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Hydrografisk kart over Norge fore-

ligger nå, og et verdifullt arbeid er
sluttført. For å markere dette brin-
ger vi på førstesiden utsnitt fra et

kartblad fra dette verket. Se for

øvrig side 4.

Om lappetepper
Det har reist seg en del pekelingre hva gjelder bladets lay out den
senere tid, både i form av leserinnlegg, telefoner og samtaler på
gater og streder, som det heter. Særlig har nr. 9 / 82 blitt under-
kastet en mildt sagt, ublid medfart. Skal dette fortsette, og er det
dette man mener med moderne lay out, betakker vi oss sier mange
av leserne.

Vi erklærer oss enig. I hvert fall hva angår nevnte nr. 9, som
dessverre grunnet uheldige omstendigheter «glapp» ut av våre
hender, og derfor unngikk de «gammelmodige» bremseklosser, til
glede for noen — men til ergrelse for enda flere, later det til.

Men, andre tider nærmer seg.
Som nærværende nummer bærer markant preg av vil ny ansvar-

lig redaktør trekke i trådene fra nå av. Vi kjenner ingen ting til
vedkommendes intensjoner med hensyn til «Fossekallen», men noe
forbilde i den kulørte ukepresse tror vi neppe hun nærer.

Det betyr forresten ikke all verden.
En menneskeskjebne kan også være for et lappeteppe å regne,

der livets mange tilskikkelser setter fargene. For vårt vedkom-
mende har vi nettopp føyet til den hittil mørkeste.

Skjebnen, sa noen.
Og, skjebne? Det er å IKKE kunne forutse alt.

Men, det er det da ingen som kan?

S~Let 




NEI til menighetsblad
JA til leselyst
av Erik Tøndevold, bladstyrets formann

Du skal ikke lage et menighetsblad. Det er det første og største bud. Men det er et annet
som er like stort. Du skal gi dine lesere leselyst. På disse to bud hviler hele vårt arbeid.

Evangelisten Matteus tilgir meg sikkert denne lette omskrivningen.

I 1976  / 77 bestemte NVE seg
for å satse mer på Fossekallen.
Nyordningen ble iverksatt 1. ja-
nuar 1978 og besto av:

Redaktør i heldagsstilling
10 nummer i året
Utvidelse av styret med per-
soner fra distriktet
Revisjon av distribusjonslis-
ten

Fem år etter opprustingen
bør man spørre om Fossekallen
er på riktig vei. Selv har jeg
fulgt med på nært hold i disse
årene og synes utviklingen har
vært positiv. Heldigvis er det
langt igjen til målet — det ville
vært kjedelig ellers!

Først litt om de synligste en-
dringene de siste årene:

«GENERALDIREKTØREN
har ordet» på side 3 i de
fleste nummerne.
Mange innlegg og artikler fra
personer utenfor etaten, både
innsendte og bestilte.
En rekke profesjonelle in-
tervjuer og reportasjer av in-
formasjonskonsulentene;
først Tor Inge Akselsen, se-
nere Stein Morch-Hansen.
Flere og bedre kartskisser.
Her har særlig 4. etasjes teg-
nesal med Stein Sandvær i
spissen vært en god hjelp.
Friskere layout takket være 


iherdig påtrykk fra vår me-
darbeider Morch-Hansen.
NVE satser nå enda mer på

informasjon, og Fossekallen har
fått utvidet sin stab til  1 %  stil-
ling. Det er grunn til å tro at
dette vil forbedre bladet ytterli-
gere. Jeg vil utdype tre nøkkel-
ord:  Variere — popularisere —
eksperimentere.

Variere
I  en overgangstid med begrenset
bemanning har vi måttet basere
oss mye på egenprodusert stoff.
Fra og med nr. 2 er beman-
ningen styrket, og da får vi mer
variasjon ved at de profesjonelle
kan bruke en betydelig del av
sin tid til å finne bidragsytere og
bearbeide innsendt og bestilt
stoff.

Jeg ser det som uhyre viktig
at vi sørger for å ha mange og
varierte skribenter. Et hyggelig
biprodukt for NVE er at deres
ansatte «lærer å skrive».

Det vil bli lagt vekt på å
redusere bladets Oslodominans.

Popularisere
Å bearbeide innsendt og bestilt
stoff er én form for popularise-
ring, en annen er å skrive for-
ståelig om interessante, men til-
synelatende vanskelige emner.
Mediafolk sier det går en popu-
lærvitenskapelig bølge over ver-

den, og vi bør etter fattig evne
flyte på den.

Innen vår virksomhet skulle
det finnes rikelig med emner!

Eksperimentere
Det er først og fremst her mo-
roa ligger!

Eksperimentene skal skille
oss ut fra de konvensjonelle
(kjedelige?) bedriftsbladene.
Selvsagt gjør vi dette for å bedre
kvaliteten og lesbarheten, for
avvik er ikke noe mål i seg selv.

Alle slags fabuleringer bør
oppmuntres. Gleden ved å eks-
perimentere med form og inn-
hold ligger latent i mange av
oss, men ble kanskje kuet i en
mer eller mindre fjern skoletid.

Klarer vi å grave fram NVE's
svar på Kjell Aukrust?

Jeg regner med at den nye
redaktøren vil lokke oss inn i
litteraturens verden. Her må det
finnes mye, både direkte beskri-
velse av våre fagområder og en
rekke gode analogier.
— — —

Så, kjære lesere, grip pennen
eller blyanten, stig opp på Pega-
sus! Men gi ham ikke for stram-
me tøyler. Kanskje han finner
fram til nytt og interessant ter-
reng?

(Spesielt interesserte henvises
til en fyldigere betraktning i nr.
8/78.)
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Like før jul kom kartblad nr. 6, Troms og Finnmark, fra trykke-
riet, og med dette er nå serien med «Hydrografisk kart over Nor-
ge» komplett. Dette vil si at et meget stort, tidkrevende og viktig
arbeid er fullført i denne omgang. Det var Norsk Lithografisk Of-
ficin som trykket de fire første bladene. Det første kom ut i 1967,
slik at det har tatt hele 15 — 20 år å fullføre serien. De to siste bla-
dene er trykket hos Grøndahl & Søn.

Det er på ti-tusenvis av opplys-
ninger som er lagt inn på disse kartbla-
dene, og med all innsamling, nedteg-
ning, beregning, høring og rentegning
har det nødvendigvis tatt lang tid. Ar-
beidet har fra første dag vært ledet av
statshydrolog Jozsef Santha, og han
har stort sett vært alene om tilretteleg-

Fig. 1
Kartserien er delt i 6 kartblad. Ved å
legge de to nordlistekartbladene i vinkel
til den vanlige nord-sydretningen oppnår
en å få hele serien inn på 6 blad. Det ville
ellers bli nødvendig med ett kartblad til
for å få full dekning.

gingen, og konstruksjonen er utført
ved siden av andre oppmålingsarbei-
der som er pålagt. Takket være stor
fagkunnskap og nøyaktighet har kart-
bladene etter hvert sett dagens lys med
relativt få feil, og de er blitt svært et-
terspurte.

Denne kartserien inntar en spesiell

Jozsef Santha

Fig. 2
Utsnitt av 3 kartblad.
Øverst: Nysoms kart fra 1882
I midten: Sætrens kart fra 1904
Nederst: Santhas kart fra 1967.

Vi ser tydelig forskjell i innhold på de
tre tilfeldig valgte kartutsnittene, og ved å
studere tekst og tall mer inngående vil vi
se at utviklingen har gått i riktig retning,
heldigvis.
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Alle ville ha mer
I

NVE har nylig foretatt en
omfordeling av statskraft
til alminnelig forsyning
mellom landets store kraft-
selskaper.

Noen har fått betydelig
økt mengde statskraft
mens andre ikke har fått
noe, og enkelte har mistet
det de hadde. Oslo Lysver-
ker har fått minst i forhold
til ønsket kvantum.

Tildelingene gjelder fra
1. juli 1984.

— Statskraftverkene produserer om
lag en tredjedel av landets totale kraft-
produksjon. Omtrent halvparten av
dette, 15 milliarder kilowatt-timer sel-
ges til kraftselskapene. Dette går til al-
minnelig forsyning, mens de øvrige 15
twh går til den kraftintensive indu-
strien, forklarer fagsjef Ola Gunnes i
Statskraftverkene. Denne mengden vil
holde seg ganske konstant i årene
framover ettersom det ikke kommer
nye store prosjekter inn på nettet før
mot slutten av 1980-årene.

— Vi må derfor prøve å fordele de
15 twh vi har på en mest mulig rettfer-
dig måte. Bakgrunnen for at vi nå har
foretatt en omfordeling er at det har 


utviklet seg en ubalanse mellom kraft-
verkene. Ubalansen skyldes at til-
gangen på egen kraft og forbruket er
forskjellig fra fylke til fylke.

Nesten alle kraftverkene ønsket seg
mer kraft enn det vi hadde å tildele,
derfor ble det i 1979 bestemt at vi gjen-
nom en omfordeling mellom verkene
skulle fordele underskuddet mest mu-
lig likt. Med den fordeling vi er kom-
met fram til vil samtlige verk få en
underdekning på fem prosent i
1984 — 85 i forhold til prognosene.

Tilfeldig kraft
— Betyr det at vi kan oppleve kraft-
mangel i 1985?

— Selv om det enkelte kraftverk er
underdekket i forhold til prognosene
er det ikke underdekning på landsba-
sis. Enkelte områder har overskudd på
kraft og kan selge til de verkene som
har for lite. Dessuten er det fastkraft vi
snakker om i prognosene, og i normale
år vil det være tilgjengelig betydelige
mengder tilfeldig kraft. Vi har også
mulighet for import fra Sverige og
Danmark, så vi regner ikke med pro-
blemer i 1985, sier Gunnes.

Han opplyser også at kraftselska-
pene ikke vil få noen reduksjon i stats-
krafttildelingen for nye egne kraftpro-
sjekter planlagt etter I. juli 1982. Imid-
lertid er kraftressursene ulikt fordelt på
fylkene, og prognosene tyder på at
ubalansen mellom verkene vil komme 


tilbake mot slutten av 1980-årene.
Kraftselskapene hadde til sammen

ønsket seg 3850 GWh i tillegg til det de
hadde fra før av statskraft. NVE kom
til at de trengte 1855 GWh, og forde-
lingene er gjort ut fra at alle selskapene
må finne seg i fem prosent underdek-
ning. Blant de selskapene som har
mest statskraft etter omfordelingen fin-
ner vi Akershus, Møre og Romsdal,
Vestfold, Østfold og Oppland.

Oslo Lysverker
hadde ønsket seg over 1000 GWh i ny
tildeling, men mistet i stedet 280 GWh
fordi selskapet har skaffet seg kraft fra
andre kraftverker. Vestfold kraftsel-
skap mistet 190 GWh fordi fylket
tidligere har hatt svært mye statskraft.
Østfold kraftselskap fikk derimot en
ny tildeling på 150 GWh og sammen
med den kraftmengden A.S Hafslund
mottar, gir det fylket tilsammen 1170
GWh statskraft.

Sørlandet er selvdekket med kraft
og verken Aust-Agder kraftverk eller
Kristiansand el-verk hadde søkt tilde-
ling. Utenom østlandet er Bergens-
halvøens kommunale kraftselskap til-
delt 240 GWh ny statskraft, Møre og
Romsdal kraftselskap har fått en øk-
ning på 70 GWh mens Trondheim el-
verk og Helgeland kraftlag A.L er
fratatt henholdsvis 110 og 120 GWh.
Finnmark kraftforsyning er tildelt 160
GWh ny statskraft.

stilling blant tematiske kart, fordi selve
basiskartet også er tegnet av NVE.
Dette var nødvendig for å få drene-
ringssystemene tilpasset formålet. Vårt
basiskart er på grunn av sin detaljrik-
dom også etterspurt som grunnlag for
andre typer temakart.

Kart i målestokk 1:100 000 er brukt
til opptegning av vannskiller og til pla-
nimetrering av nedbørfeltene. Til en-
kelte områder har en også anvendt
kart i 1:50 000. Vi kan derfor kalle se-
rien for et redigert, avledet temakart.

Det første kartbladet er rentegnet av
Anna Santha. De 5 neste av Lillann

Kristiansen og Elisabeth Omholt med
henholdsvis 2 og 3 kartblad hver.

Det er nå akkurat 100 år siden det
første hydrografiske kart ble trykket i
farger her i landet. Det var løytnant
Hans Nysom i Kanalvesenet som i
1882 sto som forfatter av dette. Det
var bare den sørlige delen av landet,
opptil ca. 62 breddegrad, som ble ned-
tegnet denne gangen. Senere kom
Gunnar Sætren's kart i 8 blad som ble
publisert i årene 1904 — 1907. De fleste
av disse bladene var svært gode for sin
tid og har blitt brukt til ulike formål i
snart 80 år. Sætren's kartblad for den
sørlige delen av landet inneholder 


mange informasjoner, men vi må nok
si at Nord -Norge ikke hadde så god
dekning den gang.

At det hydrografiske kartet nå er
fullført, betyr ikke at arbeidet er ende-
lig avsluttet. Det er sterke ønsker både
i og utenfor NVE om å få denne kart-
serien med i det planlagte nasjonalatla-
set for Norge. For å tilpasses dette for-
målet må kartet tegnes om på atlasets
basiskart og vil derved sannsynligvis
miste noe av sin detaljrikdom, men
samtidig vil en få anledning til å rette
de feilene en er klar over.

