvarte avsmeltningen et litt over 2 meter tykt vannlag. Da således avsmeltningen var størst i 1963,  er det tegnet en
skravert søyle som viser denne negative differansen — breen minket litt i volum det året, den viste en negativ  massebalanse.
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I 1968-69 ble alle breer i Sør-Norge registrert, hver breenhet ble tildelt et nummer, arealene ble bestemt og spesielle brekart
ble laget for utvalgte nedbørfelt. Alle opplysningene ble samlet i tabellform og trykt i et bre-atlas som i 1973 ble fulgt av et
liknende atlas over breene i Nord-Skandinavia. Illustrasjonen viser et av de mange brekartene, forminsket til ca. halv størrelse
(originalen er dessuten trykt i farger). Opplysningene i atlaset brukes bl. a. ved hydrologiske beregninger.
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sine lagre av gammel is — og på sett
og vis virker som et stort, naturlig
magasin. Dette magasin fylles atter
når vi får en kald, nedbørrik sommer,
for da øker breen sin masse.

For å holde rede på disse variasjo-
nene i breens masse, foretar vi bre-
målinger. I løpet av vinteren utfører
vi akkumulasjonsmålinger, dvs. vi må-
ler den totale mengde av snø som
faller på breens alle deler i løpet av
vinteren. Mengden beregnes senere
som vannverdi, dvs, på samme måte
som meteorologene måler og beregner
all slags nedbør — man regner om
snømengden til en likeverdig (ekviva-
lent) mengde vann. Denne vannmeng-
de angis f. eks. i meter, slik at 1 m
vann betyr et vannlag av en meters
tykkelse jevnt fordelt over breen, eller
det samme som 1000 mm nedbør. For
breene i Jotunheimen finner vi nor-
malt at det foregår en akkumulasjon
av 1 å 2 m (vannverdi) i løpet av vin-
teren. For breer lengre vest stiger
dette tallet slik at vi for Ålfotbreen
ofte finner en total vinterakkumula-
sjon på hele 4 meter og mer. Årsned-
børen på denne breen ligger normalt
mellom 5000 og 6000 mm og Ålfot-
breen blir dermed sannsynligvis det
mest nedbørsrike sted i Europa.

I løpet av sommeren måler vi så
hvor meget snø og is som smelter bort
fra breens forskjellige deler (og som
altså hovedsakelig renner, ned i vass-




draget) og denne mengden omregnes
også til et vannlag som tenkes jevnt
fordelt over hele breen, selvom vi jo
vet at det smelter mest på breens ne-
derste deler.

Denne avsmeltning — eller ablasjon
som faguttrykket lyder — kan være
mindre, like stor eller større enn ak-
kumulasjonen. Hvis ablasjonen er
større enn akkumulasjonen, betyr det-
te at breen avgir mere vann enn den
mottok som snø i løpet av vinteren,
og regnskapet viser «underskudd».
Breen tærer da på sin egen masse —
den minker i volum.

I 1974 var sommeren relativt sval i
fjellet, og ablasjonen på Hellstugu-
breen i Jotunheimen ble bare 0,76 m
mens vinterens akkumulasjon hadde
vært 1,0 m. Dette betyr at breen øket
sin masse med så meget snø og is som
tilsvarer et 24 cm tykt vannlag over
hele breen, og en tilsvarende vann-
mengde ble holdt tilbake fra neden-
forliggende vassdrag (Visa). En an-
nen sommer med varmt vær kan den-
ne vannmengde atter frigjøres og «le-
veres» ned i Visdalen.

Slike bremålinger kalles masseba-
lanseundersøkelser, og de er nødven-
dige for å kunne foreta visse hydro-
logiske beregninger. Hvis man nemlig
planlegger «brekraftverk» og baserer
dimensjoneringen på vannføringsstati-
stikk fra de siste 30-40 år, kan man
bli ført bak lyset. I denne tid har 


nemlig de fleste av våre breer «gått
tilbake» — dvs, de har minsket i vo-
lum og gitt relativt store ekstra til-
skudd av vann til vassdragene. En sta-
tistikk bare bygd på observasjoner av
elvevannføring i disse årene vil derfor
gi et noe for optimistisk bilde —
vannmengden vil bli betydelig mindre
hvis breene skulle begynne å øke
igjen.

