
	 	

	

i	
		

 

 

 

Forhandlingene om den statlige elektrisiteten 
Noreforhandlingene, 1927 - 1938 

 

 

Marit Solberg 

Masteroppgave i historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Oslo 

Institutt for arkeologi, konservering og historie 

 

 

 

Vår 2017 

 



	 	

	

ii	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 iii	

Forhandlingene om den statlige elektrisiteten 
Noreforhandlingene, 1927 - 1938 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 iv	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marit Solberg 

 

2017 

Forhandlingene om den statlige elektrisiteten 

Noreforhandlingene 1927 - 1938 

 

Marit Solberg 

 

https://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



	 v	

Forord 

 

Jeg vil først rette en stor takk til min veileder, Finn Erhard Johannessen. Du har vært til god 

hjelp under arbeidet med denne oppgaven gjennom disse tre semestrene. Din veiledning, 

kunnskap og innspill har vært til stor nytte og motivasjon for meg. Videre vil jeg også takke 

venner og familie som har støttet meg hele veien med gode ord og en ”dytt” når det var behov 

for det. Jeg ønsket også å takke medstudenter som har vært flotte samtalepartnere og gode 

venner i løpet av denne tiden. 

 Avslutningsvis vil jeg si at arbeidet har vært interessant, og at til tross for at det har 

resultert i mange timers arbeid, har det vært veldig spennende å fordype seg i et emne jeg 

tidligere hadde lite kunnskaper om.  

         

 

         Marit Solberg, mai 2017 
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Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg tatt for meg Noreforhandlingene, som foregikk fra 1927 til 1938, 

mellom staten, som eier av Nore kraftverk, og avtakerne av Norekraften: Oslo Lysverker, 

Buskerud fylkes elektrisitetsforsyning, Skienfjordens kommunale kraftselskap og Vestfold 

kraftselskap. Oppgaven fokuserer på hvordan de ulike aktørene i forhandlingene arbeidet for 

sine synspunkter, hvorfor forhandlingene varte så lenge og hvorfor de kom til enighet i 1938. 

 Det som kom frem var at avtakerne, stortingsrepresentantene, fylker, kommuner og 

andre organisasjoner argumenterte med at prisen på Norekraften måtte senkes av hensyn til 

befolkningen, mens Hovedstyret i Skog- og Vassdragsvesenet, Arbeidsdepartementet og 

statsråd fryktet at å senke Noreprisen ville føre med seg negative konsekvenser for statens 

finanser etter en periode preget av økonomisk ustabilitet. 

Det var flere årsaker til at forhandlingene strakk seg over et så langt tidsspenn, en av 

disse årsakene var at partene hadde lang tid på å forhandle, da de begge var bundet til en 

kontrakt som varte frem til 1938. Frem mot 1935 forhandlet de to hovedsakelig om prisen på 

Norekraften i den løpende kontrakten og betingelsene for en ny kontrakt som skulle tre i kraft 

fra 1938, da 1925-kontrakten gikk ut. forhandlingene gikk relativt tregt i denne perioden, og 

både staten og avtakerne stod på sine krav, noe som førte til flere brudd i forhandlingene. Da 

partene i 1938 kom til enighet var dette trolig fordi etterspørselen etter elektrisitet økte, som et 

resultat av at den økonomiske situasjonen hadde bedret seg. Dermed endte 

Noreforhandlingene med positivt utfall, for begge parter. Avtakerne fikk gjennomslag for 

flere av sine betingelser, og staten fikk sikret avsetning for kraften som ble produsert på Nore 

kraftverk. 
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Forkortelser 

 

NVE     Norges vassdrags- og energidirektorat 

KW     Kilowatt 

KWh     Kilowattimer 

MW     Megawatt 

DNA     Det norske arbeiderparti 
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Kapittel 1: Innledning 
 

Tema 

I 1890-årene ble et stort statlig elektrisitetsforsyningsprosjekt igangsatt av venstrepolitikeren 

Gunnar Knudsen. Dette ble senere omtalt som ”statkraftengasjementet”, et engasjement med 

den hensikt at staten skulle ta en sentral rolle i den norske elforsyningen. På dette tidspunktet, 

og frem mot 1916, var det hovedsakelig i sentrale strøk at det fantes hus som var koblet til el-

nettet, men etterspørselen var økende. Strømmen ble da hovedsakelig benyttet til belysning. 

Et resultat av statkraftengasjementet var Nore I, et vannkraftverk under statlig eierskap, som 

skulle forsyne de sentrale delene av Østlandet med elektrisitet.1 Men, fra 1918 til 1928, da 

Nore I stod ferdig, hadde den økonomiske situasjonen forandre seg kraftig, noe som i sin tur 

påvirket statens evne til å investere i elektrisitet.2 Den økonomiske ustabiliteten påvirket ikke 

bare statens kraftengasjement. De som i 1925 hadde inngått kontrakter om å kjøpe kraft fra 

Nore kraftverk ønsket, bare to år senere, å reforhandle kontrakten med staten. Dette satte i 

gang Noreforhandlingene, som er emnet for min masteroppgave. Avtakerne av Norekraften 

var Oslo gass- og elektrisitetsverker3, Skienfjordens kommunale kraftselskap, Vestfold 

kraftselskap og Buskerud fylkes elektrisitetsforsyning. Forhandlingene om prisen på 

Norekraft strakk seg over en periode fra 1927 til 1938, da den første Nore-kontrakten ble 

avsluttet. Forhandlingen strakk seg over lang tid, og det virket lenge som om partene ikke 

ville klare å komme til enighet. Til tross for dystre utsikter ble staten og avtakerne enige om 

en ny kontrakt i 1938. Denne oppgaven vil bli en del av elektrisitetshistorien, i tillegg vil det 

også komme visse elementer av økonomisk politikk. 

 

Problemstilling 

Min overordnede problemstilling har flere deler, og lyder som følger: Noreforhandlingene 

(1927-1938) var lange og omfattende, da det var mange aktører som var involverte i tillegg til 

Hovedstyret og avtakerne, blant annet departement, Stortinget og dessuten noe innspill fra 

kommuner, fylker og organisasjoner. Hvilke aktører ivaretok hvilke synspunkter?  

																																																								
1 Lars Thue et al., Statens kraft 1890-1947 : Kraftutbygging og samfunnsutvikling, [2. utg.]. 
ed., vol. B. 1 (Oslo: Universitetsforl., 2006). 
2 Einar Lie and Tone Svinningen, Norsk økonomisk politikk etter 1905 (Oslo: 
Universitetsforl., 2012) 
3 Senere Oslo Lysverker, det er Oslo Lysverker som vil bli brukt i denne oppgaven. 
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Ut av dette kommer en ny problemstilling: hvorfor ble det forhandlet i så mange år uten at 

enighet ble oppnådd, og endelig hvorfor ble det enighet i 1938, etter ti år med forhandlinger? 

 

Den første delen av problemstillingen min tar for seg aktørene og deres interesser under 

Noreforhandlingene. Dette har jeg svart på ved å ta for meg gangen i Noreforhandlingene, 

med fokus på de ulike kontraktutkastene, og hvordan de ble mottatt av motparten. Den andre 

delen har opphav i den første, og stiller spørsmålstegn ved den lange forhandlingstiden. For å 

besvare denne har jeg forsøkt å se hvilke faktorer som spilte inn på forhandlingene, i tillegg til 

å se på partenes interesser i saken. Noreforhandlingene endte med enighet, og den siste delen 

av problemstillingen tar for seg hvordan dette kunne skje, etter så mange år. Denne delen 

henger tett sammen med del 2 av problemstillingen min, og derfor har fremgangsmåten for å 

svare på dette vært den samme.  

 

Partene i forhandlingene 

Aktørene som forhandlet under Noreforhandlingene var mange og sammensatte. Utad var det 

Hovedstyret i Norges vassdrag- og elektrisitetsvesen og avtakerne av Norekraften, som var de 

to viktigste aktørene, men både departement, Stortinget og dessuten noe innspill fra 

kommuner, fylker og organisasjoner var engasjerte i disse forhandlingene. Jeg ønsker å sette 

noen klare betingelser for hva som ligger i min bruk av begrepet ”avtakerne av Norekraften”, 

da denne betegnelsen var noe dynamisk gjennom årene med forhandlinger.  

Da de første kontraktene om kjøp av Norekraft ble signert i 1925, var det fire avtakere: 

Oslo Lysverker (tidligere Kristiania gass- og elektrisitetsverker), Skienfjordens kommunale 

kraftselskap, Vestfold kraftselskap og Buskerud fylkes elektrisitetsforsyning.4  Av disse fire 

var tre avtakere gjennom hele perioden oppgaven tar for seg. Skienfjordens kommunale 

kraftselskap gikk i 1933 ut, da selskapet valgte å oppsi kontrakten og fikk konsesjon til å 

bygge ut Grønvoldfoss.5 Da den første Norekontrakten skulle forhandles ønsket staten å 

forholde seg til en organisasjon, som senere skulle bli ”Samkjøringen”.6 

																																																								
4 Samkjøringen gjennom 25 År : 1932 - 1957,  (Oslo: Samkjøringen, 1959): 25 
5 Skog- og vassdragsnemda. (1932). Tilråding frå skog- og vassdragsnemda um auka sal av 
kraft frå Nore kraftverk. (Innst. S. Nr. 136): 329 
6 Finn Erhard Johannessen, I støtet : Oslo energi gjennom 100 år, 1892-1992 (Oslo: Ad 
Notam Gyldendal, 1992): 101 
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Disse fire, og senere tre, var de som kjøpte mest kraft fra Nore, og som var mest aktive 

i perioden forhandlingene foregikk, fra 1927 til 1938.7  Det var også disse som var de 

viktigste initiativtakere fra organisasjonen Samkjøringen for kraftverk på Østlandet. Det var 

flere andre aktører som kjøpte kraft fra Nore, men disse kjøpte hovedsakelig spillkraft8 fra 

Nore, i perioder med høyere forbruk enn de klarte å skaffe på egenhånd. Det er med andre ord 

de selskapene som har Nore kraftverk som sin primærleverandør av primakraft, som betegner 

min bruk av begrepet ”avtakerne av Norekraft”.  

Når det kom til forhandlingene om Norekraften var dette noe partene i stor grad gjorde 

sammen. Dette skjedde hovedsakelig gjennom organisasjonen Samkjøringen for kraftverk på 

Østlandet, en organisasjon som ble formelt dannet i 1932, men allerede i 1922 begynte 

kraftverk å samkjøre uten en organisering. Organisasjonens hensikt var å samkjøre 

kraftverkene for å få ”rikelig, pålitelig og rimelig kraftforsyning”.  I løpet av 1930-årene så 

organisasjonen det som hensiktsmessig å dele de samkjørende verkene i 2: 1) 

”Samkjøringen”, som var en forening med begrenset ansvar. I denne foreningen kunne alle 

interesserte verker delta. 2) ”Felleskjøperne av Norekraft”: i denne foreningen var det kun 

Norekunder som var medlemmer. Denne foreningen ble imidlertid ikke konstituert. En av 

årsaken til denne oppdelingen av Samkjøringen var trolig at blant annet forhandlingene med 

staten om prisen på Norekraft, som blusset opp i denne perioden, var så (tid)krevende at det 

var hensiktsmessig å lage en egen forening.  I kildematerialet jeg har undersøkt har jeg i liten 

grad funnet referanser til ”felleskjøperne av Norekraft”, men heller ”Samkjøringen”. Årsaken 

til dette kan være, som tidligere nevnt at foreningen aldri ble formelt konstituert. Etter 1932 

fant jeg flere steder ”A/S Samkjøringen”, som i tilsvarer den tidligere ”Samkjøringen”, som i 

1932 ble et A/S. Til tross for at det meste av kommunikasjonen mellom statens forhandlere og 

avtakerne skjedde gjennom Samkjøringen, vil jeg understreke at avtakerne individuelt også 

tok kontakt med staten, for eksempel slik Oslo Lysverker gjorde da de ønsket å oppta 

forhandlingene i 1932. 

Forholdet mellom staten og Samkjøringen var vaklende allerede fra Samkjøringens 

opprettelse. I Samkjøringens jubileumsbok hevdes det at staten tidlig anså Samkjøringen som 

en konkurrent, da de verkene som samkjørte hadde mindre behov for å kjøpe kraft fra Nore 

kraftverk fordi de kunne hjelpe hverandre dersom noen hadde behov for mer strøm. 

																																																								
7 Samkjøringen gjennom 25 år : 1932 – 1957: 25 
8 Spillkraft er overflødig kraft som selges til lavere pris, men som også er mer ustabil og 
mindre prioritert. Motvekten er primakraft som har en bedre kvalitet og pålitelighet, noe som 
også hever prisen. 
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Det utviklet seg et tydelig konkurranseforhold mellom Samkjøringen og staten i 

perioden som forhandlingene pågikk. I denne konflikten ble problematikken rundt statens 

dobbeltrolle, som både konsesjonsgivende makt og samtidig strømproduserende aktør, et 

viktig argument for Samkjøringen. Samkjøringen hevdet at staten misbrukte denne 

dobbeltrollen til å presse Samkjøringen til å kjøpe kraft fra Nore, og til å hindre at verkene 

som var medlemmer av Samkjøringen fikk bygget egne kraftverk. Arbeidsdepartementet, som 

drev statens kraftverk, frarådet at det offentlige skulle bli en konkurrent til Samkjøringen, da 

de mente at begge parter ville tape på dette.9  Det var ikke bare Noreforhandlingene som 

skapte konflikt mellom de to, Rjukanoverføringen, for å nevne en, var en av de andre tingene 

partene brukte lang tid på å enes om. 

Statens interesser ble representert gjennom Hovedstyret. Vassdrags- og 

elektrisitetsvesenet, det vi i dag kaller Norges vassdrag- og energidirektorat, har en lang 

historie som strekker seg tilbake til 1804. For denne masteroppgaven er det historien fra første 

halvdel av 1900-tallet som er mest relevant. I 1919 foreslo Arbeidsdepartementet for 

Stortinget at det burde skje en fornyelse av Vassdragsvesenet og Elektrisitetsvesenets 

administrasjon. Noe av bakgrunnen til dette forslaget var et ønske om å skape en 

administrasjon som kunne gjennomgå en mer planmessig utbygging av vannkraft, og den 

elektriske forsyningen i Norge. I 1920 ble dette en realitet, med opprettelsen av et felles styre 

for de tidligere instansene innen vassdrags- og elektrisitetssektorene. I Hovedstyret, som 

styret ble kalt, satt lederne for hvert direktorat og fem andre medlemmer, som ble valgt hvert 

tredje år av Stortinget.10 

Hovedstyret var det høyeste organet til Vassdrags- og elektrisitetsvesenet på 1930-

tallet og fikk også senere myndighet fra Stortinget til å sluttføre forhandlingene angående 

prisen på Norekraft.11 I de samme dokumentene understrekes det også at 

stortingsrepresentantene hadde stor tiltro til at Hovedstyret. Hovedstyret var underlagt 

Arbeidsdepartementet. 

Som vi kan se var det to relativt ulike parter som forhandler, noe som også er naturlig. 

Maktforholdet mellom de to kan sies å være vertikalt, da Hovedstyret representerer Stortinget, 

som i følge maktfordelingsprinsippet, er den lovgivende makt. I tillegg til å være en 

																																																								
9 Samkjøringen gjennom 25 år : 1932 – 1957: 35 
10 NVE Museum. https://www.nve.no/om-nve/nves-museumsordning/nves-historie/1921-
norges-vassdrags-og-elektrisitetsvesen-opprettet-vassdrags-og-energiforvaltningen-samlet-i-
en-etat/ (10.09.16) 
11 Spørsmål fra representant Blakstad ang. forhandl. mellem staten og visse avtakere av 
elektrisk energi fra Nore kraftverk (S. tid. 1887-92.): 237 
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konsesjonsgiver (lovgivende makt) var også staten en elektrisitetsprodusent, dette resulterte i 

at staten fikk en dobbeltrolle. Statens dobbeltrolle problematiseres flere steder i 

primærkildene, og ble brukt aktivt som et argument fra Samkjøringens side i 

Noreforhandlingene.  

