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Mellom himmel og jord.
Møte med kraftlednings
byggere ved Sit

Vi er
produktive!
Det har i mange år vært diskutert om Statskraftverkene
skal utføre sine anleggsarbeider i egen regi, eller om
de skal settes bort på anbud
til andre entreprenører.
De aller fleste kraftselskaper
som driver
med
kraftutbygging og ledningsbygging setter oppdragene
bort til entreprenører og leverandørfirmaer.
Statskraftverkene
derimot, har i hele etterkrigstiden hatt egne anleggsfolk,
som har bygget de fleste av
statens kraftverk og overføringsledninger. Når oppdrag
er blitt satt bort, skyldes
dette dels at man har ønsket
en jevnest mulig sysselsetting for egne folk, dels at det
har vært snakk om spesialoppdrag.
Å sammenligne
kostnadene
ved å sette
oppdrag bort på anbud i forhold til å utføre oppdraget i
egen regi, har også vært en
viktig beveggrunn.
Det er, naturlig nok, det
siste punktet som har stått
mest sentralt når spørsmålet
om drift i egen regi kontra
entreprenørdrift
har vært
diskutert.
Noen klar og entydig konklusjon har man hittil ikke
kommet frem til, og de fleste

som har studert og analysert
saken er vel av den oppfatning at produktiviteten synes
å være noenlunde den samme i begge tilfelle.
At vi, gjennom vår anleggsdrift ikke har noe å
skamme oss over i den anledning, fikk vi et klart uttrykk for gjennom den ros
som ble Ulla-Førre-anleggene til del etter at statens
personaldirektør,
Nils
R.
Mugaas, nylig besøkte anlegget.
Ifølge avisomtaler
etter
besøket uttalte Mugaas at
«arbeidet på Ulla-Førre beviser at arbeid i statlig regi
kan ha meget høy produktivitet når ledelse og planlegging er god og det satses på
en stabil gruppe fagfolk».
Vi nevner ikke dette for å
sole oss i rosen fra Personaldirektoratet,
men for å
understreke at det nytter å
drive anleggsvirksomhet også i statlig regi, og at det går
an å drive godt og ikke minst
økonomisk forsvarlig.
Vi ønsker videre å trekke
frem den innsatsen som til
daglig utføres av de tilsatte
på Ulla-Førre og våre andre
anlegg. De bidrar til å gjøre
oss konkurransedyktige i en
beinhard bransje.
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har sin arbeidsplass
mellom himmel og jord. Han er fornøyd med
det, og lider ikke av høydeskrekk.
Bildet er
tatt ved Sitas-anlegget
i juni i år. Foto: Svein

Erik Dahl/Samfoto.
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Delegert
myndighet
NVE's hovedstyre
har delegert sin myndighet til tildeling
av statsstønad til fastboende
som ikke har el-forsyning,
til
Energidirektoratet.
Delegeringen
gjelder fullmakt til å gi tilsagn om statsstønad til mindre anlegg, elforsyning av uforsynte husstander, begrenset oppad til
kr. 150 000 — samt utbetaling av årlig driftstilskudd
til
husstander som ikke har elforsyning fra vannkraftverk.
I 1982 ble det utbetalt slikt
driftstilskudd til 256 husstander. 106 av disse fikk sin
elforsyning
fra dieselaggregat, mens 150 var uforsynte.

Kostbart lukehavari
for Glomfjord
kraftverk
Det er i slutten av august at
man oppdaget en større lekkasje på én av reguleringslukene ved vannmagasinet
i
Stor-Glomvatn.
Lekkasjen vil ikke få konsekvenser for produksjonen
ved Glomfjord kraftverk, men
den kan få følger for Norsk
Hydro når reguleringsluken
skal repareres, trolig en gang
til våren.
Norsk Hydro i Glomfjord er
eneste avtager av kraften fra
Glomfjord
kraftverk,
og må
mens reparasjonsarbeidene
pågår klare seg uten vann fra
Stor-Glomvatn.
Det er klart
at reparasjonsarbeidene
vil
bli en kostbar affære.
Driftsbestyrer Thorleif Jenssen mener at årsaken til skaden kan være regelrett «alderdomssvakhet».
Luken er
nemlig 60 år gammel.
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Mellom himmel og jord . . .
Kraftledningsavdelingens
forlegning ved Sitas ligger ca. 9000 meter
over havet nær svenskegrensen
i Narvik-distriktet.
En tøff arbeidsplass der man opplevde den første snøstormen 11. august i år.
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Instruktivt info-senter hos Vattenfall i Sverige
Svenskene ligger ti år foran også når det gjelder informasjon
vannkraft. Ved Vattenfalls info-senter har man satt inn store
ressurser i dette arbeidet.

om

Hva skal erstatte kjernekraften?
Svenskene går mot slutten av vannkraftutbyggingsepoken.
må de finne alternativ energidekning for kjernekraftverkene
besluttet avviklet rundt tusenårsskiftet.

Samtidig
som er
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Fusjonsenergi — fremtidens uuttømmelige energikilde
Ved Princeton University i USA arbeider forskerne spesielt med
fenomenet fusjonsenergi. Ved fusjonsenergi håper man å kunne
ta i bruk jordens enorme hydrogenmengder
som energikilde.
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Ulla-Førres første veiprosjekt
Veien Vadla —Ulladalen var NVE's første innsats på veifronten.
Dette skjedde for 70 år siden.
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Vi må kunne yte publikum service lokalt!
I Narvik finner vi Vassdragsdirektoratets
Fossekallen besøkte kontoret i juni i år.

bastion i nord.
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Flomsikring og innvinning av nye jordarealer forsømmes

Torstein Selvik t
Like før bladet går i trykken
mottar vi den triste melding
at mangeårige
hovedstyremedlem Torstein
Selvik er
gått bort. Selvik ble 83 år
gammel.

Knappe ressurser i Forbygningsavdelingen
truer avdelingens mangesidige virksomhet. I Beisfjord og ved Salangselven i Narvik-området
ser man resultater av den viktige virksomheten.

19

På FN-oppdrag til Western Samoa
Western Samoa er en øygruppe i det sørlige Stillehav.
Hydrologisk avdeling har vært på et fem ukers oppdrag for FN i dette
sydhavsparadiset.
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GENERALDIREKTØREN

har ordet

Vannkraften
til heder og
verdighet igjen
En massiv oppslutning
i
norsk
folkeopinion
om
vannkraften er den hovedkonklusjon som kan trekkes ut av en meningsmåling
Elektrisitetsforsyningens
Informasjonstjeneste fikk utført på forsommeren. Hele 87 prosent av de spurte opplyste
at de fant vannkraften
ganske eller meget akseptabel. Bare 10 prosent fant
den absolutt ikke eller ikke
særlig akseptabel. Ved en
lignende
undersøkelse
i
1979, der de nøyaktig
samme spørsmål ble stillet,
var 59 prosent positive og
28 prosent
negative
til
vannkraften.
For oss i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, som har et forvaltningsmessig ansvar for å
få balanse mellom etterspørsel etter og tilgang på
elektrisitet, noteres dette
resultat
med tilfredshet,
men uten synderlig overraskelse. Selv i perioder
da striden toppet seg som
verst om spesielt omstridte
utbyggingsprosjekter,
har det nok vært en «stille
majoritet» som har delt vårt
syn om at vannkraften alt i
alt er å foretrekke sam4
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menlignet med andre typer
kraftverk.
I tur og orden har vi
studert dem alle sammen;
kjernekraft, oljekraft, gasskraft, kullkraft. For tiden
ser vi på vindkraft og bølgekraft.
Økonomisk
og
miljømessig har vi funnet
vannkraften
overlegen
overfor alle disse alternativer, selv om heller ikke
den er gratis og uten miljømessige minussider. Vi har
hele tiden trodd at disse
fakta og faglige vurderinger ville vinne frem i
opinionen, gjennom nøktern kunnskapsformidling
i
en rolig atmosfære.
Et par andre forhold har
antagelig også bidratt til å
forsterke opinionssvinget i
retning av vannkraft.
Enkelte grupper av utbyggingsmotstandere
har i
sin iver kommet i skade for
å
overspille.
Grovest
skjedde dette under aksjonene mot Alta-prosjektet.
Nå synes det å ha slått
tilbake.
Den økede arbeidsledigheten har kanskje også
fått noen til å revurdere
sine prioriteringer. Kraftutbygging betyr sysselsetting. Direkte gjelder det i

ganske stort omfang under selve byggeperioden.
Men også på lengre sikt
betyr mer kraft mer arbeid.
Tilstrekkelig
tilgang
på
elektrisitet er en av forutsetningene for all økonomisk virksomhet, ikke bare
for den kraftintensive
industrien.
Nå ønsker ikke jeg å benytte anledningen,
i en
økonomisk vanskelig tid, til
å overaksentuere
sysselsettingsaspektet.
Intet
vassdrag bør bygges ut
med det hovedformål
å
skaffe anleggsarbeid
og
oppdrag til industrien. Men
det ville være en fordel å
få i gang arbeidet i noen
flere av de vassdrag våre
myndigheter i alle fall mener bør bygges ut, nettopp
i en periode med tynne
ordrebøker hos industrien
og få oppdrag i entreprenørnæringen.
Det program for kraftdekning i 1980-årene og
først i 1990-årene
som
Stortinget
har satt som
mål, vil bli umulig å oppfylle
på grunn av forsinket og
redusert
fremføring
av
prosjekter frigjort fra Samlet plan. Vi trenger derfor å
få i gang ethvert prosjekt
som ikke er sperret av
Samlet plan eller vernekrav.
Blant annet av denne
grunn er det beklagelig at

et prosjekt på Vestlandet,
Nyset-Steggje,
der Årdal
og Sunndal Verk ble meddelt konsesjon i juni 1981,
ennå ikke er påbegynt.
Forsinkelsen
her skyldes
at Årdal og Sunndal Verk
ikke fant grunnlag for å
sette i gang anlegget alene, etter den meget dårlige utvikling på aluminiumsmarkedet l'østen 1981. Siden har det vært forhandlet om deltagelse med en
rekke fylker som har kraftunderskudd, foreløpig uten
positivt resultat. NVE mente at Statskraftverkene
burde gå inn i prosjektet.
Hadde vårt forslag
om
dette blitt tatt til følge, ville
byggearbeidene for lengst
ha vært i full gang.
Likeledes er det beklagelig at ikke konsesjonssaken for Laksåga-prosjektet i Nordland kan bli
avgjort, slik at anleggsarbeidet kommer
i gang.
NVE's hovedstyre ga sin
tilråding i Laksåga-saken
så langt tilbake som i 1977,
og siden har den befunnet
seg i departementet. Prosjektet er frigitt fra Samlet
plan. Det er relativt rimelig
å bygge ut, og er med
blant de prosjekter som er
forutsatt å dekke kraftetterspørselen i 1980-årene.