J. Otnes
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Etna/ Dokka:

Sirkuset i Etnedal endte bra

Rent faglig er det bare to gode alternativer for Etna. Det ene er
vern, og det andre er overføring til Dokka. Trolig vil overføringsal-
ternativet bli vedtatt til tross for at Oppland fylkes elektrisitetsverk
(OFE) opprinnelig søkte om separat utbygging. Vassdragsplanleg-
gere kan lære mye av denne saken, som er et GODT eksempel på
DÅRLIG planlegging. Man må ikke skjele så mye til det politiske
at viktige faglige forhold blir borte.

God plan for Lomen, dårlig plan for
Etna
Under heftig motstand fra Øystre Sli-
dre kommune holdt OFE fast ved det
beste Lomenalternativet i over sju år
før Stortinget ga grønt lys. Derimot
søkte OFE i desember 1980 om separat
utbygging. Allerede i 1977 vedtok sty-
ret at bare dette alternativet skulle
planlegges, idet man innbilte seg at
Etnedal kommune ikke ville akseptere
overføring til Dokka.

OFE har fra enkelte hold fått ros for
sin planlegging. Men det er liten vits i å
gjøre tingene riktig når man ikke gjør
de riktige tingene.

Separat utbygging har to store svak-
heter:

Små magasiner
Utløp i vassdraget

Begge disse svakhetene unngås i en
fellesutbygging med Dokka.

Små magasiner
Etnas magasiner i Røssjøen og Etn-
senn er små sammenlignet med Dokk-
fløyvatnet i Dokka. Dessuten er de re-
lative demmeskadene langt større. 1
Etnamagasinene demmes ned hen-
holdsvis 0,07 og 0,15 km2 pr. mill. m'
magasinkapasitet mot bare 0,04 i
Dokkfløyvatnet.

Utløp i vassdraget
En kraftstasjon med utløp i elv gir
iflemper hele året på grunn av korttids-
regulering. Om vinteren kan den økte
vannføringen medføre frostrøyk og
isproblemer.

For ordens skyld må nevnes at OFE
tok sikte på å unngå skadelig korttids-
regulering ved å installere Pelton-
turbin, som både har brukbar virk-
ningsgrad og tåler å drives ved lave
vannføringer. Men driftsrestriksjoner
reduserer kraftstasjonens verdi.

H urra for Adeler!
Mange fagfolk ble forbauset over
OFE's søknad, og også i NVE-miljøet
ble det snakket mye om saken. Likevel
sendte Vassdragsdirektoratet søkna-
den ut til høring.

Etterhvert ble svakhetene så åpen-
bare at Vassdragsdirektoratet i brev av.
10.12.81 ba OFE framlegge et alterna-
tiv også for fellesutbygging. Saksbe-
handleren, overingeniør Alf V. Ade-
ler, har mye av æren for at brevet ble
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sendt. Så vidt vites, var det første gang
noe slikt skjedde.

Egentlig burde en profesjonell «ak-
robat» som OFE kunne «turne» uten
sikkerhetsnett.

Sirkus i Etnedal
Da artikkelen i Fossekallen nr. 9/82
ble skrevet, så det ut til at overførings-
alternativet skulle bli valgt uten nevne-
verdig. bulder og brak.

Men 14. oktober sa kommunestyret
nei til utbygging med 11 mot 6 stem-
mer. Enkelte observatører antyder at
stemmegivningen var taktisk. Men Et-
nedal holdt på å falle for eget grep, for
OFE's styre gikk straks inn for å priori-
tere et alternativ med utbygging av
Dokka alene. Heldigvis var det mer

Bondeanger i Etnedal
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standhaftighet i selve fylkeskommu-
nen.

Etnedal kom raskt til hektene. 2. de-
sember gjorde kommunestyret helom-
vending og gikk inn for utbygging et-
ter overføringsalternativet med 12 mot
5 stemmer.

Åpen faglig diskusjon savnes
Rent generelt bør faglig diskusjon
starte før søknad innsendes. Det er
misforstått kollegialitet ikke å kritisere.
Her er det tale om verdifulle nasjonale
naturressurser, ikke om den enkeltes
private prosjekt. Man bør ikke være
for rask med å fastlåse magasiner og
installasjoner.

Demmeskadene er vanligvis størst
1angs stranden. Ved å konsentrere ma-
gasinkapasiteten kan ofte skadene re-
duseres. («Skal noe druknes, så la det
drukne på dypt vann.»)

Spesielt for Etna/Dokka kan følg-
ende bemerkes:

Magasinet i Dokkfløyvatnet ble ikke
revurdert etter at Etna ble tilført, men
igjen ble OFE reddet av sikkerhets-
nettet. Det var Vassdragsdirektoratet
som sørget for at overføringsalterna-
tivet ble sendt ut til høring med en
eventuell 4 meter hevnign av øvre
reguleringsgrense.

Oversikt.

En utsettelse av de små Etnamagasi-
nene vil ikke «ødelegge» Etna /Dokka.
Røssjøen ligger oppstrøms overfø-
ringstunnelen, så der behøver man
overhodet ikke gjøre noe i første om-
gang. Etnsenn, derimot, er inntaksma-
gasin. For å sperre utløpet kan man
bygge en terskel med overkant på høy
naturlig sommervannstand. Terskelen
kan eventuelt lages slik at den tåler for-
høyelse til en dam.

For tiden vurderes nye kraftled-
ninger fra Vestlandet til Østlandet.
Man bør da ikke glemme de korttidsre-
guleringsmulighetene som tross alt fin-
nes på Østlandet. Med utløp i Rands-
fjorden, Norges fjerde største innsjø,
kan Etna/ Dokka korttidsregulere helt
fritt. Sett i sammenheng med 811
GWh/år kan det tenkes at installasjo-
nen på 178 MW burde økes. Så vidt
vites, er dette ikke utredet. Her burde
Energidirektoratet vært mer aktiv.
Mulighetene ble ikke utnyttet på Lo-
men, men på Etna/Dokka er det ennå
ikke for sent.

Ser  man ikke skogen for bare trær?
Søknaden med bilag og rapporter ut-
gjør en høy papirhaug, og i løpet av to
års saksbehandling er haugen vokst.
Etna /Dokka er en relativt oversiktlig

0
0
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 IDOKKA
R.Dokka

Land Sag

Randstjorden 


sak, og man savner en kort beskrivelse
av de sentrale forhold. Informasjons-
brosjyren er ikke god nok for dette for-
målet.

Bruker dagens vassdragsplanleggere
all sin tid på å tilfredsstille de mange
formelle krav og risikerer dermed å
glemme det aller viktigste, nemlig å
forklare de folkevalgte hvorfor det
beste alternativet er best? Dette er et al-
vorlig tankekors.

Erik  Tøndevold

NVE's hovedstyre sluttbehandler an-
tagelig Etna/Dokka på møtet 22. feb-
ruar, eventuelt 21. mars.

Lappeteppet
Fossekallen
I siste nummer av Fossekallen
for i fjor, hadde Bård Aspen en
betraktning om bladets «lay out-
messige» utvikling den senere
tid og spesielt i nr. 9 / 82. Jeg
skal ikke gå i detaljer slik Bård
Aspen delvis gjorde, men bare
gi utrykk for mitt samtykke i
hans syn. Vårt bedriftsorgan
skal da, forhåpentligvis, ikke
pretendere å være et slaks pop-
eller kulørt ukeblad, som skal
konkurrere om kjøpernes gunst.
La oss derfor beholde det se-
riøse og ordentlige preg bladet
har hatt de senere år. Det tjener
vår etat best, og så får heller
den såkalte moderne lay out
være hvor den vil, særlig hvis
den ikke skal bestå av annet enn
en uharmonisk og klossete sam-
menblanding av fargeklatter,
skrifttyper og streker i alle mu-
lige dimensjoner. Bård Aspen
og undertegnede har mange
med oss som deler vårt syns-
punkt. Vær obs. på det, rette
vedkommende!

Kalle jr.

Vi har alltid satt pris på leser-
nes synspunkter, når det gjelder
vårt blad. Så også i dette tilfelle,
men finner allikevel grunn til å
sette strek for en videre disku-
sjon om dette emne her i spal-
tene.

Red.

Etna -Dokka utbyggingen
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Vår nye redaktør
Intervjuer: NVE's ansatte ved én av dem

Mette Kjeldsberg (31) er cand. philol. 1980 fra Universitetet i Oslo, og
har siden arbeidet som redaksjonssekretær i Tidsskrift for Den norske
lægeforening. I hovedstyremøtet 14. desember ble hun ansatt som redak-
tør av Fossekallen. Hun tiltrer stillingen 1. februar.

Fra og med nr. 2 er det deg som in-
tervjuer oss. Vi benytter derfor siste
sjanse til å intervjue  deg.  Du er i dag
redaksjonssekretær i et utpreget fag-
blad som utkommer hver 10. dag. Der
har du ansvar for tilretteleggingen av
det daglige arbeid i en redaksjon som
teller fem fulltids- og fem deltidsan-
satte. Hva visste du om NVE og vår
virksomhet da du så annonsen vår?

Ikke stort er jeg redd. Mitt kjenn-
skap til etaten begrenser seg til det stoff
som er blitt presentert i avisspaltene og
i NRK's nyhetssendinger. Alta-utbyg-
gingen og lignende prosjekter har jo til
tider satt søkelyset på NVE, men infor-
masjon om selve etaten skorter det
som oftest på i slike reportasjer. Da jeg
så annonsen om ledig stilling som re-
daktør av Fossekallen, var jeg imidler-
tid lykkelig uvitende om hvor stor min
uvitenhet var. Jeg hadde to og et halvt
år i fagpressen bak meg, og jeg mente
at min erfaring derfra måtte kunne
komme til nytte i denne jobben. Den
nødvendige sakkunnskap regnet jeg
med å få under arbeidet med stoffet. I
de siste årene har jeg jo arbeidet i et
medisinsk vitenskapelig tidsskrift, og
der startet jeg helt på bar bakke når det
gjaldt medisinske kunnskaper. Og det
har da gått bra. «Tidsskriftet» er i
hvertfall kommet ut hver 10. dag —
uten blanke sider.

Så dukket du altså opp på en sø-
kerliste med 20 navn. Uten journalist-
bakgrunn og uten enhver tilknytning
til elforsyningen hadde det vært lett å
overse deg. MEN: kombinasjonen
norsk og historie så interessant ut. Vi
trenger så stor bredde som mulig i
NVE. Er det noe fra din utdannelse du
kan tenke deg å tilføre Fossekallen?

Av utdannelse må jeg vel nær-
mest regnes som kulturarbeider.
Mange tror kultur er noe som hører til
i museer og biblioteker. Det er ikke
min oppfatning. For meg er kultur noe
som skapes i hverdagen av dem som 


lever i den. Den kaster glans over det
hverdagslige, og gir oss alle et bredere
perspektiv på den verden vi lever i. Det
gjelder også arbeidsmiljø og arbeids-
plass. Kanskje kan min interesse for
historie og litteratur bringe noe nytt
inn i Fossekallen?

I din hovedoppgave på universi-
tetet skrev du om litteraturkritikernes
behandling av Kjartan Fløgstads
roman Dalen Portland. Er du fortsatt
glad i bøker, eller mistet du leselysten i
studietiden?

Da jeg tok eksamen våren 1980,
var jeg ærlig talt luta lei av alt som het
litteratur. Jeg lovte meg selv at det
skulle bli lenge til neste gang jeg åpnet
en bok igjen. Men gammel vane er
vond å vende, og det varte ikke mange
ukene før jeg var tilbake til litteraturen
igjen. Nå prøver jeg så godt jeg kan å

Redaktør Mette Kjeldsberg

følge med i det nye som kommer både
ute og hjemme, og i år hadde jeg
gleden av å ha lest Gabriel Garcia
Mårques  før  han ble tildelt Nobelpri-
sen. Interessen for Garcia Marques
deler jeg forresten med Kjartan Fløg-
stad. Det ligger mye av årets Nobel-
prisvinner i Fløgstads bøker.

I «Tidsskriftet» har du skrevet
noen meget lesbare bokanmeldelser.
Hovedoppgaven derimot, er naturlig
nok for «den litterære krets», og ikke
lett tifgjengelig for oss lekfolk. Men
noe fikk vi da med oss:

Johan Borgens praksis, med bare
anmelde bøker han stiller seg posi-

tivt til, er nok delvis begrunnet i kol-
legiale hensyn, men •eg synes prin-
sippet bør gjelde alle SOM arbeider
med litteratur. Ettersom en tolkning
aldri kan si noe mer enn verket selv,
kan litteraturkritikk i korte avisan-
meldelser bare ha en berettigelse i å
stimulere publikum til å lese boken.
Her er selvfølgelig den positive inn-
stilling en naturnødvendighet.

Ja, det stemmer, og det mener jeg
fremdeles. Selvsagt kan det være en-
kelte ting som man ikke synes forfatte-
ren har vært heldig med, men selve
grunninnstillingen bør være positiv.
Dersom man finner at boken er elen-
dig i ett og alt, bør man overlate til en
annen å anmelde den. Hvis alle anmel-
dere fulgte dette prinsipp, ville dårlige
bøker ganske enkelt bli tiet i hjel. Jeg
synes det er en bedre fremgangsmåte
enn å sable forfatteren ned offentlig.
Dermed unngår man den gratisrekla-
men som dårlige bøker tross alt får
gjennom en anmeldelse, og man risike-
rer ikke at nye talenter blir «misfor-
stått». En anmelder taler jo egentlig
bare på vegne av seg selv, og kan begå
feil. Mange av våre virkelig store for-
fattere har i sin tid fått en hard medfart
i pressen. Per Egil Hegges anmeldelse
av Knut Faldbakkens siste bok i Aften-
posten er for øvrig et lysende eksempel
på hvordan det ikke bør gjøres, synes
jeg.