Utfallet av Noreforhandlingene ville påvirke flere enn avtakerne og Hovedstyret, 

derfor var det andre aktører som også hadde sterke interesser i saken, og disse hadde alle 

synspunkter som de argumenterte hardt for. Kort oppsummert kan det sies at Hovedstyret og 

Arbeidsdepartementet (og medfølgende statsråder) forsøkte å ivareta de statlige interessene, 

mens avtakerne, stortingsrepresentantene, distriktene og organisasjonene ønsket å ivareta 

befolkningens interesser. Dette ble tydelig tidlig i forhandlingene, og var gjennomgående for 

perioden som Noreforhandlingene strakk seg over. Dette vil jeg komme nærmere inn på 

senere. 

 

Oppgavens oppbygning 

Denne oppgaven er delt inn i 6 kapitler. Kapittel 2 beskriver bakgrunnen for 

Noreforhandlingene, samt at det også i korthet kommer inn på statens engasjement i 

kraftproduksjonen i Norge, i perioden fra 1880-årene til de første tiårene inn på 1900-tallet. 

Videre har jeg valgt å dele de følgende kapitlene inn etter hva som var kjernediskusjonen i 

forhandlingene: fra 1927 til 1929 var hovedfokuset på å forhandle prisen i de løpende 

kontraktene. Fra 1930 til 1936 diskuterte man både prisen i de løpende kontrakter, og hva som 

skulle skje etter at de løpende kontraktene gikk ut, i 1938. I kapittel 5 tar jeg for meg årene 

1935 og 1936 da det også ble diskutert om staten skulle selge Noreanlegget, og dermed ville 

staten eventuelt selge seg ut av kraftproduksjonen på Østlandet. I kapittel 6 kommer det noen 

avsluttende refleksjoner. 

 

Avgrensning 

Når det gjelder avgrensning, har jeg satt et tidsperspektiv fra 1927 til 1938, altså fra 

avtakernes første anmodning om å senke Noreprisen frem til kontrakten gikk ut i 1938, og 

partene kom til en enighet. I denne tidsavgrensningen håper jeg å fange opp elementer av 

”endring” eller brudd som er knyttet til den økonomiske situasjonen på slutten av 1920-tallet. 

En side av denne endringen var at statens økonomiske prioriteringer måtte endres, noe som i 

sin tur førte til at statkraftengasjementet måtte bremses. Den andre siden av dette er at 

økonomien var den utløsende faktoren til at avtakerne av Norekraften ønsket å få prisen på 
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Norekraften senket. Det er få andre elementer som har fungert som avgrensninger, da temaet 

er relativt begrenset da det dreier seg om noen konkrete forhandlinger. 

 

Forskningsstatus 

Produksjon og forsyning av elektrisitet i Norge er et felt som forskere gjennom flere år har 

arbeidet med. Det er derfor også et vidt spekter av begreper, ideer og teorier som har vært 

interessant lesning i arbeidet med denne oppgaven. Om Noreforhandlingene har det også blitt 

skrevet en del, og flere av disse tekstene har vært til stor hjelp. Under har jeg trukket frem 

historikerne og deres teorier som jeg har benyttet meg mest av under arbeidet med denne 

oppgaven. 

Lars Thue er en norsk historiker som arbeider med moderne historie og økonomisk 

historie. Thue har, på oppdrag fra Statskraft, skrevet boken Statens kraft. For min del har bind 

I vært svært aktuell, da den tar for seg perioden fra 1890-1947. Statens kraft 1890-1947 ble 

første gang utgitt i 1994, men kom i et nytt opplag i 2006.  

Om Noreforhandlingene skriver Thue noe, men dette er naturlig nok ikke bokens 

hovedfokus. Thue er tydelig på å understreke at Noreforhandlingene var turbulente, og tar for 

seg flere interessante elementer fra forhandlingen. Når det gjelder hvordan 

Noreforhandlingene endte, skriver han at den viktigste årsaken var konjunkturstigningen som 

førte til etterspørsel av kraft.12  I dette ligger det at etter nedgangen i 1920-årene, ble det fra 

1930 en økende etterspørsel etter kraft, blant annet forårsaket av at flere ble koblet til el-

nettet. I denne boken benytter Thue seg av begrepene småskala og storskala, dette er begreper 

som jeg til en viss grad har brukt i denne oppgaven, men som også har vært nyttige under 

arbeidet med den.  

Thomas Hughes var professor i historie fra USA, som arbeidet med tekniske systemer, 

og analyse av disse. Han skrev flere bøker, deriblant Networks of Power: Electrification of 

Western Society, 1880-1930, som kom ut i 1983.13  I denne boken, som kan regnes som en 

grunnbok når det gjelder historien om tekniske systemer, analyserer han elektrisitets-

systemene i Berlin, Chicago, London og California i perioden fra 1880-1930. Hughes 

analyser og beretninger om elektrisitets-forsyningen og –utviklingen i disse byene gir flere 

perspektiver og innspill, som har vært aktuelle for min masteroppgave. Særlig relevant har det 

vært å se på hvordan disse byene organiserte sin elektrisitetsforsyning med en økonomisk-

																																																								
12 Thue et al. 2006: 224 
13 http://hss.sas.upenn.edu/people/hughes (13.10.16) 
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politisk tilnærming, ut i fra Hughes analyse. Samkjøring og stororganisering av kraftanlegg 

har også vært en del av arbeidet med min masteroppgave. Her har også Hughes vært nyttig 

gjennom å lese om de ulike elektrisitetsverkene som inngår i hans systemanalyse for å se 

hvordan kraftanleggene kunne oppnå økt effektivitet og stabilitet i strømnettet. Analysene han 

presenterer ligger i tillegg nært i tid, i forhold til min masteroppgave, noe som har vært en 

fordel. 

Dag Ove Skjold leverte i desember 2015 en doktoravhandling med tittelen 

Organisering og samarbeid i norsk elforsyning, ca. 1900-1985. Han tar i denne avhandlingen 

utgangspunkt i små- og storskalamodellen, som Thue også bruker, for å forklare den unike 

organiseringen av el-sektoren i Norge i den gitte tidsperioden. Om småskalaorganisering av 

elproduksjon skriver Skjold at kjennetegnes ved at produksjonen av elektrisitet skjedde i små- 

og mellomstore produksjonsenheter med lokal forankring i Norge. Denne organiseringen var 

den som preget Norge inn i det første tiåret av 1900-tallet, da det hovedsakelig var kommuner 

og private aktører som var el-produsenter.14  Storskalaorganisering kjennetegnes på sin side 

som en mer sentralisert organisering, som styres av en stor aktør, for eksempel staten.15  Den 

”naturlige” og rasjonelle utviklingen som skjedde i Europa, når det kommer til produksjon av 

elektrisitet i overgangen fra 1800 til 1900, var at organiseringen gikk fra småskala til 

storskala. Dette kan vi også lese i Thomas Hughes verk om systemorganisering av 

elektrisitetsproduksjonen i den samme perioden.16  Det var derfor også en naturlig ide at den 

samme utviklingen skulle skje i Norge. Det gjordet det imidlertid ikke. Skjold beskriver den 

norske modellen som kalles et storskala-system og småskalaorganisering.17  Skjold forklarer 

dette med at til tross for ideen om at store enheter gir mer avkastning (slik en også mente i 

Norge), kjennetegnes norsk el-organisering med organisering i små- og mellomstore enheter 

med lokal forankring, i kontrast til andre europeiske lands el-organisering. Skjold konkluderer 

i denne avhandlingen at den norske organiseringen av elektrisitet, er forskjellig fra 

organiseringen vi finner i resten av lignende land i Europa i samme tidsrom. Han omtaler 

dette som et ”kommunalistisk trekk” som er særnorsk, fordi det var hovedsakelig kommunene 

som var kraftutbyggere i denne perioden. 

																																																								
14  Dag Ove Skjold, Organisering og samarbeid i norsk elforsyning, ca. 1900-1985, (NTNU, 
2015): 7 
15 Skjold 2015: 7-8 
16 Thomas Parke Hughes, Networks of Power : Electrification in Western Society, 1880-1930 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983). 
17 Skjold 2015: 9 
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Dag Einrem Karmly ga i 1999 ut boken Kommunal kraftutbygging og økonomisk krise 

i mellomkrigstiden: konkursbehandling av kommuner? Boken tar for seg hvordan tre utvalgte 

kommuner ble rammet av kommunekrisa i mellomkrigstiden og hvordan dette hadde 

sammenheng med kraftutbyggingen. Videre ser han også på statens rolle i kriseårene, og 

hvordan staten opptrådte som ”redningsmann” for kommuner som stod i fare for å bli erklært 

konkurs. I boken kommer det frem at Karmly mener at staten måtte gå vekk fra planene om å 

bli den eneste kraftleverandøren, for å hjelpe de kriserammede kommunene. 

 

Kilder 

For å besvare problemstillingen og underproblemstillingene har jeg forsøkt å oppdrive 

primærkilder. Jeg har fokusert søket mitt på Riksarkivet i Oslo og Stortingsarkivet, som begge 

har vært til nyttige. Jeg har hovedsakelig søkt etter dokumenter fra organisasjonen 

”Samkjøringen for kraftverk på Østlandet”, dokumenter fra de forskjellige avtakerne av 

Norekraften, stortingsmeldinger, innstillinger til Stortinget og referater fra debatter i 

Stortinget. Det er disse dokumentene som representerer majoriteten av mitt primære 

kildeutvalg. 

Riksarkivet i Oslo har vært ett av de to arkivene jeg har funnet mest relevant materiale. 

Det meste av dokumenter fra både Samkjøringen for kraftverk på Østlandet, de ulike 

avtakerne, Arbeidsdepartementet og Hovedstyret i Vassdrags- og elektrisitetsvesenet finnes 

der. 

 Stortingsarkivet har jeg også brukt. Her har alt utelukkende foregått på Stortingets 

digitale arkiv, da det meste av Stortingstiender, anbefalinger og stortingsmeldinger nå er 

digitalisert. Digitaliseringen har gjort at det har vært forholdsvis lett å gjøre søk med vellykket 

resultat. 

 Kildearbeidet har ikke vært utelukkende problemfritt. Min største utfordring har vært å 

finne ”likeverdige” kilder som representerer begge parer. Fra avtakerne av Norekraften har 

jeg funnet flere skriftlige kilder som for eksempel brev til Hovedstyret, men også brev 

mellom avtakerne, og flere PMer. Når det gjelder Hovedstyret, har dette vært en større 

utfordring fordi jeg har funnet færre kilder, og en del av kildene jeg har funnet har vært 

møtereferater, der det i liten grad har kommet frem annet enn vedtak. Jeg har derfor hatt 

problemer med å vekte de to partene likt i fremstillingen av forhandlingene. I et forsøk på å 

gjøre fremstillingen mer jevn har jeg tatt i bruk andre kilder fra staten, men ideelt sett burde 

det vært flere kilder som i større grad var knyttet til Hovedstyrets virksomhet. 
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 Det finnes flere arkiver som kunne vært aktuelle, jeg tenker her særlig på arkivet på 

Nore kraftverk. Jeg forsøkte å få tak i kildene Lars Thue hadde brukt i sitt verk om statens 

kraft, men da jeg tok kontakt med Statkraft og de ansatte på Nore I var det usikkert om 

kildene var flyttet til Statsarkivet eller om de fortsatt å i på Nore I. 

 Jeg har også benyttet meg av Aftenpostens arkiv. Flere aviser skrev om Nore kraftverk, 

men jeg har valgt å hovedsakelig fokusere på Aftenposten da denne avisen hadde flere oppslag 

om forhandlingene, særlig i tilknytning til Kykkelsrud-saken, en sak jeg vil komme tilbake til 

senere. Aftenposten var preget av at de holdt med det som omtales som ”høyresiden” i norsk 

politikk. Dette har vært ganske tydelig i artiklene jeg har benyttet meg av. 
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Kapittel 2: Elektrisitetsforsyningen i Norge frem til 1918 
 

Staten som elektrisitetsforsyner 

Historien om statlig strømproduksjon fra vannkraft i Norge kan sies å begynne med 

politikeren Gunnar Knudsen, da han i 1892 sendte et brev til Stortinget der han presenterte 

mulighetene med vannkraft og elektrisitet. Historikeren Lars Thue skriver at dette markerer 

begynnelsen på statskraftengasjementet. Begrepet beskriver hvordan staten kjøpte opp fosser, 

regulerte de ut og senere bygde kraftverk. I brevet argumenterte Knudsen for at det var nyttig 

for staten å kjøpe seg eierskap til kraftmulighetene, fordi elektrisiteten som ble produsert 

kunne brukes til småskalaindustri og til å drive jernbanene. I første omgang ble ideen om 

småskalaindustri forkastet av Stortinget, men de var positive til å produsere strøm til 

jernbanen da dette var et offentlig anliggende.18 Årsaken til dette var at jernbanedrift var en 

offentlig oppgave, og staten ønsket derfor å produsere elektrisitet til dette formålet. Her skal 

det nevnes at det før 1892 hadde foregått elproduksjon i Norge, men denne var hovedsakelig 

styrt av kommunene og private aktører. Derfor kan det sies at staten kom sent inn i denne 

næringen. 

Knudsens andre argument for at staten skulle ta rollen som kraftutbygger i Norge, var 

at et statlig engasjement ville beskytte de norske resursene mot utenlandske spekulanter.19 

Arbeidet med å beskytte de norske resursene begynte med innføringen av konsesjonslovene 

fra 1906-1917. Mest kjent av disse lovene er blant annet ”panikkloven”(1906), som senere ble 

en del av konsesjonslovgivningen, og ”hjemfallsretten”(1909). Begge disse lovene har en 

tydelig hensikt om å sikre at resursene forble under norsk kontroll, helst under offentlig norsk 

kontroll.20 Dette kan eksemplifiseres gjennom hjemfallsretten som bare angår private aktører 

og dermed ikke kommunene. Vi ser med dette at startfasen i det Lars Thue omtaler om 

statkraftengasjementet, var preget av et ønske om direkte styring av vannressursene i Norge.21 

Thue gir et bilde av regjeringens intensjoner: staten skulle ta hovedrollen i norsk el-

produksjon.  

I Europa i samme periode ser vi at tendensen var å organisere kraftproduksjonen i 

større enheter, også kalt storskalaorganisering. Tidligere hadde kraftproduksjonen skjedd hos 

																																																								
18Thue et al. 2006: 30 
19Thue et al. 2006: 31 
20Thue et al. 2006: 31 
21Thue et al. 2006: 30 
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mindre aktører, men fra begynnelsen av 1900-tallet ble det mer vanlig å organisere dette i 

større enheter. Disse enhetene kunne være private eller offentlige. I Norge var disse ”mindre 

aktørene” f.eks. kommuner. Dreiningen mot en storskalaorientert el-produksjon kan grovt sett 

forklares med et behov for å rasjonalisere driften for å øke effektiviteten, noe en oppnådde 

ved å organisere produksjonen i større enheter.22 Dag Ove Skjold skriver at det ikke var før i 

tiden rundt og under første verdenskrig at storskalamodellen satte småskalamodellen under 

press i Norge. I Norges tilfelle var det staten som forsøkte å ta rollen som kraftprodusent i stor 

skala. Lovgivningen og de tidlige oppkjøpene av fallrettigheter var trolig noen av årsakene til 

at staten fikk denne rollen i norsk el-produksjon. 