Brakkene på anlegget
ett med fjellet.

ved Sitas er slitt av vær og vind og går nesten i

Mellom himmel
og jord
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Ved SK-Bjerkvik arbeider man for tiden med
å montere master for 420 kV linjen Kobbelv-Ofoten. Den korte sommersesongen må
nyttes fullt ut i de værbitte fjellstrekningene, og da Fossekallen besøkte forlegningen
ved Sitas I juni, var det full aktivitet både
ved anlegget og inne i fjellet. Det er siste
sesong ved dette anlegget. I vintermånedene trekker man ned I lavereliggende strøk
for å reise master for 420 kV linjen på
strekningen Kvandal-Bardufoss, og fra neste sommer blir arbeidslaget fra Sitas å finne
Tysfjord.
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Anleggssenteret
på Bjerkvik.
Innfelt: Anleggsleder
Oddvar
Nygaard.

«Landet Gud glemte»
Under en temmelig strabasiøs reportasjetur
til Narvikområdet var det lagt inn et
kort besøk ved Kraftledningsavdelingens
anleggssenter
i
Bjerkvik. — Her er det jo ikke
stort å se, sa anleggsleder
Oddvar Nygaard. — Dere må
inn i fjellet og treffe karene i
arbeid. Som sagt så organisert — og utpå natten lå Fossekallens medarbeidere på to
hjul i svingen inn mot svenskegrensen
på mer eller
mindre
brukbare
anleggsveier.
En rask stigning på 700
meter brakte oss opp til «Landet Gud glemte». — Endeløs
tundra, som bare ble brutt av
ett og annet nysgjerrig reins-

Mast 104 A er så godt som klar.
Her er Johan Bjerkmo,
John
Grønås
og John 0. Jenssen
(ovenfra og ned) i ferd med å
låse boltene.
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dyr. I følge kartet krysset anleggsveien til stadighet riksgrensen, uten at man derfor
hadde brydd seg med å sette
opp grensemarkeringer
eller
tollstasjon.
Da midnattssolen
sto på
sitt laveste, fant vi anlegget
ved Sitas, eller Sitasjåvre
som vannet heter på svensk
(det ligger nemlig for det
meste på svensk side av
grensen). Brakkene var ikke
lett å oppdage, for de ligger
lavt i terrenget,
og etter et
par år i vær og vind går de
nesten i ett med fjellheimen.
Men maskinen til Helikopterservice (en Bell 214 BI i følge
eksperter) som er fast stasjonert ved anlegget, var nokså
iøynefallende.

Låsing av bolter ved mast
104 A
Arbeidsdagen
begynner
kl.
07.00 ved anlegget. Sammen
med seks kraftledningsbyggere ble Fossekallens redaktør og fotograf fraktet med
helikopteret Gabriel det siste
stykket inn til det aktuelle
masteområdet. Pressens første stopp var ved mast 104 A.

Over: Litt før kl. 07.00 strømmer karene ut av brakka for å ta til med
dagens arbeid. Piloten fra Helikopterservice
ligger først i løypa.
I midten: Morgenmøte
ved Sitas. Oppsynsmann
Roald Jonsen instruerer karene om dagens arbeid.
Under: Helikopteret
Gabriel står klar til å bringe arbeidslagene
ut til

mastereisingsfeltet.

Denne masten var så godt
som klar — det som gjensto
var låsing av boltene. Og det
ble gjort i en forrykende fei!
Mellom himmel og jord fôr tre
mann på kryss og tvers i
stålskjelletet, og fjellødet ble
fylt med en munter klang av

hammerslag mot metall. Her
stiller man virkelig svakt med
høydeskrekk!
Flyttesjau
Da arbeidet med mast 104 A
var avsluttet,
skulle mannskap, vinsj, «bobekvemmelig-

Det ble tid til en kafferast
«kantinen».

mens man ventet på helikoptertransport.

Her ser vi (fra venstre) John Grønås, John 0. Jenssen

het» og annet utstyr flyttes til
neste mastefundament.
Med
helikopterets
hjelp tok flyttingen ikke mer enn et kvarter, og så var det å vente på
ny last fra anlegget,
hvor
mastene blir delvis premontert.
Det tok
heller
ikke
mange minuttene, og Gabriel
var et syn der han kom svevende med tonnevis av premontert stålmast under buken.

Gabriels innsats
Ikke mindre imponerende var
det intime samarbeidet
mellom helikopterbesetning
og
kraftledningsbyggere
da stålet skulle på plass i betongfundamentene.
Hver mann
visste nøyaktig hva han skulle
gjøre, og når han skulle gjøre
det. Vindstyrken
og støynivået under Gabriels vinge-

og Johan Bjerkmo

i

slag utelukker for øvrig enhver form for samtale, så her
er det best å være enig på
forhånd.
Noe kommer
vel
med treningen skulle vi tro,
men teamwork-forskere
burde likevel ha mye å lære her.
I løpet av kort tid var »understellet» til mast 102 på plass.

Dieseldrevet vinsj letter
arbeidet
Ved mast 104 traff vi Kristian
Molund, Jan Helge Simonsen
og Gunvald Hansen i ferd
med å montere øvre del av
masten med en dieseldrevet
vinsj. De mente dette var «silkejobb» i forhold til tidligere,
da vinsjen måtte trekkes med
håndkraft. Og det kan man jo
forstå. Slik arbeidet nå er lagt
opp kreves det ikke mer enn
alminnelig god fysisk form,
hevdet de — kanskje med litt

Jan Helge Simonsen, Gunvald Hansen og Kristian Molund i ferd med
å montere øvre del av mast 104 med dieseldrevet vinsj.
FOSSEKALLEN NR. 8-83
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Johan Bjerkmo, John Grønås og John 0. Jenssen er flyttet til mast
102. Per Oddne Rødberg er kommet til, og i samarbeid med Gabriel
og mannskapet fra Helikopterservice
settes masten på plass i fundamentene.

Premontering
ved anlegget (fra venstre): Hermod Håkstad, Karl Erik
Bakkelund,
Astor Pedersen,
Siksten Jonsen, Roald Jonsen (oppsynsmann) og Leif Harald Olsen.

ekstra styrke i armer og føtter. I hvertfall er presisjon og
en viss orden i sakene nødvendig, for det er så sin sak å
klatre ned en 40 meters mast
(og opp igjen) for å hente en
skrue! Hver eneste mast er
nemlig spesialkonstruert, og
hver eneste skrue har sin bestemte plass.

mer inntrykk av at det lå litt
sport i det å komme videre —. Med andre ord en
smule intern kappestrid mellom de fire tremannslagene
som arbeider i området. Enten det nå er slik eller slik,
kommer det vel godt med litt
tempo når hele 30 master
skal reises i løpet av et par
måneder.

«Kantinen»

Mens vi ventet på hjemtur ble
det tid til en kaffetår og en
prat med arbeidslaget ved
mast 102 (tidligere mast
104 A). Dette foregikk i en
mini-brakke,
som
laget
bringer med seg fra sted til
sted. Bua, som er ca. 5 m2 inneholder bord og benker, primus, litt verktøy og førstehjelpsutstyr, og den gir ly for
vær og vind når karene tar
sin velfortjente.rast.
8
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Surt vær og lang hjemreise

John Grønås, John 0. Jenssen og Johan Bjerkmo var alle fornøyd med arbeidsplassen sin. Været var ikke så
mye å skryte av, mente de —
men det er vel ikke annet å
vente i en høyde av ca. 900
meter over havet. Det verste
var nok den lange hjemreisen. Enkelte har opp til 40 mil
å kjøre for å komme hjem; de
fleste nøyer seg med ca. 25
mil. Litt mer tid sammen med
familien er det imidlertid blitt
etter at man innførte fire dagers uke med 10 timers arbeidsdag.
Tempo og samarbeid

Det tar to til tre dager å reise
en mast, og hvert arbeidslag
får en liten bonus for hver
mast. Om det var derfor det
var slikt tempo over arbeidet
skal ikke sies, men vi hadde

Fossekallens

honnør

Lyden av Gabriels rotor varslet retur for Fossekallens
vedkommende. Tilbake på
anlegget fikk vi tid til et kort
besøk hos montørene som
premonterer mastene før vi
måtte vende nesen mot lavereliggende strøk.
Innsatsen ved Sitas krever
honnør! Dette gjelder også
dem som har ansvar for den
«indre» tjenesten ved anlegget. Sjelden har redaktøren

sett Fossekallens fotograf
sette så mange vafler til livs!
Så i matveien lider nok ikke
karene ved dette anlegget
noen nød — enten de nå jobber i luften eller på landjorda
— eller et sted midt i mellom.

Det er inspirerende å
se at Fossekallen blir
sakset både i lokalpressen og i større aviser. Det betyr at bladet
er aktuelt, og at det leses. Imidlertid må vi be
om at det i slike tilfelle
oppgis referanse. Dersom artikler eller innlegg brukes i sin helhet, minner vi om at det
må innhentes tillatelse
både fra forfatteren og
fra Redaksjonen.

Statens Vattenfallsverk i Sverige åpnet i fjor høst
et «Info-Center» ved sin hovedadministrasjon i
Råcksta utenfor Stockholm.