Det er tegn som tyder på at dette
holder på å skje, iallfall har Nigards-
breen totalt øket med bortimot 6 m
vannekvivalent i årene 1962-74, og
flere av utløperne fra Jostedalsbreen
er blitt synlig større i de siste årene.
Det er mulig at vi nå er kommet inn
i en periode med en langsom forver-
ring av klimaet, noe som altså vil
kunne resultere i en nedsatt vannfø-
ring i alle elver som har bretilsig.

Men selv om dette skulle være til-
felle, vil nok et «brekraftverk» for-
svare sin posisjon både teknisk og
økonomisk, idet det alltid vil være
mulig å utnytte varme, tørre somre
og få den energi som andre vann-
kraftverk vil ha vanskeligheter med å
produsere i typiske tørkeår.

Når det gjelder naturvernhensyn
medfører byggingen av et «brekraft-
verk» neppe større inngrep i naturen
enn andre kraftverk, og breen selv
blir nok helt uberørt. Det er jo først
etter at isen har smeltet at den blir
brukt — i form av vann i kraftverket.
Brevandrere og andre som setter pris
på våre breers rene, hvite flater har
derfor neppe noe å frykte — de vil
ligge der også i framtiden.

Dei statsansatte
og sleivkjeften . . .

I dag vil eg skrive litt om folk i stats-
administrasjonen. Nest etter dei folke-
valde er det inga arbeidstakergruppe som
må tole så mykje sleivkjeft som dei.

Det kan godt vere at det finst ein del
daukjøt på statsregulativ.

Men går du opp i regjeringskvartalet
seint om kveldane, kan du sjå at det
lyser i vindaugo både her og der. Grun-



nen er ikkje at dei har gløymt å slå av
lyset. Der sit det såkalla byråkratar og
strevar med proposisjonar, meldingar,
svar på spørsmål og grunngjevne spørs-



mål og interpellasjonar i Stortinget —
ja, til og med svar på klagebrev. Mange
av oss byråkratane skal ikkje ha over-



tidsbetaling, men såkalla «avspasering».
Herbjørn Sørebø i Dag og Tid.

Breelvene fører med seg slam og grovere materiale. Dette innbærer en rekke tek-
niske og økonomiske problemer med kraftutbygging, idet materialet kan fylle opp
dammer og gjøre magasinene mindre. Slam i driftsvannet øker dessuten slitasjen i
ventiler og turbiner. Slaminnholdet i vannet kan måles ved å ta vannprøver, som
filtreres og analyseres, mens beregninger av grovmassetransporten er vanskeligere.
For å få et direkte mål på hvor mye grovt materiale en breelv kan føre med seg,
ble det bygget en fangdam i Visa nær samløpet med Bøvra. Her ble grovmaterialet
avsatt og størrelsen av avsetningen ble beregnet ved gjentatte profileringer i dammen.
På bildet ser vi f.eks. at det har bygget seg opp en øy der det var ca. 2 meter dypt
vann foregåendeår.
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Vindkraftverk
Det har i det siste vore snakka
og skreve om elektrisitet frå
vindkraftverk. I 1959 hadde
Fossekallen ei utgreiding av
Hans Hidrum om dette, som
no vert prenta på nytt.

Det tales ofte om verdens stadig
stigende behov for energi og at de
kraftkilder en hittil har kunnet for-
syne seg så rikelig av, etter hvert blir
så rent for små eller vil være brukt
opp innen forholdsvis kort tid. Dette
er mørke utsikter som har fått de led-
ende industriland til å se seg om etter
nye muligheter, og det er satset mye
for å finne fram til hensiktsmessige
måter å dekke det framtidige energi-
behovet på.

I den senere tid har atomkraften
overskygget enhver annen mulighet
og gitt de største forhåpninger for
framtiden. At det også virkelig finnes
andre muligheter synes de færreste å
være oppmerksom på eller bry seg
om.