Det var også en annen faktor som motiverte staten til å bli kraftprodusent: første 

verdenskrig. Som et resultat av krigen innskrenket England sin eksport av kull og koks. I 

Norge, som mange andre europeiske land, var importert kull og koks den vanligste måten å 

drive oppvarmning og maskiner på. Uten import av britisk forbrenningsmateriale var det 

forventet at staten bidro i arbeidet med en ny energikilde. Dette viser at synet på staten og 

dens oppgaver i denne perioden også omfattet å ta hånd om sine innbyggere. Staten hadde 

eierskap i de nødvendige resursene til å hjelpe befolkningen ut av denne krisen, nemlig 

fossene og elvene. Mangel på kull og koks førte til at elektrisk strøm, som tidligere var ansett 

for å være en luksusvare, etterhvert ble den vanlige måten å drive husholdsartikler på. På 

grunn av høy etterspørsel klarte ikke de allerede eksisterende kraftverkene å tilfredsstille 

etterspørselen, og det oppstod en energikrise.23  Under denne krisen ble flere store 

byggeprosjekter på kraftverk igangsatt for å tilfredsstille etterspørselen, både private og 

offentlige. Antallet byggeprosjekter var så høyt at det noen år senere førte til 

kraftoverskudd.24 

Det var med andre ord flere årsaker til at den norske staten engasjerte seg i 

kraftproduksjon. Statkraftengasjementet var med på å endre organiseringen av el-

produksjonen og –forsyningen i landet. Skjold skrivet at en i utgangspunktet ikke hadde til 

intensjon å omorganisere el-forsyningen i Norge til en storskalamodell, men at dette ble ansett 

for å være en rasjonell utvikling av el-forsyningen. Statens interesse i å beskytte de norske 

naturresursene bidro ikke bare til et lovverk som beskyttet disse, men ble også løsningen på 

																																																								
22 Skjold 2015: 74 
23 Skjold 2015: 83-85. 
24 Skjold 2015: 103. 
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problemet med å skaffe et alternativ til kull og koks. Det var med andre ord en vinn-vinn-

situasjon. 

Med denne bakgrunnen fortsatte det påbegynte statkraftengasjementet, blant annet 

byggingen av vannkraftverket Nore I i Nore kommune, Buskerud. Vedtaket om bygging av 

dette kraftverket ble gjort i 1918, og det var ikke ferdigstilt før i 1927, da hadde det 

økonomiske grunnlaget forandret seg kraftig. 

 

Den tidlige elektrisitetsutbyggingen i Norge 

Lars Thue beskriver i sin bok ”Statens kraft” hvordan generaldirektør Birger Stuevold-Hansen 

beskrev den norske elforsyningsorganiseringen som ”a decided duality” under 

verdenskraftkonferansen i London i 1924.25 I dette la generaldirektøren at den norske 

organiseringen var preget av småskalaorganisering. Denne beskrivelsen passer også til den 

tidlige organiseringen av el-forsyning i Norge. Kommunene tok seg av 

elektrisitetsutbyggingen til de ”alminnelige behovene”, med andre ord til befolkningen, mens 

strømmen til fabrikkene ofte ble organisert av industrien selv.26 

Det faktum at det var kommunene som representerte den offentlige siden av el-

produksjonen i Norge, kommer av at de hadde en sterk stilling. De norske kommunenes sterke 

stilling var et resultat av flere sammensatte årsaker. Thue trekker frem at kommunene var vant 

til å være initiativtaker og at de derfor hadde lite problem med å ta på seg ansvaret som el-

forsyner. Samtidig vedtok staten i perioden 1906 til 1917 flere lover, med den hensikt om å 

beskytte de norske resursene og forbrukerne mot utenlandsk konkurranse. Dette la godt til 

rette for at kommunene skulle fortsette sitt initiativ i el-forsyningen. Målet var tydelig: 

kraftproduksjonen skulle drives av det offentlige.27  

En annen årsak som Thue i liten grad kommer inn på, men som Dag Ove Skjold og 

Dag Einrem Kalmry kommer inn på, er det økonomiske grunnlaget kommunene hadde. Det 

er, ikke overraskende, svært kapitalkrevende å drive med produksjon av elektrisitet og den 

nødvendige kapitalen til kraftutbyggingen fikk kommunene gjennom låneopptak. Det hadde 

vært gode økonomiske tider og det var gunstig å ta opp lån. Dette gjaldt særlig de norske 

																																																								
25 Thue et al. 2006: 64 
26 Thue et al. 2006: 64 
27 Thue et al. 2006: 64 
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kommunene, som lett fikk lån fordi de ble ansett for å være svært trygge låntakere.28 

Kombinasjonen av energikrise og gode muligheter for låneopptak gjorde det lett for at de 

kommunene som ønsket kunne bli en del av den norske el-forsyningen i mellomkrigstiden. 

Denne finansieringen av kraftutbygging, skulle vise seg å bli katastrofal for flere av 

kommunene noen år senere da flere økonomiske kriser rammet den norske økonomien og 

etterspørselen etter strøm sank. 

 

Økonomisk krise og paripolitikk 

Frem til 1920-tallet hadde Norge opplevd en god økonomisk vekst, og til tross for krig og 

energikrise var den norske BNPen i vekst i denne perioden.29 Dette ga i sin tur staten nok 

investeringskapital til å ta del i den norske elforsyningen. Men på grunn av den økonomiske 

nedturen som senere preget perioden, var det begrenset hvor mange statlige 

elektrisitetsprosjekter som ble igangsatt i vekstperioden. 

Einar Lie omtaler den lange gjeldskrisen og de andre økonomiske problemene som 

preget den norske økonomien på 1920-tallet som ”arven fra Første verdenskrig, fordi krisene 

kom som en følge av denne krigen.30 Lie trekker særlig frem bankkrisene på 1920-tallet, og 

paripolitikken som ble ført som begivenhetene som preget den norske økonomien i størst 

grad.  

Mellomkrigstiden i Norge var i stor grad preget av de økonomiske krisene som 

rammet den vestlige verden fra midten av 1920-årene. Det var en rekke kriser, og de har 

derfor ulike årsaker. De tidligste krisene kom som et resultat av slutten på første verdenskrig. 

Noen vil kanskje kalle det en ”naturlig” økonomisk reaksjon på en omfattende krig. Det som 

derfor skjedde, var at økonomien, til tross for en del ustabilitet, tilslutt stabiliserte seg, men på 

et litt lavere nivå enn før-krigsnivået.31 Perioden var derfor i stor grad preget høy 

arbeidsløshet og lavkonjunktur, dette førte til stadige nye kriser. I et forsøk på å bryte ut av 

den negative spiralen ble en streng økonomisk politikk igangsatt, denne omtales i dag som 

paripolitikken. 

																																																								
28 Dag Karmly, Kommunal kraftutbygging og økonomisk krise i mellomkrigstiden : 
konkursbehandling av kommuner? (Tromsø: D.E. Karmly, 1999). Innledning.  
29 Tore Jørgen Hanisch et al., Norsk Økonomisk Politikk I Det 20. Århundre : Verdivalg I En 
Åpen Økonomi (Kristiansand: Høyskoleforl., 1999): 62 + statistikk 
30 Lie og Svinningen 2012: 41 
31 Lie og Svinningen 2012: 41 og 42 
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Før første verdenskrig hadde den norske kronen vært knyttet til gullpartieteten (pari), 

den fulgte med andre ord ”gullstandarden”. I løpet av krigen hadde den norske kronen blitt 

løst fra gullstandarden, og da krigen var over var målet å binde kroneverdien til pari igjen. 

Etter krigen var den norske valutaen under gullstandarden. Måten paripolitikken ble utført på 

var (grovt forenklet) at tilgangen på kronen ble innskrenket gjennom regulering av renten og 

en streng utlånspolitikk. Den norske kronen ble med andre ord mer verd og rentene ble 

høyere. Denne politikken bidro til krisen som på videre førte til at mange bedrifter og banker 

gikk konkurs, noe som videre førte til stor arbeidsløshet.32 Konsekvensene av paripolitikken 

strakk seg frem til midten av 1930-tallet.  

Konjunkturen falt kraftig, noe som i stor grad påvirket den norske statens evne til å 

investere i elektrisitetsforsyning, da den økonomiske krisen krevde at staten prioriterte 

annerledes.33 Den norske kronen nådde pari i 1928, året etter kom ”krakket” som kan omtales 

som en av bunnene i den økonomiske krisen som rammet hele den vestlige verden i 

mellomkrigstiden. 

Einar Lie skriver at paripolitikken på ingen måte kan sees på som en ”politikkens 

seier”, fra hans synspunkt trakk den norske regjeringen og stortinget seg vekk fra de 

økonomiske avgjørelsene som ble tatt og overlot mesteparten av ansvaret til fagpersoner 

representert ved Nicolai Rygg og Sentralbanken.34 Rygg sitt syn på pengepolitikk sammenfalt 

i stor grad med kvantitetsteorien, som i hovedtrekk gikk ut på at det var nær sammenheng 

mellom veksten i pengemengden og prisstigningen.35 Det var trolig denne ideen som lå bak da 

den strenge paripolitikken ble brukt for å minske mengden penger i omløp for å senke 

prisene.36 Den synkende konjunkturen som preget perioden, hadde en stor påvirkning på 

statens muligheter til å bidra i elektrisitetsproduksjonen. Den nye økonomiske situasjonen 

førte til at staten ble en mer defensiv deltaker i kraftutbyggingen i Norge, for en periode. 

Storskalaorganiseringen ble med andre ord satt på vent, mens en mer småskalaorientert 

organisering trådte frem.37  

																																																								
32 Lie og Svinningen 2012: 51-53 
33Skjold 2015: 102 
34Lie og Svinningen 2012: 45 
35 Lie og Svinningen 2012: 46 
36 Lie og Svinningen 2012: 53 
37 Thue et al. 2006: 105 
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Til tross for at begynnelsen på 1930-årene hadde vært økonomisk krevende, kom det 

en høykonjunktur fr 1935.38 Denne oppsvingen i økonomien førte til at arbeidsløsheten sank, 

og i 1939 var arbeidsløsheten på omtrent samme nivå som i 1930. Den norske økonomien i 

andre halvdel av 1930-tallet var med andre ord preget av en vekst i økonomien, noe som i sin 

tur også kanskje påvirket Noreforhandlingene. 

 

Nore kraftverk blir til 

Planen for det nye vannkraftverket, Nore I, var at det skulle fungere som sammenbinding av 

det allerede eksisterende strømnettet på Østlandet, samt å forsyne regionen, hovedsakelig 

Oslo-området, med elektrisk strøm. Dag Ove Skjold skriver at det var den store etterspørselen 

etter strøm som var en av de viktigste årsakene til at staten satte i gang med 

elektrisitetsprosjekter. I sin avhandling beskriver Skjold hvordan Storbritannia kuttet det 

meste av eksporten av kull og koks til Norge, noe som utløste den tidligere nevnte 

energikrisen. Mangelen på brennstoff finn store konsekvenser, både for bedriftene og for den 

allmenne befolkningen. Situasjonen var alvorlig, og derfor satte staten inn store resurser for å 

håndtere krisen. Skjold skriver at det i første omgang ble satt i gang store hogst-prosjekter, i 

tillegg til dette økte etterspørselen etter elektrisitet. Den økende etterspørselen etter strøm 

begrunner Skjold med behovet etter en erstatning for kull og koks, samtidig som strømmen i 

Norge holdt seg på en relativt lav pris, på grunn av at mye ble produsert med vannkraft.39 

På grunn av de mange statlige oppkjøpene av vannfall hadde også staten mulighet til å 

dempe krisen, ved å gå inn som kraftprodusent. Skjold bruker begrepet 

mobiliseringsperspektiv for å forklare hvordan staten valgte å tilfredsstille etterspørselen etter 

strøm ved å selv gå inn som aktør. Staten hadde allerede kjøpt opp Norefallene, og i 1918 

vedtok Stortinget at kraftverket skulle bygges. Vassdragsvesenet, under ledelse av Ingvar 

Kristensen, hadde i forkant av dette vedtaket gjort en utredning. Konklusjonen i denne 

utredningen var at det var stor sannsynlighet for at etterspørselen etter strøm ville øke mer, og 

at det derfor var garantert at staten ville få solgt all kraften som ble produsert på Nore. 

Stortinget var enige i utredningens konklusjon og saken ble vedtatt.40 

I løpet av byggingen av Nore kom det opp flere diskusjoner på Stortinget om det 

virkelig ville lønne seg å bygge, samt om det var et alternativ å gjøre utbedringer på de 

																																																								
38 SSB. https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/det-
svinger-i-norsk-okonomi (02.05.07) 
39 Skjold 2015: 79-81 
40 Skjold 2015: 84-85 
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allerede eksisterende kraftverkene. Valget falt like vel på å bygge kraftverket, da utbedring av 

allerede eksisterende kraftverk ville være like resurskrevende som å bygge et nytt. 41 Disse 

diskusjonene pågikk også etter at grunnarbeidene på Nore I var påbegynt.42 

Til tross for at Stortinget hadde vedtatt å bygge kraftverket, kom det stadig nye runder 

med diskusjoner: hva skulle Norekraften brukes til? Dette var allerede diskutert, men ettersom 

den økonomiske situasjonen ble stadig dårligere, ble diskusjonen tatt opp på nytt. En annen 

side av denne debatten var hvordan staten skulle klare å selge all kraften fra Nore I, da det var 

forventet en stor produksjonsmengde. I 1918 var både Ingvar Kristensen, sjef for 

Vassdragsvesenet, og Stortinget overbevist om at etterspørselen ville være stor nok. Etterhvert 

som de økonomiske krisene rammet, ble utsiktene stadig dårligere. Flere alternativer ble 

diskutert, blant annet å selge industritomter i direkte nærhet til kraftverket, slik at en var sikret 

at staten fikk solgt all kraften til industrien. På den andre siden ble det argumentert for at 

etterspørselen etter strøm ville øke hos befolkningen bare økonomien kom i orden.43 

Stortinget ble på nytt enige om å prioritere strøm til befolkningen, til en lav pris, og droppet 

forsyning til industrien. Det viser seg med dette at Stortinget var relativt forsiktige med å 

blande seg inn i industrien, som de private aktørene tradisjonelt sett hadde forsynt med strøm. 

I denne tidlige fasen forble staten en strømprodusent for jernbanen og hjemmene til 

befolkningen. 

Da Noreanlegget stod ferdig i 1927, viste det seg at utfordringene stod i kø. En av de 

største av disse utfordringene var å selge strømmen som ble produsert. Overskudd av strøm 

var gjennom flere år en av de største utfordringene ved Noreanlegget. Vi har tidligere sett at 

Nore I skulle brukes til å sammenbinde nettverkene på Østlandet, resten av kraften skulle 

selges til kraftselskapene som forsynte sentrale deler av Østlandet gjennom Vestfold 

kraftselskap, Skienfjordens kommunale kraftselskap, Buskerud Elektrisitetsforsyning og Oslo 

elektrisitetsverk.44 Som vi allerede har sett, hadde denne problemstillingen blitt diskutert flere 

ganger, og valget falt hver gang på at kraften fra Nore I skulle brukes til alminnelige behov og 

ikke noe industrirelatert. Dette begrenset mulighetene for salg, og dermed også inntekten til 

kraftverket. 

Da Nore I begynte å produsere strøm i 1928, ble det fort tydelig at vannkraftverket 

ikke gikk med økonomisk overskudd, dette var særlig problematisk fordi staten hadde 
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investert mye penger i en periode med økonomisk nedgangstid. En av årsakene til dette var 

overskuddet på elektrisitet, som perioden fra 1920 var preget av. Bakgrunnen for dette 

kraftoverskuddet var at flere kommuner hadde bygd egne kraftverk, på grunn av energikrisen 

i kjølvannet av første verdenskrig. På grunn av overskudd på strøm, var etterspørselen mindre 

enn estimert, og dette påvirket salget.45 I tillegg til lavere etterspørsel enn antatt stod Nore 

kraftverk i fare for å miste ytterligere inntekter i det avtakerne av Norekraften ønsket å gå inn 

i prisforhandlinger i 1927. Norekundene var ikke fornøyd med prisen på kraften fra Nore, som 

de hadde godtatt i 1925. På grunn av den endrede kroneverdien ønsket kjøperne av 

Norekraften å reforhandle prisen på slutten av 1920-tallet.46 

Noreanleggets økonomiske problemer utløste misnøye, særlig hos avtakerne. I tillegg 

til dette skapte også statens rolle som eier reaksjoner hos de som kjøpte kraft fra Nore. Nils 

Traaholdt var direktør i Skienfjorden kommunale kraftselskap. I 1935 foreslo han at slagordet 

for foreningen ”Samkjøringen”, som var en organisasjon for kraftverk på Østlandet, skulle 

være ”selg Nore nå!”. Tanken var at Samkjøringen skulle ta over Nore, og dermed ville staten 

fratre sin rolle som kraftprodusent i denne regionen. Det var særlig direktøren i Vestfold 

Kraftselskap, Chr. Lindboe, som var pådriveren i denne saken. Han hadde allerede i 1927 

sendt et brev kollegaene i Vestfold Kraftselskap der han argumenterte for denne ideen. I dette 

brevet listet han opp flere utfordringer ved det statlige eierskapet, som senere skulle vise seg å 

bli faktiske problemer for staten.47 Utfordringene var mange, og allerede ved ferdigstillingen 

av kraftverket i 1927 var det tydelig at Nore I ville bli et vanskelig prosjekt. 