I taket i info-senteret

er det plassert

Øystein Skarheim

bilder

I nstruktivt info-senter hos
Vattenfall i Sverige
I 21 montre i et stort utstillingslokale får man en innføring
i hvordan elektrisiteten produseres, overføres og brukes.
På et Sverige-kart er hovednettet lagt inn, og man har
også modell av en høyspentmast. Kraftstasjoner vises i
modeller, tegninger og fotografier. Hvordan en kjernekraftreaktor
reguleres, illustreres ved en modell med
brenselstaver og bevegelige kontrollstaver, og man har
også stilt ut et brenselselement
i full størrelse. Videre
fremgår det av et diagram hvordan kraftprodusentene
klarer å dekke behovet for elektrisitet i et vinterdøgn og i
et sommerdøgn.
Multivisjon og video
Til info-senteret hører det også et AV-studio med 23 sitteplasser og en hypermoderne utrustning med ni pro-

sjektører for helautomatisk visning av tre multivisjonsprogrammer.
For mindre grupper av besøkende og for eget personale har man i tillegg et videostudio med 15 sitteplasser.
Her vises det også lysbildeprogrammer.
Dessuten holder
man på med ominnredning for å skaffe en konferansesal
med 90 sitteplasser i tilknytning til info-senteret.
Hensikten med info-senteret
er å gi både besøkende — særlig skoleelever — og Vattenfalls egne ansatte informasjon om Vattenfalls virksomhet på en så interessant måte som mulig, sier besøkssjefen, Lennart
Thärnquist, til «Fossekallen».
Vi tar imot tre til fire skoleklasser om dagen med
visninger fra kl. 09.00 til kl. 11.30 og fra kl. 13.00 til kl.
14.30. Dessuten kommer foreninger og lignende på beFOSSEKALLEN

NR. 8-83
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Når en trykker
på knapper på
denne modellen, blir det lys i ett
etter ett av f eltene som viser
forbruksområder
for elektrisiteten. På en annen modell ved siden av blir forbruket
samtidig
summert opp

Besøkssjefen

ved Vattenfalls

info-senter,

søk om ettermiddagene mellom kl. 17.00 og kl. 18.00. To
omvisere tar seg av gruppene, og selv trer jeg også til
når det behøves.
Enkeltpersoner kan gjerne besøke utstillingen uanmeldt, men de kan da ikke regne med omvisning. Vi ser
imidlertid helst at også disse sier fra på forhånd når de
ønsker å komme hit.

Modellene må være «levende»
— Utstillingen har mange modeller med knapper til å
trykke på . . .
Ja, modellene må være «levende». Både barn og
voksne synes det er mer interessant og også mer
instruktivt når de kan trykke på en knapp og få noe til å
skje. Her har vi for eksempel et monter med 16 bilder
som alle viser områder hvor det brukes elektrisitet. «Når
du trykker på knappen, får du el. på sekundet,» står det.
Og når du trykker, blir det lys på bilde etter bilde. På en
annen tavle kan du lese av hvordan det samlede forbruk
stiger og stiger.

Besøkssjef
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viser fram modellen
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av en vannkraftstasjon

Lennart Thörnquist

Modell av vannkraftverk
— Vi har modell av en vannkraftstasjon, og når du trykker på den knappen, ser du hvordan elektrisiteten produseres. Og det finnes trykk-knapper på en rekke andre
modeller.
Hva viser dere i AV-studioet?
Vi har tre mulitivisjonsprogrammer.
Først viser vi
«Vattenfalls hovudkontor», deretter «Vår elförsärjning» og
til slutt «Kraftkontroll». Det sistnevnte beskriver virksomheten i det sentrale kontrollrommet, og er i første rekke
beregnet på dem som skal på studiebesøk der. Men det
er mange andre som gjerne vil se programmet.
Og i Video-studioet?
Vi har foreløpig 17 videofilmer å velcie mellom. Jeg
kan nevne titler som «Vattenelkraft», «Ringhals innifrån»,
«Kraftverksbyggare
i Ritsem» og «Vårme ur sjön».
Vi regner med at et besøksprogram tar ca. 1 /2 time
med besøk på utstillingen og visning av mulitivisjonsprogram. Større grupper deles helst opp slik at det ikke er
mer enn 15 elever i hver.

Interesserte
forbindelse

skoleelever studerer
med kraftutbygging

modellen

som viser tungtransport

i

Vrienenergisituasjon— også i Sverige:

Hva skal erstatte
kjernekraften?

En vesentlig likhet mellom svensk og norsk
vannkraftsektor er at man på begge sider
av kjølen raskt går mot slutten av vannkraftutbyggingsepoken.
En vesentlig ulikhet er at svenskene samtidig må finne alternativ energidekning for
kjernekraftverkene
som er besluttet avviklet rundt årtusenskiftet.

Noen antar riktignok at denne beslutningen, fattet av Riksdagen på bakgrunn av folkeavstemningen
for et par år siden,
kan bli omgjort av neste riksdag som velges i 1985.
På vannkraftsiden står man ellers på svensk side igjen med
bare fire større elvekraftprosjekter
— gradert som mer og
mindre mulige. Nye politiske beslutninger ventes etter at en
parlamentarisk
sammensatt kommisjon får levert sitt råd om
hvorvidt Tornealv (på grensa mot Finland), Kalixålv, Piteålv
eller Vindelålv bør bygges ut. I dag gir en Riksdagsbeslutning
blant annet alle disse fire elvene midlertidig vern. Kraftpotensialet i hver av disse er beregnet til omkring 2,5 GWh pr. år, og
kan altså vanskelig alene kompensere for kjernekraftproduksjonen som gir 36 TWh pr. år. Svensk vannkraft leverer årlig ca.
59 TWh, mens total energiforsyning
ligger på ca. 105 TWh. Av
dette går ca. 50 TWh til alminnelig forsyning, ca. 40 TWh til
industrien (det samme som i 1974 — 1975), og det øvrige til
samferdsel og eksport. Overføringstapet
er registrert til nærmere 9 TWh.
Rent teknisk er det fullt mulig å bygge ut ytterligere
20 —30 TWh, men dette avhenger i dag selvfølgelig like mye
av politiske ønskemål og politiske beslutninger, sier Vattenfalls
byggnadsdirektør,
Lennart Gustafsson.
Velferdssamfunnets
tidsskille med vekstsamfunnet
har sine nyanser på svensk
som på norsk side.
Jo, det kan nok på energisektoren
være et vanskelig
tidsskille å orientere seg i, medgir Gustafsson.
Frykter man så på svensk side noen Alta-lignende
sammenstøt? — Nei, svarer Gustafsson, jeg ser ikke noe slikt
foran oss — særlig etter at Sølvbacka-prosjektet
i NordSverige ble trukket tilbake av regjeringen. Men det er klart,
hvis en eller flere av de fire store som nå gjenstår, vedtas
utbygd, så kan vi nok også få oppleve svenske lenkegjenger,
sier han.
Vattenfall — Statens Vattenfallsverk, som vel mest tilsvarer
Statskraftverkene
her hjemme — sysselsetter i dag omkring
11 000 mennesker. Av disse er ca. 1300 anleggsarbeidere,
hvorav 500 på vannkraftanlegg og 800 på kjernekraftanlegg.

Byggnadsdirektør Lennart Gustafssons sysselsettingskurve går ned mot null i
1991. Men da har man ikke regnet ut på hvilken måte man skal erstatte
kjernekraften. — Rent teknisk er det fullt mulig å bygge ut ytterligere 20 —30
TWh vannkraft, ellers må vi regne med at de alternative energikildene nå
kommer for fullt, sier Gustafsson

På utbyggingsavdelingens
kurver går dette tallet fram
mot 1991 helt ned til null — hva da?
Ja, kurvene slutter, men man har jo sine parenteser;
hvordan skal man erstatte kjernekraften hvis den bygges ned?
Vi må anta at alternative kraftkilder som vindkraft, kullkraft,
varmepumper, sol- og jordvarme og torv-/flisfyrte
kraftverk vil
prege de nærmeste tiårene, svarte Gustafsson.
Fra Vattenfalls side blir da også dette, en prioritering av
alternative energikilder, knyttet sterkt til det forhold at man vil
minske avhengigheten av olje.

storch

Sakset fra
MEGAWATTI
6IGAWAIT, KILOW41T—
KILOWA1T,
GIGAl<A-51b-111ARI
VOLT/WI(,ovot,1,
VILOAmpRE vo1rat1p6Rw,tor.)
14r64-ror.),

Timh

Vi i Vattenfall, nr. 6/ 1983:
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Fusjonsenergi
fremtidens
uuttømmelige
energikilde:

Ola Gunnes

Norsk Energiforening og
NVE foretok i september
i fjor en studiereise til
USA der man blant annet
besøkte Princeton University.
Der
arbeider
forskerne
spesielt med
fenomenet
fusjonsenergi. Ved fusjonsenergi håper man å kunne ta i
bruk
jordens
enorme
hydrogenmengder
som
energikilde, og Ola Gunnes legger her frem noen
av sine inntrykk og erfaringer fra besøket.
En times biltur sør for New
York ligger Princeton University, et av verdens tre fremste forskningssentra
når det
gjelder fusjonsenergi.
I forbindelse med Norsk Energiforening/NVE's
studiereise til
USA i slutten av september i
fjor, avla den norske gruppen
et dagsbesøk
ved
dette
forskningssenteret.
Selv om
gruppen besto av personer
som står sentralt i Norsk elforsyning, var de aller fleste
av oss rene amatører i dette
miljøet. Ikke desto mindre ble
12
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det en interessant opplevelse, og jeg skal i det følgende
forsøke å gi noen inntrykk av
hva vi fikk se og høre.
Da jeg regner med at de
fleste av Fossekallens lesere
er like blanke som meg når
det gjelder fusjonsenergi, har
jeg lagt hovedvekten
på en
del av de prinsipper som ligger til grunn for fusjonsprosessen (basert på en av de
meget informative
informasjonsbulletinene
som universitetet utgir).

Hva er fusjon?
Gjennom århundrer har det
vært et musterium hvordan
solen og stjernene produserer energien sin. Bare i det
siste århundre har vitenskapen funnet ut at det skjer ved
fusjon, eller sammensmelting
av lette atomer.
Albert Einstein la grunnlaget for forståelsen av fusjon.
Einsteins teori om at masse
kan omformes til energi, ble
videreutviklet
av andre fysikere som oppdaget to praktiske metoder for å oppnå
denne omformingen.
Den ene er fisjon, hvor

tunge atomer, som uranium,
blir splittet og på den måte
frigir den indre energi som
holder atomet sammen. Dette
er den vanlige prosessen
i
dagens
atomkraftteknologi.
Den andre metoden for å
omforme masse til energi er
fusjon, hvor lette atomer som
hydrogenatomer,
blir sammensmeltet.