Utnyttelsen av vinden som driv-
kraft er av gammel dato. Vindmøl-
lene er velkjente nok, og selv om seil-
skutenes tid er forbi og andre og mer
stabile drivkrefter har overtatt, tør
det likevel hende at vindkraften kan
komme til heder og verdighet igjen
på andre områder. Både i Tyskland
og i USA har man i årtier tatt opp
vindstyrkediagrammer for nærmere
studium og eventuell utnyttelse av den
kraftreserve som vinden opplagt re-
presenterer, og både på De britiske
øyer og på Orknøyene er det konti-
nuerlig i mange år foretatt målinger
på steder der det antas at vinden er
gunstigst for en utnyttelse til driv-
kraft. Resultatet av målingene tyder
på at den årlige energimengde som
vinden representerer, på et bestemt
sted og innenfor et nærmere begren-
set område er langt mer konstant fra
år til år enn den naturlige vassføring
i elvene. En har funnet at den totalt
oppnåelige energi i løpet av et år ikke
avviker mer enn 10-15 prosent fra
gjennomsnittet for året tatt over en
årrekke. Variasjonen i energitilgangen
fra måned til måned synes dessuten
å følge en ganske bestemt kurve, og
den viser at storparten av energien
faller i det halvåret da vassføringen
i elvene er minst.

Det er også gjort framstøt på det
rent tekniske plan for å få løst de
praktiske problemene som knytter seg
til en rasjonell utnyttelse av vind-
energien. Det tales i denne forbindel-
se som regel ikke lenger om vindmøl-




ler, men den nye teknikk som er ut-
viklet, har gjort det naturlig å tale om
vindmotorer, aerogeneratorer og vind-
kraftverk. I det hele tatt er det i flere
land i årene etter krigen drevet intens
forskning på dette området, og det
har også vært samarbeidet over lande-
grensene. Interessen har stort sett bare
vært konsentrert om vindkraftverk
for samkjøring med den allerede eksi-
sterende kraftforsyning. I tidsskriftet
Water Power for juli 1957 har Percy
H. Thomas gjort rede for en plan for
utnyttelse av elektrisitet fra vindkraft-
verk i samkjøring med vasskraftan-
legg. Han framholder at det i løpet av
de siste 20 år er utviklet en teknikk
for produksjon av elektrisk kraft fra
vind og hevder at det ikke skulle være
nødvendig med videregående eksperi-
menter, da det bare fordres apparater
eller utstyr som alt er kjent og i al-
minnelig bruk. Ved et grundig stu-
dium av vindturbinens aerodynamikk
har en kunnet sikre seg mer enn en
fordobling av virkningsgraden, og ved
forsøk med et 1250 kW Smith Put-
nam vindaggregat i samkjøring med
andre kraftverk, er det høstet verdi-
fulle, praktiske erfaringer. Av rent
bygningsmessige utformninger nevnes
at det vil være fordelaktig med pla-
sering av to turbinhjul på hvert tårn
og at det regnes med at den foreslåtte
teknikk vil kunne gjennomføres for
aerogeneratorer opp til størrelser på
7500-10 000 kW.

Den planen som Thomas omtaler

forutsetter at vindkraftverkene skal
samkjøre med vasskraftverk som har
tilstrekkelige magasiner til å kunne
utjevne variasjonene i den vindpro-
duserte del av kraften. En vil ved
dette også dra nytte av det forhold at
vindenergien er størst i den tiden av
året da den naturlige vassføring i
elvene er minst. I mange tilfelle vil
dette kunne gjøre behovet av maga-
siner for vasskraftverket betydelig
mindre. Vindens og vannets evne til å
komplettere hverandre ved de varia-
sjonene som naturlig oppstår i løpet
av et år, vil således komme til å spille
en viktig rolle. Den vindproduserte
andelen av den totale energimengden
som leveres til et samkjøringsnett kan
naturligvis ikke gjøres for stor der-
som krafttilgangen skal bli stabil.
Vindenergien vil i alminnelighet bare
kunne utgjøre en mindre del, i gun-
stigste fall kanskje opp til en halv-
part. Hvor stor andelen kan være, vil
avhenge både av magasinforholdene
for de samkjørende vasskraftanleg-
gene og hvor stabile vindforholdene
er på vedkommende sted.