 

Glomfjord kraftverk i Nordland 

Statens kraftengasjement var ikke bare fokusert på Østlandet, men også flere steder i landet. 

Dette førte til at kommunene som ikke ble statlige satsningsområder opplevde det som svært 

urettferdig at det bare var utvalgte områder som fikk Stortingets oppmerksomhet. Det var med 

andre ord ikke bare Nore kommune som fikk spesialbehandling, men også blant annet 

lokalsamfunnet rundt Glomfjord i Nordland. Statens kjøp av kraftverket i Glomfjord ble 

begrunnet med at kraftverket ville gi staten solide inntekter gjennom salg av kraft til 

smelteverket som lå på samme sted. Vi ser her at staten brøt med tanken om å la de private ta 

seg av strømproduksjon til industri. Glomfjord var i utgangspunktet ment for å skaffe staten 

raske inntekter. Men på grunn av den lave konjunkturen som preget 1920-tallet ble planen en 
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fiasko, og Glomfjord kraftverk ble ”en økonomisk bekymring frem til 1947”, i følge Lars 

Thue.48  

 Årsaken til denne økonomiske bekymringen var at staten også valgte å kjøpe 

smelteverket i Glomfjord, da det ble solgt på tvangsauksjon i 1924. Lokalsamfunnet rundt 

Glomfjord var på dette tidspunktet nesten utelukkende knyttet til smelteverket og kraftverket. 

Dersom en av disse hjørnesteinsnæringene ble lagt ned, ville hele lokalsamfunnet bli rammet 

og mest sannsynlig forsvinne.49 Til tross for at både kraftverket og smelteverket ikke gav 

økonomisk vinst, fortsatte staten å drive de. At staten brukte store resurser på å holde liv i et 

lite lokalsamfunn, fikk kraftige reaksjoner både fra andre lokalsamfunn som var i lignende 

situasjoner, men som ikke fikk hjelp fra statlig hold, og fra politikerne selv. Konservative 

politikere brukte Glomfjord som eksempel på hvordan det gikk når staten forsøkte å drive en 

forretning.50 Denne holdningen var, og fortsatt er, helt i tråd med den konservative siden i 

norsk politikk sin tanke om at det er det private næringslivet som bør drive forretning. Deres 

ide er at en privat drift vil være mer effektiv enn en statlig, i tillegg til at de mener at det er 

kreftene i det frie markedet som bør regulere pris. 

Da Noreprosjektet ble vedtatt, var det tydelig at den statlige kraften skulle brukes til 

jernbane eller alminnelige behov, ikke industri. På grunn av den lave etterspørselen etter 

strøm måtte staten, i rollen som næringsdrivende, se på andre løsninger. Som vi vet hadde 

også staten problemer med å få solgt kraften som ble produsert på Nore I. Harald Rinde 

skriver at i jakten på avtakere til Glomfjordkraften gikk staten vekk fra den strenge linjen om 

å holde utenlandske firmaer unna de norske naturressursene. Et resultat av Glomfjordkjøpet i 

1918 var at staten kjøpte aksjene til et svensk firma, noe som var helt i tråd med 

næringspolitikken som ble ført tidlig på 1900-tallet, der målet var å fjerne utenlandske 

oppkjøpere. Når det nærmet seg 1930-tallet, var den økonomiske situasjonen en annen og det 

var derfor nødvendig å tenke nytt. Derfor åpnet Stortinget for å akseptere utenlandsk kapital 

og storindustri i Glomfjord. Det skjedde med andre ord en endring i statskraftengasjementet, 

som på mange måter ble tvunget frem som et resultat av overskudd på kraft. 

 Den samme løsningen ble vurdert for Nore kraftverk, men det ble vedtatt at det skulle 

åpnes for industri, og forsyning til befolkningen, slik det var planlagt hele tiden. Det som er 

interessant med dette er at staten i begge tilfellene måtte tilpasse seg den uforutsette 

økonomiske forandringen ved å endre politikken som lå til grunn i begge prosjektene. I 
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Glomfjord betydde dette å åpne for utenlandsk kapital, mens det i Nore ble åpnet for at større 

industrier skulle kunne kjøpe primakraft.51 Fra 1938 økte etterspørselen etter strøm til 

”borgerlig behov”, og det ble derfor ikke solgt store mengder strøm fra Nore til industrien, 

men dersom uenighetene med avtakerne hadde fortsatt og forespørselen etter strøm til 

husholdninger forble lav, ville trolig salg av kraft til industrien være den beste løsningen for 

Nore kraftverk. Vi ser derfor at det var visse likheter mellom Glomfjord og Nore når det 

kommer til drift og statens ansvar ovenfor lokalsamfunn og distrikter. 

 

Statlige prioriteringer i 1920-årene 

I de siste tiårene av 1800 og første halvdel av 1900-tallet skjedde det en stor teknisk utvikling 

i Norge, ikke bare når det kom til elektrisk energi, men også innen jernbane og telefoni. Jeg 

vil nå kort gå litt inn på sistnevnte for å sette i dette i sammenheng med utviklingen av 

elektrisitets-systemet i Norge, for å gi oppgaven et litt større perspektiv, i tillegg til å se på 

prioriteringen til den norske staten i denne perioden.  

 Den tidlige utviklingen av telefoni ble i likhet med den tidlige utviklingen av 

elektrisiteten drevet frem av private aktører. I løpet av 1890-årene gikk imidlertid den norske 

staten inn for å ta en mer aktiv rolle, slik de også gjorde i utviklingen av elektrisitet. 

Hensikten med dette var å skjerme statens telegraflinjer fra konkurransen mot telefonen.52 

Dette skjedde gjennom at stortinget vedtok lover, det samme gjorde de for å beskytte de 

norske naturressursene fra utenlandske oppkjøpere. Telegrafloven kom i 1892 og ga den 

norske staten enerett på å drive telefon, telegraf eller lignende. Unntaket var lokale anlegg, 

som lå innenfor kommunegrensene, disse hadde de private aktørene tilgang på.53 Tanken var 

at staten skulle ta seg av de store telefonlinjene som gikk gjennom hele landet, mens de 

private aktørene skulle ha ansvaret for de lokale, men det tok ikke lang tid før den norske 

staten gikk inn for et fullstendig statsmonopol på telefonanlegg i Norge.54 I 1899 ble loven 

utvidet slik at staten også fikk monopol innad i kommunene. Planen var at staten skulle kjøpe 

opp de fleste av de allerede eksisterende anleggene, og derifra utvide nettet slik at det ville 

dekke store deler av Norge.55  
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I tilfellet med telefonien tok staten en svært tydelig rolle forholdsvis tidlig, ved å 

innføre et statsmonopol på å drive med telefoni var det ingen som konkurrerte med staten. 

Argumentet for dette monopolet var å sikre at også de områdene der det var kostbart å bygge 

ut fikk telefonanlegg. Noe av den samme argumentasjonen finner vi også i prosessen der den 

norske staten vurderte å selge kraftverket Nore I, som jeg vil komme nærmere tilbake til i et 

senere kapittel. 

 Dersom vi setter statens behandling av telefonisaken i sammenheng med 

elektrisitetsutviklingen i Norge, som skjedde noen år senere ser vi flere likheter, blant annet at 

det var de private som først initierte teknologien. Videre ser vi også et fellestrekk ved at 

Stortinget brukte sin rolle som lovgivende instans til å beskytte de statlige interessene. 

Forskjellen er at i telefonisaken gikk staten mye lenger enn i strømsaken. Ved å innføre 

monopol ble det umulig for andre aktører enn staten å drive med telefonanlegg. 

 Som vi vet skjedde ikke dette når det kom til strømutviklingen. Det er vanskelig å 

komme med noen entydige årsaker til dette, men trolig hadde den økonomiske situasjonen 

mye å si. Staten hadde allerede kjøpt opp flere mindre kraftverk, samtidig som Nore I ble 

bygd, noe som peker i retning av et ønske om et statlig monopol. Det ble imidlertid ikke noe 

statsmonopol på elektrisitetsforsyningen i Norge, til tross for at staten uten tvil tok 

hovedrollen også her. 

 Det er interessant at staten valgte å gå inn for fullt statlig monopol på telefonen, 

omtrent samtidig som det statlige initiativet i el-forsyningen ble innskrenket. En av de 

viktigste årsakene til denne forskjellen er knyttet til økonomien. Til tross for at både telefon 

og elektrisitet var teknologier som kom på et relativt likt tidspunkt, fikk telefonen et lite 

forsprang. Loven om statsmonopol på telefonlinjene ble vedtatt i 1899, mens statens satsning 

på elektrisiteten (særlig utbygging av kraftverk) ikke kom i gang før det nærmet seg 1920. I 

løpet av denne tiden hadde det skjedd store forandringer i økonomien, noe som i sin tur førte 

til at statkraftengasjementet gikk inn i en mer inaktiv periode. Den statlige satsningen på 

telefonen hadde med andre ord skjedd før de store økonomiske omveltningene. 

 En annen mulig grunn til at staten valgte telefonutvikling fremfor elektrisitet er at 

telegrafvesenet frem mot andre halvdel av 1890-tallet gjennomgikk en enorm omstilling, noe 

som blant annet førte til at bedriften gikk med overskudd, for første gang på førti år. Også 

dette overskuddet ble påvirket av krisene i mellomkrigstiden, men til tross for dette hadde 

telefonen vist seg å være en god investering for staten.56 På grunn av de økonomiske krisene 
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var det viktig at statens investeringer ble brukt fornuftig. Det var fryktet at etterspørselen etter 

kraft ville være for liten, mens telefonen på sin side var mer etablert og hadde vist seg som 

lønnsomt i forkant av lavkonjunkturen, og dermed var kanskje telefonien en sikrere 

investering, da den allerede hadde vist at det var penger å tjene. Årsaken til at Stortinget 

valgte å satse på telefon, samtidig som de dempet statkraftengasjementet, kan derfor trolig 

begrunnes med at telefonen ble ansett for å være en tryggere investering. 

 

Oppsummering 

Noreutbyggingen førte med andre ord til flere debatter, uenigheter og konflikter i hele 

perioden fra statens oppkjøp av fallrettighetene til Nore I stod ferdig. Det er interessant i seg 

selv av staten valgte å gjennomføre det Skjold beskriver som et alt for økonomisk krevende 

prosjekt.57 Samtidig er det vanskelig å se for seg hvordan utviklingen hadde gått dersom den 

økonomiske krisen som preget mellomkrigstiden ikke hadde funnet sted. 

 På grunn av den pressede økonomiske situasjonen var det nødvendig at stortinget 

iverksatte tiltak i et forsøk på å redde den norske økonomien. Det vi med trygghet kan si er at 

denne politikken satte dype spor i historien, og at den derfor også satte sitt preg på 

Noreforhandlingene. 

I et bredere historisk perspektiv ser vi at det ikke bare var elektrisitetsforsyning staten 

arbeidet med i denne perioden. Også telefoni tok staten kontroll over, gjennom 

monopolisering. Det er relativt nærliggende å se for seg at vi ville sett en lignende utvikling i 

elektrisiteten, dersom de økonomiske forholdene hadde åpnet for det. Årsaken til at staten 

valgte å prioritere monopol på telefon og ikke elektrisitet er trolig sammensatt, men 

sannsynligvis ligget det et økonomisk element som veide tungt. 

Dette kapittelet viser hvordan bakgrunnen for den aktuelle perioden er preget av 

endring i elektrisitetsforsyningen i Norge, samtidig som vi også har fått et inntrykk av 

hvordan statens prioriteringer ble påvirket av de økonomiske krisene. Endringen baserer seg 

på at staten i større grad hadde mulighet til å bli en del av elektrifiseringen av Norge. 

Samtidig måtte den norske staten håndtere en ny utfordring: de økonomiske krisene i etterkant 

av første verdenskrig. Dette satte en kraftig begrensning for statens investeringer og satte 

dype spor i det norske samfunnet som helhet. Krisene på 1920- og 1930-tallet viste tydelig at 

fremtiden var usikker, noe som i sin tur kanskje gjorde Noreforhandlingene enda mer 

komplisert. 
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Kapittel 3: 1927 – 1929: Forhandlingene om pris på Norekraften 

begynner  
 

Ble Nore bygget i den dyreste tid?  

Under budsjettbehandlingen av statens kraftverker og reguleringsanlegg i 1929 konkluderte 

Skog- og vassdragskomiteens ordfører, Worm Darre-Jenssen med at staten hadde bygget Nore 

kraftverk i den ”aller dyreste tid”.58 Lavkonjunkturen gjorde det forholdsvis billig å kjøpe 

byggematerialer til kraftverket, i tillegg til at lønnsnivået var lavt. Problemet var derfor 

kanskje ikke at staten hadde bygget i en dyr tid, slik komiteens ordfører uttrykte, men at 

lønnsnivået ble for lavt i forhold til kraftprisen. Det ble for dyrt for en vanlig husholdning å 

legge inn strøm, blant annet på grunn av lav lønnsvekst. Darre-Jenssen fortsatte videre med at 

staten måtte godta en uforholdsmessig stor anleggskapital, slik som alle andre bedrifter i 

samme situasjon.59 Han var med andre ord innforstått med at staten også ville se 

konsekvensene av krisene. 

Til tross for at selve byggingen av Nore I skjedde på et tidspunkt da det var relativt 

gunstig å bygge, var Nore fortsatt et dyrt kraftverk. Staten hadde gjort en stor investering i 

byggingen av dette kraftverket, og hadde dermed betalingsforpliktelser som krevde en viss 

inntjening. Et kraftverk på denne størrelsen, med den store kapasiteten, og ikke minst den rent 

geografiske plasseringen gjorde Nore I til et svært kostbart bygg. 

 Den geografiske plasseringen av kraftverket var en av faktorene som gjorde Nore I til 

et økonomisk krevende prosjekt, uavhengig av paripolitikk. Kraftverket befinner seg i Nore 

og Uvdal kommune60, som på 1920-tallet ble beskrevet som ei fjellbygd med lite 

infrastruktur. Før byggingen av kraftverket startet måtte det derfor mye forarbeid til. Noe av 

utbedringen gikk ut på at infrastrukturen måtte utbedres, slik at materialet kom frem til 

byggeplassen. Det ble også vedtatt å bygge Numedalsbanen slik at materialer til kraftverket 

kunne fraktes med tog. For å kunne bygge kraftverket var det nødvendig å sette opp en 

midlertidig kraftstasjon, for blant annet å kunne demme opp Tunnhøvddammen, som er en av 

de viktigste dammene til Noreanlegget. Det var med andre ord ikke bare kraftverket i seg selv 

som var kostbart, også det forberedende arbeidet før byggingen krevde sin del av budsjettet. 
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Kraftverket kostet ca. 14,2 millioner kroner, hvilket i seg selv er en stor sum penger, 

tatt tidens økonomiske press i betraktning.61  Den største risikoen ved denne store 

investeringen var at staten ville få problemer med å få solgt all kraften som ble produsert. 

Dersom staten hadde gått inn for å selge strøm til industrien, ville dette medført en mer stabil 

leveranse. Ved å velge at strømmen fra Nore kraftverk skulle selges til vanlige husholdninger 

førte dette med seg en mer ustabil bestilling på strøm, og dermed også ustabilt salg. Dette 

forsøkte Stortinget å sette inn tiltak mot i 1924, da de vedtok at Nore kraftverk kun skulle 

bygges ut med to aggregater, ikke fire. Av de to aggregatene som skulle installeres, skulle ett 

fungere som reserve, og dermed hadde kraftverket en produksjonskapasitet på 23 MW. 

Tanken var at en mindre produksjon ville også føre til mindre svinn.62 Kraftverket hadde 

kapasitet til totalt åtte aggregater, men disse skulle installeres ved senere, når etterspørselen 

økte. 

Like etter at dette ble vedtatt, gikk vassdragsvesenet inn i forhandlinger med 

fremtidige avtakerne. I disse forhandlingene kom det frem at Oslo Lysverker, Buskerud fylkes 

elektrisitetsforsyning, Skienfjordens kommunale kraftselskap og Vestfold kraftselskap hadde 

forventinger om at etterspørselen ville stige, og følgelig mente de at kapasiteten på Nore 

kraftverk måtte økes. Avtakerne ønsket at kraftverket skulle produsere minst 47 MW, og at de 

skulle være garantert et uttak på 43 MW til 90 kroner pr. KW. pr. år. Videre ønsket også 

avtakerne at ferdigstillelsen måtte fremskyndes. For å kunne innfri disse kravene måtte staten 

bygge ut med fire aggregater, da det ene av disse skulle fungere som reserve. Lars Thue 

skriver at avtakernes ønske om økt kapasitet var et resultat av den korte oppgangsperioden fra 

1923 til 1924.63 Oppgangsperioden skapte en nokså urealistisk tro på den fremtidige 

etterspørselen etter kraft. 

Nore I ble bygget med fire aggregater, samtidig som det ble tilrettelagt for at de siste 

fire aggregatene lett skulle kunne installeres på et senere tidspunkt.64 Avtakernes krav om økt 

kapasitet fikk konsekvenser i form av at staten stod igjen med 13 MW, som de ikke var sikret 

avsetning. Til tross for det lille oppsvinget i 1923 og 1924 var situasjonen i 1927 at staten 

ville ha problemer med å få solgt de 13 MW de stod igjen med. På bakgrunn av dette mente 
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staten at avtakerne måtte ta ansvar for kravene de satt noen år tidligere, og kjøpe kraften som 

staten ble sittende inne med. 

En annen faktor som påvirket prisen og dermed også kravet på inntjeningen på Nore 

kraftverk var valget av turbiner. Alternativ 1 var å kjøpe turbiner fra Tyskland, som totalt ville 

kostet 666 000 kroner for to turbiner, på grunn av paripolitikken ble det forholdsvis billig å 

importere varer fra utlandet, noe som kan forklare den lave prisen. Alternativ 2 var å kjøpe 

norske turbiner, som ble mye dyrere enn de tyske, da de norske som kostet 1 085 000 kroner. 

Det skulle kjøpes en turbin til hvert aggregat, og dermed var det fire turbiner som skulle 

kjøpes. Det tyske firmaet Voiht fikk bestillingen på den første, og senere også den andre 

turbinen. Dette fikk kraftige reaksjoner i Norge. Lars Thue skriver at både pressen, jern- og 

metallarbeiderforbundet og formannskapet i Oslo kom med tydelige uttalelser på at de to siste 

turbinene burde kjøpes i Norge, selv om dette ville bli dyrere. Arbeidsminister Ole Monsen 

Mjelde forsøkte å forsvare avgjørelsen ved å understreke at det ville være forbrukerne som 

måtte betale for de dyre, norske turbinene. De norske produsentene fikk mulighet til å levere 

nye anbud, men også disse var dyrere enn de tyske. Til tross for dette ble turbin nummer tre 

og fire bestilt av norske bedrifter. Det ble med andre ord valgt en middelvei når det kom til 

valg av turbiner. For å kutte kostnadene skulle en tenke seg at NVE gikk inn for det billigste 

alternativer, men på grunn av de mange klagene på at staten gikk for utenlandske leverandører 

ble mange av produktene til Nore kraftverk etter dette kjøpt av norske produsenter.65 

Til tross for at Nore kraftverk ble bygget under lavkonjunkturen, var Nore et stort og 

kostbart prosjekt, noe som i sin tur medførte store betalingsforpliktelser for staten. En kan 

derfor si at avtakerne ikke var alene om å oppleve den økonomiske situasjonen som 

vanskelig, da begge partene ble rammet av de samme økonomiske svingningene. Dette er 

trolig også noe av bakgrunnen til at staten hadde vanskeligheter med å gå med på avtakernes 

forslag. Avtakerne ønsket at staten skulle senke prisen på kraftleveringen fordi det ble for 

dyrt, og at dette kunne betales med de fem millionene staten hadde spart på å bygge under 

lavkonjunkturen. Staten var på sin side avhengig av å få tilstrekkelig med betaling for 

Norekraften, for selv å være i stand til å betjene betalingsforpliktelsene som kom med 

byggingen av Nore kraftverk. 

Fra tidligere vet vi at det ble satt inn tiltak for å senke kostnadene på byggeprosjektet, 

ved å blant annet ved å begrense første steg av utbyggingen. Derfor var det nok vanskelig for 

stortingsrepresentantene å godta avtakernes argument om besparelsen på fem millioner, da en 

																																																								
65 Thue et al. 2006: 281 - 283. 



	 25	

måtte ty til innsparinger for å fullføre prosjektet. Dette viser at det var flere tilfeller der de to 

forhandlingspartene hadde ulikt syn og tolkning av saken, noe som trolig påvirket 

forhandlingen. Både avtakerne og Hovedstyret mente at den andre parten ”skyldte” den andre 

å være mer velvillig. Avtakerne mente at besparelsen på fem millioner skulle komme 

avtakerne til gode, mens staten mente at avtakerne måtte ta ansvar fordi de ønsket en utvidet 

bygging av Nore kraftverk. 

 

Avtakerne sender en anmodning om å senke prisen på Norekraften 

I 1925 signerte avtakerne en kontrakt med staten om kjøp av Norekraften, denne kontrakten 

forble gjeldende gjennom alle årene med forhandlinger. Bestemmelsen i den originale 

kontrakten var at avtakerne skulle få kjøpe kraft fra vannkraftverket Nore I til 90 kr pr. KW, 

det var en felles pris for alle de fire avtakerne. Avtakerne måtte også ta ut minst 6000 timer 

brukstid, og de fire avtakerne skulle tilsammen ta ut minimum 43 000 KW.66 Uttaket av strøm 

fordelte seg på denne måten: Oslo lysverker: 20 000 KW, Skienfjorden kommunale 

kraftselskap 10 000 KW, men adgang til å ta ut 12 000 KW, Vestfold kraftselskap: 8000 KW 

og Buskerud elektrisitetsforsyning: 5000 KW, med adgang til å ta ut opp til 7000 KW.67 

Den 23. november 1927 sendte Oslo Lysverker, Buskerud fylkes 

elektrisitetsforsyning, Skienfjordens kommunale kraftselskap og Vestfold kraftselskap en 

anmodning til Arbeidsdepartementet om å senke prisen på Norekraften.68 Denne 

anmodningen var den utløsende årsaken til at Noreforhandlingene ble satt i gang. 

Anmodningen fra Noreavtakerne kom bare to år etter at kontrakten om kjøp av kraft fra Nore 

kraftverk ble inngått.  

 Bakgrunnen for at avtakerne ønsket å få en billigere pris på Norekraften var den 

norske kronens verdiendring. Da partene underskrev kontrakten i 1925, var verdien på den 

norske kronen lavere enn hva den var i 1927. Dermed var strømmen fra Nore kraftverk dyrere 

i 1927 enn den var da kontrakten ble underskrevet i 1925, uten at staten hadde satt opp prisene 

på papiret. Omregnet til i dag tilsvarte prisen på 90 kroner i 1925 ca. 2072 kroner pr. KW i 

2016, mens 90 kroner i 1927 tilsvarte ca. 2664 kroner i 2016, i følge Statistisk sentralbyrå.69 
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Denne omregningen gjør det lettere å se den store verdiveksten den norske kronen fikk i løpet 

av den relativt korte perioden. 

 I anmodningen fra avtakerne foreslo de selv en ny pris pr. KW på høyest 70 kroner. 

Omregnet til dagens verdi, ville 70 kroner i 1927 tilsvare 2072 kroner.70 kroner ville derfor i 

1927, være omtrent tilsvarende som 90 kroner var verdt i 1925.7071 På grunn av 

verdiendringen på den norske kronen mente avtakerne at det var rettferdig å be om at prisen 

ble senket med 20 kroner. 

Harald Rinde skriver i sin hovedoppgave at avtakerne argumenterte med at staten 

hadde spart rundt fem millioner kroner på byggingen av Nore, med utgangspunkt i 

overslagene som stod i kontrakten fra 1925. Staten hadde med andre ord fått Noreanlegget 

billigere enn beregnet.72 Fra avtakernes synspunkt var det derfor naturlig at besparelsen på 

fem millioner skulle brukes på å senke prisen på Norekraften, slik at lovnaden om billig strøm 

kunne overholdes. Årsaken til besparelsen lå i lavkonjunkturen, og at det var relativt billig å 

importere varer (f.eks. tyske turbiner). På den andre siden hadde den samme lavkonjunkturen 

som gjorde det billigere å bygge, medført en lavere lønnsvekst, som i sin tur resulterte i lavere 

etterspørsel etter elektrisk energi. Det er derfor ikke usannsynlig at Nore kraftverk ble bygget 

billigere enn forventet, men dette må sees i sammenheng med at den samme lavkonjunkturen 

føre til lavere etterspørsel. 

 Det er interessant å merke seg i anmodningen at avtakerne av Norekraften ønsket å 

fortsette med en felles pris for de fire, frem til kontrakten gikk ut i 1938, noe de gjorde 

gjennom hele perioden med forhandlinger. Kildene jeg har brukt har ikke gitt svar på hvorfor 

disse fire avtakerne ønsket den samme kraftprisen, da særlig Oslo Lysverker, som kjøpte mye 

kraft, trolig ville tjene på å få en individuell pris. Kravet om lik pris var trolig en av de 

faktorene som gjorde det vanskelig for staten å redusere prisen på Norekraften. For at staten 

skulle tjene på å selge kraft fra Nore kraftverk, måtte prisen ligge på et nivå som sikret den 

nødvendige inntjeningen. De fire avtakerne kjøpte ulik menge strøm, noe som måtte tas med i 

prisberegningen, og dermed gjorde det vanskeligere å senke prisen for staten. Med tanke på at 

prinsippet om lik pris trolig gjorde det dyrere enn nødvendig for noen av avtakerne, er det 

interessant at dette ble videreført i anmodningen. Hovedstyret virket ikke negative til denne 
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løsningen, og mente at staten ikke hadde til hensikt å favorisere enkelte avtakere ved å gi de 

særskilte fordeler og at det derfor ikke var noe galt ved at de fire første avtakerne hadde en 

felles pris.73 Som vi skal se, endret dette seg da den nye kontrakten, som skulle gjelde fra 

1938, ble undertegnet. 

 En annen interessant side ved avtakernes anmodning, er at det fulgte med en 

støtteerklæring fra direktøren i Akershus elektrisitetsverk og Østfold fylkes 

elektrisitetsforsyning. I tillegg til å støtte avtakerne, ga de uttrykk for at de også var interessert 

i å kjøpe kraft fra Nore, dersom prisen ble satt ned.74 Dette var trolig et virkemiddel fra 

avtakernes side for å gjøre det fristende å sette ned prisen. 

 Det virker å være relativt stor enighet om at anmodningen, slik den er beskrevet over, 

er riktig, men Johan Vogt har i sin bok om NVE en annen oppfatning av avtakernes krav. 

Vogt skriver at Oslo Lysverker og Skienfjordens kommunale kraftselskap ønsket en pris på 

45 kr. pr. KW, mens Vestfold kraftselskap og Buskerud elektrisitetsforsyning ønsket en pris 

på 67,5 kr. pr. KW. I følge Vogt ble dette forslaget anbefalt av Hovedstyret, men 

Arbeidsdepartementet ønsket ikke å endre på avtalen fra 1925.75 Harald Rinde skriver at han 

selv ikke klarte å oppdrive kilder som støttet Vogts forklaring, og at denne forklaringen er lite 

forenelig med Rindes egne kilder. 

Hovedstyret besvarte anmodningen i mai 1928 med et nytt forslag til løsning. 

Hovedstyret kunne gå med på en prisreduksjon fra 90 kr pr. KW til 75 kr pr. KW ved 6000 

timers brukstid, dette var 5 kroner mer enn avtakernes makspris. Prisreduksjonen skulle skje 

ved at avtakerne skulle få gratis tilleggskraft. Betingelsen for denne avtalen var at avtakerne 

bare skulle kjøpe kraft fra Nore kraftverk for å dekke sine fremtidige behov, frem til 

Noreanlegget var fullt bygget ut med åtte aggregater.76 Det andre kravet til Hovedstyret var at 

minstebetalingen ikke skulle bli mindre, og derfor måtte også avtakerne kjøpe mer kraft fra 

Nore I. Hovedstyret var med andre ord villige til å redusere prisen på Norekraften betydelig, 

dersom avtakerne imøtegikk deres krav. 

Til tross for at Hovedstyrets medlemmer var villige til å redusere prisen på 

Norekraften, kom det frem på et møte i Hovedstyret at avtakerne burde se til Østfold, og 

prisnivået på kraft der. Da ville de trolig innse at prisen som staten tok for Norekraften, ikke 
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var så høy som de selv mente. Det kommer derfor frem at Hovedstyret ikke nødvendigvis var 

enige med avtakerne, men at de var villige til å gå inn i forhandlinger. Avslutningsvis 

understreket også direktøren i Hovedstyret at avtakerne hadde valgt et lite passende tidspunkt 

for å reforhandle kontrakten.77 På den andre siden var det nettopp på grunn av de økonomiske 

krisene at avtakerne ønsket å reforhandle prisen. Tidspunktet var derfor kanskje dårlig, men 

ikke unaturlig. Hovedstyret formulerte sine tanker om en reforhandling av Norekontrakten og 

et nytt forslag, i et brev tilbake til avtakerne. Hovedstyrets krav var enkle: inntekten til Nore 

kraftverk måtte ikke synke som et resultat av disse forhandlingene. Hovedstyret, som var 

ansatt av staten, var tydelig bekymret for at forhandlingen skulle minke inntektene til 

statsfinnansene. Dette var gjennomgående for statens forhandlere under Noreforhandlingene. 

 I det nye forslaget var det flere faktorer som var vanskelig for avtakerne å akseptere. 

Det mest åpenbare var at prisen som staten tilbød lå 5 kroner over det avtakerne ettertrykkelig 

hadde understreket som makspris. Da avtakerne svarte på dette tilbudet, ble dette tydelig 

poengtert. Videre opplevde også avtakerne det som utfordrende å binde seg til å kjøpe kraft 

fra Nore i fremtiden. Dette var ikke unaturlig, særlig med tanke på de usikre økonomiske 

tidene, og den påbegynte prisforhandlingen, som foreløpig ikke hadde kommet noen vei. 

Videre var det også risikabelt å akseptere dette vilkåret, når avtakerne ikke fikk vite hva 

prisen på Norekraft ville bli i fremtiden. Det var også andre årsaker til at avtakerne var 

skeptiske til å binde seg til Nore kraftverk: det hadde allerede oppstått konflikter mellom 

staten og avtakerne, og forholdet mellom de to var dårlig, noe som ikke fristet til videre 

samarbeid. 

Til tross for at det var flere betingelser avtakerne ikke ville godta, var de for eksempel 

åpne for å ta prisreduksjonen i gratis tilleggskraft, slik Hovedstyret hadde foreslått, men på 

den betingelsen at prisen måtte senkes ytterligere. De kunne også akseptere å binde seg til 

statens kraftverk i lang tid, dersom de fikk drive med ”rasjonell samkjøring”.78 Harald Rinde 

skriver om hvordan partene hadde ulik oppfatning av begrepet ”rasjonell samkjøring”, han 

presenterer i sin hovedoppgave flere definisjoner som de ulike aktørene brukte. For eksempel 

var definisjonen til Nores driftssjef, overingeniør I. C. Holst: ”rutinemessig felles kraftuttak 

med oppgjør i ettertid”, i tillegg til dette skulle samkjøringssjefen skulle overordnes Nore i 

den daglige driften, slik avtakerne oppfattet det.79 Norges vassdrags og elektrisitetsvesen 
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(NVE) oppfattet på sin side Nore som et autonomt anlegg. Det kan her være interessant å 

merke seg at driftssjefen ved Nore kraftverk mente at Nore skulle underordnes Samkjøringen, 

en oppfatning NVE ikke delte. Vi ser her at også innad i det statlig eide Nore kraftverk var det 

aktører som ikke nødvendigvis delte eierens oppfatninger. 