Betingelser for fusjon
Mange typer kjernefusjoner opptrer på solen, men
bare noen få av disse reaksjonene er av praktisk verdi
for anvendelse på jorden. De
som er av interesse, involverer alle hydrogen, det vil si
vannstoff.
I og med at atomkjernene
er positivt ladet, frastøter de
hverandre. Jo høyere temperaturen er, jo fortere beveger
atomkjernene
seg. Ved meget høye temperaturer
er
hastigheten så høy at kjernene kolliderer med hverandre,
frastøtningskraften
blir overvunnet og kjernene forener
seg. Ved disse kollisjonene
frigjøres energi.
Vanskeligheten
ved pro-

duksjon av fusjonsenergi
har
vært å utvikle en metode som
kan varme opp hydrogenet til
en tilstrekkelig høy temperatur og samtidig få prosessen
til å vare lenge nok til at mer
energi blir frigitt enn hva man
bruker til oppvarmingen.
For å kunne frigjøre energi
for praktisk
anvendelse
til
elektrisitetsproduksjon,
må
hydrogengassen
varmes opp
til ca. 100 millioner °C. Dette
er mer enn seks ganger varmere enn det indre av solen.
Disse høye temperaturene
har det vært mulig å oppnå.
Problemet har vært å klare å
bevare tilstanden over noen
tid. Noe av løsningen
på
problemet ligger i det faktum
at ved disse høye temperaturer blir alle elektroner fra lette atomer skilt fra kjernen.
Denne adskillelsen blir kalt
jonisering, og de positivt ladede kjerner er kalt joner.
Den varme gassen, bestående av negativt ladede frie
elektroner og positivt ladete
joner, er det man kaller et
plasma.
På grunn av de elektriske
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For 70 år siden:

Ulla-Førres
første
veiprosjekt
Vadla — Ulladalen
Erik Tøndevold

Gjennom Ulla-Førre-utbyggingen
har NVE vært
med på å finansiere mange offentlige veier de
siste årene, enten med bidrag eller med forskudtering. Men få er oppmerksom på etatens aller
første innsats på veifronten.
Befolkningen i Ulladalen måtte vente 11 år fra
veien i praksis var avgjort til den var ferdig. For
statsvitere og historikere må dette være et interessant eksempel på en beslutningsprosess.
En statsråd med autoritet kan utrette mye,
hvis han vil. «Vår» statsråd 1913 — 1916, Andreas
Urbye (1869 — 1955), brukte sin innflytelse til
beste for Ulladalen.
Dette er en oppfølging av artiklene i Fossekallen nr. 5/ 1982 og 7/ 1983.

Historie er et puslespill
I Arbeidsdepartementets

budsjettforslag
for 1918 — 1919, da
Ulladalsveien første gang ble foreslått tatt opp til bevilgning,
var det sitert et brev av 27. november 1913 fra Amtmanden, og
der sto det: «Og om veiens berettigelse og nødvendighet kan
jeg henvise til de oplysninger, som indeholdes i medfølgende
dokumenter, og de iagttagelser, som det ærede departements
chef gjorde ved befaringen i sommer.»
Statsråd på strabasiøs befaring, det var både usedvanlig og
interessant! På Universitetsbiblioteket
fikk jeg låne mikrofilmrullen av Stavanger Aftenblad 3. kvartal 1913, satte den inn i
leseapparatet og begynte å rulle fram bilder av avissider. Juli
gikk, august gikk, det var mye stoff om Ulladalen, men intet om
statsråd Andreas Urbyes tur. Fortsatte dog på ren trass, og
mandag 22. september fant jeg beretningen om turen. Jamen
var det sen «sommer» det året!
Man blir rar i øynene av å stirre så lenge på framviserskjermen. Men sannelig er det en egen glede når man finner den
nålen man leter etter i historiens høystakk.
Avisen brakte to viktige opplysninger om befaringen: hvem
som deltok og når den foregikk. Dermed fantes det en rekke
utgangspunkter•for
videre leting.

Finn Johannessen,
Stavanger
(Edvard Andersens
dattersønn)
var
«landligger» på Fjellberg i 1913. Han har lånt oss en rekke fotografier
fra gamle dager. Dette bildet er fra 1918, før veien kom. Fem
personer er på vei tilbake til Vadla me skiene under armene. Hans
far, Paul Johannessen,
var med på å åpne Mosvatn-området
for
påsketrafikk
11904 (Stavanger Turistforenings
årbok 1981).

Situasjonen i 1911
Bebyggelsen
langs Ulladalsåna ligger i to kommuner, Suldal
øverst og Hjelmeland nederst. I 1911, da staten begynte å
interessere seg for fallrettighetene
i Ulladalsåna, hadde Suldal
forlengst gitt tilsagn om det vanlige 25 % bidraget til sin del av
en prosjektert bygdevei med to meters bredde. Man kunne
regne med 50 % statsbidrag og 25 % amtsbidrag. Det gjensto
bare at man i Hjelmeland kommune fikk avklart om veien skulle
gå på Vadlasiden eller Haugesiden nede ved Jøsenfjorden.

En moralsk forpliktelse
Etter at staten hadde kjøpt fallrettigheter
i 1912 og senere
kjøpte gårder i Ulladalen, forsvant finansieringstilsagnene.
Naturligvis spekulerte man i at veien likevel ville bli bygget av
hensyn til kraftverket.
I Fossekallen nr. 4/1982 ble Johs 0. Mælands brev av 29.
november 1911 til statsråd Darre-Jenssen gjengitt. Av påskriften «Utredning av saken ønskes D.J.» forstår vi at brevet ikke
stoppet hos en eller annen sekretær, men nådde fram til
statsråden. Man var nå virkelig blitt oppmerksom på Ulladalen,
og i de følgende par år brakte avisene stadig beretninger om
den fryktelige adkomsten.
Dette kulminerte med statsråd Andreas Urbyes befaring
søndag 21. september
1913. Dagen etter skrev Stavanger
Aftenblad:
»Statsraad Urbye kom ieftermiddag med rutebaaten tilbake
fra befaringen av Ulladalen og turen over fjeldet til Suldal og
Sand. Reisen foretoges efter en avtale fra ivaar med stortingspræsident Årstad og foruten ham deltok ogsaa amtmand
Larsen, stortingsmand Gjøstein samt ordføreren i Hjelmeland,
Hauge, og lensmand Lars Kolbenstvedt,
Hjelmeland, men
disse to fulgte dog ikke med over til Suldal.(. . .) Reisen forløp
paa gunstigste maate. Været var udmerket, passende varmt
og med praktisk talt opholdsvær under hele turen. Befolkningens naturlige elskværdighet og gjestfrihet gjorde sig overalt gjældende paa den behageligste maate, og statsraaden er
overordentlig
tilfreds med at ha faat personlig kjendskap til
trakterne og forholdene.
Efter de beskrivelser, som tildels er leveret, virket adkomsten ikke saa vanskelig som ventet, men turen foregik jo i
ekstra godt vær efter en lang og usædvanlig tør sommer.
Statsraaden uttalte sin enighet i berettigelsen i veikravene fra
FOSSEKALLEN NR. 8-83
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Ulladalen, og forhaabentlig vil dette gamle krav nu bli opfyldt i
løpet av de nærmeste aar.»
Dermed var i grunnen veien besluttet, men i rundgangen
mellom offentlige kontorer trengte man mange år på å løse de
praktiske detaljer.
Den første tiden forutsatte man en veibredde på 4,5 m av
hensyn til kraftutbyggingen.
Men noe kraftverk var helt i det
blå, så dette viste seg å være et forsinkende feilspor. Amtsingeniørens overslag var på ca. 270 000 kroner og i brev av
23. mars og 20. juni 1915 sa Vasdragsvæsenet:
En vei for kraftanleggets
behov kan ikke anbefales på det
nåværende tidspunkt.
En bygdevei vil være til god hjelp under starten av anlegget.
Staten har en moralsk plikt
til å bygge
bygdeveien
mot et lite distriktsbidrag.
(Dette viser at man hadde
oppfattet
det
politiske
budskapet.)
Departementet
fulgte anbefalingen, og resten av beslutningsprosessen
tok tre
år. I 1916 gikk det i orden
med bidragene
fra de to
kommunene.
Først 17. juni
1918 vedtok Stortinget første
bevilgning til veien.

Finn, Jon og Einar som tilbrakte sommerferien
på Fjellberg.
Hans lange reiseskildring
ble fordelt over tre nummer i Stavanger Aftenblad. En mann på båten til Vadla påsto at «vi
skulde mindst tre tusen fot op, og er det sandt saa vil det si
nogenlunde det samme som at vi skal i en høide der svarer til
Petrikirkens høide, naar vi multipliserer denne med tallet 17
eller 18. Jeg saa engang brandvakten rigget ut en planke fra
en luke høist i Petri kirketaarn og en mand spaserte utover
planken. Folk, som saa det, blev bleke og løp hjem og tok
Hoffmannsdraaper,
og vi stakkar skulde saadan en syttenatten gange høiere og hadde ikke Hoffmannsdraaper.
- Uff!»
(Sammenligningen var med St. Petri kirke i Stavanger.)
Denne og lignende beretninger gjorde at vår befaring med
Jakob Krumshagen ble imøtesett med store forventninger.
Dagens bilvei har stort sett
samme trace som den gamle
kløvveien, så mange skumle
strekninger ble sprengt bort
under
anleggsarbeidene
1920 - 1924. Likevel skjønner
man at kløvveien slett ikke
kan ha vært så luftig som
beskrevet, og det var jo litt
skuffende. Ved å sammenligne beretningene forstår man
imidlertid at en del av kløvveien lå høyere opp fra elva.
Det kan være en passende
kulturhistorisk oppgave å finne igjen denne strekningen
og få den oppmerket.