Thomas peker med rette på de for-
deler som oppnås ved en hensikts-
messig spredning av vindkraftverkene
over store kraftnett og da slik at de
kommer så nær de enkelte belast-
ningssentra som mulig. Storparten av
energien fra vindkraftverkene kan da
distribueres på det nærmeste fordel-
ingsnettet, og en sparer omkostninger
for transformering til høye spenninger
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og overføring på fjernledninger. De-
sentralisering av produksjonsenhetene
skulle dessuten representere et avgjør-
ende moment for trygging av kraft-
tilførselen. I motsetning til hva som
synes rimelig ved dimensjonering av
damp- eller vasskraftanlegg, frister
vindenergien således til et installa-
sjonsprogram for små enheter. Det
gir da alltid de beste muligheter for å
kunne tilpasse produksjonskapasiteten
og byggeprogrammet i samme takt
som belastningen vokser. En regner
med at enkle anlegg skulle kunne set-
tes opp på 6-9 måneder, og en slik
stasjon vil således kunne være i drift
på mindre enn et år etterat arbeidet
med den ble påbegynt.

Vindkraftens kostende vil etter be-
regningene bli meget rimelig sammen-
liknet med annen nyttbar kraft, men
den kan sannsynligvis ikke konkur-
rere med de aller gunstigste vasskraft-
kildene. Konstruksjonsomkostningene
for en earogenerator er i denne sam-
menlikning vurdert til noe under pri-
sen for et tilsvarende dampdrevet ag-
gregat. Det er da ikke tatt hensyn til
at en for vindkraftverkene skulle kun-
ne gjennomføre en standardisering av
alle enhetene. Med hensyn til driften,
regner en med å gjøre den halvauto-
matisk, slik at det ikke vil bli nødven-
dig med kontinuerlig tilsyn. Den
største fordel vil vel imidlertid bero
på det forhold at naturen leverer driv-
kraften gratis på stedet, og den vil
dessuten ikke kunne bli gjenstand for
prisøkning eller rasjonering — i sin
beskaffenhet en effektiv og velkom-
men kraftreserve.

Når først prototypen for en earo-
generator er bygd og utprøvd med
tilfredsstillende resultat, skulle det —
på tross av de lovede atomkraftver-
kene — være all grunn til å vente en
rask ekspansjon på vindkraftens om-
råde i de land som har de gunstigste
betingelser.

I Teknisk Tidsskrift nr. 30 1957 er
det opplyst at det i Australia er plan-
lagt vindkraftverk på 5000 kW. Tur-
binen har en vingediameter på 90 m.

Det regnes med en gjennomsnittlig
vindstyrke på 10,7 m/s og en årspro-
duksjon på 17 MkWh. Byggeomkost-
ningene er satt til £ 200 000 og kraft-
prisen er beregnet til 0,2 penny pr.
kWh (ca. 1,6 øre/kWh).

Av forsøk som er i gang kan nev-
nes at Gedser vindmølle kom i drift
i juni 1957. Den har et 25 m høyt
tårn, har 12 m lange vinger og vinge-
fanger er 450 m2. Den går i gang ved
en vindstyrke på 4-5 m/s og yter 200
kW ved 15 m/s. Driftsresultatene er
ennå ikke gjort kjent, men en regner
med at de vil bli avgjørende for den
videre utvikling på dette området både
i Danmark og i andre land som det er
samarbeidet med.

