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Kontorfellesskap?
Sidensister vi kommet et viktigskritt nærmere avklaringnår det gjelderNVE's
organisasjon.Fredag22. mars passerte St. prp. nr. 57 (1984-1985)statsråd, og
til tross for store forsinkelsertar man sikte på stortingsbehandlingav saken
allerede i vår.
En stortingsproposisjongir langt fra svaret på alt. Førstnår Stortingethar
gjort sitt vedtak om prinsippielleendringer, vil vi få et inntrykkav hvilke
problemer en omorganiseringinnebærer. Tiltross for et fellesønske om en
effektivvassdrags-og energiforvaltningog et levedyktigStatskraftverkene,
må vi nok regne med motsetninger og gnissningeri tiden som kommer.
Et problem som krever en snarligløsning,er husspørsmålet.Det er klart at
Olje-og energidepartementet nå går inn for at NVEskal deles i et
Statskraftverkeneog et «rest»-NVE,
men at vi skalha kontorfellesskap.Det er
imidlertidlenge siden vi alle var under samme tak. Hovedkontoreti
Middelthunsgatehadde ikkestått ferdig i mange år før det ble for trangt om
plassen og vesentligeavdelingerbåde i Energidirektoratet,
Vassdragsdirektoratetog Statskraftverkenemåtte flyttesut.
Vassdragsdirektorateter i dag gjenforent i hjemmets lune arne, mens cirka
35 ansatte i Energidirektoratetog Statskraftverkenesdrifts-og
produksjonsavdelingmed cirka80 ansatte fremdelesmå ta til takke med
hybeltilværelsen.
Ansatte i NVEer opptatt av de vanskeligheteren fysiskatskillelsefra
hovedkontoretskaper.Fårvi ca. 40 nye stillingerslikdet er skisserti
proposisjonenom NVE'sorganisasjon,vil det bety en vesentligforsterkning
av problemene.Fleremå ut av redet, og spørsmåletblir da: Hvemskalflytte?
Og hvor?
Olje-og energidepartementet uttaler i proposisjonenat «hovedsiktemålet
med en organisasjonsomlegging(må)være å skape grunnlag for at både den
forvaltningsmessigeog forretningsmessigevirksomhetkan drivesmer
rasjoneltog effektivt».Det må være innlysendeat en slikmålsettinger en utopi
uten et reelt kontorfellesskapfor hver av de nye organisasjoner.Skal
intensjonene i proposisjonenoppfylles,må man ikkebinde de nye
organisasjonertil et kontorfellesskapsom i dag ikkeeksistererog som ei heller
lar seg realiseremed dagens tilgjengeligelokaler.
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Spesialkonstrue

Ledningsrnester Terje Rokås er ildsjelen
bak den snomåkende døypebolla».
*

n revolusjonerende nyskapning
er under utprøving ved Vestlandsverkene. Det dreier seg om et
spesialkonstruert terrengkjøretøy som
skal gjøre livet lettere - i første rekke
for linjemannskapene i ledningsområde 6. Vestlands-verkenehar selv
vært med på å konstruere farkosten.

'

nriftens linjemannskap er vant til
styggvær. Utfallav linjer er som
oftest knyttet til stride værforhold, og
her er ingen «kjæremor». Skadene må
rettes opp, og det «lytskje fort».
Uansett værgudene. Linjeutfall er
imidlertid en alvorlig sak som i størst
mulig utstrekning bør unngås. Derfor
er vedlikehold og ettersyn av linjene
viktig, og også under dette arbeidet
kan naturkreftene vise seg ublide.
Store snøproblemer
Ett problem man bakser med langs
våre utallige kilometer med

kamp mot snøen

rrengkjøretøyprøvekjøres
ved Vestlands,verkene:

Store mengder snø i uveisomme fjelltrakter er
en plage for linjemannskaper. Man stiller derfor
store forventninger til det nye terrengkjøretøyet
ved Vestlands-verkene.

Tekst:Mette Kjeldsberg
Foto: Svein ErikDahll
Samfoto
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kraftledninger, er snøen. Rik ignok er
den grunnlaget for det meste av
vannkraften her til lands, men den
representerer også krefter som
uopphørlig må holdes i tømme. Snøen
tynger og presser, og i store piengder
skaper den farlige situasjone for folk
og fe som ferdes langs kraftl njene i
fjellet. En av linjemannskap nes
oppgaver vinterstid er å hol e snøen
i sjakk.Hittil er dette arbeidet i stor
utstrekning utført ved håndkraft. Alle
som har tatt i en spade kan tenke seg
hva dette innebærer av blod, svette
og tårer.
Snøvinteren
Pisten Bully har romslig
og komfortabelt førerhus
som er utstyrt med et
kraftig varmeapparat.
Støydemping og radiokassettspiller skal nok
også gjøre turen innover
fjellet mer attraktiv
enn før.

1982/1983

Vinteren 1982 var usedvanli snørik
på Vestlandet. På utsatte pos er i fjellet
måtte Vestlands-verkeneslinjemannskaper seks-syvmeter ned fra overflaten for å befri stålmastene for et
foruroligende snøpress på o p til 20
tonn. Måkingen foregikkvec håndkraft, og snøen måtte kastes opp i flere

På korsvegen mellom gammel og ny tid for
ledningsmannskaper? Terje Nilsen demonstrerer
den gamle og Jon Haaranes den nye.

operasjoner. Et sted var avstanden
mellom snøflaten og 420 kVhøyspentledningen bare 1,20 meter. Påbudt
høyde er 5,2 meter. Enorme
snomengder måtte flyttes - også dette
ved muskelkraft.Etter endt arbeidsdag
under slike forhold kan man tenke seg
hvordan det føles å finne linjehytta
nedsnødd til langt over skorsteinen.
Finne beliggenheten ved kart og
kompass - og på'n igjen.
Noe må gjøres!

LedningsmesterTerje Rokåshadde
lenge følt at det var galt å plage
folkene på denne måten. Snøvinteren
1982/1983 gjorde utslaget. Først
forsøkte man å leie større maskiner,
men omkostningene og problemene
med transport inn til de uveisomme
fjelltraktene viste seg å bli for store.
Det meste av både tid og penger og
innsats gikk med til å komme seg fra
ett sted til et annet, så den løsningen
gikk man bort fra. Det man trengte var
Det skal mye til for å stoppe «Bølla».Og blir hun
stoppet, kan hun snu på en femøring.

et mindre beltekjøretøy som kunne
ta seg frem «tilvanns, til lands og i
luften» som det heter i eventyret,
og som dessuten hadde graveegenskaper. Med denne ønskelisten
henvendte Rokåsseg til firmaet
Antra A/S.
Antra A/Ser forhandler for det tyske
firmaet Kåssbohreri Norge, og et
av de produkter som markedsføres er
den såkalte Pisten Bully- fritt oversatt
«Løypebølle».Dissemaskinene brukes
særlig til preparering og vedlikehold
av alpinløyper, og beveger seg raskt
og lett i kronglete terreng. Men grave
kunne ikke «bakkebøllen».—Detskal
vi ordne, var produsentens svar, og
dermed var det duket for et samarbeid
som i dag har gitt Terje Rokåshva han
ønsket seg.
Samarbeid

gir resultater

På invitasjon fra Kässbohrerreiste
representanter fra Vestlands-verkene
til Tysklandfor å se på detaljene i
prosjektet. Uliketekniske løsninger
ble diskutert, og i fellesskapkom man
altså frem til et resultat som alle kunne
være tjent med. Det har tatt to år å
planlegge, konstruere og bygge
vidunderet.
Her skal vi ikke gå i detaljer når det
gjelder den tekniske konstruksjonen,
men bare nevne at problemet ble løst
ved at man monterte en arm med
graveredskap på Pisten Bullysstandard
maskin med forsterket ramme.
Vestlands-verkenehadde kanskje

sett at graveren, som for øvrig er levert
av det tyske firmaet Schaeff,var noe
større, men dette motsatte
leverandøren seg av hensyn til
driftssikkerheten.
«Bakkebøllen»
I tillegg til måkeegenskaper har

Pisten
Bullyogså andre fortrinn som linjemannskapene nok skal vite å sette pris
på. Førerhuset er romslig og
komfortabelt med to seter, og det er
utstyrt med et kraftig varmeapparat.
Gulvog motorkasse har integrert
støydemping, og med radio-kassettspiller kan turen innover fjellet bli rene
søndagsutflukten. Graveren som er
montert bak på rammen manøvreres
fra et eget oppvarmet styrehus. Med
noen enkle håndgrep kan graveren
også demonteres.
Teoretisk skal kjøretøyet klare en
stigning på 120 prosent, det vil si en
vinkel på over 50 grader. Dette er
teoretisk fordi «bakkebøllen»under
slike forhold vil bli stoppet av snøen
eller fjellet selv. Men stigning tåler
den, og støter den på hindringer, er
det godt å vite at den kan snu på en
femøring.
Prøveprosjekt

i ledningsområde

6

Ved ledningsområde 6 ved Vestlandsverkene er det i dag 14 ansatte.
Ledningsmontørene som skal dekke
et stort område, er av praktiske årsaker
spredt på flere arbeidssteder. Dårlige
kommunikasjoner i distriktet ville
FOSSEKALLENNR. 3-85
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Forventningene er
store til
nyanskaffelsen. Fra
venstre: Jarle
Nielsen, Stig Jarle
Bu, Jarle Fløgstad,
Sigurd Fisketjønn
og Trygve Tveit.

Graveegenskapene blir testet i
Ulla-Førre-traktene.

Redaktøren ved rattet. Jomfruturen beviste at
«sely mor» kan kjøre farkosten.

ellers påtvinge montørene unødvendig mye reising. I dette tilfelle vil
spredningen imidlertid bety en
ulempe for enkelte, idet bare noen av
mannskapene vil kunne nyte godt av
det nye terrengkjøretøyet.
I første omgang skal prøve-«bøllen»
stasjoneres i fjellområdene ikke langt
fra Storevatn, og man planlegger
garasjebygg og mannskapsinnkvartering ved Beinlei-anlegget.
Dersom kjøredoningen etter en viss
prøvetid viser seg å svare til
forventningene, vil det imidlertid bli
vurdert kjøpt inn én Pisten Bully
«Spesial»til.

(Selv mor» kan kjøre Bølla
Og forventningene er store til
nyanskaffelsen,det kan vi skrive under
på. Fossekallenvar til stede ved
jomfruturen, da cirka halvparten av
linjefolkene skulle teste kjøre- og
graveegenskapene. Spent sto de i kø
for å få prøve seg ved spaken. Terje
Rokåsog FredrikLienfra Antra
insisterte imidlertid på at undertegnede skulle foreta den høytidelige
innvielsen. Ikke skjønner jeg at de
torde, etter så mye slit og en
investering på rundt 800 000 kroner.
Men det gikk bra, og en liten runde

111~
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tilfelle kan det feminine tilsnitt kanskje
også representere et håp. Man ser med
uro på den dårlige rekrutteringen av
linjemontører, men med slike
forbedringer i arbeidsmiljøet kan yrket
kanskje bli mer attraktivt - både for
menn og kvinner. I mangel av noe
bedre kaller jeg henne Bølla.Når
linjemontørene blir bedre kjent med
henne, finner de sikkert et som er
bedre.

i terrenget ga absolutt mersmak.
Testen ellers forløp tilfredsstillende,
selv om det hersket misnøye med at
det var for lite snø!
Man var enig i at nyskapningen
måtte få et navn, og i og med at
testkjøringen ble foretatt på den
internasjonale kvinnedagen 8. mars,
er det vel naturlig at det blir en jente.
Det er jo for øvrig vanlig i mannsdominerte miljøer å kalle farkostene
ved kvinnenavn - som trøst. I dette
Tekniskdata

PB39.170DR

Mål:
Lengde uten utstyr
Lengde U-skjær og graveaggregat
Høyde
Høyde med tippet førehus
Bredde over belter
Arbeidsbredde med U-skjær
Bredde, belter
Sporvidde
Bredde, maskin uten belter
Bakkeklaring
Tyngdepunktshøyde
cirka

Millimeter
4400
7220
3020
3210
3900
4200
1550
2250
2500
310
- 980

Vekt:
Egenvekt uten utstyr
Vekt med utstyr
Tillatt totalvekt med utstyr

Kilo
4550
6100
6400

Ytelse:
Flatetrykk
0,039 kg/cm2
Klatreevne, fast grunn
120%
Klatreevne i snet
Til snøens adhesjonsgrense
Venderadius
På stedet ved kontrarotasjon
av beltene
sti het
Trinnløst 0 —18 krn/t

e

oto

Mercedes-Benz Diesel 0M352A, 6 syl. turboladet rekkemotor.
Slagvolum 5675 cm3, effekt 169 HK DIN/2800 o/min.

Kraftoverforing
Uavhengig

hydrostatisk

kraftoverføring

til hvert drivhjul.

Elektronisk kjøre - og svingeautomatikk.

Graveaggregat
Type

Schaeff HT7

Ytelser:
Gripelengde
Gravedybde
Lastehøyde

Millimeter
4480
2720
3020
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Fagsjef Jon Tveit i Energidepartementet er
nyutnevnt formann i Nordels planleggingsutvalg.
Han er ikke i tvil om at utvalgets arbeid gir
resultater. Foto: Stein Morch-Hansen.

Vi
må se
Norden
som
en
enhet
Intervjuer:GeirKamsvåg

T Nordels planleggingsutvalg
tar seg av produksjonssystemet og en
1 forsøker vi i utgangspunktet å se
statistikkgruppe som utarbeider og
Norden som en enhet. Det sier Jon
frembringer informasjon om
Tveit som har overtatt formannsvervet systemene. I tillegg har gruppen
i utvalget.
tilknyttet kontaktmenn når det gjelder
Planleggingsutvalgetbestår av
prognoser og varmepumpespørsmål,
representanter som har en fremog det opprettes ad Hoc-utvalgfor å
tredende plass i de nordiske lands
behandle spesielle problemer på kort
el-forsyning.Det er ni år siden sist
tid.
formannsvervet var på norske hender,
og Jon Tveit skal sitte i formannsstolen Bedre utnyttelse
i tre år fremover.
— Er Nordels planleggingsutvalg et
av de mange utvalg som produserer
Beste og billigste løsninger
rapporter, eller ser dere også konkrete
Vår hovedoppgave er å se fremover
resultater av det arbeidet som
og forsøke å få til en best mulig
nedlegges?
utnyttelse av systemene i Norden, slik
Jon Tveit er ikke i tvil om at man
at el-etterspørselen og utbyggingen
høster frukter av dette arbeidet.
kan sikres på beste og billigste måte.
— Et av de viktigste resultater vi kan
Derfor er det opprettet undergrupper
vise til er det samkjøringsnett vi i dag
som bistår planleggingsutvalget i
har mellom de nordiske land. Denne
arbeidet. Her kan nevnes en nettsamkjøringen gjør at vi kan utnytte
gruppe som ser på hvordan overførings- det enkelte lands produksjonssystem
mer rasjonelt. Uten denne samsystemet best kan utnyttes og bygges
kjøringen måtte Norge for eksempel
videre ut, en produksjonsgruppe som
1 0 FOSSEKALLENNR. 3-85

bygge ut 4 TWh vann- eller
varmekraft ekstra for å sikre
forsyningen.
Samarbeidet har gitt Norge et
marked for overskuddskrafti
nabolandene. Dette gir nabolandene
mulighet til å spare utgifter til olje og
kull. I tillegg fører den nordiske
samkjøringen til at driftssikkerheten
øker for det enkelte land. Sammenbruddet i det svenske el-nettet i
desember 1983 ville fått alvorligere
konsekvenser uten de nordiske samkjøringsmulighetene. Tilsvarendehar
Norge fått støtte fra nabolandene ved
driftsforstyrrelserhos oss. Samarbeidet
har spart utbygginger i landene
nettopp fordi systemene gjensidig
gir hverandre støtte ved driftsuhell.
Utbygget reserve kan derfor reduseres.
Norden viser veg

Når det gjelder samarbeid innen
el-sektoren ligger Norden i fremste
linje. Innen Norden er vi kommet frem

Nordels planleggingsutvalg består av representanter som har en fremtredende plass i de nordiske lands el-forsyning. En åpen arbeidsform gir vennskap og
gode resultater. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

til felles regler når det gjelder
nettdimensjonering. Når overføringskapasiteten mellom landene skal
fastsettes, kan den bremses av
flaskehalser i nettsystemet internt i
et land. Overføringssystemetmellom
Øst- og Vestlandet har vært en slik
flaskehals.Ved planleggingen av de
interne nettsystemene i de respektive
land tar vi derfor hensyn til overføringsmuligheten mellom landene
og passer på at optimal overføringsmulighet opprettholdes.
Vi må tenke nytt og langt fremover

— For oss som sitter i planleggingsutvalget gjelder det hele tiden å se
fremover. Et av de prosjekter Jon Tveit
stiller store forventninger til, er det
arbeidet som professor Faanes ved
NTHutfører for planleggingsutvalget
som formann i produksjonsgruppen.
Kort fortalt går hans arbeid ut på å
forsøke å utvikle nye metoder og
verktøy for dimensjonering av

produksjons-og overføringssystemene. Metoden tar sikte på å
kunne ta hensyn til belastningsvariasjoner over uken og døgnet på
en sikrere måte enn i dag.
Jon Tveit legger vekt på at det er
nyttig å trekke undervisningsinstitusjoner inn i slike oppdrag. Det
kan gi grunnlag for bedre undervisning og dermed et bedre rekrutteringsgrunnlag for el-sektoren.
Norden - ett system

— For oss som arbeider i Nordels
planleggingsutvalg er Norden i
utgangspunktet ett el-systemuten
landegrenser. På den måten får vi et
bedre bilde av hvor det er lønnsomt
å sette inn ressurser. Gjennomføringen
av prosjekter skjer til slutt på grunnlag
av forhandlinger mellom de berørte
land.
På mange måter har Nordel vært et
flaggskip innen nordisk samarbeid.
Nordel ble opprettet i 1963, og har

forlengst dokumentert sin eksistensberettigelse.
— Sentralt i det vi kommer til å
arbeide med i min formannsperiode
er et prosjekt som vi kaller «Elektrisitetens plass i det totale energibildet».
I dette prosjektet vil vi se på hvordan
elektrisiteten konkurrerer med andre
energibærere og foreta kostnadssammenligninger. Dette prosjektet vil
gi oss nyttige informasjoner som vi kan
bruke i energiplanleggingen fremover.
Jon Tveit mener at arbeidsformen
i planleggingsutvalget er med på å gi
gode resultater.
—Vi legger vekt på at de som
arbeider i planleggingsutvalget, blir
sittende i utvalget en tid. Vi blir godt
kjent med hverandre. Det fører til at
vi får et åpent forhold, og dermed
oppnår gode resultater.
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Wenn jemand eine
Reise tut.,
På brekonferansei Japanog China
Nils Haakensen
D et selskap
internasjonale
(IGS)arrangerte
glasiologiske
i
september 1984 et symposium i
Sapporo i Japan med tema: «Sne-og
isprosesser på jordoverflaten»,med
en påfølgende fagekskursjontil China.
BjørnWold, Morten Johnsrud, Erik
Roland og undertegnede fra
Brekontoret deltok, og etter ansøkning
om reisebidrag fikkvi bevilget
kr. 29 000,- fra NTNF,kr. 25 000,- fra
Norsk HydrologiskKommitaog
kr. 9 500,-fra Vassdragsdirektoratet.
Hydrologiskavdeling gav fri med lønn
i 18 dager for to personer.
Symposium

i Sapporo

Symposietblev holdt i Sapporo i tiden
2. - 7. september 1984. Konferansen
samlet nesten 200 deltagere fra 14
land - de fleste var naturligvis fra
Japan. Norge var representert med syv
utsendinger. Det blev holdt 72
foredrag, og dessuten blev 44 arbeider
presentert som «poster sessions».En
«poster session»vil si at man får en
tavle hvor man kan henge opp sitt
materiale , og så får man tre timer til
rådighet for å orientere interesserte.
Mange av foredragene var meget
lærerike, og vi fikk nye impulser. Vi
gjorde mange nye bekjentskaper
samtidig som vi traff igjen gamle
kjente.
Symposietblev avholdt på et
konferansesenter som var meget
hensiktsmessig. Hele arrangementet
bar preg av japansk dyktighet.
Absolutt alt fungerte 100%,så her har
vi nok meget å lære av japanerne.
Det sosiale aspekt er viktig på en slik
konferanse. Også denne delen av
programmet gjenomførte arrangørene
prikkfritt. Spesieltvil jeg nevne den
store festbanketten, hvor det blev
disket opp med alle slags spennende
japanske spesialiteter - spesielt fisk og
sake som fløt i stride strømmer.

Under oppholdet i Sapporo blev det
dessuten arrangert et besøk til
Lavtemperatur-instituttet ved
Universitetet. Ved dette instituttet
driver over 50 forskere grunnforskning
inden sne og is, blant andet drivis,
sneskred, snekartlegging, tele, etc.
Selvom Sapporo ligger ganske langt
syd (omtrent som Rom),faller det
meget sne om vinteren, og i havet
utenfor er det store isproblemer.

Midt i sentrum av Tokyoligger
Keiserpalasset.Det er et område på
to kvadratkilometer med en rekke
templer og palasser og et praktfullt
parkområde. Mesteparten av området
er omgitt av vann.
Om kvelden var vi invitert til et møte
på det japanske polarinstitutt med to
foredrag og uformelt samvær på
programmet.

Møte med Japan

Med shinkansen
timen

i 220 kilometer

i

Avreisenfandt sted den 29. august og
flyturen var fantastisk. Reiseruten gikk
over Nord-Grønlandog Canadisk
arktis, sydover breområdene i Alaska,
forbi Mt. McKinleymed
mellemlanding i Anchorage, og med
strålende vær hele veien ble flyreisen
nærmest et glaciologikursi seg selv.
Vi fløy med solen og landet i Tokyo
samtidig som vi startet fra London.
Men vi mistet en dag fordi vi krysset
datumlinjen. Den fikkvi imidlertid
igjen på hjemturen. Vårt første møte
med Japan var Tokyo.Byenhar 12-14
millioner mennesker, og er som alle
moderne storbyer preget av høye
skyskrapere i glass og beton. Vi blev
innkvartert i et storhotell med 40
etager og cirka 3 000 senger. Trafikken
er utrolig. I mange gater går den i to
etager. Den hurtige trafikken - selv om
køkjøring også er et problem der - går
på kjørebaner som er bygget opp over
gatene. Under går lokaltrafikken,og
den er ikke mindre tett.
Den ene dagen i Tokyobrukte vi til
å se oss om i byen. Den er 500 år
gammel, og har vært hovedstad siden
1869. Her var et utrolig
menneskemylder, gigantiske
bankbygg på andethvert gatehjørne,
velutstyrte forretninger og tallrike
restauranter for enhver smak.
Prisnivået ligger relativt høyt, også
efter norske forhold.
Det er nesten ikke gamle hus å se.
Det meste blev ødelagt under den
store brannen i 1923 og under siste
verdenskrig.

Neste dag tok noen av oss turen med
supertoget shinkansen til Kyoto.
Strekningen, som er lenger enn turen
Oslo-Trondhjem,blev tilbakelagt på
to timer og 45 minutter. Hastigheten
var oppe i 220 kilometer pr. time.
Forbindelsenmå sies å være god.
MellomTokyoog Kyotogår det et
shinkansen hvert 12. minutt.
Vi reiste gjennem et landskap som
vekslet mellem frodige
jordbruksområder, byer og kuperte,
skogbevokstefjellområder.Vi så også
Fujijama,Japans hellige fjell,som rager
3 800 meter rett opp fra slettelandet
som en helt regelmessig kjegle med
en hvit hatt på toppen. Det må være
verdens flotteste fjell.
Kyotovar Japans hovedstad frem til
1869, og er forsåvidt en mer
interessant by enn Tokyo.Her så vi
mange flotte slott og templer foruten
en del interessant bebyggelse.
Vi gjorde også en utflukt til den
gamle keiserbyen Nara, som var
hovedstad før Kyoto.Byen er i dag et
religiøst sentrum. De templer vi der
så, overgikkalt andet vi tidligere
hadde sett både i størrelse og prakt.
Todaiji-templeti Nara er verdens
største trebygning. Indenfor
tempelområdet gikk store mengder
rådyr omkring, og de var så tamme
at man måtte passe godt på iskremen
sin. Hvisikke kom dyrene og tok den.
Neste dag gikk turen til Sapporo, der
symposiet skulle arrangeres. Sapporo
ligger på Hokkaido- den nordligste
av de japanske øer. De fleste
FOSSEKALLENNR. 3-85
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nordmenn kjenner nok byen fra
vinterolympiaden i 1972. Byen er
vakker med sine store parker, der man
finner fantastiske
blomsterdekorasjoner. Hårdt
konferanseprogram gav oss imidlertid
liten tid til å få sett særlig meget av
Sapporo.
Hokkaido- vulkanisme og varme
kilder
Efter symposiet var vi på en to dagers
rundtur på Hokkaido.Vi reiste
gjennem et meget fruktbart område

Todaili-tempelet
trebygning.

benyttet de fleste ikke-japanske
deltagere seg av anledningen til å bli
med på denne ekskursjonen
Det var Instituttet for Glaciologii
Lanzhou som stod bak invitasjonen
til China. Instituttet driver utstrakt
forskning innen glaciologiog
tilgrensende fag. Chineserne virker
pragmatiske og har innsett at de har
bruk for fremmede impulser i sin egen
utvikling. De er derfor meget
interessert i å knytte kontakter med
vestlige land, og utlendinger blir godt
mottatt.

å sette pris på, for med japanerinnene
har Vår Herre vært usedvanlig heldig
i sitt skaperverk.
Store områder på Hokkaidoer utlagt
til nasjonalparker. Øen er tynt befolket
sammenlignet med resten av Japan,
og til Hokkaidokommer turister fra
hele landet.
Vi besøkte også et museum som
viste kulturen til ainu-folket,et jegerog fiskerfolksom var urbefolkningen
på Hokkaido,men som blev fordrevet
av japanerne i forrige århundre. I dag
er det cirka 20 000 ainuere tilbake.

Vi hadde alle store forventninger
til besøket i China. På forhånd hadde
vi hørt skrekkhistorierom urenslighet,
matforgiftning og et byråkrati der
ingenting fungerer. Men vi blev
positivt overrasket. Chineserne var
alltid høflige og hjelpsomme - spesielt
våre verter i Lanzhou. Naturligvisvar
det enkelte ting som ikke fungerte slik
vi var vant til, men det er jo nettopp
det som gjør det spennende å besøke
fremmede land.

i Nara, verdens største

med dype daler, kratersjøer, varme
kilder og aktive vulkaner. Tiltoppen
av en av vulkanene, som hadde
utbrudd så sent som i 1977, reiste vi
med kabelbane. Derfra hadde vi utsikt
like ned i krateret, og vi så hvordan
askeutbruddet hadde ødelagt store
skogområder. Kunenkelte utbrendte
trestammer stod igjen. Og vulkanen
var nok ikke død. Rundt oss på alle
kanter boblet og dampet og røk det
verre enn fra Dovregubben.
Vi bodde en natt på et eksklusivt
«badehotell»i byen Noboribetsu. I
forbindelse med hotellet var det
bygget et bad, der vann fra de varme
kilder blev ledet inn gjennem
bassenger, rutsjebaner og fossefall.
Temperaturen i de ulike bassenger
14

varierte mellom 40 og 45 grader
celsius. På værelsene fantes kimono
og tøfler som alle gjester iførte seg til
middag.
Middagen var en historie for seg.
Vi satt på gulvet ved lave bord, og blev
servert et utall av de mest forunderlige
og velsmakende retter fra havet - fra
rå tunfisk og lodde til tang og sjøliljer.
En nordmann, som ikke akkurat er
noen fiskeelsker,møtte liten forståelse
da han efter måltidet høylydt drømte
om en norsk polsebod. De unge og
vakre servitrisene visste imidlertid alle
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Til China
Den 10. september var besøket i Japan
slutt, og vi fløy til Peking. China er jo
et reisemål som man for få år siden
bare kunne drømme om, så derfor

Peking
Besøketi China begynte med et par
dagers opphold i Peking.Tiltrods for
at byen har rundt åtte millioner
innbyggere, hadde man ikke følelse
av å være i en storby. Bebyggelsener
for det meste lav og åpen, gatene er

brede, og det er få høye hus. Dette
ansiktet er imidlertid i ferd med å
endres. Nye hoteller og
forretningsbygg skyter både 30 og 40
etager til værs. Biltettheten er liten,
men også den har økt i de siste år.
I Peking blev vi vekket ved sekstiden
av chinesernes morgengymnastikk.
På gaten utenfor hotellet stod de i
rekke og rad langs gjerder og
husvegger strekkende og tøyende,
hoppende og bøyende. Litt senere
begynte rusjet av folk som skulle på
arbeide. Noen spanderte de 10-20

keiserpalasset. I keisertiden var
området forbudt for vanlige
mennesker, men i dag er det offentlig
museum.
Her kunne vi se den enorme luksus
de chinesiskekeiserne levet i. Her
finnes slott på slott og tempel på
tempel - det ene flottere enn det andre.
Typiskfor bygningene er buede tak
og den utrolige detaljrikdom med
utskjæringer, mosaikk og maling. Hver
liten detalj er et kunstverk for seg.
Mellom bygningene er det flotte
portaler og broer og trapper i granitt

ørene det kostet å bli stappet inn i en
proppfull buss. Men de fleste tok seg
frem med sykkel- køen av sykler var
uendelig. Foruten vanlige sykler så vi
alle slags ombygninger som skulle
tjene ulike behov - fra
barnevognsykkelog sidevogn til
skomakerverkstedog
blomsterforretning på hjul.
Midt i sentrum av Peking ligger Tian
an men eller Den HimmelskeFreds
plass, som er verdens største torv. Her
finner man folkets store hall og Mao
Zedongs minnehall. Gjennem hele
byen går den enormt brede
hovedgaten Chang an. Den er på en
måte alt for stor for de relativt få bilene
som er i byen.
Tian an men er inngangen til den
forbudte by, som er det gamle

som er dekorert med fantastisk
stenhuggerkunst. Inne i enkelte av
bygningene kunne vi betrakte de
utroligste kostbarheter av silke,jade,
gull og edelstener.
Området blev påbegynt på
1200-tallet,og byggingen fortsatte
helt til begynnelsen av vårt århundre.
Bygningskompleksetsom dekker mer
enn en kvadratkilometer, har over
9 000 rom.
Men ikke nok med det. I utkanten
av Peking lå keisernes sommerpalass,
beliggende ved en liten innsjø. Dette
dekker nesten tre kvadratkilometer
og er ikke mindre imponerende.
Den chinesiske mur
Utflukttil Ming-graveneog den
chinesiske mur stod også på
programmet.

Ming-graveneer minnesmerket over
Ming-dynastietsom regjerte i China
i tiden 1368-1644,og her ligger alle
keiserne fra denne tiden begravet. På
begge sider av veien frem til gravene
står en rekke kjempemessige
granittfigurer av mennesker, dyr og
fabeldyr, minst 30 i tallet. Selve
gravområdet er et stort område med
templer og et praktfullt parkanlegg.
Kun to av de tretten gravene er åpnet,
og vi besøkte den ene. Rundt 100
trappetrinn leder ned til det store
gravkammeret som er hugget ut i

Supertoget Shinkansen som går fra Tokyo til Kyoto
kan oppnå en hastighet på 220 kilometer i timen.

fjellet. Her står keiserens sarkofag.
Det mest fantastiske vi fikk se , var
imidlertid den chinesiske mur. For å
komme dit kjørte vi en svinget og smal
vei opp gjennom en trang dal. Og så
på toppen - på vannskillet - dukket det
enorme byggverket opp. Vi hadde jo
hørt om muren før, men at det var av
slike dimensjoner, hadde vi aldri trodd.
Bygget av sten, 6 meter bred og 7-9
meter høy, strekker den seg gjennom
det kuperte fjell-landskapetså langt
øyet rekker - og mye lenger enn det.
Tilsammen 6 000 kilometer lang er
den. Den strekker seg langs hele
Chinas nordgrense, og den er flankert
av brystvern med skyteskår,og
vakttårn er bygget med noen hundre
meters mellomrom.
FOSSEKALLENNR. 3-85

15

Muren ble fuldført på 1400-tallet,
men er delvis sammenfaldende med
en eldre mur som blev bygget før vår
tidsregning. Det er ufattelig
dimensjoner, og når man tenker på
at den er bygget med primitive
hjelpemidler, blir den ikke mindre
imponerende. Vi skryter av
Blåsjødammenpå 7 millioner
kubikkmeter sten lagt på plass av store
maskiner, men den blir liten i denne
sammenheng.
Urumchi- det islamske China
Den neste dagen gikk ferden videre
mot vest. Vi fløy over den mektige
Tienanrnen-plassen i Peking med inngangen til
den forbudte by.

Gobi-ørkenentil Urumchii
Sinkiang-provinsen,den byen i verden
som ligger lengst fra havet. Byen er
en gammel karavaneby beliggende
i skjæringspunktet mellom chinesisk
og sentralasiatisk kultur. Befolkningen
består hovedsakelig av ulike
sentralasiatiske folkegrupper med de
farverike uigurer i flertall, og er
overveiende islamsk.Den chinesiske
ekspansjonen vestover i det tyvende
århundre har imidlertid satt sitt preg
på byen.
En vandring rundt i byens marked
var meget interessant, og man følte
seg mer hensatt til Midt-Østenenn til
China.

Glimt fra en religiøs
prosesjon på Hokkaido.

16
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På bretur i Tienshan
I Tienshan-fjellenesyd for Urumchi har
Instituttet for Glaciologii Lanzhou en
forskningsstasjonog en feltstasjon i
høyfjellet.Tredve utvalgte fikkvære
med på en tur inn i fjellene. Vi reiste
gjennem et oppdyrket steppeområde
før vi kom inn i fjellene der veien gikk
opp gjennem en trang dal. Det var
svært tørt, så tørt at det bare var
nordvendte skråninger som var
skogbevokste.På veien blev vi også
vist en velutstyrt hydrologisk
målestasjon.
Efter den chinesiske ekspansjonen
i området er utnyttelsen av
naturrikdommene blitt adskilligbedre,
og vi passerte et nyanlagt
grubesamfunn der det utvinnes jern.

Vi blev innkvartert på
forskningsstasjonensom lå i en trang
dal vel 2 000 meter over havet.
Stasjonen har overnattingsplass for
30-40 personer og er ellers godt
utstyrt. En egen stab står for driften.
I Tienshan-fjellenelever mange
kazhak-nomader. I september er
sommeren slutt, og vi så mange
familier som var på vei ned fra
sommerbeitet i fjellene. Buskapene
bestod for en stor del av sauer og
gjeter. En familie hadde slått opp teltet
sitt like ved stasjonen. Nysgjerrigegikk
vi på besøk, og blev godt mottatt. De
syntes tydeligvis det var spennende
å hilse på så mange utlendinger. De
poserte villig for fotografene, og aldri
før var vel de blitt vist slik
oppmerksomhet.
Efter et behagelig opphold på
stasjonen gikk turen videre oppover
fjellene. Tregrensen lå litt over 2 000
meter, og vi kom efterhvert opp i
høyfjellet.Trange v-formededaler skar
seg dypt ned mellom snedekkede fjell
på opp til 5 000 meter.
På 3 600 meters høyde var det
etablert en bemannet feltstasjon, der
det blev utført meteorologiske og
glaciologiskeundersøkelser. I
nærheten av stasjonen ligger flere
breer, og en av dem er gjenstand for
omfattende undersøkelser. Blandt
andet var det hugget en 50 meter lang
tunnel inn langs bunnen av breen for
at man skal kunne studere isbevegelse
og prosesser langs bresålen. Breene
i området er såkalt kalde breer, det vil
si at de er fastfrosset til underlaget og
derfor beveger de seg lite. En slik
tunnel er derfor stabil over flere år.
Vi så spor efter istiden i området.
I dalen flere kilometer nedenfor
dagens breer observerte vi store
morener som skriver seg fra et
brefremstøt for cirka 15 000 år siden.
Vi blev alle imponert over den
interesse chineserne viet breforskning,
men litt mer forståelig blev det da vi
hørte at China har 60 000
kvadratkilometer bredekket areal, og
det er 20 ganger mer enn i Norge.
Turfan-oasen- under havets nivå
Efter besøket i Tienshan dro vi med
buss gjennem ørkenområder til
Turfan-oasen,som ligger 150 meter
under havets nivå. Turfan er en 2 000
år gammel karavaneby som ligger
langs silkeveienfra China til Syd-Asien
og Midt-østen. Byen er en frodig oase
midt i et stort ørkenområde, og her
dyrkes bomull, meloner og druer.
Vannet er grunnvann som kommer
fra snesmelting i Tienshan. På grunn
av den store varmen om sommeren
er fordampningen stor. For å redusere
fordampningen blev det allerede på

Marked i Urumchi.

Trenshan-ljellene.
I bakgrunnen breen som
chineserne utforer
undersokelser på.
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1300-tallet hugget underjordiske
kanaler i fjellet hvorigjennem vannet
blev ledet. Med jevne mellemrom er
det hull ned til kanalene der vannet
pumpes opp.
Turfan er en riktig eksotisk by med
et livligmarked. Man fikkmer inntrykk
av å være i Orienten enn i China. Det
var en utrolig opplevelse å gå rundt
på markedet og studere
mennesketyper fra forskjellige
sentralasiatiske folkegrupper. I
motsetning til andre islamske land
poserte alle villig for fotografene.
Bilervar nesten ikke å se, og
trafikken foregikkmed eseldrosjer.
Skulleman ha en tur, var det viktig å
forhandle om prisen på forhånd, ellers
risikerte man å betale både fem og ti
ganger for meget.
Om kvelden bivånte vi en
folkloreoppvisningutført av
uigurdansere. Oppvisningen var
meget professjonell,og danserinnene
var noen av de vakreste kvinner vi
noensinne hadde sett.

og særlig stor er aktiviteten i Tibet, der
de fleste og største av Chinas breer
ligger.
Mange av deltagerne holdt foredrag
for å orientere om sne- og isforskning
i vestlige land. Alleforedragene blev
oversatt til chinesisk.
Om kvelden var vi invitert til en
gedigen bankett på instituttet.
Måltidet bestod av ikke mindre enn
20 ulike retter, den ene bedre og mer
spennende enn den andre. Det var
godt vi efterhvert hadde fått trening
i å få i oss maten med pinner. Under
måltidet var det en meget hyggelig
stemning. Det blev holdt en rekke taler
og skålt med «mao tai» en slags
risbrennevin. Det var sterkt som krutt,
og jeg må innrømme at jeg har smakt
mye som er bedre. Jeg forstår godt
Oddvar Nordli da han som
statsminister var på besøk i China og
fikk servert mao tai og han kom med
Lanzhouog Den Gule Flod
følgende bemerkning: «Denher har
Om kvelden den andre dagen ankom
døm negu itte vøri helt heldig med!»
vi Lanzhou,som ligger ved Den Gule
Noen mil ovenfor Lanzhou går Den
Flod.Elven går gjennem løss-områdene
Gule Flodi en dyp, trang dal. Her er
i Nord-China,og vannet ser ut som en
Med tog gjennem Gobi-ørkenen
elven demmet opp med en 60 meter
gul suppe på grunn av den store
Efter besøkte i Turfan satte vi oss på
høy demning som skafferbåde
sedimenttransporten.
toget for å reise 1 800 kilometer
elektrisk energi og vann til irrigasjon.
Under det to dager lange besøket
gjennem ørkenområdene i Nord-China i Lanzhou blev vi vist omkring på
Mange benyttet anledningen til å være
til Lanzhou.
Insituttet for Glaciologi,hvis gjester
med på en tur til dammen og en båttur
Somutlendinger reiste vi på 1. klasse vi var. Instituttet holder til i en stor
på den 60 kilometer lange sjøen som
- eller «softsleeper» som det heter i
bygning i sentrum og har en stab på
er dannet ovenfor.
det klasseløsechinesiske samfunn.
360, hvorav 230 er forskere og
Turen gikk til «Detusen hulers
Standarden var meget bra. I
teknikere. De sender hver sommer
tempel», som ligger ved sjøens øvre
nabovognen reiste folk på 4. klasse ekspedisjoner til ulike deler av China,
ende. Der, i noen fantastiske
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eller «hard bench», og det var nok ikke
så komfortabelt. Der satt folk som sild
i en tønne. De som ikke hadde plass,
lå utover gulvet og mellom benkene,
og vi måtte skritte over dem på vei til
spisevognen. Vi inntok alle våre
måltider der, og servicen var
upåklagelig. Naturligvisville ikke en
kontroll fra et norsk helseråd skjedd
uten innvendinger, men alle blev
mette og ingen blev syke.
Togreisen fra Turfan til Lanzhou tok
vel halvannet døgn og var meget
interessant. Turen gikk for det meste
gjennem ørken og halvørken som var
svært tynt befolket. Efterhvert som vi
kom østover, blev landskapet
frodigere, og det blev flere bosetninger
å se. Her blev det dyrket en del korn
og rotfrukter. Det var dessuten mye
interessant geologi å se.

kalkstensformasjoner,er det i en cirka
100 meter høy loddrett fjellvegg
hugget ut en 30 meter høy
Buddha-figur.Dessuten er det i den
samme fjellveggen hugget ut mange
hundre små nisjer, og inni hver eneste
nisje er det hugget ut en liten
Buddha-figur.
Med besøket i Lanzhouvar den
offisielledel av turen slutt, og alle
reiste tilbake til Peking for å starte på
hjemreisen.
Chinapå egen hånd
Vi hadde imidlertid lagt inn en uke
ekstra. Førstvar vi et par dager i
Peking. Her gikk vi rundt og så på alt
det som de offisielleguidene ikke viste
oss. Det var interessant å gå rundt i
smågater i den gamle bebyggelsen
utenfor sentrum og se hvordan livet
var der.
Chineserne er meget interessert i
å komme i kontakt med fremmede.
Som utlendinger blev vi stadig vekk
tilsnakket av chinesere som kunne litt
engelsk, tydeligvisbare for at de ville
praktisere den engelsken de kunne.
Interessen for fremmede sprog, først
og fremst engelsk, er stor. Et tydelig

bevis på det så vi i en forretning der
man solgte lydbåndkassetter. Omtrent
halvparten av kassettene var
sprogkurs.
Shanghai - en chinesisk maurtue
Mens de andre tre fra Brekontoret ville
se litt mer av Japan og dro tilbake dit,
brukte jeg hele ferien i China. Jeg gikk
på jernbanestasjonen og kjøpte billett
til Shanghai, en reise som tar 20 timer.
Turen gikk gjennem fruktbare
jordbruksområder hele veien. På den
første strekningen blev det dyrket
meget mais og rotvekster. Lenger
sydover var det tydelig at klimaet var
fuktigere, og her var det ris og
grønnsaker som dominerte. Eftersom
vi nærmet oss Shanghai blev
landskapet tettere befolket, og hele
området så ut som en eneste stor
grønnsakhave så langt øyet rakk. Hver
eneste kvadratmeter land var utnyttet.
Typiskfor det chinesiskejordbruket
var at det nesten ikke var maskiner å
se. Det meste av arbeidet på markene
blev utført manuelt.
Jeg ankom Shanghai neste dag og
fandt meg et middels bra hotell til 80
kroner natten med do på gangen og
Eldre mann fra Turfan.
Luen han bærer,
viser at han er muslim.

kakkerlakkeri vasken. Det var ikke
slike små som vi kan finne gjemt bak
bilder på en fuktig vegg. Neida, de var
store som østers og gav fra seg en
intens, pipende lyd. Men det var bare
å tenne lyset, så forsvant de.
Shanghai er Chinas største by med
rundt 12 millioner innbyggere på et
område som er mye mindre enn
Peking. Her er smale og krokete gater
og smug og tett av folk overalt. Det
er slik man har forestilt seg China.
Folkbor trangt. Derfor må de fleste
gjøremål utføres på gatene utenfor.
Her vaskes klær og laves mat, her
utføres håndverk og handel, her
slaktes høner og renskes fisk, og man
spiller kort og sover middag. Og det
er et yrende folkelivoveralt. Men det
var ingen nød å se, og folk var
vennlige. Alle smilte og nikket når jeg
kom som nysgjerrig tilskuer, og ingen
hadde noen innvendinger mot å bli
fotografert i sitt gjøremål. Det var så
mye fascinerende og interessant å se
at jeg brukte to hele dager bare på å
gå rundt og studere folkelivet.
Shanghai er Chinas handels- og
industrisentrum og landets største
importhavn, og byen har mange anløp
av utenlandske skib. Av den grunn kan
ganske mange engelsk, langt fler enn
i Peking. Byen bærer også preg av det.
I havneområdet finnes mange
bygninger med europeisk stil.
Havneområdet er utrolig travelt. Ute
på havnen, som er en sidegren til
Yangtsekiang,ligger dusinvis av
fremmede skib. Gjennem byen går den
lille elven Suzhou Creek som har en
enorm trafikk av taubåter som sleper
lange tog på 6-8 lastedjunker fullastede og tomme - oppover og
nedover.
Mange ganger er det så trangt om
plassen at små kollisjonerikke er til
å undgå. Det er virkelig fascinerende
å stå på en av broene og se på
båttrafikken.
Det blev også tid til en båttur på
Yangtsekiang.Elvener mest som et
hav. I disig vær kan man knapt se fra
den ene bredden til den andre.
Men alt har sin ende. Efter fire dager
måtte jeg sette kursen tilbake til
Peking for å komme hjemover enda
så gjerne jeg skulle vært i China et par
uker til.
På tilbaketuren villejeg prøve å reise
som chineserne på «hard bench». De
ville nødig la utlendinger reise slik,
men jeg lyktes å få en billett. Det var
naturligvis mindre komfortabelt enn
«softsleeper»,men det var interessant
å se hvordan den vanlige chineser
reiste. Vognen var helt full, men det
var sitteplass til alle. Setene var harde
trebenker, så jeg måtte spasere
mellem benkene innimellem for ikke
FOSSEKALLENNR. 3-85

19

I Shanghai som ellers i China foregår meget av
transporten med sykkel.
Frihetsmonumentet i Peking.