Forsinkelse etter stortingsvedtaket
Tross stortingsvedtak
skjedStatsrådens
kjeledegge
de det ikke noe, og de utålI Veidirektørkontorets
kopimodige beboerne
purret to
bøker nr. 2 og 3 for 1913 er
ganger, sist ved Johs. 0.
det tilsammen 450 brev til ArMæland 1. november. Hvilke
beidsdepartementet
og tre
problemer
hadde oppstått?
brev direkte til statsråden. To
Dyrtid var ett problem, men
av disse tre brevene handlet
det viktigste skyldtes utspill
om Ulladalen!
fra distriktet
selv. Selv om
Hvorfor var Urbye så inteVadla-alternativet
for lengst
ressert
i Ulladalen?
Også
var vedtatt, gikk Hjelmeland
Jakob Krumshagen er nok den som i dag vet mest om Ulladalen. Helt
mange andre veiprosjekter
siden 1941 har han gledet Stavanger Aftenblads
lesere med sine
kommune
plutselig
inn for
må ha hatt innflytelsesrike tilbrev. Her er han ved fjellveggen hvor årstallet 1924 er hogd inn som
Hauge-alternativet
i brev av
hengere.
minne
om
da
veien
ble
ferdig.
14. juni 1919, og man ba om
at veiarbeidene ble utsatt.
Da støkk det i folket i Ulladalen. Men heldigvis ble ikke
Politikerdynastiet
på Sand og i Suldal
forsinkelsen stor. En eller annen (hvem?) satte tungfoten ned
Historie er ikke bare hva som hendte, men også hvorfor.
og sørget for at man holdt fast ved Vadla-alternativet.
Statsråden disponerte statsapparatet,
så da Ulladalsveien ble
Urbyes kjeledegge, var den i praksis besluttet. Men Urbye
hadde ingen tilknytning til Ulladalen, ikke engang til SørVeibygging 1920 - 1924
Vestlandet, så hvorfor ble han så interessert?
75 % av anleggskostnadene
ble betalt over VassdragsveseAvisen fortalte at Årstad var initiativtager til befaringen. La
nets budsjett, og 25 % ble dekket av fylket og kommunene.
oss derfor se nærmere på ham og starte helt tilbake i 1890.
10,1 km vei ble bygget for 169 000 kroner. I 1924 fikk endelig
Da kom engelskmannen
E. J. Goodman for å finne «The
gårdene på Meland veiutløsning. Men Fjellberg og Hjorteland
Best Tour in Norway». (Boka kom i 1892 og i flere utgaver
hadde bare en bratt sti ned til den nye veien. Ørekvam ble
senere.) Selvsagt måtte han til fagre Suldal. To netter lå han
fraflyttet i 1917.
på Rasmussens hotell på Sand. Han forteller at hotellet ble
drevet av en enkefrue og fortsetter: «She never appeared, but
På vekksprengte stier
was well represented
by two charming daughters, one of
Det er lett å tenke seg at kløvveien var skummel når det var
whom was shortly to be married to some fortunate barrister at
issvuller om vinteren eller når bekker svulmet opp etter
Stavanger.»
regnvær. Men man kan lure på om det virkelig var nødvendig å
Denne sakføreren var Søren Tobias Årstad (1861 - 1928),
overdrive farene. I «pressekampanjen»
1911 - 1913 kjempet
som giftet seg med Barbro Cecilie Rasmussen samme år. Han
skribentene for en god sak og var sikkert klar over at de
var ordfører i Stavanger 1891 - 1892, stortingsrepresentant
smurte tykt på. En av dem, Alexander Kiellands gode venn
(V) 1898 - 1900 og statsråd 1900 - 1903. I 1903 ble han
Edvard Andersen, var på besøk hos sine tre dattersønner
sorenskriver i Ryfylke, som omfattet området fra Sauda i nord

14

FOSSEKALLEN NR. 8-83

til Forsand i sør og Kvitsøy i vest. Av kommunikasjonsmessige
årsaker lå kontoret dengang som nå i Stavanger, men i løpet
av ti år hadde han nok blitt godt kjent i sitt embetsdistrikt.
Den yngste datteren på hotellet, Henriette, fikk også en
jurist til mann. I 1893 giftet hun seg med overrettssagfører
Jakob Vik. Både Vik og postekspeditør Carl Theodor Torjusen
(Årstads fetter) var blant dem som solgte fallrettigheter
til
staten i 1912 (se Fossekallen nr. 5 / 1982) og de hadde nok
minnet Årstad om veikravet.
I perioden 1913 — 1915 kom Årstad på nytt på Stortinget.
Det var da enmannskretser, og han og Gjøstein representerte
de to Stavangerkretsene.
For Ryfylkekretsen satt hans svoger
Lars Rasmussen.
Årstad hadde således tre forbindelser til Ryfylke: sin kones
familie, sitt embete og fetter.Torjusen.
Han vår en innflytelsesrik venstremann, og Urbye fant det nok naturlig å gjøre Årstad
denne vennetjenesten.
Imidlertid er vi ikke ferdig med politikerdynastiet
og vender
tilbake til 1890. Den enkefruen mr. Goodman ikke traff, var
Gidske Rasmussen (født Kolbenstvedt). Hun ble altså Årstads
svigermor. Både hennes far, bror, sønn og svigersønn var
stortingsrepresentanter.
Fra hotellet reiste engelskmannen til Suldalsosen for å ta
båten til Nesflaten, og han traff hennes nevø: «We wondered
how such a vessel could have got to such an out of the way
place, but were told by the genial Captain Kolheustvedt
(nesten riktig stavet), that she was made at Christiania and
brought to Oset in pieces, and put together there.» («Suldal
kultursoge» forteller at båten ble bygget av Stavanger Støberi
& Dok.)
Båtruten på Suldalsvatnet startet i 1885, og Lars Kolbenstvedt var den første kapteinen på den båten som i dag går
under navnet Suldalsdampen.
Han var altså fetter av fru
Årstad, og i 1913 møter vi ham igjen som lensmann i Hjelmeland.
Lars Rasmussen (1861 — 1922) hadde mange jern i ilden,
men sine foreldres hotell drev han ikke. Det var nå solgt.
Foreløpig er det ikke klarlagt hvor de fire tilbrakte natt til
mandag, før de tok båten «Hjelmeland» fra Sand kl. 09.15 med
ankomst Stavanger kl. 15.00. Men det må antas at Årstad i det
minste stakk innom sin svigerfamilie.
«Ulladalensandre venner»
Postmester i Stavanger, Adam Egede-Nissen
(1868 — 1953),
tilbrakte mange sommerferier i Ulladalen med sin store familie.
Søndag 20. juli 1913 tok han initiativ til et folkemøte hvor over
hundre voksne personer deltok, og det ble sendt en henstilling
til regjeringen om vei og telefon. Egede-Nissen var stortingsrepresentant
1900 — 1912 (Finnmarksbyene)
og 1922 — 1924
og er visstnok den eneste som har representert
tre partier:
Venstre, Arbeiderpartiet
og Kommunistene.
Bestyrer ved Stavanger folkeskole, Johan David Haslund
Gjøstein (1866 — 1935) var stortingsrepresentant
1913 — 1924,
først for Arbeiderpartiet
og etter bruddet parlamentarisk fører
for Sosialdemokratene.
Han grunnla avisen »1ste mai» i 1899 (i
dag Rogalands Avis). Fra 1921 var han skoledirektør i Agder.
I likhet med Årstad har også Gjøstein og Egede-Nissen vært
ordførere i Stavanger.
Egede-Nissen og Urbye
Hvorfor var ikke Egede-Nissen
med på turen? Jeg har en
mistanke om at Urbye ønsket å holde ham utenfor. De hadde
nemlig vært i tottene på hverandre i Finnmark, der Urbye var
statsadvokat 1898 — 1903 og amtmand 1906 — 1912.
I sin selvbiografi «Et liv i strid» (1945) nevner Egede-Nissen
Urbye fire ganger:
1) 1900: Etterforskningen
omkring
brennevinskjenkningen
utenfor valglokalet i Alta. «Bygdens ledende menn hadde
kjøpt inn over 50 anker brennevin og gjort bekjent at det
ville bli delt ut til høyremenn.»

1903: Fredning av hvalen.
1907: «Vardøsaken.» Politiet beslagla de brosjyrene EgedeNissen hadde trykket og ville smugle inn i Tsar-Russland.
Etter en rekke rettssaker ble brosjyrene frigitt.
1909: Ved stortingsvalget
vant Egede-Nissen
(A) over Urbye (V).
Det er kanskje urettferdig bare å bygge på Egede-Nissen.
Men dessverre har ikke Urbye skrevet selvbiografi, til tross for
et langt og begivenhetsrikt liv.
Hva tenkte Urbye?
Hva Urbye tenkte, vet vi ikke. Det ville vært interessant å få
tak i noe av det han skrev i 1913. Men inntil videre må vi gjette.
Han bestemte seg for å få bygget veien. Den var støttet av
innflytelsesrike
Rogaland-politikere,
og takket være avisene
trodde opinionen at adkomsten til Ulladalen var livsfarlig. Det
var altså bare å få i gang den administrative
prosessen
sentralt og lokalt.
Han var en realistisk mann. Å bruke veibudsjettet kunne bli
en langvarig prosess. Der måtte man ta hensyn til prioritetslister.
Han var en praktisk mann. Hvorfor ikke bruke et annet
budsjett? Vasdragsvæsenet
lå også under hans departement,
og vasdragsdirektør
Ingvar Kristensen viste _seg heldigvis å
være samarbeidsvillig.
Han var en juridisk mann og tenkte på presedens. Det ville
bare bli rot dersom andre veisaker kom på løpende bånd
utenfor veibudsjettet.
Altså måtte Ulladalsveien
behandles
som særtilfelle, og da var det naturlig å vise til statens kjøp av
fallrettigheter og gårder.
Han var en logisk mann, en ærlig mann. I lengden er en sak
neppe tjent med dårlige argumenter,
og det er i hvertfall
risikabelt. Derfor sa han til avisen at adkomsten var lettere enn
antatt, og dermed avskar han på forhånd eventuelle senere
diskusjoner om de mer eller mindre fantasifulle skildringene.
Imidlertid fastslo han at veikravet likevel var berettiget.
Og fremfor alt, han var en mann med autoritet. Ingen i
departementet
turde fortelle ham: «Det er ikke slik vi pleier å
gjøre det, herr statsråd!»
Urbye i utlandet
Endelig i 1920 startet veiarbeidene. Fikk Urbye vite om dette?
Det vet vi ikke. Han hadde da allerede vært to år i Helsinki
som Norges første minister i det selvstendige Finland.
I 1924 var veien ferdig. Ble det holdt fest, og hvor skulle de
sende hilsen? Norge hadde nylig anerkjent Sovjetunionen, og
Urbye var flyttet til Moskva som sendemann. Han visste neppe
hvor mye han kunne takke Egede-Nissen for det. Nylig utkom
boka «Kollontaj i Norge» (Martin Nag 1981), som offentliggjør
Egede-Nissens brev til sin gamle venn, statsminister Abraham
Berge. (Aleksandra Kollontaj var Sovjetunionens første sendemann i Norge.)
Senere artikler
Jeg har nå samlet materiale som kan være utgangspunkt for
artikler av mange slag. Etter min mening har NVE en viss
historisk forpliktelse
overfor Ulladalen og lignende steder.
Men vi behøver nødvendigvis ikke gjøre alt i egen regi. Vi bør
også oppmuntre de lokale krefter. Amatørhistorikere,
for eksempel blant våre pensjonister,
er en gruppe. En annen
gruppe er skolene, hvor interesserte
lærere kan gi elevene
lokalhistoriske gruppeoppgaver.
Kanskje vi har emner som til
og med kan fange interessen på universiteter og høyskoler?
Nærmest Ulla-Førre ligger Rogaland distriktshøyskole
i Stavanger, hvor det er studier både i samfunnsfag og historie.
Et viktig arbeidsunderlag
er detaljerte kart. Dessverre har
våre 1/10 000-kart dårlig dekning av Ulladalen. Men heldigvis
ser det ut til at økonomiske kart 1/5000 kommer i begynnelsen
av 1984.
FOSSEKALLEN NR. 8-83
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IrmaFrøylandt
Irma Frøyland ved Energidirektoratets
arkiv døde 31. juli, 63 år
gammel, og vi har mistet en god kollega.
Allerede i 1973 kom fru Frøyland til NVE, først til kantinen og
siden til oss, hvor hun har vært i 7 år.
Gjennom sitt arbeid med blant annet intern postfordeling
fikk hun god kontakt med alle ansatte i direktoratet, og fra sitt
tidligere arbeid i kantinen hadde hun en bred kontaktflate over
hele huset. Det skyldtes ikke minst hennes gode humør og
lyse smil, og hun hadde ofte en frisk replikk som kvikket opp i
hverdagen.
Hun likte sitt arbeid og arbeidssted, noe hun ofte ga uttrykk
for, Og da hun i tillegg til dette var meget ansvarsbevisst
og
innsatsvillig, ble hun en god medarbeider. Vi hadde håpet.å
kunne få arbeide sammen i mange år, men sykdom tok henne
brått bort.
Irma Frøyiand vil bli dypt savnet i hele Energidirektoratet.
Vi
lyser fred over hennes minne.
H. Breivik

Fusjonsenergi — fremtidens
uuttømmelige energikilde
Forts. fra side 12

Ny administrerendei El-verkenes
forening
Styret i Norske Elektrisitetsverkers
Forening (NEVF) har ansatt
cand. jur. Robert Heiberg Kahrs (37), Oslo, som ny administrerende direktør i foreningen. Ansettelsen
skjer i forbindelse
med at NEVF, som er et felles organ for landets elektrisitetsverker, er i gang med en delvis omlegging og styrking av virksomheten. Foreningen ønsker blant annet å styrke sin kompetanse på nye områder som for eksempel energiplanlegging,
energiøkonomisering
og fjernvarme. Dessuten vil NEVF markere seg sterkere som bransjens talerør overfor våre politiske
myndigheter.
Den ne direktøren i NEVF tok juridisk embedseksamen ved
Universitetet i Oslo i 1971, og var dommerfullmektig
ved Toten
sorenskriverembete
1972 — 1973. I årene 1973 — 1975 var han
ansatt som juridisk konsulent i Norges Industriforbund
frem til
1982 — først som juridisk konsulent og avdelingssjef
ved
Skatteavdelingen,
fra 1977 som avdelingsdirektør
og leder av
Juridisk avdeling.
Siden 1982 har Kahrs vært ansatt som seniorkonsulent
International Consultants A/S.

i PA

Robert Heiberg Kahrs har vært medlem av en rekke offentlige styrer, råd og utvalg. Han er knyttet til bladet Økonomisk
Rapport som fast medarbeider på skattespørsmål.
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ladninger i elektroner og joner, kan et plasma i prinsippet bevare sin tilstand ved
hjelp av et magnetfelt. Uten
et slikt magnetfelt vil de ladete partiklene
bevege seg i
alle retninger. Siden ingenting hindrer partikkelbevegelsen, vil de ladede partiklene
treffe veggene i beholderen
og bli nedkjølt slik at fusjonsprosessen stopper. I et magnetfelt vil derimot partiklene
bli tvunget til å følge en spiralbane omkring magnetfeltlinjene. Det vi si at de ladede
partiklene i et høytemperaturplasma blir samlet av magnetfeltet som således hindrer
dem i å komme i berøring
med beholderens vegger.
Hva kan fremtiden bringe?
Etter å ha tilbragt noen timer
ved dette forskningssenteret,
er det selvsagt ikke mye man
kan tillate seg å tro eller mene om denne energiformen.
Det synes imidlertid å være
ganske langt igjen til en kommersiell utnyttelse. Til i dag
har man klart å holde prosessen i gang ca. 1/2sekund ved
100 millioner °C.

Dette sies
fremskritt fra
sessen bare
holdes i noen

å være et stort
den gang prokunne opprettmillisekunder.

La meg bare avslutningsvis
gjengi noen av de forhåpninger som forskerne selv ga
uttrykk for. Vår første guide,
som var fysiker og ansvarlig
for de pågående forsøk, antydet at det blant forskerne
var ca. 50 % som trodde på
en kommersiell
fremtid for
fusjonsenergien.
De øvrige
50 % trodde at fusjonsenergien ville forbli på forskningsstadiet
i overskuelig
fremtid.
En annen forsker, ansvarlig for utviklingen av den nye
reaktoren
som var under
bygging, var langt mer optimistisk. Han mente at allerede den neste utgaven kunne
komme til å bli en prototype
på den første kommersielle
reaktor.
Det synes således
noe
usikkert om og når vi kan ta
jordens
enorme
hydrogenmengder i bruk som energikilde.

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Vassdragsdirektoratets
bastion i nord:

Forbygningsavdelingens
Nord-Norge kontor (VFN).
Finnmark, Troms og Nordland
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Ved Vassdragsdirektoratets
Nord-Norge-kontor
i
Narvik har man stasjonert distriktskontorer for tre av
direktoratets seks avdelinger. Disse tre avdelinger
er: Forbygningsavdelingen,
Natur- og landskapsavdelingen og Vassdragstilsynet. Dessuten er Hydrologisk avdeling representert, uten at distriktskontor
ennå er formelt opprettet.
Forbygningsavdelingen

A-A
V-A

er
desidert
den største avdelingen med 28 ansatte under
ledelse av Einar Kummeneje.
Foruten Kummeneje har fem
av de ansatte sin arbeidsplass ved kontoret i Narvik.
Fire oppsynsmenn
har an-

svaret for anleggsaktiviteten
ute i distriktet hvor til sammen
18 anleggsarbeidere
har sitt
daglige virke.
Hydrologisk avdeling er
representert
ved Olav Råmundal og Jostein Jensen er

Natur-

og

landskapsavde-
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Over til venstre: Einar Kummeneje
er fornøyd med de nye lokalene som
Vassdragsdirektoratet har fått leie av
Kreditkassen i Narvik.
Over til høyre: En bortimot samlet
stab. Fra venstre: Arne Solvoll (VFN)
Olga Hansen, Arona Danielsen, Jostein Jensen (VN), oppsynsmann
Magnus Bjørknes, Arnhild Johansen,
Olav Råmundal (VHN) og Einar Kummeneje (VFN). John Bilberg, som sitter i bakgrunnen, var gjest fra Vesterålen Kraftlag. Ingvar øvereng (VFN)
og Aage Josefsen (VV) var dessverre
ikke til stede.
I midten: Utbyggingen av Skjomen
kraftverk har selvfølgelig satt spor
etter seg i Narvik-distriktet. Men Natur- og landskapsavdelingen i Narvik
gjør sitt beste, og Jostein Jensen
kunne fortelle at laksen til tider står i
kø foran laksetrapper som denne.
Under til venstre: Olav Råmundal er
representant for Hydrologisk avdeling i Narvik. Han har ansvar for alle
vannmålinger i Nordland og søndre
del av Troms, og det blir ført nøye
statistikk. Slik statistikk er til stor
hjelp for eksempel når man planlegger en ny kraftutbygging. På det
store veggkartet har Råmunddal
merket av alle målestasjonene, og vi
forstår godt at det må bli en del
tjenestereiser på ham i løpet av året.
Under til høyre: Fire av de ansatte
ved Vassdragsdirektoratets distriktskontor i Narvik har til sammen 110
års tjenestetid i NVE. Fra venstre
Arne Solvoll (23 år), Olga Hansen (27
år), Arona Danielsen (26 år) og Magnus Bjørknes (34 år). Her med to
andre «antikviteter» ved kontoret —
en blyantspisser og en teodolitt.
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lingens mann ved kontoret.
Aage

Josefsen

tar

seg

av

Vassdragstilsynets saker.
Sammen skal disse NVEansatte
etter
evne dekke
Vassdragsdirektoratets
saker
i Finnmark, Troms og Nordland fylke så langt syd som til
Svartisen.
Etter hvert som
kontoret har utvidet, har man
kunnet yte publikum en bedre
service
i Nord-Norge.
Da
kontoret
etter
en omflakkende tilværelse ble etablert i
Narvik i 1948 kunne man ikke
stort annet gjøre enn å henvise til hovedkontoret i Oslo. I
dag kan man svare på bortimot alle henvendelser, og de
fleste saker blir behandlet lokalt.
Nye pene kontorer gjør sitt
til å fremme arbeidsmiljøet,
men ellers virker det ikke som
man trenger ytre stimuli for å
trives ved distriktskontoret
i
Narvik. Fire av dem vi møtte
hadde til sammen 110 års
tjenestetid i NVE — det må
man kalle stabilitet i arbeidsstokken!
De som arbeider
ved kontoret mener selv at
denne stabiliteten er en stor
fordel for kontorets virksomhet — både innad og utad.

Ved et besøk ved Forbygningsavdelingens
distriktskontor i Narvik fikk Fossekallen et godt
inntrykk av avdelingens mangesidige virksom-

het. I Beisfjord fikk vi se resultatene av mange
års oppryddingsarbeid etter en storflom i 1959.
Videre var man i Salangsdalen i full gang med å
gi Salangselva nytt løp for å innvinne dyrkbar
mark og unngå fremtidige flomskader.
Man har nok av oppgaver å ta fatt på ved distriktskontoret, men frykter at knappe ressurser
skal hemme denne viktige virksomheten i våre
vassdrag.