Her i landet, hvor vi ennå har store
ressurser av vasskraftkilder, har na-
turlig nok ikke vinden som kraftkilde
vært viet større oppmerksomhet.
Spørsmålet om mulighetene for å nyt-
te vindkraftverk har likevel meldt seg
i forbindelse med utbygging av elek-
trisitetsforsyningen i øyværene lengst
ute på kysten. Elektrisitetsforsynin-
gens forskningsinstitutt (EFI) har i en
rapport av 1955 til Nord-Trøndelag
elektrisitetsverk gjort rede for hvor
langt kraft-teknikken er kommet på
dette området. EFI kom til at en for-
syning basert utelukkende på vind-
kraftanlegg som hovedkraftkilde (uten
samkjøring med andre verker), even-
tuelt i forbindelse med annen reserve-
kraft, hittil har hatt så liten aktualitet
at problemene ved en praktisk løsning
av denne oppgaven er lite avklaret.
Av EFI's redegjørelse går det ellers
fram at det foreligger for sparsomme
opplysninger om vindforholdene på
kysten til at det f.eks. kan sies noe
sikkert om lønnsomheten av en pro-
duksjon med vind — kontra diesel-
drift. Nord-Trøndelag elektrisitets-
verk har således vedtatt å foreta vind-
målinger.

En må således inntil videre ha lov
til å være noe reservert i sine forvent-
ninger om at vindkraften i nærmeste
framtid skal kunne løse spørsmålet 


om en tilfredsstillende forsyning av
den del av øybebyggelsen som er van-
skelig å få forsynt på vanlig måte.
Skulle det imidlertid vise seg at vind-
forholdene på kysten vår er gunstige
for vindkraftanlegg, er det all mulig
grunn til å vente at vindkraften kom-
binert med en reservekraftkilde (f.eks.
dieselaggregater) skal kunne gi en
heldig løsning av kraftspørsmålet på
disse stedene, dersom det blir gjort
en rimelig innsats for å få løst den
rent praktiske siden av saken.

I denne sammenheng bør vel nev-
nes at Norges fyrvesen allerede i flere
år har hatt i drift små vindladere av
amerikansk fabrikat for å skaffe strøm
til fyrlamper. Som reservekraft nyttes
forbrenningsmotorer. Driften har vist
at ca. halvparten av energibehovet ei
blitt dekket av vindkraft, og Fyr-
vesenet mener at en derved sparer så
mye brennstoff at installasjonen av
vindladere til dette formål skulle være
god forretning. De vanskeligheter en
har hatt, skyldes stort sett skader på
grunn av altfor store vindstyrker.

Brenytt
bladet til Brekontoret,  VHB,  er i år i sin
10. årgang.  I  staden for å sende ut rund-
skriv til sommerassistentane tok dei til å
sende ut dette bladet.

Frå sommaren 1967 står det i nr. 2 -
76 om veret:

«Året var 1967 og sommeren var en
av de dårligste i Brekontorets historie,
værmessig sett. Den gangen var det sta-
sjonert sommerassistenter på følgende
steder: Folgefonni, filfotbreen, Nigards-
breen, Vetledalsbreen, Erdalsbreen og
Memurubreen alle i Sør-Norge, samt på
Storsteinfjellsbreen i Skjomen.

Det er værforholdene som går igjen i
dagboksrapportene. St. Hansaften kom
det 15-50 cm nysnø på breen i Sør-
Norge og døgnets middeltemperatur på
Vetledalsbreen (1580 m o.h.) var — 3°C.

Natt til 30. juni blåste anemometeret
på Nigardsbreen i stykker, og Fanaråken
kunne fortelle om lavtrykk i kø herfra
til Island og Skottland.

Alfoten fornektet seg ikke med mer
enn 300 mm nedbør på 21/2 døgn.»

Om propananlegg står der noko som
gjeld for andre enn breobservatører:

«Det første BRENYTT inneholdt bl.a.
en advarsel som fortsatt er på sin plass:

«PROPAN-ADVARSEL: På de steder
det er propangass må man være på vakt
mot lekkasje (p.g.a. korrosjon i metall-
deler, musegnag på slanger, osv.). En
ulykke ble heldigvis avverget på Alfoten,
der en lekkasje oppsto om natten.»

Se over propanutstyret for sikkerhets
skyld. Er slangen morken, må den skiftes
snarest.»

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo


