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'1.ndkmft på Smøla 
I stormkast og haglskurer åpnet olje- og energiminister Eivind Reiten et 
flunkende nytt vindkraftverk på Smøla. Anlegget drives av Møre og 
Romsdal Energiverk og er et ledd i NVEs nye demonstrasjonsprogram 
for vindkraft. 
SIDE6. 

PERESTROJKA 
I KARTOGRAFIEN 
Revolusjonene i Sentral- og Øst-Europa angår oss på så mange måter. Nå er vel 
riktignok ikke vår etat og vår avis blant dem som i første rekke er berørt av de uhyre 
spennende og utfordrende begivenhetene, men det skulle bare mangle at så dypt- 
gripende forandringer ikke også hadde sider som hører hjemme her hos oss. Vår 
x-ungarer Jozsef M. Santha i Hydrologisk avdeling har vært på kartografisk konferanse 
i Budapest, og tar oss med på minnerike og ikke så lite avslørende tilbakeblikk i faget sitt. 
SIDE4. 

Inntrykk 
fmWEC 
Verdensenergikonferansen i 
fjor samlet ekspertise fra alle 
verdens kanter. Jon Sagen og 
Kjell Thorsen oppsummerer 
noen av sine inntrykk på 
SIDE3. 

Nei, snarere tvert imot. Det spirer og gror etter 
NVE-pioneren i landskapspleie. Men gått av med 
pensjon, har han, direktøren for norsk natur. 

.._ __. SIDE8. 

( S K . ,  - GASS BØR 
/; - '  r v ;  • · UTSETTES 

fl. "" /'.4-, l '  llio  Under ledelse av Håkon Egeland, 
1.,.--J.. i ('I ,.'9_, r )  Q • Q .. Q ..,.) .... " -- ESK, er det laget en rapport om «Stra- 
1 • tegi for kraftoppdekning 1990-2005». 
 ...... -- • • _.......__,,._.,,,J Her settes blant annet målene i energi- 
Fo10: frog og i miljøpolitikken i sammenheng. 
Norske landskap nedlagt? Det fører til at beslutninger om investe- 

ringer i produksjonsanlegg og egen 
gassrørledning til Østlandet anbefales 
utsatt til 1991. Rapporten peker på at 
vannkraftsituasjonen gir romslig kraft- 
balanse i flere ar fremover . 
SIDE 7. 
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2 LESEHESfEN 

NORDISK SAMARBEID 

D et nordiske samarbeid har rike tradi- 
sjoner på energiforsyningens områ- 

de. NORDEL - samarbeidsorganet for 
kraftselskapene i Norden - feiret sitt 25 års 
jubileum i Oslo i 1988. De samarbeidsfor- 
mer som er utviklet innen Nordel har vakt 
interesse blant flere grupper av land rundt 
om i verden. Også Nordisk Ministerråd har 
i mange år hatt energispørsmålene på sin 
dagsorden. 
Mellom energiforvaltningsorganene har 
det derimot bare vært sporadisk kontakt. 
Etter initiativ fra Energidirektoratets ledel- 
se er dette nå rettet opp. I midten av janu- 
ar inviterte NVE representanter fra Han- 
dels- og industriministeriets Energiavde- 
ling i Finland, Statens Energiverk i Sveri- 
ge, Energistyrelsen i Danmark og Statens 
energistyrelse i Island til et to dagers møte 
i Oslo. Fra NVE deltok Energidirektøren 
og en representant fra hver av avdelinge- 
ne i E-direktoratet, samt undertegnede. 
Under en gjensidig orienteringsrunde 
framkom det at energiforvaltningen er noe 
forskjellig ordnet i de fem land. I Finland er 
den plassert innen departementet, mens 
den i de fire andre landene er plassert i 
ytre etater. Arbeids- og ansvarsområdene 
er også noe forskjellige. F.eks. er elsikker- 
hetsarbeidet i Danmark og Island tillagt en 
egen enhet, mens den i de fire andre lan- 
dene er knyttet. til energiforvaltningen. 

GENERALDIREKTØREN 

Forsknings- og utviklingsarbeidet har en 
mye bredere plass i de fire andre lande- 
nes energiforvaltningsorganene enn hos 
oss, osv. Likhetstrekkene er likevel fram- 
tredende. Derfor framkom det da også at 
vi i alle fem land arbeidet med mange li- 
keartede problemstillinger. Under en 
"brain-storming" ble det identifisert rundt et 

dusin saksområder der vi fant at et videre 
samarbeid kunne komme på tale. Blant 
disse samlet interessen seg raskt om mål 
og midler for mer effektiv energibruk som 
et prioritert område. Det var enighet om å 
nedsette en ekspertgruppe for å utarbeide 
et problemdokument om dette til et neste 
møte, som skal finne sted i Sverige om ca 
et år. Det er våre folk som dro arbeidet 
igang. Organisasjons- og markeds- 
spørsmål og miljøspørsmål ble blinket ut 
som temaer for senere ekspertgrupper. 
Temaer for nærmere studium bør etter 
møtets mening være av en type som an- 
går alle deltagerne. De bør ha en klar nyt- 
teeffekt og et utviklingspotensial. De bør 
ikke være for spesielle, og de bør ikke 
overlappe arbeid som allerede gjøres av 
andre - i første rekke NORDEL. 
Møtedeltagerne konkluderte med at det 
var et betydelig grunnlag for samarbeid 
mellom energiforvaltningsorganene i de 
fem nordiske land. En burde imidlertid gå 
litt forsiktig ut. Derfor ble det utpekt bare 
ett studietema i det første år, og tatt sikte 
på bare ett årlig møte mellom institusjone- 
nes ledere. 

Det er all mulig grunn til å gi Energidirekto- 
ratet honnør for det initiativ som er tatt. 
Jeg føler meg sikker på at vi alle vil ha nyt- 
te av det samarbeid som nå er innledet. 
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E tter OU-prosessen fikk vi mange nye 
oppslagstavler i M29s etasjer og kor- 

ridorer. Så kom det jo noe synlig ut av den 
også. Hyggelig det, tenkte sikkert opptil 
flere. Da slipper vi kanskje de allehånde 
oppslag og oppfordringer til både dette og 
hint, stadig oppklistret på glassdører og 
rotundepaneler, alle i forskjellig farge, 
samtlige til ergrelse. 
For vi kan sikkert være enige om at mye 
trengs å pyntes på og friskes opp i ikke 
lenger fullt så unge M29, mange synes 
nok sogar det til tider virker litt dystertstivt 
her, ja nesten humørdempende på en el- 
lers grå dag, kanskje. 
For egen regning smetter vi her gjerne 
inn at det er vår ærlige mening at kantinen 
bør pusses opp til noe lyst og trivelig jo før 
jo heller. Vi vet om flere som ikke bryr seg 
om å spise der fordi den snarere minner 
om en, hva var det han kalte den, tillits- 
mannen, jo - flyhangar. Og så er det ikke 
engang en pen flyhangar. I tillegg til at det- 
te er åpenbart for alle ved selvsyn - så er 
det faktisk også et ønske som ble klart ut- 
trykt av mange under OU-greiene, dess- 
uten tiltrådt og anbefalt av Statskonsult. 
For klart og enkelt kan hende, og ikke 
utviklende nok? Vi undres. 
Men de mange skriv og lapper opphengt 
her og der i tide og utide - viktige nok som 
beskjedene tør være for avsenderne - de 
gjør bare vondt verre. Og de burde iallfall 
ikke henge der de henger, nå som vi har 
så mange oppslagstavler. Er forklaringen 
så enkel at vilkårligheten skyldes at det 
ennå ikke er laget retningslinjer for bruk av 
oppslagstavlene? Ja, si det. 

V-arbeid 
L esehester med tilstrekkelig antall kB 

vil huske vassdragsdirektør Pål Mell- 
quists artikkel i forrige nummer om ar- 
beidsinnsatsen i Vassdragsdirektoratet. 
Slett ikke dårlig, var den, egentlig ganske 
så glimrende, om vi nå skal tro hr Vass- 
quist sånn helt på ordet. 
Det skal vi. 
Nå foreligger nemlig resultatet av en ny 
undersøkelse om samme tema. Den date- 
rer seg fra i høst (uhørt fersk mao. sånn 
rent byråkratisk sett), og den bekrefter re- 
sultatet av den forrige: V tilfører fellesska- 
pet 16 ubetalte årsverk. Noe å krone seg 
med det, V-dir., om ikke glorien allerede 
hadde tatt plassen. 

fo 
r-----------------------------, 
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!KOH takker 
Hjertelig takk for alt godt samarbeid 
gjennom mer enn 26 år, og en spesiell 
takk for all oppmerksomhet da jeg 
fratrådte stillingen min i NVE. 

Knut Ove Hillestad 

L----------------------------- 



UjEUEEN 3 

VERDENSENERGI- 
KONFERANSEN 
I MONTREAL 

Av Jon Sagen, EEØ og Kjell Thorsen, ESS 

World Energy Conference - fra 1. januar 1990 omdøpt til World 
Energy Council - er en verdensomspennende organisasjon 
med nasjonale komiteer i over 90 land. I regi av WEC foregår 
et kontinuerlig utredningsarbeid omkring energirelaterte pro- 
blemstillinger. Hvert tredje år arrangeres verdensenergikonfe- 
ranser, og Canada var vertsland for den 14. i rekken som ble 
avholdt høsten 1989. Konferansen samlet nær 4000 delegater, 
og befestet WEC sin posisjon som ledende forum for analyser 
og diskusjon omkring sentrale energispørsmål. 

"Energi for morgendagen" var motto for 
konferansen, og ikke uventet var det 
nettopp framtidens energiforsyning og 
-bruk som sto i fokus. Men foruten å ta 
opp mer tradisjonelle temaer som meng- 
de, teknikk, kostnader og priser innebar 
konferansen et fullstendig gjennombrudd 
for tanken om at miljøet kanskje er den 
viktigste faktor å ta hensyn til i energifor- 
valtningen. Brundtlandkommisjonens prin- 
sipielle problemstillinger omkring miljø og 
bærekraftig utvikling gikk igjen som en rød 
tråd. 

Temasesjoner 
De tekniske rapportene - 180 i tallet eller 
5,5 kg tilsammen, var på forhånd tilsendt 
deltakerne. Under konferansen ble disse 
presentert i fire parallelle sesjoner, der 
energi ble sett i sammenheng med hen- 
holdsvis samfunn, miljø, økonomi og tek- 
nologi. 
Egne sesjoner var også viet framleggelse 
av rapporter fra WECs ulike utredningsko- 
miteer. Størst interesse under selve ener- 
gikonferansen syntes likevel å være knyt- 
tet til rundebordsseminarene, der pro- 
blemstillinger av global interesse ble drøf- 
tet i paneler der det også var et sterkt 
innslag av personer med tilknytning til poli- 
tiske miljøer. Blant temaene for disse se- 
ansene var: 
- Nye energiperspektiver: 2000 - 2020. 
- Finansiering av energiprogramm 
vat eller offentlig? 
- Energiplanlegging eller drift 
fe? 
- Bærekraftig energivekst: o 
umulig? 
- Energi og geopolitikk i det 2 . 

Lord Marshall var selv ikke i tvil om det 
viktigste problemet som må overvinnes, 
nemlig den "selvpålagte, kunstige og feil- 
aktige" bekymring som i mange land be- 
grenser utnyttelsen av kjernekraft i energi- 
systemet. Ifølge han er kjernekraften "et 
falsk medlem" blant verdens miljøproblem, 
ettersom strålingsutslippene vil være neg- 
lible i forhold til den naturlige radioaktivite- 
ten. Utslipp til luft fra forbrenning av fossile 
brensler og den 3. verdens behov for øko- 
nomisk vekst og økt energiforbruk krever 
at kjernekraft blir en sentral del av verdens 
energistrategi. 

Omlegging 
Det var forøvrig et gjennomgående syns- 
punkt hos mange innledere at de virkelige 
energiproblemene har tilknytning til utvik- 
lingslandene. Skal disse landenes energi- 
forbruk bringes til samme nivå som hos in- 
dustrilandene idag, vil dette kreve en fire- 
dobling i utviklingslandenes forbruk. Og 
dette kan i praksis kun skje ved avbren- 
ning av enorme mengder fossile brensler 
og derav følgende utslipp av svovelforbin- 
delser og drivhusgasser. Utviklingslande- 
ne vil alene ikke kunne klare de økono- 
miske løft som moderne renseteknologi 
krever. Heri ligger en stor utfordring for 
den industrialiserte verden til å legge om 
vårt energiforbruksmønster og i stor ut- 

også vår økonomi. Hvis ikke vil 
• • problemer innen få årtier bli 
uelige. 

lusjoner 
ionene som ble trukket 

ergikonferansen kan nev- 

Institusjonelle problemer 
Et av de mest poengterte innledning 
dragene under konferansen ble framt 
med engelsk sjarme og eleganse av Lord 
Marshall of Goring, styreformann i det na- 
sjonale engelske elproduksjonsselskap 
CEGB. Han argumenterte for at potensia- 
let for teknologisk utvikling var relativt lite i 
energisektoren, og at viktigste bidrag til å 
løse verdens energiproblem vil være av 
institusjonell karakter. I sluttdokumentet er 
han referert med følgende sitat: 
" ... i energisektoren vil vår framgang eller 
mangel på framgang i framtiden avhenge 
av om vi lykkes i å løse de institusjonelle 
problemene." 

91engelige energiressurser vil 
en begrensende faktor i 

ramtid. 
il fortsatt og fram til første halvdel 

av 21. århundre være den dominerende 
energibærer. Råoljeprisen forventes å sti- 
ge moderat gjennom de neste 10-20 år. 
* Elektrisitetsforbruket og elektrisitetens 
andel av det totale energiforbruket øker i 
de industrialiserte land. 
* Kjernekraft forutsettes å vinne øket ak- 
sept som økonomisk og sikker energipro- 
duksjon. Kjernekraft synes ikke å være 
hensiktsmessig for land med begrensede 
ressurser og teknisk kompetanse. 
* Det er viktig å ha realistriske oppfatning- 
er om energieffektivisering, og det advares 

mot å øke energiprisene ved skatter og 
avgifter utelukkende for å heve disse. 
* I 1990-årene må det satses på å løse det 
tredimensjonale problem; energi, miljø og 
økonomi. 

ifølge Lovins oppdage at "reduksjon av 
CO2-utslipp og sur nedbør ofte vil reduse- 
re samfunnets energiutgifter og ikke øke 
dem, fordi det som oftest koster mindre å 
spare brensel ennå brenne det". 
Lovins selv hevdet at Verdens Energikon- 
feranse, som er dominert av energiprodu- 
sentene, ikke er et egnet forum for å dis- 
kutere disse spørsmålene. Det beste kon- 
feransen kan få til er elefanVkanin-stuing, 
laget på en elefant (økt energitilbud) og en 

energisparing). 

Bukken og havresekken 
På konferansen ble det også lagt fram et 
diametralt motsatt syn på framtidens ener- 
gisystem, enn det som er framført i det of- 
fisielle sluttdokumentet. Den klareste tals- 
mann for dette synet var den amerika 
enøk-"guruen" A. Lovins som var illl' •!1111111111 
å legge fram et '1echnical pape 
ransen. Lovins, som også er • 
drag i Norge, hevdet at det i ager ti1g·e111n1111-•_.ll!I 
gelig teknologi på forbruks • 
sere energiforbruket med 75% o 
lavere kostnader enn 
driftskostnadene i et varmekr 
giproblemene har tradisjonelt v 
tet som - hvordan skaffe mer ener 
av hvilket som helst slag, fra enhver m 
ressurs til enhver pris. Det finnes imidlertid 
en annen mulig strategi - med utgangs- 
punkt i spørsmålet: hvordan tilfredsstille 
forbrukernes behov til lavest mulig kost- 
nad? Stiller en dette spørsmålet og un- 
dersøker de muligheter som finnes, vil en 

konferansen representert 
elegater. Fra norsk side 
tre rapporter, og det var 

ne blant innledere og ord- 
est iøyenfallende norske 

n var likevel standen på energi- 
, om var en del av og ble ar- 
rallelt med energikonferansen. 

våre største teknologiselskaper in- 
nen olje- og kraftsektoren gjorde her et 
framstøt for Norge som energinasjon som 
det står respekt av. 
Den 15. verdensenergikonferanse ar- 
rangeres i Madrid under mottoet "Energy 
and Life". 

Operasjon 
Mjøsørret 
Hyggelige brev er selvsagt og heldigvis in- 
tet særsyn i NVE. Avd.dir. Bård Andersen i 
Forbygningsavdelingen (VF) har som ek- 
sempel sendt redaksjonen kopi av et brev 
som er holdt i en avgjort positiv tone. 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oppland skriver blant annet: 
"Prosjektet "Operasjon Mjøsørret" er en 
del av innsjøbeiteprogrammet i Mjøsa, og 
habitatforbedringer i elvene er et viktig 
element. I løpet av 1989 er det etter initia- 
tiv fra "Operasjon Mjøsørret" gjennomført 
habitatforbedringer i Moelva og Brumunda 
i Hedmark. NVE har stått for detaljplanleg- 
gingen og selve utførelsen. Arbeidet i el- 
vene har skjedd i godt samarbeid og nær 
forståelse med de lokale fiskeforeninger 
som er veldig godt fornøyd med det som 
er utført. 
Vi i "Operasjon Mjøsørret" synes det har 

vært et meget godt og stimulerende sa- 
marbeid, og vil gjerne berømme NVEs for- 
bygningsavdeling for en smidig og effektiv 
håndtering av hele prosessen." 
Undertegnet fylkesmiljøvernsjef Torstein 
Wangsteen og prosjektleder Trond Taug- 
bøl. 
Ære være VF, altså. Vi er helt enig, Bård 
Andersen, ingen grunn til å hemmelig- 
stemple sånt, det er jo rene hestekuren 
mot blåmandager! 

frog 
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PERESTROJKA I 
KARTOGRAFIEN 

Av Jozsef M. Santha, VH 

Jeg var til stede ved den Internasjonale Kartografiske Konferanse i 
Budapest i 1989. Dette var min første reise til Ungarn etter oppstan- 
den i 1956. Jeg som har lang kartografisk bakgrunn, også i Ungarn, 
fulgte med stor interesse hva som er forandret på de 33 år som har 
gått - ikke bare på det politiske, økonomiske og moralske plan, men 
også når det gjelder kartografi. 

Her må jeg med det samme bemerke at 
det helt fra Krigens slutt og opp til 1956 
var en umulighet for noen å skaffe et kart. 
Det eksisterte kun militært institutt og mi- 
litære kart, og disse kartene var selvfølge- 
lig hemmelige. 

I året 1950 ble det hele forverret ved at 
hele det militære kartografiske systemet 
måtte forlate den gamle, tradisjonelle kart- 
normen og gå over til det sovjetiske syste- 
met med karttegn, koordinater, høyde- 
grunnlag etc. Alt ble så topp hemmelig at 
vi kan godt kalle det hysterisk. 

Kontraspionasje 
Den gang hadde vi topografer stående 
ordre om at hvis vi under feltarbeid mistet 
et flyfoto, måtte vi øyeblikkelig alarmere 
"forsvarsministeren" personlig eller hans 
kontor. Området ble øyeblikkelig avsperret 
av den nærmestliggende forsvarsenhet 
(garnison) til folk fra forsvars- og innen- 
riksdepartementet (dvs. hemmelig politi = 

AVH) ankom med sine raske "pobjeda- 
tsajka-zim"-biler. 
Det militære kartografiske institutt hadde, 
ved siden av en politisk offiserstab, også 
en fast stab for kontraspionasje. Den be- 
sto av 7 personer, og kunne raskt settes 
inn over alt. De kunne ransake hvem som 
helst av de ansatte, også i sine private 
hjem. De spionerte på hvem du møtte, på 
hvilken kro du spiste og drakk osv. 
På instituttets kontorer var det slik at hvis 
en kartoriginal eller et flyfoto skulle flyttes 
fra en bygning til en annen, skjedde dette 
kun i følge med en bevæpnet vakt og en 
offiser. 

Perestrojka 
Så kom Perestrojkaen til Budapest, også 
innen kartografien. I 1988 forelå den 
andre korrigerte utgaven av "Bykart over 
Budapest", men der kan en forgjeves lete 
etter byggekomplekser og kvartaler hvis 
disse bygningene eies av forsvarsdeparte- 
mentet eller andre viktige departementer. 
Bygningene utelates rett og slett. Utelatt 
er også alle kasernene, så søte mor kan 
lete lenge på kartet for å finne soldatsøn- 
nen sin. 
I gamle dager var det ikke slik, tvert imot, 
disse bygningene var spesielt fremhevet. 
Men, det er bare slik når det gjelder mi- 
litære objekter. 
De siste årene har det blitt utgitt såkalte 
sivile kart, men disse har vært påstemplet 
teksten "bare til tjenestebruk". De har vært 
beregnet til landbruket, kommunale arbei- 
der o.l. Perestrojkaen har sørget for at det 
i fjor ble slutt på merkingen av disse. 

"Fritt" salg 
Under konferansen ble jeg invitert av gam- 
le kartografkamerater til Seniorkartografe- 
nes Klubb, hvor diskusjonen gikk livlig. 
Der hørte jeg for første gang at kartene er 
frigitt, og alle har mulighet for å kjøpe dem 
fritt. Jeg håpet at jeg skulle gjense noen 
av mine egne produkter fra gammel tid, 
men nei. Det var bare de sivile utgavene 
som var frigitt. Ja vel, da skal jeg se på 
disse kartene på kartutstillingen som ble 
arrangert i forbindelse med denne kon- 
gressen. Det var heller ikke mulig, fordi 
det ikke er tillatt å stille ut kart. Til min sto- 
re forbauselse kom forklaringen. Kartene 
kan selges fritt, men kjøperens navn, 
adresse og yrke må protokollføres og man 
må begrunne til hvilket formål en skal bru- 
ke kartet (en utstilling er ikke en person). 
Kopiering er forbudt. Ja, ja en kan si hva 
en vil, men tross alt er vi vitne til en fri- 
gjøring av et 40-års totalforbud. En turist 
eller en jeger kunne hittil aldri få tak i et 
kart. 
Til og med de militære øvelser hadde en 
komisk slagside i denne fortiden. F.eks. en 
infanteriløytnant fikk utlevert sitt kartblad, 
og om kvelden måtte han levere inn kartet 
der det ble innelåst og forseglet i en pans- 
ret bil. 

Sovjetisk og hemmelig 
Den første organiserte detaljkartleggingen 
av Ungarn begynte allerede under Maria- 
Theresia (Ungarn-Østerrike, 1747). Dette 
var også militært og hemmelig. Den neste 
oppmålingen skjedde mellom 1806 og 
1869, men denne utgaven var fri og ble of- 
fentliggjort. Fra den tid, inntil 1949 (unntatt 
de 2 krigene), kunne hvem som helst kjø- 
pe militærkart fritt i butikkene. I 1949, etter 
ordre fra staten, måtte alt kartmateriale 
som fantes i landet innleveres. I 1950-51, 
som jeg har nevnt foran, måtte Ungarn gå 
over til det sovjetiske systemet. Ikke bare 
måtte karttegn o.l. forandres, men fra den- 
ne dato ble alt hemmelig, statshemmelig. 
Stakkars de menneskene som det ble fun- 
net gamle kart hos. De nye kartene som 
inneholdt viktige militærobjekter ble 
stemplet "topphemmelig", uten militærob- 
jekter "hemmelig" og de kartene som ble 
omtegnet med redusert innhold fikk 
stemplet "bare til tjenestebruk". Slik har 
noen generasjoner vokst opp uten å ha 
sett et skikkelig kart. Statlige organer kun- 
ne få kjøpt hemmelige kart, men under 
den betingelse at de hadde ansatt en an- 
svarlig kartarkivar, sørget for arkivlokale 
hvor vindu og dører var forsynt med jern- 
gitter, og til slutt måtte de føre streng pro- 
tokoll over hvem som hadde tittet på dem. 

Ubrukelige 
Etter 1966 har alle Warszawa-pakt land 
opprettet et statlig, sivilt kartografisk insti- 
tutt ved siden av det militære. Slik begynte 
de å lage sivile utgaver av kart. Kartene 
fikk ikke lov til å inneholde gradnett eller 
km-nett med den begrunnelse at det hjel- 
per fienden til raskt angrep. Disse ampu- 
terte kartene var temmelig ubrukelige, 
særlig pga. umulig stedfesting. 

Komisk 
I 1969 kom en ny lov hvor disse sivile kar- 
tene ble forbedret og standardisert. Bruk 
av gradnett er fortsatt forbudt, men km- 
nett er tillatt. De har fått en ny tegnforklar- 
ing for å skille de fra de militære kartene, 
men disse sivile kartene blir fortsatt hem- 
melige. 
Snart kom alt hemmelighetskremmeriet i 
komisk lys. Nestkommanderende i mi- 
litærinstituttet beviste at USA siden 1972 
har tilbudt på det frie markedet satellittbil- 
der hvor gjenstander i størrelse 80 x 80 
meter er idenifiserbare. (Fra 1984 finnes 
det franske bilder som har 1 O x 1 O meters 
oppløsning, og stridsvogner på veien er 
derfor lett gjenkjennelige). 

Amerikanske kart 
Denne krampaktige hemmeligholdelsen er 
blitt særlig latterliggjort da det ble kjent at 
USA i 1978 kasserte gamle militære kart, 
blant annet kart over Øst- og Mellom-Eu- 
ropa, som ble solgt via et vest tysk firma. 
Dette var en stor sensasjon i Ungarn og 
ungarerne har selv kjøpt disse kartene, 
altså amerikanske kart over sitt eget land, 
Ungarn. Det er viktig at disse kartene 
stammet fra før 1945 og har en del inn- 
holdsmessige mangler, men de var basert 
på nøyaktig fotogrammetriske konstruksjo- 
ner og de kunne tilfredsstille militære for- 
mål utmerket. F.eks. var terrengets frem- 
stilling fortsatt perfekt. Følgen ble at de 
hemmelige, sivile kartene ble for andret til 
"bare til tjenestebruk", men heller ikke det- 
te ble enkelt. Data og karttegn som kunne 
brukes til militære formål måtte sløyfes, 
f.eks. dybden på elvene, belastningsgren- 
ser for bruene osv. De militære forlangte 

Artikkelforfatteren, Jozsef M. San- 
tha, ble født 17.3.1924 i Tapios- 
zecso i Ungarn. Han er utdannet 
Univ. Kartograf - dipl. Topograf fra 
Det ungarske militære kartogra- 
fiske institutt, der han også job- 
bet etter utdannelsen fram til 
1956, da han flyktet til Norge via 
Østerrike. 
Santha var ved Norges Sjøkart- 
verk i tiden 58-62, og kom deret- 
ter til NVE, der han siden har vært 
tilknyttet Hydrologisk avdeling. 

Kongressbygningen "VIGADO" i Budapest. 



LESEHEEX 5 

at jernbanenettet og stasjonene ble frem- 
stilt med en enkel strek og tegn som ikke 
viste om det var enkelt- eller dobbeltspor. 

Mangelfulle 
Lederen for det sivile kartografiske institut- 
tet, Papp-Våry-Årpad, opplyste at alle i 
dag kan kjøpe fritt deres kart, til og med 
med større oppløsning som f.eks. 1:1000, 
som forestiller et område på 750 x 500 m. 
Prisen er relativt lav. Det er et problem at 
et godt nytt kart ikke dekker hele landet. I 
full målestokk 1:100 000 er det full dek- 
ning, i 1:10 000 er bare halve landet dek- 
ket. Selv i dag forekommer det 100 år 
gamle kart over mindre områder som er 
oppfrisket og revidert. Disse nye kartene 
er gode og nøyaktige, men mangelfulle 
med opplysninger. en kaserne i en 
skog, men veien dit er ikke framstilt, bare 
skogen. Plassen hvor kasernen står kan 
en se tydelig som en åpning i en bestemt 
geometrisk form. Det forekommer at vikti- 
ge industribygg må utelates, men 
eiendommens gjerde er likevel inntegnet. 
Likeledes er alle husene rundt omkring 
framstilt. 

Forretningsmessig 
Etter lovendringen i mai ifjor er det statlige 

sivile instituttet håpefullt, og akkurat som 
her i Norge (Statens Kartverk) sikter de på 
en forretningsmessig drift av kartvirksom- 
heten. Staten innvilget en sum til virksom- 
heten på ca. 200 millioner forint pr. år, og 
instituttet har hittil solgt kart og tjenester 
for bare 50-60 millioner forint pr. år. Men 
Papp-Våry-Arpad legger til at dette aldri 
blir en lønnsom geskjeft, noe som aldri har 
skjedd i noen del av verden hittil. 

Rask utvikling 
De public-kartene som selges fritt i butik- 
kene er til gjengjeld ikke så dårlig forret- 
ning. Kartene er nøyaktige og de svarer til 
formålene og sist men ikke minst er de 
ikke forvrengte som i 50-årene. Da kunne 
den rette jernbanelinjen framstilles bare i 
sikk-sakk. Kvaliteten er også god og Un- 
garn har en god del utenlandske kunder 
som f.eks. det vest-tyske Falkverlag, som 
fikk levert bykart over Athen, Lisboa etc. 
Ungarn produserer kart og atlas til WMO, 
meteorologisk atlas og klima-atlas. Det 
ungarske nasjonalatlas er også et meget 
interessant produkt, men det er et annet 
kapittel. I alle fall: Perestrojkaen har også 
inntatt Ungarn. Det er ikke akkurat deres 
feil at alt skjer så raskt at de ikke klarer å 
følge opp. 

• -- 

Det ble utgitt 6 numre av LESEHESTEN i 
etatsavisens 2. årgang, som planlagt. Re- 
daksjonen legger stor vekt på å få fram ar- 
tikler skrevet av fagfolkene i de mange og 
tildels forskjellige fagmiljøene som er re- 
presentert i NVE. I tillegg til den informa- 
sjonsverdien slike artikler har internt i eta- 
ten, vil de ofte ha betydelig interesse i de 
aktuelle fagmiljøene eksternt - i fylker, 
kommuner og statlige institusjoner, samt i 
private virksomheter. 
Etatsavisen - som har over halve opplaget 
distribuert eksternt - utgjør på denne må- 
ten en viktig kanal utad for synspunkter og 
faktainformasjon fra NVEs fagmiljøer - 
samtidig som den gir eksterne fagfolk en 
innfallsvinkel til artikkelforfatterne og de 
samme fagmiljøene. Dette gir opphav til 
videre informasjonsutveksling til glede og 
nytte for alle parter. 
Nr 2/89 var i så måte et nesten rent spesi- 
alnummer. Her benyttet vi de 8 "innerste" 
sidene til å lage spesialbilaget "FLOM- 
SPESIAL" i anledning 200-årsminnet for 
Storofsen. "FLOMSPESIAL" ble alene - 
altså uten de 4 "ytre" sidene som var 
internavis - trykket opp og distribuert til 
etater, medier, lokale interessenter, fagmil- 
jøer, osv. Artiklene fra fagfolkene i Hydro- 
logisk avd., Forbygningsavd., Vassdrags- 
avd. og Beredskapsavd. ble meget godt 
mottatt og etterspørselen etter "FLOM- 
SPESIAL" var gledelig stor. 
Vi gjengir her forsidene som en kavalkade 
over viktige temaer i 1989 - og ber lesere 
som måtte være interessert i ett eller flere 
av numrene om å kontakte lrlin Taugbøl 
på tlf. (02) 95 92 89, så vil ønskene bli et- 
terkommet så langt restopplaget gjør det 
mulig. 
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Takk for 
lang og tro ... 

BLEST OM 
VIND 

Tre glade damer, Anne Marie Sand på Perso- 
nalkontoret, Wenja Paaske og Ir/in Taugbøl på 
Informasjonskontoret, som alle er blitt feiret i 
anledning runde år (vi sier ikke mer .. .). 

Stor TAKK til tillitsvalgte i hovedorganisa- 
sjonene som har vært raske med å trå til 
så vi snart skal kunne feire gode kolleger 
oftere enn før. Den viktigste endringen blir 
muligheten til å feire ansettelse i NVE etter 
5, 10, 15 og 20 år. Før måtte du ha vært i 
"lang og tro tjeneste" i 25 år (!) før kolleger 
hadde anledning til å arrangere en hygge- 
lig sammenkomst innenfor regelverkets og 
budsjettets rammer. 
Vi tillater oss et lite HURRA for nye mulig- 
heter til glede og hygge. Muligheter til å 
vise at vi setter pris på hverandre! Ærlig 
talt er vi overbevist om at hver eneste kro- 
ne som NVE investerer i trivsel, er meget 
vel anvendte midler. Når de nye reglene 
kommer, skal de etter hva vi forstår, gjelde 
fra årets begynnelse. 
Vi gratulerer! 

Wenja 

Statsrtid Eivind Reiten, OED, og overing. Christian Grorud, NVE, foran den nyåpnede 
vindmøllen "Eivind". LESEHESTEN synes d'herrer bærer et umiskjennelig preg av å be- 
finne seg på en forblåst og utsatt plass. Og det er nok noe av vitsen. 

Foto: Ole T. Strand, Tidens Krav. 

Vind kraftverk 
åpnet på Smøla 
Et moderne norsk vindkraftverk ble 9. ja- 
nuar åpnet i et forrykende uvær av olje- og 
energiminister Eivind Reiten på Smøla i 
Møre og Romsdal. Anlegget er det første 
av ca 1 O anlegg som skal bygges langs 
norskekysten som ledd i NVEs nye de- 
monstrasjonsprogram for vindkraft. 

Siktemålet er å bygge ut 3-4 MW vindkraft 
innen 1993. NVE vil også bygge demon- 
strasjonsanlegg for solenergi og bioenergi 
for å utvikle nye, fornybare energikilder i 
det norske systemet. Ca 15 millioner kro- 
ner er allerede bevilget til dette arbeidet 
over statsbudsjettet for 1990. 

MRE står for driften 
Vindkraftanlegget har en effekt på 300 kW 
og årsproduksjonen tilsvarer forbruket i 25 
- 30 eneboliger. Møllen er 31 meter høy 
med en vingediameter på 28 meter. Anleg- 
get som har kostet 2,7 millioner kroner er 
finansiert av NS Møre og Romsdal Ener- 
giverk og med et statlig invester- 
ingstilskudd på 50%. Møre og Romsdal 
Energiverk skal ha ansvaret for driften. 

NVEs ansvar 
Olje- og energidepartementet har gitt NVE 
introduksjonsansvar for nye, fornybare 
energikilder. Alternative energikilder er til- 
lagt stor vekt i årets statsbudsjett og vind- 
kraftanlegget er et vesentlig ledd i regjerin- 
gens energipolitikk med sterkere satsing 
på alternative energiformer. 
Christian Grorud i Systemavdelingen (ES) 
vil fortelle mer om arbeidet med nye, for- 
nybare energikilder i et senere nummer av 
LESEHESTEN. 

Utvikle kompetanse 
Åpningen av vindkraftanlegget på Smøla 
markerer igangsettingen av et demonstra- 
sjonsprogram for vindkraft som skal vise 
hva som er mulig å gjennomføre med da- 
gens teknologi og utvikle norsk kompetan- 
se og erfaring. Det var stort frammøte fra 
media under åpningen, både riks-, lokal- 
og fagpresse, radio og TV. Været lot 
forøvrig ingen i tvil om at lokaliseringen 
måtte være velvalgt for å fange opp ener- 
gien i norske stormkast. 

frog 

Et gammelt ord sier at 
hvis skaren bærer en hest og 

slede 17. mai - da blir det 
sen vår. 

Olje- og energiminister Eivind Reiten fikk 
vind på mølla på Smøla og vår egen 
Christian Grorud fikk skikkelig PR-blest 
om NVEs demonstrasjonsprogram for nye 
fornybare energikilder. 
Ingeniørnytt spanderte hele første side på 
oppslaget med firefargers foto av gjen- 
nomvåt statsråd og generaldirektør i 22 
sek/m vind dvs. storm tilsatt haggelbyger! 
Aftenposten var ikke snauere enn at de 
sendte både journalist og fotograf og med 
utstyr i millionklassen som kunne sende 
fargefotos digitalt fra Smøla til redaksjo- 
nen i Oslo på sekunder. 
NVEs infokontor sørget for pressemelding 
og fotografiservice som resulterte i helsi- 
des oppslag i alle Møre og Romsdals seks 
(!) lokalaviser. 
Takket være NTB og Nynorsk pressekon- 
tor fikk NVEs vindkraftprosjekt også meget 
god landsomfattende dekning både i pres- 
se, radio og tekst-TV. 

Wenja 

J U B I L A N T E R  

Januar/februar: 

1 0 år i etaten 
Mads Johnsen, VF 

* 
Jens Abel, VU 

* 
Sture Rundhovde, ET 

25 år i etaten 
Gunnar Haugen, VH 

* 
Asbjørn Molle, VV 

40 år i etaten 
Ingebjørg Berg 

LØSNINGEN 
på kryssordet i fjorårets nr 6. Noen flere 
innsendte enn vanlig, men som tidligere 
omskrevet tar vi nå en liten kryssordpause 
her i avisen. 

> 

Følgende vinnere av ovenstående kunne 
velge mellom slips og paraply: 

Knut Schult, VHO 
Nils Haakensen, VHB 
Jostein Markussen, VRN 
Vi gratulerer! 
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Strategi for kraftoppdekning 
1990 til 2005 

Av Håkon Egeland, ESK 

Energidirektøren opprettet i brev av 28.12.1988 en prosjektgruppe 
for gassproblemstillinger. Prosjektgruppen var gitt følgende mandat: 
* Å skaffe oversikt over pågående utredningsarbeide innen energi- 
forsyningen og i offshoremiljø med hensyn til planer for et rørbasert 
gass-system på norsk/nordisk basis. 
* Å gjennomgå det samfunnsøkonomiske grunnlaget for disse 
planene i forhold til tilsvarende planer for utbygging av elektrisitets- 
systemet og fjernvarmeanlegg og vurdere en mulig framdriftsplan 
for utbygging av et framtidig gassnett. 
* Å foreslå oppdekningsalternativer for landets kraft- og energiba- 
lanse fram mot århundreskiftet som er tilpasset mulig framdrift i 
oppbygging av et nordisk gassnett. 

Tegning: Eg,/ N h 
' - u 
'- (  r · ~ '  ' ,v ,.5  -  

? 

Gassprosjektgruppen la i juni 1989 fram 
sin første rapport som la hovedvekten på 
en gjennomgang av landets kraftbalanse 
fram mot år 2005, systemmessige konse- 
kvenser ved innpassing av gasskraft og 
ulike oppdekningsalternativer som kan 
være aktuell, jfr. Lesehesten nr 4 1989. 

Systemmessig vurdering 
Traseforslag for gasstransport over land til 
Østlandet og Sverige ble sendt på høring i 
juli 1989. Da Olje- og energidepartementet 
i brev av 28. juli i fjor påla NVE å foreta en 
systemmessig vurdering av gasskraftverk 
på Østlandet, fikk gassprosjektgruppen 
ansvaret for å utarbeide forslag til uttalelse 
til OED, samt tilhørende underlag. 
En systemmessig vurdering av gasskraft- 
verk på Østlandet innebærer også vurder- 
inger av muligheter og konsekvenser ved 
innpassing av gasskraft i det norske kraft- 
system. For at en slik vurdering skal være 
relevant og dekkende, må også gasskraft 
vurderes opp mot alternativene, i lys av 

LESEHESTEN 
Etatsavis for NVE 

Redaktør 
Frode Guldvog 

Red.sekr. 
lrlin Taugbøl 
Grafisk form 

Arne Lie 
Merethe Christophersen 

Utgitt av 
Informasjonskontoret 

Informasjonssjef 
Wenja Paaske 

Norges vassdrags- og 
energiverk 

Postboks 5091 Maj. 
0301 Oslo 3 

Telefon (02) 95 95 95 
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forventet framtidig kraftbalanse. Gasskraft 
på Østlandet forutsetter tilgjengelighet av 
naturgass. En ny energibærer på Østlan- 
det påvirker energimarkedet; foruten mil- 
jøutslippene. 
For gassgruppens arbeidsplan innebar 
dette at vurderingene omkring et nordisk 
gassnett ble nedprioritert, mens vi kon- 
sentrerte oss om vurderinger omkring inn- 
passing av gass i det innenlandske ener- 
gisystem og alternative oppdekningsstra- 
tegier. 

Romslig til 1995 
NVEs uttalelse til OEDs høringsbrev av 
28.07.89 ble oversendt departementet i 
desember 1989. Samme dag ble det også 
sendt ut en pressemelding om denne sa- 
ken. Uttalelsen ble behandlet i NVEs råd 
12. desember, og var basert på et sam- 
mendrag av gassprosjektgruppens arbeid 
som foreligger i form av direktoratsrapport 
E 2/89 datert 28.11.1989: "Strategi for 
kraftoppdekning i perioden 1990-2005. 
Gassens plass i det innenlandske energi- 
system." 
Rapporten oppsummerte med at kraftsitu- 
asjonen fram til 1995 synes å være roms- 
lig både med hensyn til energi- og effekt- 
dekking, når kraftsystemet blir supplert 
med anlegg under utbygging. Mot år- 
hundreskiftet vil underskuddet i kraftbalan- 
sen øke fra 5,5 TWh i 2000 til 11,6 TWh i 
2005 dersom kun vannkraft under utbygg- 
ing fullføres. Det er understreket at disse 
tallene er beheftet med betydelig usikker- 
het på grunn av den fremtidige økonomis- 
ke utvikling, industri-, miljø- og energipoli- 
tikken, samt de virkemidler som vil bli 
brukt for å oppnå de politiske mål. 

Vannkraft og enøk 
Naturgassens plass i det innenlandske 
energisystem er først og fremst begrenset 
av Regjeringens og Stortingets mål om at 
CO2-utslippene i år 2000 ikke blir større 
enn i dag. Norge har fortsatt betydelige 
unyttede fornybare energikilder, bl.a. 
vannkraft. For å stabilisere CO2-utslippe- 
ne bør vi prioritere disse, sammen med 
enøk. Naturgass i Norge bør da prioriteres 
til direkte bruk til erstatning for olje og kull 
samt tørrårsverk. 
Realiserbare vannkraftressurser vil kunne 
dekke kraftbehovet fram mot år 2005. Med 

gjeldende kostnader på ny vannkraft kre- 
ves det en økt utnyttelse av eksisterende 
kraftsystem og effektivisering av kraftmar- 
kedet før mange utbyggere ser det økono- 
misk interessant fortsatt å bygge ut 
vannkraft. I enda sterkere grad enn tidlige- 
re bør man prøve å få fram de totalt sett 
gunstigste vannkraftprosjektene både når 
det gjelder miljøvirkninger og kostnader. 

Gass anbefales utsatt 
Rapporten konkluderer med at invester- 
ingsbeslutninger om større produk- 
sjonsanlegg eller en egen gassrørledning 
til Østlandet med fordel kan utsettes til vå- 
ren 1991 utfra hensynet til landets kraftba- 
lanse. Det gir planleggingsfrihet til å kon- 
kretisere mål, virkemidler og konsekven- 
ser av de ambisiøse målsetningene i ener- 
gi- og miljøpolitikken. Det er også interes- 
sant å arbeide videre med ulike former for 
tørrårssikring som kan gi et økonomisk 

grunnlag for en ytterligere utnyttelse av de 
utbygde vannkraftressurser. 

Tverrfaglig 
Prosjektgruppen har hatt følgende sam- 
mensetning: H. Egeland (prosjektleder), S. 
L. Meyer, J. Sagen, H. Østhagen samt M. 
Flood og I. Vognild fra juli 1989. 
Prosjektgruppen har i sitt arbeide hatt støt- 
te i en referansegruppe med følgende 
sammensetning: S. S. Pedersen, M. Nord- 
by, E. Kindingstad, A. Bjella, K. 0. Hilles- 
tad - erstattet av J. A. Eie fra 16.10.89, E. 
Kielland samt T. Ljøgodt og K. J. Warloe 
fra juli 1989. 
Det er mitt inntrykk at dette tverrfaglige 
prosjektet, med deltagere fra flere avde- 
linger og begge direktoratene, har vært 
vellykket. Vi vil derfor oppfordre til at man 
også bruker prosjektarbeidstormen ved 
større, tverrfaglige arbeidsoppgaver i 
framtiden. 

VANNKRAFT TIL 
2005 Publikasjon V23 (ISBN 82-410-0064-2) 

har tittel "Mulig vannkrafttilgang fram til år 
2005. 
I sammendraget heter det: "Rapporten vi- 
ser mulig tilgang på kraft fra nye vann- 
kraftverk og fra opprusting og utvidelse av 
eldre kraftverk fram til år 2005. Prosjekte- 
ne som er tatt med er alle miljømessig og 
økonomisk akseptert, og den aktuelle ut- 
bygger har signalisert interesse for å byg- 
ge ut." 
Og i forordet: "Vassdragsdirektoratet v/Av- 
deling for vasskraftundersøkelser har to 
ganger tidligere (1985 og 87) gjennomført 
en landsomfattende kartlegging av reali- 
serbarheten av gjenværende vannkraft. 
Denne rapporten er en ajourføring. 
Mulig krafttilgang, ifølge rapporten, stilt 
opp mot kraftbehovet, i henhold til nye 
måltall (ikke politisk behandlet ennå), viser 
at vi kan klare oss med vannkraft alene 
fram til århudreskiftet - hvis vi vil." 
Forfattere/saksbehandlere for denne rap- 
porten er: Marit Flood, Torodd Jensen, 
Hallvard Stensby, Susan Norbom og Jan 
Slapgård. Henvendelse (02) 95 93 37. 

vu 

NYTTBAR VANNKRAFT 
PR. 1.1. 1989 

171.2 TWh 

midlere årsproduksjon 

J 
@= Utbygd 

@ = Konsesjon søkt 

@ = Konsesjon gitt 

®= Forhåndsmeldt 

@= Rest 

Ø= Vernet 
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Direktøren for norske landskap pensjonert 

Knut Ove Hillestad, direktør for Natur- og 
landskapsavdelingen, ble stor oppmerk- 
somhet til del da han i desember gikk over 
i pensjonistenes rekker etter 26 år i eta- 
ten. 
Etatsavisen kunne kommet med en serie 
ekstranummer i sakens anledning, men 
må dessverre begrense seg til et par ut- 
drag av de svært mange vennlige ord som 
falt til KOHs hyldest under avskjedsar- 
rangementet. 

Generaldirektør Erling Diesen: -For all 
framtid kan våre etterkommere i genera- 
sjon etter generasjon peke på våre kraft- 
verk og dammer fra den store vannkraftut- 
byggingsperioden i siste halvdel av det 20. 
århundre og si at "dette var en utbygging 
fra før Hillestad-perioden" og "dette er en 
fra Hillestad-perioden". Og ingen vil ha 
problemer med å se forskjellen. 
Dette var nå det helt synbare du etterlater 
deg, og som vil bli stående for all tid. Men 
dessuten har du i din aktive tid i NVE lært 
oss alle å tenke annerledes - fagfolk, byrå- 
krater, lokale og sentrale politikere. Du har 
gitt NVE en ny dimensjon. En dimensjon 
som er så vellykket at andre deler av 
statsforvaltningen sikler på å slå kloa i 
den. 
Tradisjonelt planla og bygde vi utfra tek- 
nikk og økonomi. Nå har vi integrert i alt vi 
gjør også økologi, natur og landskap - kort 

Ved en enkel høytidelighet i lunsjrommet i 
M29 tok et tyvetalls kolleger i NVE ar- 
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Hedersgjesten Knut Ove Hillestad med fru Liv ved avskjedshøytideligheten. 

sagt miljø. Det er min ærbødige og ube- 
skjedne påstand at vi i NVE ble miljøbevis- 
ste i god tid før det ble in å være det. Du 
har din rundelige andel av æren for det. 

Vassdragsdirektør Pål Mellquist: -Jeg er 
ikke helt klar over hvem i NVE som opprin- 
nelig fikk den geniale ide å ansette en 
landskapsarkitekt i 1963, og heller ikke 
hvem som plukket deg ut, men det var 
utvilsomt noe av det mer vellykkede som 
har vært gjort i denne etaten hva ansetter- 
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ser angår! Ikke bare var det et radikalt 
brudd med en til da meget konservativ an- 
settelsespolitikk - det var til og med langt 
forut for sin tid. Jeg har tittet i papirene 
som forteller at du var kandidat i Hage- 
kunst fra NLH, hadde jobbet i Vestfold 
Landbruksselskap og vært hagearkitekt i 
Kristiansand og Oslo kommuner, før du 
begynte i NVE etter en fransk visitt i Hor- 
ten som bygartner. Vel skulle det pyntes 
opp etter kraftutbyggerne, men jeg er like- 
vel imponert over spensten i den beslut- 
ning de den gang tok. 

Dine foredrag er viden kjent og berømmet, 
over 400 er registrert, hvor mange flere 
det er må gudene vite. AIie uten manus, 
men bygget opp over det 20.000 bilder 
store arkivet du har bygget opp. Jeg har 
mange ganger, spesielt i de tidligere år, 
sittet som tilhører og lurt på hvordan i all 
verden du har tenkt å forklare anleggsbu- 
sen hvordan de skal bygge miljøtilpassede 
norske kraftanlegg ved å vise dem bilder 
av et steinbrudd fra romertiden eller en 
steinrøys utenfor et tempel i Nepal. Og 
ikke bare har du greid det, du har også fått 
det til å virke riktig, og bli sittende igjen 
hos dine tilhørere. 
Filmene som du helt eller delvis har stått 
for, er blitt vist minst 7.000 ganger og er 
sett av minimum 200.000 mennesker! Og 
publikasjonene, de er som filmene spredd 
over hele Norge og til dels også til andre 
deler av verden. 
Du har greid noe som mange forsøker å 
oppnå: det spirer og gror i dine fotefar og 
vekstene vil bære frukter i mange år fram- 
over. Så vidt jeg vet holder du ennå på 
med forelesninger for studentene ved NTH 
og NLH, og de tanker du sådde hos dem i 
går, vil prege dem som morgendagens be- 
slutningstakere. Det er vel kanskje den 
mest fornemme anerkjennelse et mennes- 
ke kan få. 
Norsk vannkraftutbygging står som noe av 
det ypperste i verden, og du har din bety- 
delige del av æren for dette. 
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Ole Gabriel Falnes (t.v.) og energidirektør 
Asbjørn Vinjar ved avskjedslunsjen. 
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Hyttestyret melder at det i år ikke blir noen 
påskefeiring på Songa. En trist melding til 
de mange som tradisjonen tro pleide å leg- 
ge sin påsketur til det herlige skiterrenget i 
traktene. 
I forbindelse med rehabilitering av inntak- 
slukene ved Songa dam trenger Tokke- 
verkene et innlosjeringssted. Songa vil der- 
for være stengt for all utleie fram til oktober 
1990, og fra mai 1991 og ut året. 
En hyggelig melding er at feriehjemmet vil 
få en grundig oppussing. 
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