Et annet sted i hovedoppgaven
din skriver du:
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Imidlertid krever vi av «god» lit-
teratur at den, i motsetning til sak-
prosa, skal være «levende». Det rea-
listiske fundament er altså ikke
n o k til å gjøre et litterært verk

vellykket. . . . Mitt «hjertesukk» i
forbindelse med Dalen
Portland har sterk tilknytning
til dette. For til tross for at verket er
komponert som en helhet, der «ho-
vedpersonen», den historiske utvik-
ling i etterkrigstidens Norge, blir
betraktet gjennom «marxistiske bril-
ler», er dette ikke en roman som
kan sies å angå undertegnede.

Dette er kanskje ikke så overras-
kende, idet du kjenner lite til miljøet på
de ensidige industristedene. Fløgstad
skriver mye fra Sauda, men også vi
som kommer fra lignende steder nik-
ker gjenkjennende gang på gang, og
synes absolutt at boka vedkommer oss.

Typisk for den gode reporter er ev-
nen til å formidle fra ukjente miljøer.
Vi ser med forventning fram til din
første reportasje fra vår virksomhet
ute i distriktet.

— Det stemmer at jeg ikke følte at
Dalen Portland angikk meg. Men det
var ikke fordi jeg ikke «kjente meg
igjen», som det heter. Beskrivelsen av
industristedene er utmerket, men jeg
vil fremdeles hevde at det er forskjell
på reportasje og skjønnlitteratur. God
skjønnlitteratur utmerker seg ved at
alle, uansett kjønn, alder eller nasjo-
nalitet, på en eller annen måte finner
noe av seg selv i det de leser. Vi synes
for eksempel at en amerikansk krimi-
nalroman er uhyggelig spennende, selv
om vi ikke har vært i New York og sett
på forholdene der. Og tenk på alle de
barn (og voksne) som har grått sine
modige tårer over Dickens fortelling
om David Copperfield fra midten av
det forrige århundre, uten en gang å
vite hvor England ligger på verdens-
kartet! Kjartan Fløgstads realisme er
livskraftig nok den, men jeg savner
altså noe fellesmenneskelig i Dalen
Portland.

Vel, nok om det. Du sier at en god
reporter må kunne formidle fra
ukjente miljøer. Enig, men for mye
diktning bør det vel ikke bli? Viktigst
for en reporter tror jeg er god observa-
sjons- og formuleringsevne. Bortsett
fra å kunne komme i kontakt med
folk, da! Jeg er selv litt spent på denne
delen av jobben i Fossekallen, og jeg
kommer til å legge stor vekt på den.
Reportasjevirksomheten vil sikkert
føre til mange hyggelige bekjentska-
per, og det ser jeg frem til.

Så til det obligatoriske spørsmå-
let: Hva synes du om Fossekallen? Vi
er klar over ordspråket som sier «Man
biter ikke den hånden som gir mat»,
men liker bedre «Den som elsker sin
etat, tukter den tidlig», i ditt tilfelle en-
dog før du har begynt.

Jeg tror ærlig talt det er litt for
tidlig for meg å si noe særlig om selve
bladet ennå. Det jeg kan si, er at det er
en fin trykksak, som layoutmessig
stort sett følger reglene for god lesbar-
het. Alt kan gjøres bedre, selvfølgelig,
men noen revolusjonerende endring
av Fossekallens utseende behøver man
ikke frykte med det første. Mye av
innholdet skrives, så vidt jeg kan se,
av NVE-ansatte. Redaktørens oppga-
ver blir i slike tilfelle å samle, bearbei-
de og redigere stoffet slik at det kan bli
et morsomt og lesbart nummer. Jeg
ser at enkelte NVE-ansatte er spesielt
trofaste bidragsytere, og det håper jeg
de vil fortsette å være. Men det finnes
sikkert mange andre som også har noe
på hjertet, som trenger oppmuntring
og påtrykk for å få festet tankene til
papiret. Å verve skribenter og veilede
disse fram til et ferdig produkt, er også
en viktig oppgave for en redaktør.

Du har altså ikke tenkt å skrive hele
bladet alene, det var hyggelig å høre.
Variasjon og mangfold må til. Mange
av våre ansatte har mye interessant å
fortelle, men ofte skriver de for langt
og for tungt. Men legene er kanskje
ikke noe bedre?

Nei, det er de sikkert ikke. For-
muleringsevne er ikke noe man har,
det er noe man får ved å arbeide med
språket. Ikke alle kan bli en ny Ibsen,
men alle kan bli bedre! Gjennom studi-
ene og gjennom mitt arbeid i pressen
har jeg etter hvert opparbeidet en viss
språklig sikkerhet, og jeg står til rådig-
het for enhver som ønsker råd og vei-
ledning. Ellers er Finn Erik Vinje en
god læremester. Hans 10 rettskriv-
ningsregler bør henge over et hvert
skrivebord der det festes ord til papir.
De skal i hvertfall henge over mitt!

I 1982, 100 år etter at Cecilie Thore-
sen fikk ta artium som første norske
kvinne, må vi få avslutte slik mange
kanskje hadde ventet at vi skulle be-
gynne. Også NVE har mye å hente ved
å rekruttere fra  hele befolkningen.
Sammenlignet med dette er resten av
produktivtetskampanjen bare patetisk
lommerusk.

VELKOMMEN til en gammel, men
forhåpentligvis livskraftig etat! Her er
det nok å gjøre, både i dette og neste
århundre.

Bjarne Sundt
Tidligere leder av Vassdrags-



tilsynet, overingeniør Bjarne
Sundt, døde 10. nov. 71% år
gammel.

Bjarne Sundt var bygnings-
ingeniør fra NTH i 1936 og
kom etter flere års tjeneste ved
forskjellige kraftselskaper og
rådgivende ingeniørfirma til
NVE i 1940. Her ble han til
han gikk av med pensjon i
1978. Bortsett fra en kortere
periode ved Elektrisitetsavde-
lingen arbeidet han hele denne
tiden ved Vassdragstilsynet. I
1962 ble han utnevnt til over-
ingeniør og leder av tilsynet.

Sundt kom til NVE med en
god og allsidig praksis fra kraft-
anlegg og ble med årene en
anerkjent fagmann på dambyg-
gingsområdet. Han ledet Vass-
dragstilsynet i en tid hvor det
pågikk en stor utvikling innen
damteknologien og påså at kon-
trolloppgavene ble utført på en
ansvarlig og kvalifisert måte.
Han hadde nær kontakt med
fagkretser i utlandet og var i
mange år en dyktig sekretær for
den norske komiteen av ICOLD.

Jeg traff Bjarne Sundt alle-
rede i 1948 på NVE's kontor i
handelsbygningen. Etter flere
års avbrekk ble vi i 1961 nære
kolleger i Vassdragsavdelingen.
Det var lett å komme i kontakt
med ham. Sundt hadde et rolig
og behagelig vesen, hvilket også
gjorde at han var en omgjen-
gelig og forståelsesfull sjef. Alle
kolleger og nære medarbeidere
savnet ham da han tok avskjed.

På grunn av sviktende hel-
bred, måtte Sundt fratre like et-
ter å ha fylt 67 år, og hans hel-
setilstand forverret seg dessver-
re de senere år. Han døde etter
et langt sykeleie.

Vi føler et tungt tap av en
god venn og kollega og deler
sorgen med hans kjære hustru
og familie. Vi lyser fred over
overingeniør Bjarne Sundts
minne.

Åge Hjelm-Hansen
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Problemer i forbindelse med store
reguleringer/vannoverføringer
Sovjetsamveldet
Av Marit Flood, VU

I forbindelse med diskusjonene i Norge omkring konsesjoner og
vannbruksplanlegging kan det være interessant å se litt på hvor-
dan andre land løser sine problemer. Det er kjent at i Sovjet har
en utført svært store overføringer av vann fra flere vassdrag, og en
har planer om enda større prosjekter. I Water Resources Research
Vol. 18 No. 1 1979 sto det en artikkel av Da. A. Autse, A.
Bostandzhhoglo, G. V. Voropayev og G. B. Gvin, som beskrev
forholdene i USSR. Jeg har her prøvd å trekke ut noe fra denne
artikkelen.

lagt. Som et resultat av omfattende re-
guleringr og overføringer ble disse el-
vene nesten en sammenhengende
kjede av store magasiner, og dette fikk
store konsekvenser for miljøet om-
kring.

I den første delen av denne perioden
ble det likevel lagt liten vekt på den
miljømessige påvirkning disse overfø-
ringene forårsaket. En forutsa vanntap
p.g.a. -sigevann og vurderte i noen til-
feller temperaturforandringer i kanale-

De første store kanaler som skulle
overføre vann fra vannrike til tørre de-
ler av Russland ble bygget i årene før
den andre verdenskrig, i Sovjetisk del
av Sentralasia. Den største av disse er
Store Fergana kanalen som sto ferdig i
1939, den er 350 km lang, og den
overfører årlig 6600 millioner m3 fra
Syr-Dar'ya-elva. Vannet brukes til
vannforsyning og irrigasjon i et om-
råde på 4000 m2 (litt mindre enn Øst-
fold fylke).

To år tidligere ble Moskva-kanalen
satt i drift. Den overfører årlig 2300
millioner m3 til Volga, noe som øker
rekreasjonsverdien langs elva og mu-
liggjør transport på den. Flere andre
kanaler ble også satt i drift i årene
1933 — 40. Kanalene fra denne perio-
den ble bygget for å overføre vann
som skulle dekke behovet til en bru-
kergruppe, f.eks. irrigasjon, men etter
hvert ble flere brukergrupper trukket
inn i hvert prosjekt. P.g.a. relativt små
omfang regner en ikke med at disse
overføringene har hatt noen betydelige
skadelige virkninger på natur og miljø.

Utover i femtiårene ble det åpnet
flere nye viktige kanaler. Unin Volga-
Don skipsfartskanal ved Volgagrad,
ble satt i drift i 1952, og Golodnaya
Steppe kanalen, som årlig overfører
4400 millioner m3 fra Syr-Dar'ya elva
til irrigasjon i Sovjetisk del av Sentrala-
sia, ble åpnet i 1951. Senere fulgte flere
og utover i sekstiårene ble store ka-
naler som Irtysh-Karaganda, Nord-
Krim kanalene fra Amu-darja satt i
drift. I samme periode ble også avløps-
forholdene for Volga og Dnieper om-
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Gangen i planleggingen av en storre vannoverføring i USSR. Vitenskapelige under-
søkelser settes i gang parallelt med selve planleggingen.
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nes nære omgivelser, men utover det
ble det ikke gjort noe.

I 1965 bestemte sentralkomiten for
kommunistpartiet at flere brukergrup-
per skulle trekkes inn ved bygging av
irrigasjonskanaler. Kanalene skulle gi
vann med tilfredsstillende 'kvalitet også
til vannforsyning i industrien og jord-
bruket.

Selv om det da ble utført lite forun-
dersøkelser før kanalene ble bygget,
fant en å måtte sette igang undersøkel-
ser allerede i løpet av de første drifts-
årene. Omfattende arbeider ble satt
igang for å løse tekniske og nasjonal-
økonomiske problemer som oppsto.
En måtte ta for seg miljømessige fo-
randringer i enorme tilliggende land-
områder. Resultatene fra disse pro-
sjektene ble grunnlaget for de forun-
dersøkelser en senere har begynt med.

I 70-årene ble det tatt et nytt skritt i
arbeidet med vannoverføringer. Da be-
gynte man også å pumpe vann ved
overføringer. Det er nå over 25 slike
kanaler med vannføring større enn
100 rn3/s. Nå ble vitenskapelige
undersøkelser trappet opp for alvor, og
det ble gitt anbefalinger om tiltak som
skulle redusere eller unngå ødeleggel-
ser av det økologiske system.

I dag er situasjonen at de sørlige
deler av Sovjet har underskudd på
vann, og for å kunne følge utviklingen
i landet for øvrig må disse områdene
tilføres vann utenfra. I overskuelig
framtid vil alle større vassdrag vest for
Jenisey bli utsatt for vesentlige regule-
ringer. Vannhusholdningen vil bli sett
på som en helhet for store områder.
Omfanget av de planlagte overføringe-
ne i Russland er helt enestående i
Verden, og tar sikte på å løse mange
komplekse problemer. Det er selvsagt
også snakk om enorme investeringer.

For å gi en liten ide om omfanget
kan en ta med følgende tall: Totalt
areal som er berørt av overføringene
er 12 millioner km2. Dette er mer enn
halve USSR's landareal. Avløp fra el-
ver i dette området er 2 200 000 milli-
oner m3/ år eller knapt 70 000 m3/s i
midlere vannføring.

Dette er en større vannføring enn
totalavløpet for hele USA (minus Ala-
ska) eller hele India. Gjennomføringen
av slike overføringer krever at en leg-
ger like stor vekt på kvalitative forhold
som på kvantitative. Det anses som
helt unyttig å overføre forurenset
vann.

Ut fra de erfaringer en har høstet fra
tidligere overføringer og reguleringer,
vil en nå ta hensyn til de store konse-
kvenser disse nye overføringene vil få.

USSR vitenskapelige akademi, Insti-
tutt for vannproblemer har gjort forbe-
redende studier på følgende to områ-
der:

Møte økende krav til planlegging
av driften av reguleringsmagasiner
Organisering og gjennomføring av
en koordinering av undersøkelser i
forbindelse med virkninger av en
vannregulering. Det tas sikte på å
utvikle metoder som hindrer eller
demper negative konsekvenser av
en regulering.

Det er gjennomgått mer enn 50 for-
slag om store vannoverføringer som
skal brukes som grunnlagsmateriale,
og det er satt i gang et langsiktig forsk-
ningsprogram som skal utføre forarbe-
idet for planer i forbindelse med større
vannoverføringer.

I den senere tid har forslag (søkna-
der) om overføringer av vann blitt
langt mer omfattende enn tidligere. De
behandler grundig de økonomiske,
økologiske og tekniske sidene av pro-
sjektene. Alle berørte interesser skal nå
gis lik behandling, slik at ikke lenger
planene i første rekke tar utgangs-
punkt i og hensyn til en brukergruppe,
f.eks. kraftproduksjon eller irrigasjon.
En del av de mest omfattende planene
en hadde er falt bort p.g.a. de miljø-
messige skadevirkninger disse vil
kunne gi.

Alle forslag til overføringer av vann
er imidlertid ennå ikke tilfredsstillende.
Det varierer hvor detaljerte planene er,
og konsekvensene er ofte for dårlig ut-
redet. Forskjellige planleggingsetater
bruker ofte forskjellige standarder, og
alt dette gjør det vanskelig å sammen-
likne forskjellige forslag. Det regnes
heller ikke som tilfredsstillende bare å 


ta hensyn til utviklingen fram til år
2000 ved slik planlegging. I dag ønsker
en en planlegging som ser fram mot
årene 2010 - 2030.

Det krever omfattende arbeid å ut-
rede tilstrekkelig for alle planlagte van-
noverføringer. På grunnlag av alle
undersøkelser skal fordeler og ulemper
veies mot hverandre. Alle økonomiske
målbare konsekvenser blir veid mot
hverandre, men en del konsekvenser
lar seg på ingen måte måle i penger og
også disse blir det tatt hensyn til. Flyts-
kjemaet viser gangen i planlegging av
en større vannoverføring i Sovjet. Det
blir lagt vekt på at vitenskapelige
undersøkelser blir satt igang samtidig
som planleggingen av selve overfø-
ringen.

De forundersøkelser en i dag regner
som nødvendig ved overføringssaker
er kort satt opp i 6 punkter. I tillegg til
disse kommer de rent ingeniørmessige
forundersøkelser som ikke er nevnt
her.

Planleggingen må integreres i en
generalplan for utnyttelse og beva-
ring av USSR's vannressurser. Den
må også integreres i foreliggende
lokale planer for elver som blir be-
rørt.
Det må gjøres rede for muligheten
til, og behov for, omfordeling av
vannføringer. Flere alternative løs-
ninger skal sammenliknes.
Modeller må utvikles for flere be-
rørte sider ved overføringen, he-
runder også vannføringsmodeller.
Forholdene i magasinet og i vass-
draget må beskrives ved tapping av
den planlagte vannmengden. Spesi-
ell interesse er det da for forholdene
i tørre år.
De miljømessige påvirkninger pro-
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Gammelt stål og rust
et negativt

parforhold
Stål har en levealder, som alt annet vi kjenner til. Vi har
vanligvis våre forholdsregler klare for de fleste alder-
domssvakheter, men det er et spørsmål om vi ikke bør
granske vårt forhold til våre høyst fortjenstefulle stål-
konstruksjoner som i et langt liv har arbeidet under høyt
press i bunnen av våre magasiner.

Norge er et gammelt vannkraftland.
Det eldste kraftverket i Oslo er Ham-



meren Kraftverk fra 1900. I dag kjen-

sjektet vil ha, må utredes. Dette
gjelder både under bygging og drift.

— Det må utarbeides fordelingsplan
for det overførte vannet.

Ved å systematisere erfaringer fra
mange større magasiner som er i drift,
kan en forutsi en del virkninger av nye
magasiner. Det gjelder bl.a. klimatiske
og hydrologiske forhold. For en del
andre forhold er grunnlaget imidlertid
ikke godt nok. Det drives derfor fort-
satt forskning på disse områdene. Ho-
vedretningslinjer for det videre forsk-
ningsprogram er satt opp i tre punkter:

Undersøkelser omkring den sosial-
økonomiske utvikling på lang og
kort sikt med overslag over vann-
forbruk til vannslukende industri-
tiltak. Analyser omkring nødven-
digheten og nytten av overføring av
vann sammenliknet med alterna-
tive løsninger.
Kompleks forskning på prognoser
for miljøkonsekvenser av omforde-
ling av vannmasser. Det innbefatter
nærmiljøet og globalmiljøet.
Teoretisk tilpasning og utvikling av
metoder for å bestemme utforming
og driftsform for hvert enkelt over-
føringsprosjekt i hele landet.

Når det gjelder det første punktet
konsentrerer en seg særlig om å plan-
legge langt nok frem i tide. Prognosene
bør dekke 30 — 50 år fremover og en
har i dag liten erfaring i så langsiktig
planlegging. 


ner ikke vitenskapen levetiden på
«normalstål», vår industrielle tidsalder
er for kort til det. Vi kjenner for lite til
stålets aldringsprosess. Men vi vet at
stål som ble fremstilt i begynnelsen av
vårt århundrede hadde en ganske an-
nen kvalitet enn de stål som blir frem-
stilt i dag. Det har blitt tatt prøver av
gammelt stål som har blitt nedkjølt til
vintertemperatur ( — 30 grader), stålet
som var en bit fra en opptrekkskjede
for en luke, hadde en meget lav slag-
seighet. (Se kom. fra avd.ing. Ihlen,
Kværner Brug.) Slike opplysninger er
selvfølgelig til å få gåsehud av.

I tillegg har vi stålets verste fiende;
rustangrepene. I vårt ferskvannsmiljø
er de riktignok ikke så ille som i
Nordsjøen, men til gjengjeld forventer
vi en adskillig høyere levealder. Og
når stålet arbeider under det samme
harde press som i sin pure ungdom må
selv milde rustangrep karakteriseres
som farlige.

Dette er gammelt nytt, og vi bør for-
vente skikkelige forholdsregler mot al-
derdomssvakhet og rustknoller.  I
«skikkelige forholdsregler» ligger en
kartlegging av utsatte konstruksjoner,
og en prøving av disse. Og her da t be-
timelig spørsmål til ansvarshavende
vannkraftbestyrere i vannkraft-Norge:
«Hvor er DINE utsatte konstruksjo-
ner? Og hvordan er situasjonen for
disse? Hva med bunntappeluken i NN-
dammen? Hva med tverrslagsporten
der og der?

En annen sak er de grunnleggende
prinsipper for konstruksjonsarbeid. Et
av disse er timepris i forhold til stål-
pris. I «gamle dager» var timeprisen
lav i forhold til stålpris. Resultatet var
tynnveggede konstruksjoner med
mange sammekoplede elementer.

Rust angrepene elsker slike godbiter!
I dag er situasjonen en annen. Ti-

meprisen for verkstedsarbeide er høy i
forhold til stålprisen. Vi sparer ikke på
stålvekten. Dessuten har vi et mer
grunndig kjennskap til rustens utspe-
kulerte angrepsstrategi. Et godt forsvar
er «tjukke» stålplater. Korrosjonsang-
repene bruker i gjennomsnitt 10 år på
å kjempe seg gjennom 1 mm stål.

Men alstå; de mange utsatte kon-
struksjoner, skal vi begynne å pleie
dem på en mer organisert måte? Skips-
industrien har organisert dette sikker-
hetsproblemet med å sertifisere skipe-
ne i klasser, og skipene klassifiseres til
klassene ved prøver som utføres ved
bestemte intervåller.

Det å organisere et slikt omfattende
arbeid bør pålegges noen. Hvem bør ta
seg sammen?

Reimer Berg

Kommentar fra avd.ing Ihlen
For en opptrekkskjede fra ca. 1920 ble
det tatt prøver av stålet og nedkjølt til
— 30° C. Skårslagseigheten viste un-

der disse forhold kun 3 — 4 Joule mens
denne skulle vært 27 Joule. Veritas
godkjenner min. 20 Joule. Ovennevn-
te stål i disse kjeder er m.a.o. meget
sprøtt. Et brudd i opptrekkskjede ville
resultert i at en stor flomluke falt ned
og forårsaket katastrofale tilstander.

Overing. Bjarne Nicolaisen fra Vass-
dragsdirektoratets Tilsynskontor vil
kommentere artikkelen i et senere
nummer.

Randi Pytte
Asvall
I Den Norske Turistforenings årbok
1982, Bre og fjell, leser vi at hun i 1961
ble godkjent som første kvinnelige bre-
fører i Jotunheimen.
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Hva er en INGENIØR?
Var Olav den hellige ingeniør?
av en amatørhistoriker

I leksikonet MEDIA står det: «tittel på person som planlegger, beregner
og leder arbeid av teknisk art. Ingeniørtittelen er ikke beskyttet og kan
benyttes uavhengig av formell utdannelse.»

For å bli en god ingeniør er man mer
avhengig av en mental holdning enn
av formelle kunnskaper.

Enda bedre liker jeg definisjonen i
«the Merriam-Webster Pocket Dictio-
nary»:  «engineering, scienceof develo-
ping natural resources in ways useful
to man,» eller fritt oversatt til En in-
genior utnytter naturen til menneske-
hetens beste.

Hvem var den første norske vass-
dragsingeniør?

Svaret finner man kanskje i Snorres
kongesagaer.

I 1026 var Olav den hellige og
svenskekongen Anund allierte i krig
mot Knut den mektige av Danmark og
England:

«Da styrte kongene østover langs
land og la til der det heter Helga å;
der lå de en stund. Nå fikk de høre
at kong Knut kom etter dem med
hæren sin. Da rådslo de med hver-
andre, og så fant de på den utveg at
kong Olav med noe av sin hær
skulle gå opp i landet og helt opp i
skogene til det vannet Helga å faller 


ut av. Der i elveoset laget de en
demning av tømmer og torv, og
demte opp vannet på den måten, så
grov de store grøfter og fikk flere
vann til å renne sammen, og det ble
store oversvømmelser; i elvefaret
hogg de store trær. De holdt på i
mange dager med dette arbeidet; og
det var kong Olav som hadde fun-
net på alt og fått i stand denne list;
kong Anund hadde styringen over
hæren på skipene.»

«Det var en dag mot kvelden, at
kong Anunds speidere så at kong
Knut kom seilende, og da hadde han
ikke langt igjen til dem. Da lot kong
Anund blåse hærblåst. Så reiv folk
ned teltene og væpnet seg; de rodde
ut av havna og østover langs land,
der la de skipene samlet og bandt
dem sammen og gjorde seg ferdig til
kamp. Kong Anund sendte spei-
derne på sprang opp i landet, de løp
til kong Olav og fortalte ham nyhe-
ten. Da lot kong Olav bryte dem-
ningene, så elva rant tilbake i det
gamle faret, og sjøl drog han ned til
skipene om natta.»

«Da kong Knut så at svear og
nordmenn hadde rømt havna, la
han inn i havna, og med ham alle de
skipene som fikk plass der; men ho-
vedmassen av flåten lå likevel ute på
havet. Om morgenen da det ble lyst,
var en stor del av folkene oppe på
land, noen talte sammen, andre
holdt moro. Da visste de ikke ord av
før det kom vann flommende over
dem som en foss; med flommen
fulgte store trær som dreiv mot ski-
pene deres, og skipene ble skadd av
dem, og vannet fløt utover hele vol-
len. De folkene som var oppe på
land, ble drept, og mange av dem
som var om bord også.»

Vel, det kan være delte meninger
om Olavs krigslist var «til menneske-
hetens beste». Men under krig er opp-
finnsomheten størst, og oppfinnelsene
kan senere bli brukt til fredelige for-
mål. Kanskje Olav var opphavsmann
til fløtningsdammene?

P.S. For ordens skyld gjøres oppmerksom
på at historikerne er skeptiske. I «Norges
historie» bind 2 skriver Erik Gunnes. «På
et strategisk punkt mellom Skåne og Ble-
kinge la de seg i bakhold. Snorre har en
fantasifull skildring av slaget, som ikke på
noen måte stemmer med de lokale forhold
og ikke kan være riktig.»

,

(

"

-

•

Vannet flommet som en foss imot kong Knuts skip og folk.

Rettelse
I I. M. Sæveraas artikkel i Fossekallen
nr. 9/ 82 «Skogreising og landskaps-
pleie i Danmark» har dessverre teksten
under to av de nederste bildene byttet
plass. De som da ikke har sett noen
tipp midt på bildet har sett helt riktig,
da motivet er Ole Rømers landobser-
vatorium i København skovdistrikt.
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Posten skal fram, sa Finn
Det var en gang tre fagsjefer

Her er huset hvor NVE bor. I NVE-
huset arbeider de med papirer, mye
papir. De skriver, leser og bærer
papir.

Det er mange rom i huset. Derfor
har rommene nummer, ikke navn.
Slik har det vært så langt tilbake
som Trygve og Knut Ove kan
huske.

Det er mange etasjer i huset.
dag skal vi fortelle om sjette og
tredje etasje.

Trygve bor på rom 603. Han er
glad i lovtavler. Trygve er flink og
snill og heter derfor fagsjef Han
skriver og leser.

Knut Ove er vennen til Trygve.
Han bor på rom 624 og er glad i
bier og blomster. Også Knut Ove er
snill og flink og er fagsjef Han le-
ser og skriver.

Trygve liker å lese om bier og
blomster. Knut Ove liker å lese om
lovtavler. Det de har skrevet, sen-
der de derfor til hverandre.

For lenge, lenge siden bar de pa-
pir til hverandre. Trygve gikk den
lange gangen bort til Knut Ove, og
Knut Ove gikk til Trygve.

Men så en dag flyttet Finn inn i
huset, inn på rom 671. Også han
var fagsjef fordi han var snill og
flink. Finn hadde lest mange bøker
og lært seg ordet «sysselsetting».
«Dere må slutte å gå,» sa Finn til
de nye vennene sine.

Finn ansatte noen til å bære pa-
pir. Bud kalte han dem.

Nå kunne Trygve og Knut Ove
bruke all sin tid til bare å lese og
skrive, skrive og lese. Men når de
fikk tid til å tenke, savnet de spa-
serturene fram og tilbake i gangen.

«To hoder tenker bedre enn ett,»
sa Finn til seg selv og sendte bud 


på Parkinson. Parkinson var beste-
vennen der han bodde før.

«Sysselsetting,» sa Finn. «Mo-
sjon,» sa Parkinson. «Hva er det?»,
spurte Finn. «Det er utenlandsk og
betyr bevegelse,» svarte Parkinson.

«Det er noe for oss i NVE,» sa
Finn. Parkinson reiste hjem igjen,
glad og fornøyd over å ha hjulpet
den gamle vennen sin.

Finn sagde hull i gulvet i 6. eta-
sje. Han sagde hull i gulvene i 5. og
4. etasje også. Dermed kunne han
titte helt ned i 3. etasje.

Finn ble ivrigere og ivrigere. Det
var morsomt å sage. Han begynte
på gulvet i 3 . etasje. «Knakk,» sa
sagen. «Tre etasjer er nok mosjon,»
sa Finn, som bare hadde den ene
sagen. Han sto foran speilet og
roste seg selv.

Finn spikret en kasse og bandt
den til et langt tau. Så sa han til det
ene budet: «Heretter skal du heise
papir opp og ned, ikke gå den lange
gangen.»

Det andre budet sendte han ned i
3. etasje.

Budet tok papiret ut av kassen,
gikk den lange gangen i 3. etasje og
opp tre trapper til Knut Ove. Papi-
ret som skulle til Trygve ble båret
samme veien tilbake og heist opp i
kassen.

Slik gikk det år etter år uten at
Trygve og Knut Ove visste om det.

Så en dag møttes de. «Har du
lest det jeg sendte deg?», sa de i
munnen på hverandre. «Nei!», og
dermed oppdaget de hva Finn
hadde gjort.

Hånd i hånd gikk Trygve og
Knut Ove til rom 671. «Det du ikke
får lest i dag, kan du lese i mor-
gen,» sa Finn.

«Men kan vi ikke skaffe enda
mer sysselsetting og mosjon?» sa
Trygve. «Hvorfor ikke åpne vinduet
og kaste papiret seks etasjer ned?»
sa Knut Ove. «Og så kan budet løpe
en gang rundt huset og opp seks
trapper,» sa Trygve, han ble så
oppglødd at han nesten stammet.
«Det du ikke får lest i morgen, kan
du lese i overmorgen,» sa Finn.

De to vennene gikk glade og for-
nøyde tilbake til rommene sine. Når
jeg bare er ferdig med produktivi-
tetskampanjen, skal jeg gjøre som
Knut Ove og Trygve foreslo, tenkte
Finn.

fra «Mitt liv som flue på veggen»

Jo — det er tydeligvis ikke særlige sys-
selsettingsproblemer for fluene på veg-
gen. De har det nok meget morsomt.
Men fra alvor til spøk. Lenge før Finn
kom til huset har Trygve og Knut Ove
fått sin post fra det bud som løper om-
kring i deres eget direktorat. Budet i 3.
etasje synes det er så hyggelig å hilse
på Knut Ove — så han/hun går opp til
ham 3 4 ganger hver dag. Noen
ganger tar han/hun taubanen opp —
og går ned igjen.

«Fluen på veggen» har vært opptatt
av dette «meget store problemet» i
mange år nå. Om noen år — når Stor-
tinget har bestemt hvor skilleveggene
skal stå — da vil nok Knut Ove,
Trygve og Finn finne fram til en enda
rarere måte å bære papiret på — kan-
skje «rør-post»?

Hilsen
fungerende overpostbudsmester

i 6. etg.
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Langs straumen
ved Per Håland

Om liljene på marka
og steinen langs elva
I barnelærdomen har me høyrt at me i
staden for å vere føre var, fordi det er
betre enn sidan å bli far, skal stelle oss
som liljene på marka — la skjegget
gro og demonstrere mot dei som vil
skaffe kraft til barbermaskina. Dette
minner litt om bykjerringane på ein
støl mellom Valdres og Gudbrandsda-
len her for eit par år sidan. Dei kunne
ikkje skjøne kvifor bøndene var so
dumme at dei sleit med høyet og kava
med kyrne — når dei kunne få all den
mjølka dei trong med mjølkebilen frå
meieriet mest kvar einaste dag!

Ja, kvifor skal me mase med alle
desse kraftverka, for ikkje å seie dei
skjemmande kraftlinene, når me kan
få all den straumen me treng berre
med å skru på brytaren eller setje inn
stikkontakten? — Her er sommarsol
nok, syng 150-årsjubilanten framleis
på songarstemnene. Og når me kan
legge solpanel på taket og nytte denne
sommarsola, treng me då dyr og
skjemmande kraftutbygging?

Rett nok plar her vere kaldt om
vinteren. Og då er sola heller veik, når
ho i det heile syner seg. Men der går
då fly til varmare land, der sola skin
om dagen — når kolrøyken frå kraft-
verka ikkje skyggjer alt for mykje —
og Ijosa skin bjart heile natta frå alle
barar og hyggjestader.

Her er kraft nok, får me vite. Me
eksporterar like mykje som mange Al-
taverk skal gje. Og kva gjer det då om
vinteren er kald og olja dyr, so me
brukar 4 milliardar kWh meir til Ijos
og varme, fiernsyn og vaskemaskin,
krøll og barbering, fortogsavising og
varmekablar i trapper og garasjegolv?
Industrien vår sparer kraft. Og Vår-
herre let det regne både på rettferdige
demonstrantar og kraftverksdammar.
Hus i kvar busk, kvitra haren . .

Det er ikkje mange åra sidan elve-
vernarane ville nytte atomkraft, for å
spare det stakkars vatnet for slitet med
å drive turbinar og generatorar. Sidan
fekk dei augo opp for at atomet var 


fårleg — det kunne m.a. varme opp
vatnet i fjordane våre, slik Golfstrau-
men har gjort i uminnelege tider, dri-
ven av mange andre atom. Men olje
og gass kunne skaffe kraft nok!

Svenskane ville byggje oljekraftverk
nede ved den i pol-fararkrinsar kjende
varmekjelda Strømstad. Då vakna me.
Ikkje svensk svovel i norsk luft, takk!
Me har meir enn nok med den aust-
tyske, vesttyske, belgiske og britiske
svovelen som drep fisken i elvane våre
og gjer regnet surt.

So får me heller kjøpe litt sverisk
varmekraft og noko meir svensk
atomkraft til å spe på vår eiga vass-
kraft, om det skulle bli for turt — eller
om elvane får leve litt for lenge til å
gjere nytte for seg når det er for kaldt.

Men eg trur ikkje demonstrantane
er heilt vakne alltid. Ja, for det hender
at vassdragsfolka herjar med elvane
våre utan tanke på kraftverk. Elvestyr-
ken er stor når elva får leve fritt —
stundom stor nok til å flytte både stein
og bruer, øydelegge dyrka jord og
rugeplassar for fugl og mygg.

I staden for å la elva leve sitt frie liv,
slik Vårherre og naturvernarane har
planlagt det, kjem der folk frå NVE og
byggjer demmingar og bægje, so elva
ikkje lenger får herje fritt. Eg skjønar
ikkje at Miljøverndepartementet let dei
få lov til slik å gripe inn mot naturfri-
domen. Ja, for ute i natura må då
kreftene fritt få spele seg! Det er berre
menneske i mellom at desse kreftene
må tøymast — helst når andre er
sterkare enn eg, sjølvsagt.

Nei, no, kamaratar, må de gripe
inn! Både i Karasjok og i Porsanger
har NVE skumle planar med det fyrs-
te. Der skal sprengjast stein! Eit flaum-
laup skal stengjast med steinklædd fyl-
ling, so Lakselv ikkje får lov til å bryte
gjennom. Og elvekanten langs Anar-
jokka skal styrkjast. Langs Tanaelv
skal der dg tippast stein, so ikkje elva
får øydelegge dyrka jord.

Her må demonstrerast! Ja, for skal

ikkje elva leve? Hent studielånet, sove-
pose og ølkasse og dra nordetter! No
må det sanneleg bli slutt på stygge
naturinngrep i landet til urfolket utan
klokke — dette urfolket som herjar og
dyrkar jorda si utan tanke på at dei
øydelegg yngleplassar både for røys-
katt og mygg. Skal me verkeleg finne
oss i at staten hjelper dei med å berge
jorda si?

I haust fekk eg frå lufta sjå sjølve
Ur-Noreg — eit dalsøkk inne i Svarti-
sen der det til nyleg hadde vore eit lite
vatn. Dette måtte då naturvernast, for
slik såg det ut i landet vårt då istida
gav opp freistnaden på å temje oss.
Men borte under eine bergveggen var
det to små hol — innlaupet til tappe-
tunnelen som hadde tømt vatnet.

Før laga dette vatnet skadeflaum
når isdammen ved osen brast i varme
somrar. NVE hadde gjort slutt på
dette trugsmålet mot eit triveleg byg-
desamfunn — og samstundes berrlagt
eineståande naturformasjonar. Men å
temje desse mektige kreftene og nytte
krafta til gagn for ein landsdel der folk
ropar på arbeidsplassar, so dei slepp
reise søretter — nei, det må me helst
ikkje tenkje på, dersom me vil ha fred.

Eg seier no med 150-årsjubilanten:
«Fred er ei det beste, men at man
noget vil!» Og det kan vel ikkje vere so
gale å halde fram med å byggje og
dyrke dette tungdrivne landet vårt.
Trass alt har me då framleis fridom til
å dyrke både jord og skjegg — innan
visse grenser, sjølvsagt.

Men eg kan skjøne somme av dei
som vil verne elvane våre. Dei treng
sanneleg vatn til anna enn kraft. Og so
pass vatn er her då framleis i landet at
me alle kan vaske oss når det trengst
— om me vil.
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NVE's
kunstlotteri
1982.
Trekningen like før jul fikk dette resul-
tatet:

Svein Walbø
Thore Jarlset
Martha Nergaard
Aksel Wennberg
Elisabeth Wathne
Ragnar Gørven
Yngvar Mæhlum

Overingeniør
Ivar Hagen

Overingeniør Ivar Hagen døde
fredag den 7. februar i sitt hjem
på Valler i Bærum. Han sovnet
stille inn mens han så på et
program i fjernsynet. Så fort
kan det gå. .

Ivar Hagen ble ansatt i NVE
som statshydrolog den 1. januar
1956. Han ble leder for Konto-
ret for overflatehydrologi
(VHO) i juni 1962, og feiret
således sitt 20-års jubileum som
kontorleder siste sommer. Dette
er det største kontoret ved Hy-
drologisk avdeling med 21 an-
satte. Det er delt i 5 distriktskon-
torer og en seksjon for urban
hydrologi.

På sin rolige, men samtidig
myndige måte ledet Hagen sitt
kontor i alle disse årene. Kolle-
ger har gått gjennom hans dør
for faglige diskusjoner både titt
og ofte, og Hagen vek heller
ikke tilbake for selv å oppsøke
sine medarbeider ved deres ar-
beidsbord. Det var opparbeidet
et gjensidig godt tillitsforhold
mellom kontorets folk og lede-
ren. Han talte alltid godt og
intenst for sitt kontors interesser
under bevilgnings- og beman-
ningsdiskusjoner. Men han var
samtidig klar over at det fantes
andre kontorer ved avdelingen,
og han forsøkte alltid å finne
fram til fornuftige kompromis-
ser.

I en periode virket også Ha-
gen i internasjonal tjeneste. I
tiden 1/11-1968 til 1/11-1971
var han gjennom NORAD an-
satt som sjefshydrolog (Senior
Hydrologist) i Tanzania og bod-
de i Dar es Salaam. Mot slutten
av Tanzania-oppholdet utarbei-
det han planer til et utstrakt
hydrologisk undersøkelsespro-




gram for «Western Tanzania»,
og dette ble senere virkeliggjort
gjennom et flerårlig NORAD-
prosjekt hvor mange nordmenn
deltok. Også folk fra NVE til-
brakte år i Tanzania som pro-
sjektledere og ellers som medar-
beidere. I 1977 ble Hagen an-
modet av NORAD om å delta i
en evalueringsgruppe da pro-
sjektet var halvveis gjennom-
ført.

Hagen var i alle år fagsjefens
faste stedfortreder ved Hydrolo-
gisk avdeling.

Dagen før sin død var han i
aktivitet på kontoret. Han var
tilsynelatende i godt humør og
avleverte blant annet en lang
rapport om et avsluttet hydro-
logisk oppdrag på Færøyene.

Hagen var en lojal og behage-
lig medarbeider. Selv om ar-
beidsoppgavene ofte kunne
være store, hadde han alltid tid
til å lytte til sine medarbeideres
små og store problemer. Han
ville så gjerne hjelpe og tok i det
lengste sine kolleger i forsvar.
Vi som besøkte ham på hans
kontor kunne ikke unnlate å
legge merke til hvor travelt opp-
tatt han alltid var med stadig be-
søk og telefonforespørsler. Vi la
også merke til hvordan hans an-
sikt lyste opp når noen av barna
ringte for å få en liten prat.

Det var ikke vanskelig å forstå
at barna hadde en meget stor
plass i hans hjerte, og han snak-
ket alltid rørende om dem. Sav-
net vil bli stort etter en slik
mann, særlig for hans nærme-
ste, men også blant hans kolle-
ger ved Hydrologisk avdeling.
Vi lyser fred over hans minne.

J. Otnes

Idet bladet går i trykken har vi
fått den triste beskjed at fagsjef
Jakob Otnes døde da han kom
på kontoret 17. januar.

Solveig Føyn Jakob Otnes

Rett trekning bevitnes:

Jorunn Tande Jens Sevik

Kunstklubben har nå 264 medlem-
mer som automatisk blir trukket kr.
25, — i lønnsutbetalingen for novem-
ber. Ved at flere melder seg som med-
lem, vil beløpet bli større og kunstut-
valget rikere. Klubben er åpen for alle
NVE-ansatte og deres familiemedlem-
mer.

På grunn av
nedkorting
oppsto en misforståelse i Liss Lille-
lands artikkel, Solskinnsdag på Ulla-
Førre, i forrige nummer: Ekskursjons-
turen gikk ikke innom Røldal-Suldal
Kraft på hjemturen, slik nedkortingen
får det til å se ut. Røldal-Suldal Kraft
A/S var første post på programmet og
stilte velvillig sin messe til disposisjon
under hele oppholdet på Ulla-Førre.
Noe av hensikten med artikkelen var
dessuten å rette en spesiell takk til Røl-
dal-Suldal Kraft A/S og kraftverkssjef
Syvertsen for den gjestfrihet som ble
vist gjestene fra NVE. Dette falt også
ut.

Artikkelen var også ellers noe for-
kortet.
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Minstevassføring i Suldalslågen
Manøvreringsreglementet motiverer til bruk av ny
regulatorteknikk
Av Jan Alne, Vestlandsverkene

I eit forsøk på å konkretisere E. Tøndevold sin artikkel «Bedre
bruk av minstevassføring» i Fossekallen nr. 9 for 1982, vil vi
nedanfor gjerne greie for manøvreringsreglementet til Suldalslå-
gen og regulering av minstevassføringa her. Saudg

Nesflat. o

Suldalslågen i Ryfylke er omlag 22 km
lang og strekkjer seg frå Suldalsvatnet
nedover til Sand med eit fall på 67 m
(sjå fig. 1). Reguleringa av denne høy-
rer inn under manøvreringsreglemen-
tet for Ulla-Førre. Kravet til minste-
vassføring ved Larvika i tida 1. august
til 30. april er vist i fig. 2.

Frå 1. mai til 31. juli er konse-
sjonskravet knyta til lukene ved Sul-
dalsosen. Då skal minsteutsleppet vera
lik alt uregulert tilsig til Suldalsvatnet
pluss Røldal-Suldal Kraft A / S (Nesfla-
ten) sitt pålegg og 9 m3/s frå Kvilldal
kraftverk sine nedbørfelt. Minimum
tapping over lukene skal aldri vera
under 10 m3/s.

Dynamikken i lokaltilsiget
Kravet til minstevassføring nede ved
Larvika er å sjå på som eit absolutt
krav som vi ikkje skal underskride.
Dersom ein heile tida slepp ei vass-
mengd oppe ved lukene som svarer til
minstevassføringskravet, er ein på den
sikre sida.

Men dette er dårleg energidispone-
ring. Når det er lokaltilsig til elva
(nedbørsfeltet er 136 km2), bør ein re-
dusere tappinga tilsvarande. Dette vil
då medføre auka kraftproduksjon i
Hylen.

Kor mykje ein kan «våge» å reduse-
re tappinga er avhengig av kor nøye
ein kan stipulere endringar i lokaltilsi-
get. For å gi ein peikepinn på pro-
blemkomplekset kan vi nemne at
transportforseinkinga frå lukene og
ned til Larvika er 4 — 6 timar, og vi
har opplevd endringar i lokaltilsiget på
50 m3/ s i løpet av 3 timar.

Energi og økonomi
For kvar m3 vatn som vi slepp for
mykje i Lågen, kunne vi produsert
0.165 kWh i Hylen kraftstasjon. 1
m3/ s utgjer i løpet av eit år 5,2 GWh.
Med nåverande reglement vil vi perio-
devis måtte sleppa ein god del m3

ekstra, for å vera på den sikre sida. På
dei fire haustmånadane i f:jor utgjorde
meirutsleppet 9 GWh, og det blir eit
naturleg mål for oss å minimalisere
dette meirutsleppet.

På denne bakgrunn fekk vi Elektri-
sitetsforsyningens forskningsinstitutt
(EFI) til å gjera ein forstudie som
gjekk ut på å teste 6genskapane til
ein adaptiv regulator for styring av
lukene på Suldalsosen.

Kva er adaptiv regulering?
Dette er ein ny type regulator og er
førebels ikkje nytta i Norge. Den
adaptive (sjølvjusterande) regulatoren
er karakterisert ved at:

han kan verke på prosessar som er
utsett for tilfeldige forstyrringar.
han er i stand til å lære om den
prosessen han skal regulere.
han er i stand til å oppdatere denne
lærdomen dersom forutsetningane
på ein eller annan måte endrar seg.

Vi vil ikkje gå nærare i detaljer her,
men for spesielt interesserte viser vi til
EFI-TR nr. 2814: Regulering av min-
stevannføring.
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Fig.1 Nedre del av Ulla - Førre.

Sim uleringsresultat
For å prøve ut regulatoren, vart det
utvikla ein simuleringsmodell for Sul-
dalslågen som gir ei realistisk etterlik-
ning av elva si transportforseinking og
dynamiske eigenskapar. Ein dynamisk
modell for elva sitt lokalfelt vart og
laga. Begge modellane er tilpassa på
bakgrunn av reelle målingar i elva.

Målet med reguleringa er å halde
konstant vassføring nede ved Larvika
når lokaltilsiget endrar seg. Resultatet
viser ei klar forbetring i høve til den
regulatoren som er installert idag. Der-
som ein brukar aktuell nedbør og /el-
ler tilsig som inngangsvariabel til re-
gulatoren, blir denne endå eit hakk
betre.

Forts. side 22

Ref Lorv  ko

Ret Suldolsose r,

Aprd

IrPts1

August Septembx Oktober November Desember Jahuor Februor Nors

Fig 2 Krov til minslevassfdring i lida august - opril.
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— Vi må møte offentligheten mer åpent. Tillit er et stikkord, sier Ola Gunnes — fagsjef
for Statskraftverkenes Produksjonsavdeling. Den evigsinte Sinnataggen hjelper det
kanskje ikke på, men. . .

(foto: storch)

Et forsinket
intervju — om
framtida
— Dette blir et intervju litt i wneste
taget, Ola Gunnes, ettersom det skal
være et «velkommen tilbake»-intervju
og du har vært her i snart ett år
allerede! Men la gå:

Ola Gunnes, 44, er forhåpentlig av
de .fleste observert tilbake i en av
NVE's 17 fagsjef-stoler; ikke i den
fagsjefstolen han forlot i VU (Vass-
dragsdirektoratet, avd. for vasskraft-
undersøkelser) i 1981, men i Stats-
kraftverkenes produksjonsavdeling —
SP som det heter på forkortelses-språ-
ket. Like før jul var det for øvrig 20 år
siden han først kom til NVE, til byg-
ningsavdelingen i Statskraftverkene.
Der ble han i 14 år, de to siste som
NORAD-utsending i Tanzania. Deret-
ter fulgte to år, 77 — 78, på salgskonto-
ret i SP, to år som fagsjef i VU — og
ett år i Norconsult.

Nå er du fagsjef for en avdeling
som blant annet håndterer salg av
statlig elektrisk kraft tilsvarende en
verdi av 2,5 milliarder kroner pr. år.
En viktig stilling?

Uten å skulle framheve oss som
viktigere enn andre deler av NVE, så
kan vi vel si det. En omsetning på 2,5
milliarder i året eller 10 millioner kro-
ner pr. arbeidsdag, tilsvarer en daglig
omsetning på ca. 400 000 kroner pr.
dag pr. SP-ansatt. Det gir kanskje et
like godt inntrykk av tallstørrelsene.

Og mange er det selvfølgelig som er
avhengig av vår kraftomsetting; all
norsk kraftforsyning av noen størrel-
se, de fieste større engrosverk. Vi be-
finner oss også på mange måter midt
oppi industripolitiske spørsmål, halv-
parten av vår kraftproduksjon går til 


kraftintensive industri — og kraftpri-
sen er stadig et vesentlig ledd i norsk
industripolitikk.

Det ryktes at du vil være aktuell
som ny framtidig direktør for Stats-
kraftverkene når det spørsmålet mel-
der seg? (Dette spørsmålet vil Ola
Gunnes først helst få «stå over», men
med litt overtalelse. .):

Jeg har vært bare vel et halvt år i
denne jobben, og har foreløpig mer
enn nok med de utfordringer jeg har
fått her. Om jeg — når den tid kom-
mer — kan finne på å søke, vet jeg
ikke nå. Det vil jeg få vurdere på helt
fritt grunnlag. Og jeg kan med en gang
avkrefte at dette har vært noe samta-
leemne mellom meg og direktør Aale-
fjær eller noen annen i NVE's ledelse.

Jeg tror nok også stillingen som
kraftverksdirektør vil stille så store 


krav at en bør tenke seg godt om før
man søker den. Hvis Statskraftverkene
omorganiseres, vil vel spørsmålet også
kunne få helt andre perspektiver enn
det har i dag.

Hele NVE, men kanskje særlig
Statskraftverkene, er stadig utsatt for
hogg. Tar det på, også personlig?

Jeg vet det gjør det for mange,
kanskje mest for den som er ny og
ung i etaten. Etterhvert blir en vel mer
vant til at det skal være slik.

Jeg ser det som helt sentralt i en slik
situasjon å kunne skille mellom sak og
person, og mener selv å ha det aller
beste personlige forhold også til yrkes-
kontakter som jeg kan ha sterkt sakli-
ge uenigheter med.

«De dårligste fagfolkene er
igjen i NVE», sa du til pressefolk i
Mo i Rana for en stund siden. Og de
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beste har forlatt NVE, blant annet på
grunn av årelang pressehets?

Jeg sa det ikke slik, selv om det
har blitt stående igjen.

NVE har fremdeles en meget dyktig
stab. Usaklig kritikk og mistenkelig-
gjøring av NVE, ikke minst fra pres-
sen, har imidlertid gjort — og gjør —
et sterkt inntrykk på mange. Mange
verdifulle medarbeidere har sluttet i
etaten blant annet på grunn av denne
hetsen, og jeg kjenner fiere som har
kviet seg for å gi til kjenne i andre
miljøer at de representerer NVE. Det
er heller ikke til å komme forbi at
etaten har rekrutteringsproblemer.
Pressen burde tenke over om den ikke
her har gjort samfunnet en bjørnetje-
neste.

Dette var hovedbudskapet i det jeg
sa i Mo. Det var ment som et positivt
forsvar for NVE, men bare det negati-
ve ble stående igjen i avisreferatene,
særlig i ett.

For at en arbeidsplass skal være
attraktiv må en, foruten et akseptabelt
lønnsnivå og et godt arbeidsmiljø, ha
en viss følelse av å være anerkjent
utad — det betyr mye for ens identifi-
kasjon og selvfølelse, og en må kunne
føle seg samfunnsnyttig.

Yngre i etaten nevner gjerne
begrep som «forgubbing» og «over-
verdighet»?

Ledelsen i NVE er etter hvert
blitt noe opp i årene, og poenget er da
ikke at det er en og annen som har
nådd høy alder, men at mange i kon-
torleder, fagsjef og direktør-sjiktet er
jevngamle. Jeg mener det er uheldig at
man nå, de nærmeste årene, får en
masse-utskiffirig — det burde ha
skjedd mer gradvis.

La oss slå fast at de som etter krigen
var med på å bygge opp NVE til det
det nå er, har gjort en fantastisk inn-
sats. At man også skulle greie å for-
andre stil i en samtid som etterhvert
har kastet nokså mye omkull, er mye
forlangt — det er ikke mer enn 20 år
siden nyutdannete ingeniører gikk i
hvit skjorte og slips på kontoret. Noe
av stilen fra de tider kan nok framstå
som over-verdighet for mange i dag.
Jeg også er vel i de yngstes øyne snart
forgubbet.

Jeg er også selv uenig i noe av den
holdning en har beholdt. Særlig over-
for massemedia og offentlighet. Jeg er
av den mening at en skal møte offent-




ligheten langt mer åpent, ikke være
redd for å stå fram med det NVE er
satt til å gjøre, også de feil som begås.
Det meste kan forklares enkelt og for-
ståelig, tillit er et stikkord.

«Framtidas ledere må krype opp
av skyttergravene og bli kjent med
hverandre, få bort mistenkeliggjøring
og skittkasting», sa du til pressen i
Mo.

Ja, det må være et mål å få til en
positiv dialog også med naturvernsi-
dens ledere, og i den prosessen tror jeg
hovedpoenget er at begge parter er-
kjenner og respekterer hverandres
nødvendige samfunnsoppgaver. Å
skulle overbevise den annen part om
at en selv har rett — gjerne med hardt
skyts — er nødvendigvis spilte krefter.
Jeg tror på å kunne komme sammen,
bli mer personlig kjent og få en åpen
utveksling om hverandres problemer
og utgangspunkt.

Noen har nok prøvd dette, og
kanskje gitt opp. Jeg vet også med
meg selv at det kan være en vanskelig
filosofi å leve etter; når man får per-
sonlige angrep kommer piggene lett
ut.

Og det er selvfølgelig heller ikke så
enkelt når andre kan ha råd til idealis-
tiske holdninger, mens det er vi som
sitter med ansvaret for kraftforsy-
ningen. Men dette må også forklares,
og et NVE uten en mer åpen profil
utad — blant annet med en mer opp-
prioritert informasjonstjeneste — tror
jeg ikke vil passe inn i framtidsmøn-
steret.

Dine største bekymringer, rent
personlig — hvis du har noen?

Min egen arbeidskapasitet, mine
egne evner til å utføre den jobben jeg
har.

Ellers — rent konkret for oss i
Statskraftverkene, at arbeidsforhold,
lønns- og arbeidsbetingelser ikke må
bli slik at vi ikke vil klare å rekruttere
tilstrekkelig faglig kvalifisert arbeids-
kraft i framtida.

Et tankekors for oss som står så
nært norsk industri er det også at de
vansker og innskrenkinger den nå
gjennomgår ser ut til å kunne være en
slags redning for vår framtidige fast-
kraftoppdekning, at industriens ned-
gang redder oss. Jeg håper inderlig at
dette ikke skal bli en sovepute for
norsk energipolitikk.

storch

heter Statskraftverkenes avde-
ling som Ola Gunnes er fagsjef
for.

Avdelingens ca. 30 ansatte
har ansvaret for utarbeidelse av
kjøreplaner for våre 35 statlige
kraftverk, samt for 25 kraft-
verk i samele med andre. Kraf-
ten fra disse tilsvarer samlet ca.
30 prosent av all norsk kraft-
produksjon.

Avdelingen forestår alt stat-
lig kjøp og salg av kraft; har
ansvaret for utarbeidelse av
kontrakter med fastkraftavta-
kere (pr. i dag ca. 50), selger og
kjøper tilfeldig kraft over
Samkjøringens «kraft-børs» —
og har innflytelse på det meste
av norsk kraftutveksling over
det sentrale kraftlinjenettet som
er 80 prosent statlig. Kraft-
utveksling med utlandet, som er
underlagt statlig monopol, fore-
går også via denne avdelingen.

Produksjonsavdelingen fore-
tar ellers den økonomiske av-
regning av statens kraftomset-
ning, og tilrettelegger grunn-
lagsmateriale når det gjelder
statskraftprisen, samt for over-
føringsavgiftene.

SP — som avdelingen gjerne
kalles internt, har oppfølgingen
av statens fastkraftbalanse.

Også oversikt over hydrologi,
magasinbeholdninger, regule-
ringsreglementer og fiskestell
— blant annet klekking og ut-
setting av fisk — administreres
herfra.

Avdelingen er delt i flre kon-
torer: Kraftkontoret, Salgskon-
toret, Utredningskontoret og
Vannhusholdningskontoret.

Produksjons-
avdelingen
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Møte med NVE's generaldirektør:

Har du dårlig samvittighet son
«fossedreper» Sigmund Larsen?
— Nei. Vi bygger ikke ut av glede over å drepe fosser, men fordi vi trenger kraften.

So• — Kraftutbyggingen hadde sin beste periode de par første tiårene et-
ter 1945. Fra midten av 60 -årene, med høyere levestandard og mer aktive
naturverninteresser, har motstanden mot utbygginger vært voksende. Kraft-
utbygging foregår i dag langt mer varsomt enn tidligere.
1••• — Bekymringer over vår framtidige kraftbalanse dreier seg alltid om
«fastkraften», kraftmengder som er beregnet slik at vi er sikre på å få dem
hvert år. I tillegg kommer «tilfeldig kraft». En kraftkrise forutsetter at vi får
et år med en god del mindre nedbør enn i et normalår.
••• — Energiøkonomisering?: Her er trolig mye å oppnå for å få dempet
forbruksveksten framover. Jeg håper våre elverker vil spille en aktiv rolle
med dette.

Av Stein Morch-Hansen

Det framholder generaldirektør Sig-
mund Larsen i Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen (NVE) blant annet i
dette intervjuet. Larsen har nå vært
NVE's øverste leder i nærmere åtte år,
etter at han i 1975 kom fra stillingen
som statssekretær i Samferdsselsdepar-
tementet under regjeringen Bratteli.

Hans bakgrunn fra yrkesaktiv virk-
somhet nærmer seg nå snart 40 år —
derav fem år i vegvesen, og tre tiår fra
henholdsvis kommunal, fylkeskom-
munal og statlig administrasjon.

Sigmund Larsen er født i Hauge-
sund i 1921, og er sønn av en steinar-
beider.  I  en alder av 21 år var han an-
leggsleder for 250 mann i Vegvesenet
— før gymnaset ble fullført som priva-

tist og preseterist i 1946. Deretter tok
det tre år av normalt fire å fullføre  sivi-
lingeniør-utdanning ved NTH.

—  Vi får nok stadig debatt om aktuelle kraftutbygginger, men jeg frykter ikke  El-forsyningens begrepsverden
noen særlig tilspissing, sier NVE-sjefen — Sigmund Larsen. — Kraftutbygging  («fastkraft/tilfeldig kraft», «TWh /-
foregår  i dag også langt mer varsomt enn tidligere. (Foto: Storch)  kWh», «H 3- og H 4-tariffer» . . .) er
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ofte vanskelig å forstå, noe også Sig-
mund Larsen kan bekrefte: — Joda,
jeg husker da jeg kom til NVE's ho-
vedstyre i 1971 at det tok nærmere ett
år før jeg syntes jeg hadde skikkelig
tak på elforsyningens «gresk».

— Og særlig vanskelig er det å forstå
at noen snakker om kraftkrise eller
kraftunderskudd samtidig som vi årlig
eksporterer flere milliarder kilowatti-
mer kraft. Henger det sammen?

— Ja, det gjør det, og det er et sær-
norsk fenomen som skyldes at vi har
så å si bare elektrisitet fra vannkraft.
Samlet produksjon i landets cirka 600
kraftstasjoner kan variere mye fra år
til år fordi den avhenger av nedbøren.
Vi kan aldri på forhånd si hvor mange
kilowattimer vi kan produsere neste
år, fordi vi ikke kjenner det tilsiget vi
vil få fra regn og smeltet snø.

I vårt kraftsalg må vi derfor skille
mellom det vi kaller «fastkraft» — og
«tilfeldig kraft». Fastkraft er kraft som
selges på langsiktige avtaler, og som
kunden kan være sikker på å få hvert
år. Vi kunne derfor like gjerne kalle
den for sikker kraft. Hvor mye vi kan
selge som slik sikker kraft er beregnet
ut fra erfaring og økonomiske bereg-
ner. Fastkraftmengden fra den enkelte
stasjon er altså den samme hvert år.

Når vi snakker om landets framti-
dige kraftbalanse, eller om kraftprog-
noser og kraftunderskudd, er det alltid
bare fastkraften vi regner med. I et år
med normal eller gjennomsnittlig ned-
bør vil vi få noe mer kraft enn dette.

• ,

— All kraft som blir produsert i tillegg
til fastkraften blir kalt tilfeldig kraft.
Den kan variere svært mye fra år til år,
avhengig av nedbøren. Det er altså en
mer usikker kraft. Noen år har vi
ingen ting — i år med den aller største
nedbøren kan vi ha opptil 10 — 15

kilowattimer.
Det er bare slik tilfeldig eller usikker

kraft som eksporteres, og det skjer
alltid ved kortsiktige avtaler, under-
streker Larsen.

— Når vi hevder at det er fare for
kraftunderskudd i slutten av 80-årene,
så betyr det at vi frykter underskudd 


på fastkraft om 6 — 8 år. Vi bygger ut
for lite ny, sikker kraft i forhold til
antatt vekst i forbruk. Det er ikke det
m inste inkonsekvent at vi det samme
året som vi sier dette kan ha en stor
eksport av tilfeldig kraft. Strengt tatt
har disse to forholdene ingen ting med
hverandre å gjøre. De årene vi ikke
kan nytte all usikker kraft innenlands,
må vi eksportere, alternativet ville væ-
re å la vannet renne forbi kraftstasjo-
nene og ut i havet.

Er det i nærmeste framtid fare
for noen kraftkrise . . .?

Jeg liker ikke begrepet kraftkrise,
det er altfor sterkt. Det vi kan få er
underskudd på fastkraft i slutten av
80-årene. Men ingen kan med full sik-
kerhet fastslå dette heller, det er anta-
gelser ut fra det vi vet i dag. Det kan
oppstå forhold som gjør at vi må endre
oppfatning.

— Å være øverste ansvarlige for en
etat som er så utskjelt som NVE er vel
vanskelig?

Det var nå svært! Det er riktig-
nok slik at endel organisasjoner og in-
teressegrupper er negative til NVE's
virksomhet, men jeg har ikke inntrykk
av at det er den alminnelige holdning
blant folk flest. NVE er kanskje mer i
søkelyset enn andre statsetater fordi vi
griper mer inn i lokalmiljøet, og fordi
svært mange er opptatt av energispørs-
mål. Men jeg oppfatter det ikke som
stort verre å være øverste leder for
NVE enn for andre store statsetater.
Vi har hver våre problemer som vi for-
søker å løse så godt vi kan.

Velviljen overfor kraftutbygging
var større de tiårene vi har bak oss, har
vi kommet til et skille i vekstsamfun-
net?

Vannkraftutbyggingen hadde vel
sin beste periode de to første tiårene
etter den annen verdenskrig. Da var
det alminnelig forståelse for at det var
nødvendig å bygge ut vannkraft for å
skaffe kraft til industrireisingen, og til
en sterkt økende etterspørsel i almin-
nelig forsyning.

Fra midten av 60-årene, da en høy
levestandard var sikret, begynte inter-
essen for miljø- og naturvern å bygge
seg opp. I de senere årene har en vok-
sende motstand mot kraftUtbygging

fra naturvernsiden ført til at vårt ar-
beid har blitt mer komplisert.

Nå er vel interessen for å bygge ut
vannkraft fortsatt stor blant våre an-
svarlige politikere, på vilkår av at man
tar tilbørlig hensyn til natur og miljø.
Og nettopp her har det vært en sterk
endring de senere årene. Utbygginger
foregår i dag langt mer varsomt enn de
gjorde før, framholder Larsen.

At det etter Alta-konflikten har inn-
trådt en politisk beslutningskrise i
vannkraftspørsmål, vil han ikke umid-
delbart gå med på: — Men det er riktig
at etterhvert som saksbehandlingen
har blitt mer tidkrevende så har det
også blitt mer omstendelig for politi-
kere på alle plan. Mens planlegging og
utførelse av Tokke-anleggene i
50 — 60-årene tok 7 — 8 år, kan det
samme for Breheimen antagelig ta 25
år . . .

I • I • I •

Elektrisiteten, «samfunnets blodsys-



tem», gir NVE en strategisk plass i
brytningene om framtidas samfunn:
— Vi blir forsøkt presset fra mange

kanter; noen vil ha større fart i  utbyg-



(Forts. neste side)
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gingen, andre vil ha den redusert. Vår
framdrift i utbyggingsaktiviteten hol-
des innenfor de rammer Stortinget har
fastlagt, vi lar oss ikke påvirke av press
fra noen kant, sier NVE's generaldi-
rektør.

En «fossedreper» plages kanskje
av og til av dårlig samvittighet?

Nei, og jeg synes heller ikke jeg har
grunn til det. Det er en del av mitt ar-
beid å ta stilling til utbyggingssøknader

å foreta en fri og selvstendig avvei-
ning av fordeler og ulemper i hver en-
kelt sak. Vi bygger ikke ut av glede
over å drepe fosser, men fordi vi
trenger kraften.

Særlig vanskelig er det forholdet at
vi må planlegge for behov 10 — 15 år
fram i tida.

Noen saker har sikkert vært
verre en andre . . .?

Jeg synes alle saker som når mitt
skrivebord er vanskelige, det er derfor
de havner der. De som er enkle å løse,
løses før de når meg. Men det er ikke
alltid de større saker som er de verste.
Så å si alt vi behandler berører lokal-
samfunn og enkeltpersoners interesser
ganske sterkt.

- "5-•

Frykter du ny, økt tilspissing om
utbyggingssaker?

Vi får nok stadig debatt om aktu-
elle kraftutbygginger, men jeg frykter
ikke noen særlig tilspissing.

Samlet plan og flerbruksplanleg-
ging, interesseavklaring mellom flere
vassdragsbrukere, er kommet for å bli?

— Ja, jeg tror det. Men vi vet ennå
ikke hvilken betydning dette vil få i
praksis.

En ingeniøretat som NVE har
kanskje vanskelig for å se naturverdi-
ene helt klart?

Nei, hvorfor skulle vi ha det? Jeg
tror vi har det samme forhold til norsk
natur som folk flest, de fleste av oss er
glad for å komme ut i uberørt natur —
for å samle krefter og koble av. Men
det er mulig at vi kanskje bedre enn
andre også tåler å se tekniske mennes-
keverk i naturen, fordi vi vet at det er
nødvendig som et ledd i utviklingen av
vårt land.

Er det slik at etaten har tradisjon
og ekspertise i vannkraftutbygging,
men ikke i energiforvaltning?

Vi skulle vel ha det på begge felt.
Vi har et energidirektorat med solid er-
faring spesielt i elforsyningssaker, som
nå også har fått sitt ansvarsområde ut-
videt til all energi. Denne delen må nå
styrkes, sier Larsen.

f'd I I

— Energiøkononusering og nye ener-
gikilder, hvor mye kan vi få ut av dette
i årene framover?

Det kan ingen gi noe pålilelig
svar på. Det jeg tør si med stor sikker-
het er at nye, fornybare energikilder
(bl.a. sol-, vind- og bølgekraft) vil gi
oss svært lite eller ikke noe de nær-
meste årene.

Derimot håper jeg det blir mulig å
sette inn et effektivt apparat i arbeidet
med energiøkonomisering. Det er tro-
lig her vi kan oppnå mest for å dempe
forbruksveksten framover, og jeg hå-
per at våre el-verk vil spille en aktiv
rolle med dette.

I  dag satses det for lite på økono-
misering?

Det tar nødvendigvis tid å «gire
om» til et nytt arbeidsfelt. Først nå har
vi fått så mye kunnskap om hva som
lønner seg at vi kan gå mer aktivt inn.
Når NVE nå også er gjort om til ener-
gietat med ansvar blant annet for ener-
giøkonomiseringen, er det naturlig at
vi tar dette opp. Hvor mye NVE blir i
stand til å gjøre på dette feltet avhenger
videre av de ressurser vi får tildelt.

Formannen i Landssamanslut-
ninga av vasskraftkommunar, Ingvald
Godal, hevder at få virksomheter er så
gullkantede som kraftverkssektoren?

Det har han sikkert rett i!, smiler
NVE's generaldirektør Sigmund Lar-
sen.

Forts. fra side 17

Vidare planar
I  løpet av vinteren/våren -83 blir det
utvikla eit datamaskin-program for
manuell innlesing og lagring av data
for vassføring, tapping og tilsigsindi-
kator. Dette skal så koplast saman
med programpakken for adaptiv regu-
lering. Som tilsigsindikator skal vi
bruke vassføringa i ein representativ
bekk til Suldalslågen. På samme må-
ten får vi og tatt omsyn til den hydro-
logiske forhistoria i nedbør-feltet.

Programsystemet skal førebels legg-
jast inn på vår bakgrunnsdatamaskin i
Sauda. Det forslag til tapping som
programmet gir ut, kan deretter iverk-
setjast frå fjernkontrollanlegget på
driftsentralen.

Refleksjonar kring kravet til
minstevassføring
Motivet for igangsetjing av oven-
nemnde prosjekt har vi nemnd tidlega-
re i artikkelen. Eit naturleg spørsmål å
stille seg, er kvifor kravet til minste-
vassføring er eit absolutt krav som
medfører at regulanten vil tilstreve ei
jevn vassføring ved utløpet av elva.
(Jfr. elv i naturleg tilstand).

Dersom kravet til minstevassføring
var utforma slik at det som vart tappa
for lite ein dag kunne oppvegast av
større tapping ein eller fleire påfølgjan-
de dagar, ville vi på drifta hatt ei
enklare oppgåve.

Ved å setje ei absolutt grense nokre
få m3/s under minstevassføringskra-
vet, kan ikkje underteikna sjå at andre
brukarinteresser skulle bli skadelidan-
de av dette.

Og vi som jobber i elforsyninga,
kunne då fått nytta våre økonomiske
midler og knappe personalresursar til
andre energioptimaliseringstiltak.

Et bilde som Sigmund Larsen selv setter stor pris på, er dette i munter prat med
Hans Majestet Kong Olav under åpningen av Ulla-Førre.

(Foto: Kjell Strand, Haugesund  Avis)
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CIGRE Paris sept.
1982.29. sesjon

Økt installasjon
Leirdola
kraftverk

Cigre står for International Conferen-
ce on Large High-Tension Electric
Systems. I 10 dager annet hvert år
møter utsendinger fra alle 5 verdens-
deler for å diskutere elektriske energi-
systemer.

Den offisielle åpningen ble foretatt
av den franske industriministeren
Jean-Pierre Chevenement. CIGRE er
delt opp i 15 emnegrupper. Hver
gruppe legger frem rapporter utarbei-
det av eksperter. Det totale antall rap-
porter er ca. 180 hvorav Norges kvote
er 3.

Hovedvirksomheten foregår i ple-
numsmøter. Møtene er basert på kom-
mentarer til rapportene formet som 6
minutters innlegg på fransk eller
engelsk.

Norge var i år representert i 5 rap-
porter hvorav 2 var sammen med
utenlandske forfattere. NVE deltok i 3
av disse rapportene. Videre deltok
NVEs utsendinger med diskusjonsinn-
legg.

CIGRE har nå vært i virksomhet i
mange år, og de rapporter som er lagt
frem har i mange tilfeller vært milepe-
ler innen elektrisitetsforsyningen.  I  de
langt fleste tilfeller er det ressurssterke
institusjoner som står bak rapportene.

Rapportene holder et meget høyt
faglig nivå med inf6rmasjoner fra alle
verdensdeler. Dette er vel hovedårsa-
ken til den store globale deltagelse,
over 2000 utsendinger i alt. I tillegg
kommer den menneskelige kontakt
som skapes i et slikt forum.

Man skal også huske at de retnings-
linjer og anbefalinger som legges frem
under sesjonen er med på å forme
nasjonale og internasjonale standar-
der:

Så lenge Norge og NVE deltar på
disse møtene, har vi mulighet å bidra
med og motta informasjon om det
som foregår innen elektrisitetsforsy-
ningen på global basis.

NVE-utsendinger 1074 og 1075

Leirdøla har i dag 100 MW installa-
sjon. Grunnet tekniske problemer med
turbinen har Statskraftverkene bestilt
nytt løpehjul. Montasjen er planlagt å
starte 1. mars.

Da det viser seg at de øvrige deler
av aggregatet er rikelig dimensjonert
og det ut fra dagens dimensjonerings-
kriterier ville være riktig med noe
større installasjon, er det valgt et lø-
pehjul med ytelse 115 MW.

Søknaden om økt driftsvannføring
ble anbefalt av hovedstyret 14. desem-
ber, dog inntil videre bare i tidsrom-
met I. april — 30. november. Når det
gjelder vinteren, vil man avvente ut-
redningene vedrørende klima- og is-
forhold i fjordområdene og også se
saken i sammenheng med Breheimen-
utbyggingen.

Søknaden er nå til behandling i
Olje- og energidepartementet.

NVE's personale
Endringer i november 1982

Nytilsatte:




Avansement og opprykk:




Almestrand, Leif 0. Avd.ing. SBG Bakkerud, Andreas 0033 Avd.ing. SEA
Barfod, Tom G. Avd.ing. SBP Brekke, Oddvar 0032 Avd.ing. Ulla-Førre-anl.
Bjåen, Aslak Spesialarbeider Tokke-verkene Fjellheim, Per Inge 0995 Maskinm.ass. Ulla-Førre-anl.
Borge, Ole Montasjeleder Flesaker trafost. Hansen, Reidun S. 0016 F.ktr.fullm. VA
Eggerud, John H. Fagarbeider Mår kraftverk Haugerud, Reidar 0032 Avd.ing. Ulla-Førre-anl.
Elde, Vidar Alfred Adm.sekretær Ulla-Førre-ani. Petlund, Nils P. 0034 Overing. SDF
Gransæter, Ole Petter Ingeniør SEK Strøm, Gerd 0009 Adm.sekretær AE
Hagen, Marit Bibliotekar AAA Strøm, Gisle 0979 Opps.mann SK-Hokksund
Karijord, Knut Ingeniør EEP Wiesener, Robert 0011 Konsulent SO
Kvaløy, Leiv Fagarbeider Ulla-Førre-verk. Wollan, Knut 3607 Skiftleder Nore-verkene
Loftsgård, Knut F. Fagarbeider Nore-verkene





Moe, Trine Ktr.ass. ET 2





Roland, Erik Statshydrolog VHB Fratredelse med pensjon:




Skogøy, Knut Olav Avd.ing. SK-Bjerkvik Thorsby, Gunnar Damvokter Mår kraftverk

Stabæk, Sissel Ktr.ass. SK-Hokksund





Storesund, Tor Avd.ing. Sauda driftssent. Fratredelse, annen:




Strøm, Morten Vaktmester AAA Askildsen, Bjørn Konsulent AP
Svendsen, Magnar Driftsarbeider Nore-verkene Flæte, Randi Adm. sekretær AAØ
Ziegler, Tor R. H. Førstehydrolog VHO Grindheim, Irma A. Ktr. ass. Vestlands-verk.
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

Fossekallens

Keiserens nye fest
Kjære Kalle!

Du kjenner ik-
ke oss, men vi
kjenner deg og
vet du liker
gamle eventyr.

For lenge,
lenge siden i et
land langt,
langt bort var
det en keiser
som var så glad
i undersåttene
sine at han
hvert år ba dem
til høsttakkefest.

Festen ble holdt i en diger sal
rett utenfor palassmuren. Salen
var så kolossal at de kalte den
Colosseum.
Både gjester og vert hygget seg i
fred og fordragelighet. Det ble
holdt taler, mange taler. Alle
fikk ros, og alle roste, ja nesten
alle ihvertfall. Noen få bråkma-
kere var det der, men det var
bare å vente i en så stor forsam-
ling. Og ble det for lite bråk,
måtte hoffnarren til pers.

Så en høst tenkte keiseren at
det ville bli enda koseligere med
gjestebud helt inne i selve palas-
set. Han sendte sine herolder
rundt i landet med invitasjoner
til en ny og bedre høsttakke-
fest. Hver by og landsby kunne
sende to gjester hver.

En av dem fra den lille lands-
byen STAFO het Espen Aske-
ladd. Han hadde aldri vært med
på noe slikt og forberedte seg
godt. Det fine innbydelseskortet
var dekorert med gullbord langs 


kanten. Var det en bord, forres-
ten? Espen syntes han så snirk-
lete bokstaver og stavet seg fram
til DEMOKRATI.

Demokrati, demokrati sto det
rundt hele kortet. Han gikk til
landsbyens eldste, som bladde i
en støvete ordbok og kunne for-
telle Espen hva det ukjente or-
det betydde. Og så var han klar
og dro av gårde.

På alle stier kom det festkled-
de undersåtter mot palasset, og
de toget inn i det aller helligste
der det var dekket med damask-
duker og gulltallerkner.

Først holdt keiseren sin store
høsttakketale. Så reiste repre-
sentanten for den store byen LO
seg og takket for at de fikk
komme. Deretter sto han fra
den ikke fullt så store byen NIF
opp og takket keiseren for hans
store innsats i året som gikk. Og
så fulgte de andre i rekke og
rad. Alt var harmoni, mens det
var dempet harpespill bak et
forheng i enden av rommet.

Da indrefileten var båret
rundt for annen gang, kom tu-
ren til Espen Askeladd. Han ble
så forfjamset at han spratt opp
og sa: «Dette er alle tiders, herre
keiser, men er det demokrati?»
Og så satte han seg igjen, rød i
fjeset.

Keiseren ble helt paff, og det
varte langt ute i desserten før
han helt hadde gjenfunnet sin
feststemning.

Bokormen og Lesehesten

Nybakt, grønn sivilingeniør banker
23.02.1950 på klosterets port,
Drammensveien 20. Han skal be-
gynne i avdeling X hos direktør Y.
Forbauselse, i avdeling X visste
man ikke om nyansettelsen. Brev
medbrakt undertegnet Fredrik
Vogt (NVE's første generaldirektør
etter krigen) avgjør saken. Men
hvor skal han sitte?

Første økt tilbringes delvis ute på
korridoren, pinnestolen knirker, en
40 Watts lampe pendler i det fier-
ne. Etter lunsj installeres han på et
pulterkammer for gamle NVE-
møbler. Dagens antikvitetshandlere
ville falt i staver, han tiltrekkes
av et antikk pengeskap. Det åpnes
(uten brekkjern) og en tung foliant
påført «Topp secrit» kommer for
dagen. Folianten avleveres til ove-
ringeniøren. Denne kremter lett,
første tjenestlig handling i NVE er
fullført.

Han rydder på pulterkammeret,
men finner ikke flere graderte do-
kumenter, skuffelse. Kontorrekvi-
sitter hentes hos hovedstyresek-
retceren: Blokk blyant, viskelær,
penneskaft og to pennesplitter. Alt
føres til protokolls. Man holdt or-
den på saker og ting i de dager!

Dagen heller, lett banking på
pulterkanymerets dør. Gammel sek-
retær spør høflig om assistentinge-
niøren vil melde seg inn i statsan-
sattes frivillige begravelseskasse!
Høflig avslag, han synes det er i
tidligste laget.

Han går hjem, ikke akkurat i
trykket stemning, for det var i de
Herrens år da Einar Gerhardsen
var statsminister og før synden var
kommet inn i verden. Så blåøyet
kan ungdom være!

Jørgen Sørensen
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