Konklusjonen til avtakerne var et avslag på Hovedstyrets forslag. Hovedstyret hadde 

godtatt flere av avtakernes krav, men de valgte å avslå, trolig på grunn av at de fortsatt mente 

at prisen var for høy. Som det kom frem tidligere var avtakerne av den oppfatning at staten 

hadde spart rundt fem millioner på grunn av pengepolitikken, og dermed hadde de råd til å 

senke prisen på Norekraften. 

 

Oslo Lysverkers brev til Hovedstyret 

Oslo Lysverker ønsket å påvirke Hovedstyret ytterligere, og sendte derfor et brev til 

Hovedstyret i juni 1928. I dette brevet var det samkjøring og en beskyldning om statlig 

forskjellsbehandling som var temaet. Det første først: ett av de viktigste argumentene til Oslo 

Lysverker var at Nore kraftverk, gjennom samkjøring, hadde større mulighet til å bli kvitt 

overskuddskraft. Det var nettopp overskuddskraft som var en av de store utfordringene for 

Noredriften. Kraftverket hadde stor produksjonskapasitet, men fikk ikke solgt så mye av 

strømmen som de ønsket. Det fantes heller ikke teknologi til å lagre den elektriske strømmen 

som ble produsert til et tidspunkt der man hadde behov for den. Ideen fra Oslo Lysverker var 

at dersom Nore kraftverk ble en del av samkjøringsnettet på Østlandet ville dette virke 

positivt for både avtakerne, som slapp å bygge egne samkjøringslinjer, og for staten som fikk 

en mer effektiv drift ved at de ble kvitt en større andel av strømmen som ble produsert. Det 

kunne også tenkes at statlig deltakelse i samkjøring kunne vekke interessen for nye 

Norekunder og et ønske fra avtakernes side om å fortsette å kjøpe kraft fra Nore. Fra 

anmodningen i 1927 vet vi at blant annet Østfold var interessert i å bli Norekunde, dersom 

prisen på Norekraften ble lavere, noe som kunne skje med effektivisert drift gjennom 

samkjøring. Oslo Lysverker mente med andre ord at samkjøring ville være en vinn-vinn-

situasjon. 

Oslo Lysverket anklaget også Hovedstyret for forskjellsbehandling, da de mente at nye 

Nore-avtakere fikk et bedre tilbud enn de selv hadde fått. Bakgrunnen til dette var at staten 

forbeholdt seg retten til å gi eventuelle nye avtakere en kontrakt med den ”nye” prisen på 75 

kr pr. KW med brukstid på 6000 timer. Oslo Lysverkers anklage var at nye avtakere fikk 

vesentlig bedre vilkår enn de opprinnelige avtakerne. Dette opplevdes som dypt urettferdig, 



	 30	

noe som igjen svekket avtakernes tillit til Hovedstyret.80 Jeg har ikke lykkes i å finne noe svar 

fra Hovedstyret på denne anklagen, men det kan tenkes at et eventuelt svar ville begrunnes 

med at nye avtakere fikk individuell pris, mens de fire første avtakerne forhandlet med en lik 

pris for alle fire. 

Senere dette året godtok Hovedstyret samkjøring, men på sine egne premisser: 

Hovedstyret tillot samkjøring for avtakerne, men dette krevde skriftlig beskjed på forhånd i 

tillegg til at avtakerne også måtte betale for den flyttede kraften. Avtakerne mente på sin side 

at så lenge en overflytting av kraft ikke oversteg deres maksimale kraftuttak, skulle de ikke 

faktureres for dette.81 Harald Rinde skriver at staten i utgangspunktet ikke var positiv til å 

drive med samkjøring, men på grunn av flere driftsuhell ble staten i stor grad tvunget til å 

godta samkjøring.82 Årsaken var at samkjøring ville gjøre driften mer stabil, og andre 

kraftverk kunne ”stille opp”, dersom det ble driftsstopp på et annet kraftverk. 

 Tilbake til brevet fra Oslo Lysverker til Hovedstyret der det ble gjort en notering fra 

direktør Ragnvald Steen, generaldirektøren i Oslo Lysverker, han skriver at staten ikke var 

interessert i rasjonell samkjøringer og at forhandlingene derfor ble avsluttet.83 Dette ble 

bekreftet mer formelt i et brev fra direktør Steen til Hovedstyret som er datert 30.06.28.84 I 

brevet til Hovedstyret utdyper ikke generaldirektøren årsakene til at han anser forhandlingene 

som avsluttet, trolig fordi grunnen er åpenbar: de var for langt unna en felles enighet. 

Forhandlingene ble til tross for dette ikke avsluttet, men fortsatte frem til 1932, da 

forhandlingene ble formelt avsluttet (igjen), før de ble gjenopptatt i 1935. Men dette gir sterke 

indikasjoner på at forhandlingene allerede på dette tidspunktet ble oppfattet som utfordrende, 

og at det var dårlige utsikter for at partene skulle bli enige. 

 

Samkjøring blir godtatt 

Til tross for at generaldirektør Ragnvald Steen anså forhandlingene som umulige, fortsatte 

begge partene arbeidet med forhandlingene. På et møte i Hovedstyret i januar dette året, ble 

det vedtatt å sende en anbefaling til Arbeidsdepartementet, Hovedstyret anså altså ikke saken 

																																																								
80 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene - 
Forhandlingsutvalget. Brev fra Oslo Lysverker til Hovedstyret (27.06.28) 
81 Rinde 1992: 123 
82 Rinde 1992: 121 
83 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene - 
Forhandlingsutvalget. Brev fra Oslo Lysverker til Hovedstyret (27.06.28) 
84 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene - 
Forhandlingsutvalget. Brev fra Ragnvald Steen til Hovedstyret (30.06.28) 



	 31	

som ferdig. I denne anbefalingen foreslo Hovedstyret å senke prisen på strømmen fra 2,2 

kroner og 0,45 kroner (henholdsvis vinter- og sommerstrøm) til 1,75 og 0,35 (vinter- og 

sommerstrøm). Dette ville føre til en reduksjon i prisen pr. KW fra 90 kroner til 71,40 

kroner.85 Dette viser at medlemmene i Hovedstyret ikke var så langt i fra avtakerne som en 

kanskje skulle tro, men at Hovedstyret ikke hadde full myndighet til å ta denne typen 

avgjørelser, på dette tidspunktet. Prisen på 71,40 kroner var så nærme avtakernes makspris at 

det var mulighet for at de godtok den, men først måtte Arbeidsdepartementet godkjenne 

forslaget. Det var tydelig et ønske fra Hovedstyret om at forhandlingene skulle fortsette, og at 

partene forhåpentligvis skulle komme til enighet. Arbeidsdepartementet godtok senere 

Hovedstyrets anbefaling. Dette viser de mange leddene forhandlingene måtte gjennom, noe 

som også kan forklare det lange tidsspennet mellom forslag og svar. Dette gjaldt hovedsakelig 

for Hovedstyret, som måtte forholde seg til Arbeidsdepartementet. 

 Saker tilknyttet Nore kraftverk var også å finne i Samkjøringens møtereferater. På et 

møte i Samkjøringen i mai dette året klarte ikke medlemsmøtet å komme til enighet da det 

skulle drøftes om Samkjøringen fortsatt skulle kjøpe kraft fra Nore kraftverk. Referatet 

forteller at saken ble inngående diskutert under møtet, men at saken ble utsatt da 

medlemmene ikke kom frem til forslag til vedtak. Diskusjonen fortsatte også etter at møtet 

var avsluttet.86 Spørsmålet dreide seg i stor grad hvem andre avtakerne kunne kjøpe kraft av. 

Til tross for overskudd på strøm ville ikke de enkelte kraftselskapene klare å produsere nok 

strøm på egenhånd. Derfor var de avhengig av den statlige kraften, samtidig som de også var 

bundet til Nore kraftverk på grunn av kontrakten som ble inngått i 1925. Hos Rinde kan vi 

lese at det hadde blitt gjort undersøkelser for å se etter andre alternativer, men ingen av disse 

ble gjennomført.87 

Møtereferatet jeg har brukt i denne sammenheng er nøkternt. Det som imidlertid hadde 

vært interessant var om referatet kunne fortalt noe om hva medlemmene mente i denne saken. 

Var for eksempel alle avtakerne enige, eller var noen interessert i å se etter andre alternativer? 

Harald Rinde gir uttrykk for at Oslo Lysverker jobbet hardt for å bli selvforsynt med kraft i 

løpet av 1927-1929.88 Men hvem som sa hva på det aktuelle møtet i Samkjøringen, er uvisst. 
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Det som uansett blir tydelig, er at saken var komplisert. På andre møter ble lignende 

saker i Samkjøringen utsatt med begrunnelsen om at medlemsmøtet ønsket bedre oversikt 

over utviklingen i forhandlingen.89 

Nok så parallelt med Noreforhandlingene ønsket Oslo kommune å kjøpe seg inn i 

Kykkelsrud kraftverk i Askim, bakgrunnen for dette var at Oslo ønsket å være selvforsynt 

med strøm. Oslo Lysverker, Nores største avtaker, var svært positiv til at Oslo skulle kjøpe 

Kykkelsrud. Utfallet av denne saken ble derfor viktig for både Oslo Lysverker og staten, med 

tanke på Noreforhandlingene. Dersom Oslo kjøpte seg inn i Kykkelsrud, ville dette føre til at 

Oslo Lysverker kjøpte vesentlig mindre Norekraft. I april 1929 publiserte Aftenposten et 

innlegg, skrevet av Oslo Arbeiderparti, der de gikk hardt i mot et kjøp og utbygging av 

Kykkelsrud. Oslo Arbeiderparti mente at Oslo heller burde kjøpe mer kraft fra Nore 

Kraftverk, fremfor å bygge ut Kykkelsrud på skattebetalernes regning.90 Trolig hadde det også 

gått en del skattepenger til Norebyggingen også, men Oslo Arbeiderpartis poeng var at det var 

lite fornuftig å sette i gang med enda et stort byggeprosjekt, når det allerede fantes nok kraft. 

Lokalpartiet i Oslo ga med dette sin støtte til statlig drift av kraftverk, noe som i stor grad 

samsvarer med politikken som Arbeiderpartiet representerer. 

Kykkelsrud-saken ble flere ganger omtalt i Aftenposten, og i september 1929 kunne 

avisen melde at Oslo bystyre hadde gått inn for å kjøpe kraftverket. Problemet var at 

regjeringen nektet approbasjon på bystyrets avgjørelse. Flere ganger gjennom 

Noreforhandlingene ble statens dobbeltrolle som konsesjonsgiver og el-produsent 

problematisert. Det at staten nektet å godkjenne Oslo bystyres avgjørelse om å kjøpe seg inn i 

Kykkelsrud kraftverk, ble sett på som enda et eksempel på at staten misbrukte makten som 

konsesjonsgiver, til fordel for å tvinge Oslo til å kjøpe kraft fra det statlige kraftverket.91 

Arbeidsdepartementet og Justisdepartementet frarådet approbasjon ved å argumentere for at 

Nore I ville kunne dekke Oslos behov for elektrisitet, og at det derfor ville være en dårlig 

investering.92 

 

																																																								
89 Riksarkivet, Samkjøring av kraftverk i Norge, Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, 
møte i Samkjøringen 24.09.1929. 
90 Skal skatteborgerne betale fordi to generaldirektører ikke kan bli enige? Aftenposten. 
08.04.1929: 1 
91 Nore til distriktene? Aftenposten. 11.09.1929: 5 
92 Johannessen 1992: 105 
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Nytt håp i forhandlingene 

Et viktig gjennombrudd i forhandlingene skjedde i 1929, og dreide seg om samkjøring. 

Hovedstyret godtok i mai samkjøring på statens nett, så lenge de statlige driftslederne på Nore 

kraftverk ble informert om dette, og samkjøringen ikke fikk konsekvenser for Nore kraftverk. 

Harald Rinde konkluderer i sin hovedoppgave med at avtakerne på en rekke punkter hadde 

vunnet frem, dette gjaldt særlig konfliktene rundt samkjøring.93 En kan derfor si at det skjedde 

en økt regionalisering av elektrisiteten, på grunn av den økte samkjøringen. Nores hensikt var 

å samordne de allerede eksisterende strømnettene, og dermed kan en si at samkjøring var en 

nødvendig del av å nå dette målet. Det var derfor ikke så unaturlig at statens forhandlere 

godtok dette kravet, noe Rinde også kommer inn på. Spørsmålet dreide seg trolig i større grad 

om Nores posisjon i samkjøringen, slik det ble nevnt i sammenheng med rasjonell 

samkjøring: som overordnet eller som underordnet samkjøringssjefen. I 1929 var det klart at 

også Nore skulle ligge under samkjøringssjefen. Skal en derfor snakke om et tap i denne 

sammenhengen, må det statlige tapet være at Nore ikke lenger var overordnet. 

Forhandlingene var ikke over, til tross for at generaldirektør Steen hadde sett mørkt på 

muligheten til å komme til enighet i 1928. Partene kommuniserte fortsatt, og i 1929 ønsket 

Norges vassdrag og elektrisitetsvesen (NVE) et møte med avtakerne for å diskutere 

forståelsen av Norekontrakten, altså den løpende kontrakten som ble underskrevet i 1925.94 

Det var flere punkter NVE ønsket å drøfte, da det hadde vist seg at de to partene hadde et 

forholdsvis ulikt syn på kontrakten. Ett av disse punktene dreide seg om hvor bindene 

kontrakten mellom avtakerne og Nore var, særlig med tanke på om avtakerne hadde mulighet 

til å kjøpe fra andre strømprodusenter eller ikke under kontraktstiden. Jeg har ikke lykkes i å 

finne kilder som omtaler dette møtet, det er derfor uvisst om møtet ble gjennomført eller ikke, 

og hva som eventuelt kom ut av det. Ønsket om å organisere et slikt møte kan tyde på at den 

originale kontrakten til tider var upresis og at dette var noe partene kanskje utnyttet i 

forhandlingene. 

  

Statsråd Mjelde 

Ole Monsen Mjelde arbeidet som statsråd eller stortingsrepresentant sammenhengende i over 

20 år, før han forlot rikspolitikken i 1936. Og i 1929, da Noreforhandlingene var i gang, var 

han statsråd for partiet Venstre. I perioden fra 1920 til 1935 var han arbeidsminister, noe som 

																																																								
93 Rinde 1992: 123 
94 Riksarkivet, Samkjøring av kraftverk i Norge, Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, 
brev fra Norges vassdrags og elektrisitetsvesen til Samkjøringen 05.04.1929 
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betød at han i stor grad var involvert med Noreforhandlingene, da saken lå under 

Arbeidsdepartementet.95 Han uttalte seg flere ganger om forhandlingene i Stortinget i 

forbindelse med budsjettgjennomgang for statens verker og bruk, som var en årlig post i 

budsjettet. Det var også Mjelde som svarte dersom stortingsrepresentantene hadde spørsmål 

angående Noreforhandlingene. Mjeldes rolle i Noreforhandlingene var som part, på grunn av 

hans rolle som arbeidsminister. 

 Statsråd Mjelde hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for viktigheten av at partene 

kom til enighet.96 Som arbeidsminister hadde han store interesser av at forhandlingene gikk 

raskt, og at Nore kraftverk fikk en stabil inntekt. Mjelde var gjennom sin tid som 

arbeidsminister nøye med å minne om de mange alternativene til løsninger som ble foreslått 

under forhandlingene, blant annet økonomisk felleskap.97 I 1929 involverte han seg direkte i 

forhandlingene ved å invitere til et møte. 

10. september 1929 holdt statsråd Mjelde et møte med representanter fra avtakerne, 

der de diskuterte de påbegynte forhandlingene om prisen på Norekraft.98 Det var et stort 

ønske fra statsråden sin side om at partene skulle komme til enighet, og Mjelde ville derfor 

diskutere saken med avtakerne for å hjelpe til med forhandlingene, i håp om å få til en 

løsning. Nå fikk avtakerne mulighet til å ytre sine synspunkter direkte til arbeidsministeren, i 

stedet for å måtte gå gjennom Hovedstyret. 

 Statsråden var tydelig på at det var lite sannsynlig at avtakerens ønske om å redusere 

prisen fra 90 kr pr. KW til 70 kr pr. KW ville gå igjennom i Stortinget. Han anbefalte derfor at 

avtakerne forsøkte andre måter å få prisen ned på, disse måtene hadde flere likhetstrekk med 

Hovedstyrets forslag fra 1928. Mjeldes forslag var at avtakerne aksepterte en lenger 

bindingstid på Nore-kontrakten. Dette forslaget var forholdsvis likt Hovedstyrets ønske om at 

avtakerne skulle dekke sine behov fra Norekraftverk i fremtiden, men ikke like bindene som 

Hovedstyret hadde formulert seg. Ulempen ved å låse seg selv til en kontrakt som gikk over 

lengre tid er at det ville være vanskelig å komme seg ut av kontrakten dersom det skulle 

komme et tilbud fra en annen leverandør. I avtalen fra 1925 stod det at avtakerne skulle kjøpe 

																																																								
95 Ole Monsen Mjelde. (2009, 15. februar). I Store norske leksikon. Hentet 13. februar 2017 
fra https://snl.no/Ole_Monsen_Mjelde  
96 F.eks. som svar til representant Blakstad spørsmål til Stortinget 04.06.1930 
97 Skog- og vassdragskomiteen. (1932) Innstilling fra Skog- og vassdragskomiteen om 
bevilgning til drift av statens kraftverker og reguleringsanlegg for terminen 01.07.1931 til 
30.06.1932. (Budgett-innst. S. nr. 157): 1194 
98 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene – 
Forhandlingsutvalget, referat fra møte på statsråd Mjeldes kontor, skrivelse av 17.09.1929, av 
Uchermann (Buskerud fylkes elektrisitetsforsynings representant) 
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kraft fra Nore kraftverk, med mindre de kunne få tak i kraft som var minimum 10 prosent 

billigere enn Norekraften. Dette var den eneste åpningen for å velge en annen kraftprodusent 

for de som inngikk kontrakten i 1925.99  Spørsmålet fra avtakernes side var om dette også 

ville gjelde i en eventuell reforhandling av prisen, i tillegg til hvor lenge de eventuelt måtte 

binde seg for å få ned prisen. Forlenget kontraktstid ville være fordelaktig for staten da de var 

sikret staten salg av kraft over en lenger periode, noe som kunne føre til at de ble mer 

tilbøyelige på å gi en pris som avtakerne kunne akseptere. For Mjelde, som arbeidsminister, 

ville dette derfor være en utmerket løsning. 

 Mjelde foreslo videre at avtakerne også kunne øke minstekvantumet på det de kjøpte 

fra Nore kraftverk. I utgangspunktet skulle avtakerne ta ut minst 6000 brukstimer, men 

dersom de kunne øke antall uttatte brukstimer, så var det trolig at også dette ville virke til 

fordel for avtakernes ønske om prisreduksjon. Fra tidligere vet vi at Hovedstyret var tydelige 

på at den totale salgssummen ikke måtte bli for lav.100 Skrivelsen gir ikke informasjon om 

hvor mye det var snakk om å eventuelt øke med. Dette var heller ikke et risikofritt forslag for 

avtakernes del: det var fortsatt en del usikkerhet rundt utviklingen av elektrisitet i Norge i 

denne perioden, og selv om det var sannsynlig at elektrisitet ville bli en del av den norske 

befolkningens hverdagsliv, visste man fortsatt ikke noe om hvor lang tid dette ville ta. 

Avtakerne hadde allerede problemer med å få solgt all kraften de måtte kjøpe fra Nore, det 

var derfor lite fristende å kjøpe mer kraft. 

 Statsrådens ide var at dersom avtakerne selv foreslo å utvide kontrakten samt å øke 

minsteantallet på brukstimer ville dette gjøre Stortinget mer medgjørlig til å senke prisen. 

Mjelde så for seg at avtakerne kunne foreslå å betale 71,40 pr. KW, noe som var mye 

nærmere avtakernes maksimumsgrense. Han håpet videre at dersom noen av avtakerne ønsket 

å kjøpe store kvanta med Norekraft, at de skulle få denne til 55 kr pr. KW. Ved å være mer 

tilbøyelig for Hovedstyrets ønsker, kunne dette gjøre at avtakerne kunne levere tilbake usolgt 

kraft og selge den til noen andre, det var i alle fall Mjeldes ide.101 Prisen på 71,40 kroner var 

den samme som Hovedstyret hadde anbefalt Arbeidsdepartementet tidligere det året.  

																																																								
99 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene – 
Forhandlingsutvalget, referat fra møte på statsråd Mjeldes kontor, skrivelse av 17.09.1929, av 
Uchermann 
100 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene – 
Forhandlingsutvalget, referat fra møte på statsråd Mjeldes kontor, skrivelse av 17.09.1929, av 
Uchermann 
101 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene – 
Forhandlingsutvalget, referat fra møte på statsråd Mjeldes kontor, skrivelse av 17.09.1929, av 
Uchermann 
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 Dette forslaget hadde allerede avtakerne sagt nei til, da de ble presentert av 

Hovedstyret tidligere. Avtakerne var fortsatt kritiske til Mjeldes innspill, og mente fortsatt at 

stortinget burde være villige til å redusere prisen uten at avtakerne ble satt i en vanskelig 

situasjon.102 Med forslaget som arbeidsministeren foreslo ville de fortsatt betale den samme 

summen, men måtte kjøpe mer kraft (som de allerede slet med å få solgt). Mjelde ønsket å 

holde forhandlingene i gang og svarte avtakerne med et brev der han kom med alternative 

løsninger på forhandlingene: enten kunne det settes i gang forhandlinger om å selge 

kraftverket Nore, eller så kunne avtakerne kjøpe seg inni eller leie aggregatene de behøvde for 

å dekke behovene.103 Begge disse alternativene ble drøftet av partene, og er tema for neste 

kapittel. 

 

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg tatt for meg perioden fra 1927, da avtakernes første anmodning om å 

senke prisen på Norekraft ble sendt, og frem til 1929. Dette var den innledende fasen i 

forhandlingene, og allerede på dette tidspunktet hadde forhandlingene blitt brutt en gang. Det 

så med andre ord ikke lyst ut for de videre forhandlingene. Til tross for dette, fortsatte partene 

å forhandle, med et ønske om å komme til enighet. På dette tidspunktet var det vanskelig å 

snakke om noen ”vinner” i forhandlingene, men det er tydelig at avtakerne hadde fått 

gjennom flere av sine ønsker, kanskje viktigst var seieren om samkjøring. Dette ville føre til 

et tettere samarbeid mellom både avtakerne og Nore kraftverk. Som det allerede har kommet 

frem var de fleste aktørene som deltok i Noreforhandlingene opptatte av befolkningens behov. 

Ved at staten godtok samkjøring ville dette trolig øke effektiviteten på produksjon og 

fordeling av elektrisitet, noe som potensielt kunne redusere prisen på Norekraften. Det ble 

også tydelig i denne tidlige fasen av forhandlingene at begge parter tok tydelige standpunkt til 

hvilken side av saken de støttet. Trekkene som preget de to sidene gjennom forhandlingene 

var, som det kommer frem, Hovedstyret, Arbeidsdepartementet og statsrådene på statens side 

og avtakerne og Stortingsrepresentantene argumenterte for befolkningen. I de neste kapitlene 

skal vi se at flere aktører kommer på banen i forhandlingene, og at også de ønsker at 

befolkningens behov må settes først. 

																																																								
102 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene – 
Forhandlingsutvalget, kraftavtakernes brev til statsråd Mjelde 17.10.1929 
103 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene – 
Forhandlingsutvalget, brev fra statsråd Mjelde til avtakerne 11.11.1929 
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 Videre kan man spørre seg hvorfor forhandlingene fortsatte etter bruddet, noe vi skal 

se at skjedde flere ganger frem mot 1938. På grunn av høye byggekostnader og et behov for 

inntekt var trolig statens forhandlere motiverte for å holde forhandlingene i gang. For 

avtakernes del har vi sett at det var problemer med å skaffe andre leverandører av kraft, i 

tillegg til at de gjennom kontrakten fra 1925 var bundet til Nore til tidligst 1938. Avtakerne 

var kanskje derfor motiverte til å gjøre bindingstiden til Nore mindre kostbar, ved å fortsette 

prisforhandlingene. Det at forhandlingene fortsatte, til tross for brudd, bidro til at 

forhandlingene strakk ut i tid. 

 For å oppsummere denne første delen av Noreforhandlingen kan det derfor sies at 

partene hovedsakelig fokuserte på å reforhandle prisen på Norekraften i de løpende 

kontraktene. Til tross for at avtakerne hadde fått igjennom flere betingelser, ønsket de fortsatt 

ikke å goda forslaget til Hovedstyret. Det var med andre ord flere ting som måtte falle på 

plass før en ny kontrakt kunne underskrives.  
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Kapittel 4: 1930 – 1936: To forhandlinger 
 

Forhandlingene som begynte i 1927 var på ingen måte over i 1929, men fra 1929 kom det et 

nytt element inn i forhandlingen. Den ble derfor delt i to forhandlinger: den ene forhandlingen 

dreide seg om prisen på Norekraft i løpende kontrakter, altså prisforhandlinger på kontrakten 

som ble inngått i 1925. Den andre dreide seg om hva som skulle skje i forholdet mellom 

avtakerne av Norekraften, staten og Nore kraftverk etter at kontraktene løp ut i 1933 og 

1938.104 Det som nå var nytt ved forhandlingene var at de ikke lenger kun dreide seg om den 

daværende kontrakten, men også om en ny kontrakt, som skulle tre i kraft fra 1938. I denne 

perioden av forhandlingen ble også andre løsninger på Noreforhandlingene vurdert, blant 

annet å selge Nore kraftverk til distriktene, noe jeg vil ta for meg i neste kapittel. 

 Det var forhandlingspartene selv som ønsket denne to-delingen.105 Årsaken til denne 

delingen var at det i realiteten var to ulike forhandlinger: en reforhandling og en forhandling 

om en ny kontrakt. Det var trolig lettere for partene å operere med to separerte saker, til tross 

for at forhandlingene uten tvil også hang sammen. En deling av forhandlingene ville føre til at 

dersom partene ikke kom til enighet om de løpende kontraktene, ville det fortsatt være en 

mulighet å diskutere eventuelle kontrakter etter 1938. På den andre siden ville det trolig være 

utfordrende å bli enige om en kontrakt etter 1938, dersom forhandlingene om de løpende 

kontraktene strandet. Det var med andre ord både fordeler og ulemper ved å dele 

forhandlingene på denne måten, men saken ville trolig blitt mer komplisert enn nødvendig 

dersom disse to sakene hadde blitt ansett for å være én forhandling.  

 I dette kapittelet vil jeg se på de to ulike forhandlingene hver for seg, og begge vil få 

en kronologisk gjennomgang. Det vil være feil å sette et skarpt skille mellom disse to sakene, 

fordi den ene har sitt utspring fra den andre. Men, for å gjøre stoffet mer oversiktlig og ryddig 

vil jeg derfor presentere de som to forhandlinger, som går parallelt. Begge 

forhandlingspartene forsøkte å holde de to temaene for seg, noe som også legger et bedre 

grunnlag for meg til å skille disse to de. Men her skal det også nevnes at kildene viser at både 

staten og avtakerne, ikke alltid lykkes med å holde de to forhandlingene hver for seg. 

																																																								
104 Skog- og vassdragsnemda. (1932). Tilråding frå skog- og vatsdragsnemda um auka sal av 
kraft frå Nore kraftverk. (Innst. S. Nr. 136): 329 og Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i 
Norge, Oslo Lysverker, Beretning om samkjøringskomiteens virksomhet fra 1. juli 1929 til 
30. juni 1930 s. 5 
105 Riksarkivet, Samkjøringen av kraftverk i Norge, Norekraft: Noreforhandlingene – 
Forhandlingsutvalget, brev til Hovedstyret fra avtakerne 17.03.1930 
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Pris på Norekraft i løpende kontrakter 

På dette tidspunktet i Noreforhandlingene var det tydelig at partene hadde ulike interesser, 

noe som i sin tur påvirket konfliktnivået. Uenigheten mellom partene skulle vise seg å vokse 

utover i denne perioden. Avstanden mellom partene ble ikke nødvendigvis større, men 

partenes forhold til hverandre ble stadig dårligere. Et av de tydeligste eksemplene på dette var 

at avtakerne av Norekraften ønsket å opprette et arkiv for Noreforhandlingene, slik at 

ettertiden kunne se hvordan forhandlingene virkelig hadde foregått, slik Samkjøringen 

oppfattet det. Det var Christian Lindboe, representanten for Vestfold kraftselskap, som tidlig i 

januar 1930, sendte et brev til Samkjøringen der han oppfordret til at Samkjøringen burde 

opprette et arkiv angående Noreforhandlingene. Dette arkivet skulle organiseres så fort som 

mulig, ”før forhandlingene brister”, i følge Lindboes formulering.106 Lindboe var bare en 

representant, men hans brev fikk støtte fra de andre representantene i Samkjøringen, og 

dermed ble det vedtatt at et arkiv over Noreforhandlingene skulle opprettes. 

Lindboes formulering hinter om at han hadde dystre forventninger om at 

Noreforhandlingene skulle endre med enighet. Forhandlingen hadde allerede blitt brutt en 

gang, og slik situasjonen var, var det lite håp fra Lindboes side. Tidspunktet for Lindboes 

bekymring er også interessant, han understreket at arkivet måtte organiseres før 

forhandlingene ble brutt. Trolig ville det være lite overbevisende dersom dette arkivet hadde 

blitt opprettet etter et eventuelt brudd i forhandlingene, så sånn sett hadde Lindboe et poeng.  

Lindboe var tydelig på at arkivet skulle opprettes som en form for bevislager, som 

skulle bevise avtakernes uskyld. Hensikten med Christian Lindboes forslag var altså at 

Samkjøringen skulle kunne ha beviser for at det ikke var Samkjøringen som var syndebukk 

ikke hvis, men når, forhandlingene ble brutt. Utfallet av disse forhandlingene ville påvirke 

mange mennesker, og det var derfor viktig for Samkjøringen at de ikke ble beskyldt for å 

være grunnen til at forhandlingene stoppet opp. Lindboes bekymring var at befolkningens 

sympati lå hos Arbeidsdepartementet og Hovedstyret.107 Denne påstanden begrunnes ikke 

videre i brevet fra Lindboe, men det var åpenbart et problem for Samkjøringen at 

befolkningen hadde større tillit til staten, enn til avtakerne. Som vi senere skal se ble 

forhandlingene brutt, og dermed hadde Lindboe rett i sine antagelser. Forskjellen var 

																																																								
106 Riksarkivet, Samkjøring av kraftverk i Norge, Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, 
brev fra Christian Lindboe til Samkjøringen for kraftverk på Østlandet. 02.01.1930. 
107 Riksarkivet, Samkjøring av kraftverk i Norge, Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, 
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imidlertid at forhandlingene senere ble gjenopptatt, og at det da ikke var behov for noen 

syndebukk. Dette er et av de kildene jeg har funnet som tydelig viser hvilket forhold 

Samkjøringen hadde til staten.  

Som det har kommet frem tidligere i denne oppgaven var det er relativt anspent 

forhold mellom staten og avtakerne/Samkjøringen. Den mest åpenbare grunnen til dette var at 

det hadde utviklet seg en form for konkurranseforhold mellom de to. Begge parter hadde 

tilgang til kraftverk, staten hadde vel og merke større anlegg og dermed større 

produksjonskapasitet enn avtakerne, og i en periode med lav etterspørsel etter kraft ble dette 

en årsak til konflikter. Videre opplevde avtakerne at Hovedstyret misbrukte sin makt, ved å 

nekte konsesjon på avtakernes søknader. Det var med andre ord en relativt fiendtlig stemning 

mellom de to partene, ikke bare under Noreforhandlingene. 