Knapperessurseri
Forbygningsavdelingen:

Magnus Bjørknes (til venstre) og Einar Kummeneje er fornøyd med
resultatet av Forbygningsavdelingens
innsats i Beisfjord. I 1959 raserte en flom hele denne dalen. Nå er tre kilometer av elven blitt sikret med steinfyllinger
langs breddene,
og ca. 1200 daa jord er på
denne måten blitt innvunnet.

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Flomsikring og
innvinningav
nye jordarealer
forsømmes
Forbygningsavdelingen
Forbygningsavdelingen
Vassdragsdirektoratet
tar
seg av planlegging og utførelse av forbygnings-,
senkningsog
flomskadetiltak.
Dette er arbeider som har
stor samfunnsmessig
betydning ved at de beskytter områder og virksomheter
langs
vassdragene
mot utgraving
og oversvømmelse. En annen
side ved tiltakene er at de
gjør det mulig å utnytte uproduktive arealer til formål som
for eksempel jordbruk, boligbygging, industri og kommunikasjoner.

dette. Etter 1880 er det utført
4600 forbygningstiltak,
og i tiden 1956 — 1982 ble det sikret nesten 1200 km elvestrekning og ca. 140 000 daa jord.
Kostnad og nytte blir vurdert for hver enkelt sak, men
de fleste tiltak har vist seg å
være
gode
investeringer.
Forbygningstiltak
må betraktes som grunnlagsinvesteringer, og de er i mange tilfelle en nødvendig forutsetning for næringsvirksomhet,
boliger og kommunikasjoner
langs vassdragene.

Forbygningstiltak
Forbyningsarbeidet
har lange
tradisjoner her i landet. Forløperen til Forbygningsavdelingen kan i år feire 170 års
jubileum, men allerede før år
1800 kom staten med i bildet,
og Kanalvæsenet sto for betydelige arbeider i forrige århundre og i begynnelsen av

Ved å senke løpet i et vassdrag kan man mange steder
hindre
oversvømmelse
og
dermed innvinne og forbedre
jordarealer. Til dette arbeidet
får
Forbygningsavdelingen
tilskudd fra Landbruksdepartementet,
kommuner
og
andre interesserte.
I perioden 1939 — 1982 ble det i

Senknings- og
flomverkstiltak
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enkelte steder gitt elven nytt
løp for å minske skadene ved
en eventuell ny flom.
Mye av steinen i dette området ble i de første årene
sprengt ut og lagt på plass

dy 6.

Forbygningsavdelingens
utført
100 senkningsflomverkstiltak,
og
160 000 daa jord har
nytte av disse.

regi
og
ca.
hatt

Forbygningsavdelingens
distriktskontor i Narvik
Ved det nordligste av Forbygningsavdelingens
fem distriktskontorer,
som er stasjonert i Narvik, fikk Fossekallen anledning til å sette
seg inn i hvordan forbygningstiltak planlegges og utføres, og hvordan de virker i
praksis.
Forbygningsarbeidet
i
Beisfjord
Etter en storflom i 1959 ble
hele den trange dalen rundt
Beisfjordelv like sør for Narvik totalt rasert. Oppsynsmann Magnus Bjørknes, som
har vært med på forbygningsarbeidet i dalen fra starten,
kan fortelle at arbeidet har
pågått like til nå. Det er blitt
ryddet opp i flomdistriktet, og
hele 3 km av elveløpet er blitt
forsterket. Man har dessuten

FOSSEKALLEN NR. 8-83

kan et helt bygdesenter
bo
og
arbeide
på
tryggere
grunn.
Senkings- og
flomverkstiltak
I Salangsdalen
i Troms, like
nord for Narvik, kan man også vise til dramatiske begivenheter. Under en storflom i
1959 sto hele 1400 daa under
vann. Arbeidet som nå utføres vil gi sikkerhet for disse
1400 daa og i tillegg gi rom
for
ytterligere
nydyrking.
Oppsynsmann
Edvard Hansen kunne fortelle
at Salangselva mellom Bones og
Strømholt hvert år gikk over
sine bredder i vår- og høstflommen, og la store jordbruksområder
under
vann.
For å kunne utnytte disse
arealer, måtte _man gi elven
nytt løp (se kart), og til dels
senke elveløpet. Planen innebærer
oppgraving
av ca.

med håndkraft, og det gjør
ikke arbeidet mindre imponerende. Slit har det nok også
vært for gårdbruker
Kristian
Sundby, som har måttet opparbeide mye av jorda si igjen
etter flommen. En smule trøst
må det likevel være at de

Store anleggsarbeider må til for å gi Salangselven nytt løp og derved
sikre ca. 1400 daa jord. Einar Kummeneje, Arne Solvoll og oppsynsmann Edvard Hansen viste Fossekallen rundt i området.
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omfattende
forbygningsarbeidene har gitt gårdsbruket
et betydelig tilskudd på dyrkbar mark, og at jorda for
fremtiden skulle være sikret
mot flomskader.
Imidlertid er det ikke bare
Sundbye som nyter godt av
de 2,2 millioner kroner som
staten har investert i Beisfjord. Hele 1200 daa jord er
innvunnet, og etter at anleggsarbeidet
er avsluttet,

— Her skal det bli ny bro, lover Einar Kummeneje. En kraftig innsnevring av Salangselven skapte problemer for gårdbrukerne i distriktet
fordi vannet i høst- og vårflommene oversvømmet store arealer dyrkbar mark. Nå har man sprengt ut forsnevringen, og er i ferd med å
bygge ny bro.

ZE903
Anleggskarer
fossmo.

på Bones:

Dag M. Larsen,

190 000 m3 jord, og det vil gå
med 25 000 m3 sprengt stein
til sikring av fyllingene.
En flaskehals i vannsystemet var innsnevringen av elven der hvor broforbindelsen
mellom øst- og vestsiden av
For å kunne
var.
elven
sprenge ut elveløpet på det
kritiske stedet, måtte selvsagt den gamle broen fjernes. Dette skapte problemer
i distriktet,
for gårdbrukerne
for de var avhengige av å
frakte maskiner, gjødsel og
avling fra den ene siden av
elven til den andre i sommersesongen. Problemet ble løst
ved at Forsvaret kom Fortil hjelp.
bygningsavdelingen
Mens bygging av ny bro pågår, kan distriktets folk benytte seg av en pongtongbro.
Det meste forbygningsarsesongbetont.
er
beidet
blir brukt
Sommermånedene
til nødvendig justering av elog
veløpet ved sprengningsgravearbeid, og til ordning av
tidligere utkjørte steinmasser.
brukes for
Vintermånedene
det meste til å kjøre stein fra
til forsterkning
steinbruddet
av elvekantene i det aktuelle
området. Man slipper da å
bygge anleggsvei, fordi maskinene kan kjøre på telen.
En del terskler må også bygges for at ikke farten på vannet skal bli for stor. Da risikerer man nemlig at den ferske
elvebunnen og elvebreddene
blir gravet ut.
Det er mange hensyn å ta,
og mange instanser må trekkes inn på de ulike trinn i et

Joar Aune

og Nils Stor-

Mens gårdbrukerne
denne pontong-broen

Dette føforbygningsarbeid.
rer naturligvis til økte omkostninger.

Knappe ressurser
Mens man i senkningsog
regne
kan
flomverkstiltak
med en viss støtte fra andre
instanser (se foran), blir fori det hele
bygningsarbeider
betalt over NVE's budsjett.
Imidlertid har bevilgningene
ikke fulgt med i prisstigningen
de siste 15 til 20 år, og derfor
bevilgmellom
blir gapet
ninger og vedtatte overslag
stadig større. Ventetiden for
tiltak er nå
distriktsvedtatte
fire til
faktisk gjennomsnittlig
fem år.
I tillegg kommer at antall
uekspederte søknader har
økt sterkt i de senere år som
en følge av underbemanning i
Ved
Forbygningsavdelingen.
utgangen av 1982 sto derfor
hele 790 søknader på venteliste.
Til utførelse av arbeidene
et
har Forbygningsavdelingen
og en
eget anleggsapparat
egen maskinpark, for det har
vist seg å være god økonomi
i å utføre disse spesialarbeidene i egen regi. Antall arbeidere ved forbygningsanleggene er imidlertid blitt betraktelig redusert i de senere år;
fra 1963 — 1982 gikk tallet på
ansatte ned fra ca. 240 til ca.
75. Dette skyldes selvfølgelig
i andelvis mekaniseringen
leggsdriften, men det har også sammenheng med at lønningene er økt betydelig mer
enn bevilgningene.
Ute i distriktene hvor an-

på Bones venter på ny bro, har Forsvaret stilt
til rådighet. Så her er mange krefter i sving!

foregår, merleggsarbeidet
ker man spesielt de knappe
Kummeneje,
Einar
tidene.
som har ansvar for den daglige drift av Forbygningsavdei Narlingens distriktskontor
, vik, har sin fulle hyre med å
få endene til å møtes. Ved å
holde en kjerne av anleggsfolk i arbeid året rundt og
og
folk
ekstra
engasjere
maskiner i perioder med stor
aktivitet, klarer man å opprettholde en viss stabilitet i
arbeidsstokken.
sier
er viktig,
— Dette
Kummeneje, for det vi først
på anog fremst trenger
er folk med
leggssektoren,
Imidlertid
erfaring.
praktisk
har man problemer selv med
å skaffe midler til de prosjekter som skal holde den faste
stab i virksomhet på årsbasis.
Man har i Forbygningsavdelingen gjort sterke fremstøt
for å få økt bevilgningen, og i
budsjettet av 1982 fikk man
gjennomslag for en del saker.
Imidlertid heter det i budfor 1983
sjettproposisjonene
«Av
om Forbygningsarbeider:
hensyn til gjennomføringen
av andre høyt prioriterte oppgaver innenfor departementets budsjett, har man ikke
funnet det mulig å følge opp
henstilling i beStortingets
handlingen av 1982-budsjetdette
tet om å opp-prioritere
tiltaket.»

Har samfunnet råd til å
forbygningsarforsomMe
beidet?
Behovet for flomsikring og
innvinning av nye områder vil

øke i årene fremover, og Forvil bli ytbygningsavdelingen
terligere engasjert i nye oppgaver. Slike oppgaver kan for
eksempel være: Bygging av
terskler, markering av fareflomberedskap,
grenser,
og
i vassdrag
opprydding
i forbinservice-virksomhet
delse med vannkraftutbygging.
ved at tilKonsekvensene
tak ikke blir utført er til dels
alvorlige. Dyrket mark, tomboligbebyggelse
tearealer,
og i verste fall menneskeliv
kan gå tapt. Nye oversvømmelser vil skade jord og eiendom, og dette må dekkes av
Man
Statens naturskadefond.
undres om samfunnet har råd
til å betale den ekstra kostvil
nye flomskader
naden
ved å forsømme
medføre,
forbygningsarbeidet.

I forrige nr. av Fossekallen
ble det opplyst at maskinOtto Fredrik
mesterassistent
Holm ved Vestlands-verkene
var trådt fra med pensjon.
Holm har imidlertid bare fått
invalidepensjon
midlertidig
frem til 1. januar 1984 på
grunn av langvarig sykefravær etter en skade han pådro seg i 1977, og han regner med å ta opp arbeidet
igjen utpå nyåret.
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Nordmenn er et farende folkeferd, og
norske hydrologer hører så absolutt med til
de aller mest bereiste.
Afrika er nesten vårt
annet hjemland. Vi har
vært i Midt-Østen og
Asia, Tyrkia og SørAmerika, Island, USA
og Canada, India og Filippinene, Ny Guinea
og Indonesia. Men i
Polynesia hadde vi ikke
vært, og nettopp da
denne hvite flekk på
det norske hydrologiverdenskartet
pirret
våre oppdagelseslyster
mest, dukket sannelig
FN opp med et femukers oppdrag i Western Samoa.

Western Samoa, sydhavsparadiset med ramsalt badevann året rundt

På FN-oppdrag til Western Samoa
Bo Wingård

Western Samoa i et nøtteskall

Styreform

«Hvor pokker er Western Samoa?» sto det på T-skjorta til en
samoaner. Og egentlig er det et godt spørsmål, for 2800 km2
er sannelig ikke lett å finne midt ute i det sørlige Stillehav: 14°
sydlig bredde, og omtrent et steinkast fra datogrensen, to små
og syv bitte små øyer og 150130 samoanere. Det er hva størrelse og folketall angår litt mindre enn Vestfold fylke. Men der
stopper også sammenligningen.

Amerikanerne og tyskerne delte øyene mellom seg på slutten
av forrige århundre. Så kom krigen, og New Zealand overtok
administrasjonen
av de vestligste øyene. Frigjøringen kom i
1961, og i dag er det et American Samoa i øst og et
Independent State of Western Samoa i vest. Western Samoa
har et parlament etter britisk mønster (det hører med til
Commonwealth og er assosiert medlem av EF), statssjefen er
valgt på livstid (etter den nåværende skal han velges på
åremål), og statsapparatet
fungerer omtrent som det tradisjonelle nord-europeiske,
med et velutviklet byråkrati i svært liten
målestokk. Parlamentet
er valgt av og blant landsby- og
familiegruppelederne.
«Vi har det mest kommunistiske og det
mest konservative
styresystem
i verden,» sa en samoansk
økonom.
Western Samoa har fått FN-stemplet LDC, som betyr at det
hører med blant verdens minst utviklete land. Dette til tross for
at man blant samoanerne har en analfabetisme på under tre
prosent, at skolesystemet
er vel utviklet, at samfunnsforholdene bygger på vel bevarte tradisjoner fra flere tusen år tilbake, og at misjonærene har bygget opp et kirkesystem der

For i Western Samoa er det nesten 2000 meter høye fjell,
nedbør fra 2000 til 6000 mm i året, fordampning fra 1200 til
1800 mm og ukentlige jordskjelv som er så ubetydelige at bare
ferske utlendinger snakker om dem. Dessuten finner vi områder med elver og områder helt uten overflateavløp takket være
en geologisk sett ny og helt vanngjennomtrengelig
lava.
Western Samoa er drømmeøya til Erik Dammann. Han
bodde der i syv måneder i slutten av 1960-årene med hele familien. Det er også paradisøya til den amerikanske sosialantropologen Margareth Mead, som påsto at på denne isolerte sydhavsøya hadde menneskene lært å leve i fred og fordragelighet med seg selv og den omgivende natur. Det er også den
øya der den australske sosialantropologen
Friedman forsket
og trakk de helt motsatte konklusjonene, nemlig at sosial rangordning og albueknuffing gjorde at polyneserne i Samoa sannsynligvis er omtrent som mennesker ellers på jorden.
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alle religionsutøverne (og alle er religionsutøvere) må følge de
oppsatte kirkelige handlinger hundre prosent. Det med minst
utviklet må derfor gå på økonomien, for øyene har ingen naturlige ressurser utenom jordbruksprodukter,
havfiske, vannkraft
og menneskene selv.

Til høyre: Alt er smått i
Western Samoa, men er
fallet høyt nok blir selv
små bekker turistattraksjoner

Til venstre: Vanskelig geologi
gjør hydrologiske
undersøkelser
enda mer
interessant.
Her forsvinner en liten elv fullstendig
ned i undergrunnen

Under: Lite regn i år, bare
129 mm de siste to ukene.
Man spurte: Er vi inne i en
klimaendring?
Har atombombeprøvene
skylden?

Vannkraft og vannforsyning
Vi i Norge smiler litt når vannkraften trekkes frem, for det
er sannelig ikke rare greiene.
Vannkraftpotensialet
ligger
under 100 GWh, og av dagens forbruk
på totalt 30
GWh er vel tretti prosent
vannkraft. Resten er dieselgenerert elektrisitet, noe man
vil få redusert andelen av så
fort som mulig, fordi dieseloljeimport er svært tyngende
for landets økonomi. Innen
1985 ønsker man å bli selvforsynt med varmekraft
fra
vedfyring (8 GWh) og vannkraft (28 GWh). Man mener at
prisen på over 2 kroner/kWh
da vil synke noe.
Et annet viktig bruksområde for vann er vannforsyning til privat forbruk. Samoanerne har et usedvanlig høyt
vannforbruk: 600 liter/ person
og døgn i hovedstaden Apia.
Mye er overflatevann,
men
tjuefem prosent av befolkningen får grunnvann
som
pumpes opp ved dieselpumpestasjoner.
Og fordelingssystemet er besnærende enkelt: plast eller metallrør som
delvis er gravd ned, delvis ligger oppå bakken. Dukker det
opp et nytt hus, er det bare å
kople til en ekstra kran, her
behøves
ingen kompliserte
maskiner
eller vedvarende
beslutningsprosesser.

Hydrologisk virksomhet
Men vannkraften interesserte
FN. Allerede i 1970 fikk de
opprettet landets første hydrologiske stasjon, som har
resultert i to nye vannkraftverk. De fikk startet et hydrometeorologisk
prosjekt
i
1974, og frem til avslutningen
i 1982 var det opprettet
18
hydrologiske stasjoner og 17
nedbørstasjoner
i tillegg til de
45 nedbørstasjonene
som var
i drift av private og den meteorologiske tjenesten.
Mitt oppdrag var å vurdere
tilstanden
til observasjonsnettet i dag, undersøke databehandling og kontorrutiner,
og å analysere
organisasjonsforholdene
på vannsiden. Alt i løpet av 51/2 uke
inkludert
reising
(60 timer
hver vei) og rapportskriving.

Klima
Western Samoa har et varmt
og fuktig tropisk regnskogsklima. Temperaturen
varierer
litt omkring den årlige middeltemperaturen, som på kysten
ligger omkring 26,5° C. På de
høyeste
toppene
kommer
den helt ned i 15° C. Månedstemperaturen
varierer
mellom et maksimum på 27,1 i
april og et minimum på 26,0 i
juli i hovedstaden
Apia. De
målte ekstremene er 30,4° C i
april og 22,6° C i august.
Nedbøren varierer mellom
2200 mm i de nordvestlige
delene og 6000 mm i fjellområdene. Topografien og vindretningen regulerer nedbørforholdene.
Med
sydøstlig
vind i vintermånedene
i maioktober får man regnskygge
på nordvestsiden
av øyene,

og omvendt på sydvestsiden
i sommermånedene
når den
fremherskende
vindretningen
er mer nordvestlig. Nedbøren
øker ca. 300 mm/100 m. Fordampningen
ligger på 1200
mm i året i de høyere strøkene, og 1800 mm ved kysten.
Vanskelige hydrologiske
forhold
Det er tre ting som virker inn
på overflatehydrologien;
geologi, nedbør og topografi.
Geologien er uten unntak av
vulkansk
opprinnelse.
De
eldre formasjonene
er etter
hvert blitt forvitret og tettet
såpass at vannet renner i
bekker og elver stort sett
året rundt. I de yngre formasjonene er infiltrasjonen
til
grunnvannet
så stor at det
bare i kraftige flomperioder
er overflateavløp
i spesielt
gunstige områder. Selv i elver
med årvisst vann vil de geologiske forholdene medføre at
vannet helt eller delvis forsvinner, for så å dukke opp
igjen lenger nede i vassdraget, og da ofte enten sterkt
redusert eller betydelig økt
på grunn av det underjordiske dreneringsmønsteret.
Fra
et hydrologisk synspunkt meget interessant,
men fra et
kraftverksmessig
synspunkt
til stadig hodebry. Særlig når
det skal bygges magasiner,
FOSSEKALLEN NR. 8-83
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En hydrologisk
målestasjon
rager opp til høyre. Måledam til
venstre, og inntak til en kraftstasjon i midten.
Målestedet
og
kraftstasjonen
heter rett oversatt Blekkspruthuset

og store områder enten må
dekkes
med plastmateriale
eller betong.

Sydhavsparadiset
I Western Samoa er det grønt
hele året. Alt vokser bestandig, noe behov for jordbruksvanning er det ikke. Strendene er kritthvite av korallsand, bortsett fra et par steder med svart lavasand, sedimenter fra en masseførende
elv. Ingen ville dyr utenom
forvillede griser og hunder,
ingen farlige slanger, alt er
bare fred og fordragelighet.
Og menneskene er stort sett
akkurat som oss.
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