å stivne helt. Jeg fikkgod kontakt med
de jeg reiste sammen med, selv om
det ikke blev noen konversasjon. De
delte te og mat med meg, og jeg hadde
noen amerikanske sigaretter som
gjorde stor lykke.
Solsikkefrøvar svært vanlig
reiseproviant. De spiste og spiste frø
hele tiden, og skolmene blev bare
spyttet på gulvet. Efter kort tid så hele
vognen ut som et hønsehus.
Innimellem kom en av togpersonalet
med en stor piassavakost og sopet opp
det verste.
Harking og spytting er nærmest en
chinesiskfolkesport. På dagen stod
vinduene oppe, og da gikk det meste
av uhumskhetene ut der. Men om
natten blev vinduene lukket, og da ble
gulvet brukt. Man fikk da i det minste
bundet støvet.
Det blev ikke meget søvn om natten
på toget, men jeg ville ikke vært turen
foruten. Og hva gjør vel en søvnløs
natt når man skal ut og reise med fly
i nesten et døgn. Da er det godt å være
litt trett.
Det var faktiskmed litt vemod jeg
forlot China den eftermiddagen. Tre
ukers opphold der var bare egnet til
20
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å pirre nysgjerrigheten på dette
enorme landet. Men jeg håber at det
blir en anledning til å vende tilbake.

Frist for innsendelse
av stoff
til Fossekallen nr. 5/1985 er
onsdag 15. mai. «Hastestoff»
til nr. 4/1985 kan mottas inntil
mandag 22. april.

seg borte og folketalet minkar, og det
vert verre og verre. Eit eller anna må
gjerast. Kanskjekan ein bruke same
mønster som no vert brukt til å få ein
rimeleg pris på straumen til dei som
må få denne frå dieselverk.Dei får eit
driftstilskot so at det skal vere rimeleg
pris til eit rimeleg tal kilowattimar.
Ein annan måte er å la staten ta over
alt, både produksjonen og distribusjon.
Fylkesverkakunne so vere distriktskontor for NorskKraftverk.Vi må i all
fall prøve å få slutt på at dei som har
store utbygde kraftkjelder i sitt
område, har høgste straumprisen.
Kraftkjeldenevart kjøpte opp av store
mektige kraftlag som so førde denne
krafta forbi dei som budde og bur i
dette området og fram til tettbygde
strok, som er deira forsyningsområde.
Kvafekk bygda att? OlavAukrust
seier det so: «Bygdepavar,Bålsjuristar,
embetsmenners bymannsmål, selde
fossar, fyll,turista, heimlaus ånd og
jugl og jål».Ei kraftutbygging førde
nok liv og røre med seg den tid det
stod på. Men det kom ei tid etter og
den var ikkje alltid så søt. Det dumme
dei gjorde dei som selde fallrettane
sine for småpenger er det no på tide
å rette opp. Gje oss same pris på
straumen i heile vårt langstrakte land!

ORDETER FRITT
Staten ikkje
stoverein
Staten står for telefontenesta med
Televerket og posttenesta med
Postverket. I begge desse er det
Stortinget som til sjuande og sist
styrer. Det er Stortinget som skal passe
på at folk får best mogeleg postteneste
og telefonteneste på billigaste og beste
måte, og so likt som det let seg gjere.
No vil eg seie at Staten ikkje er
stoverein når det gjeld teletenester.
Til dømes kostar det fire gonger så
mykje å ta ein telefon til eit statskontor
utanfor femmilsgrensa som innanfor.
Verre er det med prisskilnaden på
elektrisk straum i landet. Her er det
kommunale, interkommunale og
fylkeskommunalekraftverk som står
for forsyninga. Og det er stor skilnad
på kva det kostar frå verk til verk. Det
er so mange slag tariffar og måtar å
rekne ut prisen på straum på at det
er ikkje alltid lett for vanlege folk å
finne ut. Eg har vendt meg til slike som
driv med dette. Der fekk eg veta at det
er mest tre gonger so høg pris på kvar
kWh i det dyraste kraftverket som i

det billegaste - 0,42 og 0,15 kr/kWh.
Når ein brukar nokre kW so vert det
snart store summar i skilnad for dei
som har dyr og dei som har billeg
straum. Det kan verte mange tusen
kroner på eit år, mykje større summar
i skilnad enn med ulike telefontakstar.
Om ein reknar tre kilowatt for ein
huslyd så vert det 4 000 kroner i
skilnad i året på straumrekninga.
Sjølvom staten ikkje står for
elektrisitetsforsyningaslik som for
post og telefon, so er det brukt store
summar av skattepengane til elektrisitetsutbygging.
I mellomkrigstida gjekk desse
pengane til å bygge kraftverk i
folkerikeområde. Etter siste krig er det
og brukt mykje for å føre fram straum
til dei som ikkje hadde straum før. Om
lag 700 000 menneskje var utan
straum etter siste krig. Då vart det sett
i gang med linebygging fram til desse
med statsstønad. No er det berre nokre
få hundrad att utan straum. Endå så
mykje staten har skote til, so er det
likevel denne store skilnaden på prisen
- det er syrjeleg. Vert det ikkje gjort
noko med dette, so sakkar desse dyre
områda endå meir etter. Industri held

Vannføring i kubikkmeter

Sigurd Nesdahl

Dette innlegget ble holdt som foredrag
i NRK-radioen18. februar i år, og var
utgangspunktet for en større debatt
om samme emne dagen etter.
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Om vannet
i Alta-elven

Vannføringen ved
Kista 1973

1000

Heltrukket tykk kurve viser vannføringen slik den var i året 1973
ltilfeldig valgt år) ved Kista vannmerke i Altaelva.
De øvrige kurver viser krav til
manøvreringsreglementet
og
antatte sannsynlige verdier
dersom Alta kraftverk hadde vært
i drift 11973.
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Som tillegg til den debatt som er gått
i Fossekallenom manøvreringsreglementet i Alta, trykker vi her en
forhåpentligvis oversiktligskjematisk
fremstilling av dette. Men fremdeles
må vi nok, som KjellKøberfremholdt
i Fossekallennr. 1/1985, vente til
kraftverket settes i drift i 1986, før vi
kan se de endelige resultater.
Red.
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Største vannførin9

Reglementets krav om
maksimelt 10% avvik
sannsynlig

JanuarFebruarMars
I tidsrommet fra 15.desember til
1.april skal største tillatte vannføring vsere 30m3/sek.

vannføring

etter utbygging

etter utbygging. 30 m3/ sek.

APril

Mai

Etter 1.april økes
vannføringen jevnt
når isløsning kan
aksepteres.
Magasinet tømmes
før vårflommen og
fylles på 5-10 dager
etter at flommen
er begynt
Maksimal kapasitet
gjennom kraftverket
er 100m3/sek. som
kan tillates etter
1.mai.

JuniJuli

August

Etter at magasinet er fulltog
fram til 1.septembetkan vannføringen avvike fra naturlig vannføring med 10%. De naturlige
flomvannføringene skal likevel
ikke økes.

September

Oktober

November

Desember

Etter 1.oktober skal vannføringen ikke overstige en vannføring
som er jevnt fallende fra 85m3/sek.
den 1.oktober til 30m%ek. den
15.desember.
Fra 15.desembergjelder
30m3/sek.
som Øvregrense.

FOSSEKALLENNR. 3-85

21

Bedre
sent enn
aldri
Redaktørens leder om maskuline
attityder i Fossekallen nr. 8/1984 har
forårsaket en del (svært maskuline)
reaksjoner over kantinebordene.
Dog har ingen av dem helt levet opp
til dikterens skjønne ord:
«Legg tung og fast din hand i bordet
og som et lejon kunglig ryt. Skøn er
en mann, når han er vred».

og at mannsidolene generelt har
endret seg noe siden det nittende
århundre. Dagens maskuline stjerner
vræler mer enn de brøler.
Derimot er kvinnene blitt noe mer
høymælt, selv i en så ærverdig etat som
vår. Man kan vanskelig forestille seg
en tale i dag hvor en dame - muligens

Det kan selvsagt skyldes at leonine
typer ikke er så alminnelige i etaten,
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Selv om ledersjiktet i etaten
fremdeles er totalt mannsdominert
er det lettere å komme på talefot med
dem nå. Kanskjedet kommer av at
kvinnfolka har gjort sitt inntog i de
arbeidende lag. Tekniker fru Wexdahl
(nåværende avdelingsingeniør) har
faktisk fått selskap av et dusin damer
til på ingeniørstigen. Og de skrivende?
jo, de kommer faktisk på tur både til
Nore og Tokke.
Så tidene har forandret seg tross alt.

Anne Christophersen
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NVEs personale:
endringer i februar 1985
Nytilsatte:
Andersen, Gunnar M.
Arntzen, Solfrid
Døsvik, Tore
Eide, Svein Ove
Eriksen, Brit
Finckenhagen, Hans J.
Fordelsen, Terje
Gakkestad, Knut
Martinussen, Victor Fr.
Mellerud, Morten
Nedkvitne, Arne
Nilsen, Ella
Ruud, Wenche B.
Stadheim, Sigmund
Stubberud, Owe E.
Vatle,Torstein

Maskinmesterass.
Kontorassistent
Kontorassistent
Maskinmesterass.
Statshydrolog
Avdelingsingeniør
Maskinm.ass.
Overingeniør
Overingeniør
Avdelingsingeniør
Førstesekretær
Kontorassistent
Kontorassistent
Transportleder
Avdelingsingeniør
Driftsarbeider

Vågåmotrafostasjon
Kobbelv-anlegget
SAA
Vestlands-verkene
VH
SBP
Rana-verkene
VVK
EKK
ET3
Ulla-Førre-anleggene
Kobbelv-anlegget
SAA
Jostedals-anlegget
SDS
Vestlands-verkene

Lysevold, Olav J.
Løkken, Anne-Lise
Løvmo, Fridtjof
Martnes, Kjell
Nerhelm, Magnar
Nærheim, Kjell 0.
Røsnes, Magne
Salvesen, Torin
Schjetne, Arentz
Steine, Ingvar
Sveggen, Kurt Owe
Walseth, Egil
Wassdahl, Beate
Widlund, Jim
Øyre, Olav

Fratredelse
Avansement,

Braaten, Bjørn
Brakestad, Gunnstein
Eina,rsen, Åse
Elverum, Odd
Fagerberg, Erik
Gilding, Eivind
Gulliksen, Marianne
Hatlestad, Kristin B.
Havrevoll, Tor Inge
Kvaløy, Leiv
Lillebjerka, Øystein
Lind, Jostein

0963
0036
0015
0033
2718
0011
0015
0015
0034
0995
0999
0032

med pensjon:

Andersen, Johan
Rye, Peder

opprykk:
Underdirektør
Sjefing.
Ktr.fullm.
Avd.ing
Konsulent
Konsulent
Ktr.fullm.
Ktr.fullm.
Overing.
Maskinm.ass.
Maskinmester
Avd.ing

1000 Maskinmester
0015 Ktr.fullm.
0036 Sjefing.
0033 Avd.ing.
0995 Maskinm.ass.
0995 Maskinm.ass.
0033 Avd.ing.
0995 Maskinm.ass.
0962 Kontorsjef
0036 Sjefing.
0033 Avding.
3240 Overing.
Adm.sekr.
0033 Avding.
0990 Spesialarb.

SAØ
VFV
Fratredelse, annen:
ET3
Bergmann-Paulsen,
Jon
Innset-verkene
Bjørnstad, Størker
AE
Hagen, Thorbjørn
SOE
Vik, Jakob
SAA
ET3
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
Dødsfall:
Rana-verkene
Høvik, Lars
Kobbelv-anlegget
Nord, Ivar

Aura-verkene
Kobbelv-anlegget
EKS
Innset-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
SAI
EKT
Vestlands-verkene
ET3
Kobbelv-anlegget
VU
Vestlands-verkene

Fagarbeider
Ledningsmontør

Rana-verkene
Rana-verkene

Avd.ing.
Avd.ing.
Maskinm.ass.
Overing.

Smestadlandssentral
Kobbelv-anlegget
Aura-verkene
AE

Fagarbeider
Oppsynsmann

Aura-verkene
Ulla-Førre-anleggene

Møteinflasjon i NVE?
Kjære Kalle

Ja, møtene - mandagsmøtene,
gruppemøtene, avdelingsmøtene,
foreningsmøtene, PU-møtene,
kontormøtene, arbeidsmiljømøtene,
anleggsledermøtene, prosjektkoordineringsmøtene,
driftsbestyrermøtene,
bladstyremøtene, postmøtene,
lederutviklingsmøtene, møtene . . . de
stortrives i ly av lofter om fremskritt
og demokrati på arbeidsplassen.
Meget, meget sjelden sies det nei
til møtedeltagelse bortsett fra ved
møtekollisjon!For møtedeltagelse gir
status og prestisje. Det er gromt å sitte
der avgjørelsene blir tatt, selv om det
kan være tilfeller hvor bidraget
begrenser seg til «to keep a warm body
on the place».Etterhvert må det være
tillatt å stille spørsmål om møtene er
den egentlige organisasjonsstrukturen
som den formelle beslutningsprossessen og organisasjonen lever
i skyggen av, eller om møtene er en
kamuflasje for svekket evne til å utføre
virkelig ledelse, rett ut sagt en
omfattende lederkrise.

For møtene kan være et ypperlig
instrument til ansvarspulverisering.
Møtene er konsulentenes og
spesialistenes beitemark der man kan
få opplyst at klokken er ti på to og ikke
fem på tolv. Men det gir en duft av
effektivitet når mannen med
stresskofferten trer inn i arenaen. Nu
skal det skje!
Og dette skjer i en tid full av andre
kommunikasjonsmulighetertelefoner, samtaleanlegg,
kopieringsutstyr, datanett,
skjermterminaler og tekstbehandling,
for ikke å glemme en nydelig kantine
der interesserte ansatte engang samlet
seg rundt direktørens lunsjbord . . . .
Og må det være tilgitt, en gang ble
alle viktige beslutninger i denne etat
fattet enten i hovedstyremøtene eller
av geitostsmørbrødetende unge menn
i flekkete tegnefrakker rundt et bord
som i all hast ble ryddet for å fortære
den medbragte mat. Andre formelle
møter enn hovedstyremøtene fantes
ikke!Men se det er altså meget, meget
lenge siden . Og siden har jo verden
til de grader gjort fremskritt!

A fysjom,fysjom,sa han noe stygt
om møtene våre! Det skal vi nok ha
i mente. Vel møtt til neste møte!
Srejenkov
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Returadresse:

Fossekallen,
Postboks 5091
0301 Oslo 3

Omslagsbilde: Et spesialkonskal gjøre
struert terrengkjøretøy
livet lettere for mannskapene ved
ledningsområde 6. Vestlandsverkene har selv deltatt aktivt i arbeidet med å konstruere denne
farkosten, som for tiden prøvekjøres i Ulla-Førre-traktene.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
Centraltrykkeriet
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