 I møtene hos Hovedstyret fremstod forhandlingene som mindre dramatiske, enn slik 

Samkjøringen oppfattet dem. Referatene fra Hovedstyrets møter dette året gjengir, nøytralt, 

vedtak til beslutning, uten å gi noe videre innsikt i om møtedeltakerne hadde personlige 

meninger om saken. Et interessant funn er at stortingsrepresentant Jon Reinholdt Aas (for 

partiet Høyre) fra Buskerud ønsket å tilføre protokollen at det var viktig at prisen på 

Norekraften lå på et fornuftig nivå. Med dette mente han at prisen på kraften måtte være 

rimelig. Han argumenterte for dette ved å understreke at staten var avhengig av at 

Noreavtakerne var fornøyde, slik at de ikke mistet kunder og dermed inntekt. Aas sin politiske 

tilhørighet skinner gjennom argumentasjonen; staten måtte oppføre seg som en privat 

næringsdrivende, ved å ta hensyn til markedet og kundene. Han hadde med andre ord en 

økonomisk og mer næringsmessig tilnærming til Noresaken. Gjennomgående var det 

stortingsrepresentant Aas som i følge Hovedstyrets møteprotokoll viste størst interesse for 

Noresaken i møtene til Hovedstyret. Dette er naturlig da han representerte fylket som Nore 

kraftverk lå i, i tillegg til at Buskerud fylke var en av avtakerne som forhandlet med staten.108  

 At avtakerne brukte mye til på Noresaken viser seg også tydelig i Samkjøringens 

beretning for 1. juli 1929 til 30. juni 1930. Beretningen ble oppsummert med setningen ”årets 

arbeider har i stor grad dreid seg om Noreforhandlingene”. I beretningen gjenga 

Samkjøringen sin oppfatning av forhandlingene, både slik at Samkjøringen selv kunne se 

tilbake på, men også slik at ”ettertiden” kunne gjøre seg en oppfatning om hvordan 

forhandlingene foregikk, fra Samkjøringens synspunkt. Fra Samkjøringens ståsted var det 

																																																								
108 Riksarkivet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Forhandlingsprotokoll 5 – Hovedstyret 
NVE, s. 8-9 og 18, møte i Hovedstyret 22.05.1930 og 04.06.1930.  
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Hovedstyret sin feil at forhandlingene var stillestående. Videre i beretningen fremstilles 

forhandlerne for Hovedstyret som mistenksomme og bitre.109 Dette viser igjen den negative 

stemningen mellom Hovedstyret og Samkjøringens medlemmer, og kanskje også den noe 

paranoide holdningen som kunne skimtes hos noen av Samkjøringens medlemmer. 

Diskusjonen om Norekraften hadde fått noe oppmerksomhet fra pressen, men det var 

et ønske fra partenes side om å i størst mulig grad holde saken unna avisene.110 Som tidligere 

nevnt hadde Aftenposten flere mindre artikler om forhandlingene, men disse refererte i 

hovedsak til vedtak og budsjettgjennomganger i Stortinget. Av de tekstene som hadde et mer 

meningsbasert innhold om Noreforhandlingene i Aftenposten, kom det frem at avisen var 

preget av konservative holdninger, som var av den oppfattelse at det offentlige ikke var egnet 

som kraftprodusent. Et eksempel på dette var blant annet at avisen mente at det var likegyldig 

om kraftverket var eid av staten eller distriktene, da begge to var preget av treg administrasjon 

og lite forretningssans.111 Aftenposten har tradisjonelt sett vært en konservativ avis, som ofte 

har delt de samme holdningene som konservative politikere, og det er derfor ikke 

overraskende at de hadde denne holdningen til Noreforhandlingene. 

 

Representant Blakstads spørsmål til Stortinget om status på Noreforhandlingene 

Wilhelm Blakstad, fra partiet Høyre, representerte kjøpstedene i Østfold: Halden, Sarpsborg, 

Fredrikstad, Moss og Drøbak i Stortinget. I perioden fra 1925 til 1930 satt han som 

varamedlem, formann og nestformann i ”den store budsjettkomiteen”, tidligere hadde han 

også vært medlem av Skog- og vassdragskomiteen.112 Blakstad hadde med andre ord en del 

kunnskap om Noresaken, noe som kan forklare hans interesse for saken. I perioden jeg har tatt 

for meg i denne oppgaven er det kun representanten Blakstad som har kommet med spørsmål 

til Stortinget om denne saken. De andre aktuelle kildene fra Stortingsarkivet har vært i 

sammenheng med saker som angikk Noreprosjektet. Fra andre kilder kommer det frem at 

stortingsrepresentantene var engasjerte i saken, men det var altså bare en representant som tok 

opp saken i et spørsmål i Stortinget. 

 Under et møte i Stortinget, 4. juni 1930, stilte Blakstad spørsmål om det var utsikter 

for gode resultater i Noreforhandlingene. Blakstad uttrykte bekymring for at statens store 

																																																								
109 Riksarkivet, Samkjøring av kraftverk i Norge, Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, 
Samkjøringen for kraftverk på Østlandet sin beretning for 1. juli 1929 – 30. juni 1930. 
110 Riksarkivet, Vassdragsavdelingen, Salg av kraft fra Nore kraftverk, 
111 Nore til distriktene? Aftenposten. 11.09.1929: 5 
112http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=polsys&lan=&MenuItem=N1_1&ChildI
tem=&State=collapse&UttakNr=33&person=10338 (02.11.16) 
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investeringer i Nore kommune, både vannkraftverk og jernbane, skulle bli en økonomisk 

katastrofe, da det var planlagt at kraftsalget skulle dekke rentene.113 Dersom statens inntjening 

var for lav, ville dette resultere i at staten ikke kunne gjøre dette. Blakstad mente at 

Noreforhandlingene hindret den videre utviklingen av strømnettet. Stortingsrepresentanten 

hadde også gjort seg oppfatninger om den andre delen av Noreforhandlingene, altså hva som 

skulle skje etter 1938, men dette fungerte mer redegjørende og var ikke en del av spørsmålet.  

 Det var statsråd Ole Monsen Mjelde som svarte på spørsmålet fra Blakstad. Han 

gjorde det tydelig at det var uheldig at forhandlingene hadde trukket ut så lenge, men forsikret 

om at Hovedstyret fortsatt arbeidet med saken. Videre understreket han også at det var gjort 

tiltak som skulle begrense den økonomiske byrden, nemlig å avvente den fullstendige 

utbyggingen av Noreanlegget. 

 Denne hendelsen belyser at også stortingsrepresentantene hadde sine synspunkt og 

meninger i saken, som representanter for folket. Blakstads respons på Mjeldes svar avslører 

Blakstads egne holdninger. Han var av den oppfatning av at den daværende prisen på 90 kr. 

pr. KW var for høy, og at det var på grunn av den høye prisen at bruk av elektrisk energi gikk 

tilbake i Oslo. Paripolitikken hadde ført til at prisen som ble godtatt i 1925, ikke lenger burde 

brukes på grunn av den endrede kroneverdien.114 Blakstads fremste bekymring var at 

vannkraftverkene skulle tape konkurransen mot dampmaskinene og oljemotorene. Dersom 

dette var tilfelle, ville det være katastrofalt for den store investeringen staten hadde gjort i 

Noreanlegget. Det var derfor avgjørende, i Blakstads øyne, at prisen på Norekraften ble 

senket slik at den ble konkurransedyktig. Ved å senke prisen, og dermed forhåpentligvis øke 

salget, ville man også kunne gjøre en fullstendig utbygging av Noreanlegget. En lavere pris på 

Norekraften kunne også føre til at flere husholdninger tok i bruk strøm i større grad. Det 

virker som om det viktigste for Blakstad var å øke kapasiteten på Nore kraftverk, slik at 

kraften kunne bli spredt ”ut over by og bygd til nytte for vårt arbeidsliv”.115 Mjeldes 

engasjement i saken var stort, og som vi vet fra tidligere hadde han allerede forsøk å få 

fortgang i Noreforhandlingene, han var med andre ord ikke en passiv part i saken. Statsråden 

ønsket å ivareta de statlige interessene i disse forhandlingene. Dette gjorde at han og 

																																																								
113 Spørsmål fra representant Blakstad ang. forhandl. mellem staten og visse avtakere av 
elektrisk energi fra Nore kraftverk. (04.06.1930): 1887 
114 Spørsmål fra representant Blakstad ang. forhandl. mellem staten og visse avtakere av 
elektrisk energi fra Nore kraftverk. (04.06.1930): 1892 
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representant Blakstad stod på hver sin side i denne saken, til tross for dette var begge 

interessert i at forhandlingene skulle resultere i enighet så fort som mulig. 

Avslutningsvis oppfordret Blakstad Stortinget om å se til Sveits, der de hadde løst 

prisproblematikken på en annen måte. I Sveits hadde de en relativt høy pris på kraft til 

befolkningen, men en rimeligere pris på kraften som skulle brukes til industri. På denne måten 

ble det tilrettelagt for industri og utvikling i en periode med lavkonjunktur.116 Blakstads tanke 

var trolig at en lavere kraftpris til industrien kunne være redningen for den norske økonomien, 

både fordi det kunne støtte industrien og at dette kunne øke etterspørselen etter strøm til 

industrielt bruk. Det var et gjentakende problem i denne saken at både avtakerne, og Nore 

kraftverk hadde utfordringer med å få solgt unna strømmen. 

 De som hørte til konservative partier, som f.eks. Høyre hadde tradisjonelt sett en 

negativ holdning til at staten skulle drive næring. En kan derfor spørre seg om Blakstads 

spørsmål til Stortinget var en måte å uttrykke dette på, ved å trekke frem nødvendigheten ved 

at staten var en konkurransedyktig produsent av elektrisk energi. Det er umulig å bevise at 

dette var intensjonen til Blakstad, men det er interessant å ha den politiske tilhørigheten til 

representanten i bakhodet når denne kilden trekkes frem.  

 Av de andre stortingsrepresentantene var det hovedsakelig under budsjettforhandlinger 

at mange ønsket ordet for å uttrykke viktigheten av at partene kom til enighet, og at prisen ble 

senket slik at flere hadde råd til elektrisk energi, og strømnettet kunne utvides. Særlig var det 

representantene fra Østlandet som var ivrige talere når budsjett for statens verker og bruk 

skulle diskuteres, noe som også er naturlig da det var disse som ble direkte påvirket av sakens 

utfall.117 En ting interessant å merke seg er det relativt lave antallet av innspill fra politikerne 

på venstresiden. Under budsjettgjennomgangene av statens verker og bruk tok flere ordet for å 

understreke viktigheten av at befolkningen måtte ha råd til elektrisiteten fra Nore kraftverk, 

men det gjorde også representanter fra Senterpartiet også. En skulle tro at billig strøm og 

statlig eierskap var så viktig for f.eks. Arbeiderpartiet at de kom med litt flere innspill under 

debattene i Stortinget. 

 

																																																								
116 Spørsmål fra representant Blakstad ang. forhandl. mellem staten og visse avtakere av 
elektrisk energi fra Nore kraftverk. (04.06.1930): 1892 
117 se f.eks. Innstilling fra Skog- og Vassdragskomiteen om bevilgning til drift av statens 
kraftverker og reguleringsanlegg for budgetterimnen 1. juli 1929 til 30. juni 1930. (Budgett-
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statens kraftverker og reguleringsanlegg for budgetterimnen 1. juli 1930 til 30. juni 1931. 
(Budgett-innst. S. nr. 157). 
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Tvisten mellom Skienfjordens kommunale kraftselskap og Nore kraftverk 

Det som preget året 1930 i Noreforhandlingene, var den økende spenningen mellom 

avtakerne av Norekraft, og Samkjøringen, og Hovedstyret i Skog- og vassdragsvesenet. Den 

mest åpenbare faktoren var de utmattende og frustrerende forhandlingene om prisen på 

Norekraft. En annen faktor var tvisten mellom Skienfjorden kommunale kraftselskap og Nore 

kraftverk. Selv om det hovedsakelig er Skienfjorden som er nevnt i denne tvisten, gjaldt den 

også i stor grad de andre avtakerne.  

 Som vi allerede vet, hadde avtakerne store problemer med å få solgt kraften de var 

pålagt å kjøpe fra Nore I, derfor ønsket avtakerne at minstekvantumet på Norekraft skulle 

senkes med 1000 KW. Staten aksepterte dette, men betingelsen var at Nore kraftverk måtte 

selge 43 000 KW, innen 1. oktober det samme året. Dette aksepterte avtakerne118  

 Tvisten oppstod da det kom frem at Asker kommune hadde søkt om å få kjøpe kraft 

fra Nore kraftverk, men søknaden ble avslått. Hva som var grunnlaget for avslaget, kommer 

ikke frem i kilden. Skienfjordens kommunale kraftselskap reagerte på at Nore kraftverk avslo 

en søknad fra en mulig kjøper som hadde råd til, og ønsket å kjøpe Norekraften. Dersom Nore 

kraftverk hadde akseptert Askers søknad, hadde kraftverket trolig fått solgt mer enn 43 000 

KW, noe som i neste rekke hadde ført til at de andre avtakerne kunne senket minstekvantumet 

og dermed vært til fordel for avtakerne.119 

 Tvisten ble løst kort tid etter at den oppstod, og partene ble enige om en overenskomst. 

Men dette eksempelet viser igjen hvor skjørt forholdet mellom de to partene var, og hvordan 

spenningen økte i takt med lengden på forhandlingene. I hvilken grad det økte 

spenningsnivået og de mange konfliktene påvirket de direkte forhandlingene er vanskelig å 

svare på. Men det er sannsynlig at den ”dårlige stemningen” ikke var en fordel, samtidig som 

effekten av konfliktene mellom partene ikke bør overdrives. 

 

Forhandlingene fortsetter, uten resultat 

Forhandlingene mellom de to partene fortsatte helt frem til 1936, og i lange perioder virket 

det umulig at de skulle klare å komme til enighet. Gjennom hele 1930 sendte partene brev 
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frem og tilbake med forslag og tilbakemeldinger på disse forslagene, uten at dette ga 

resultater.120  

 I denne brevvekslingen ble det diskutert både prisen på kraft i løpende kontrakter og 

den fremtidige løsningen, altså hva som skulle skje etter 1938. Forhandlingen gikk tregt og 

det tok seks måneder fra avtakerne sendte sitt forslag til Hovedstyret, til Hovedstyret svarte. 

Avtakerne klaget på at de hadde store vansker med å få solgt unna Norekraften, selv om de 

ikke kjøpte mer enn det minste mulige antall brukstimer. En lavere kjøpspris ville lettet på 

vanskelighetene med å få solgt all kraften de måtte kjøpe, mente avtakerne. Hovedstyret holdt 

fortsatt på sitt om 90 kr. pr. KW, men kunne tilby en pris på 66 kr. pr. KW, i kontrakten som 

skulle gjelde fra 1938. Dette forslaget ville ikke avtakerne godta, da de mente at en pris på 55 

kr. pr. KW ville være mer passende etter 1938. De argumenterte med at grunnlaget for 

prisregningen var feil, og at staten ikke burde ha til hensikt å tjene penger på kraftsalget, annet 

enn det som var nødvendig for å fortsette driften. Hovedstyrets respons på dette var at det var 

avtakerne som måtte tilpasse seg, og derfor endre tariffsystemene de brukte.121 

 Det siste forslaget som kom på bordet fra Hovedstyret sin side, var en avtale der 

avtakerne forlenget kontraktstiden med 10 år, etter 1938. Dersom denne avtalen ble godtatt 

skulle tilleggs-kraften, fra og med 1.7.1930, koste 54 kr pr. KW. år, mens primakraften 

fortsatt skulle koste 90 kr pr. KW, med det samme minstekvantumet som i 1925. Dette skulle 

løses på den måten at avtakerne fikk 11 200 KW gratis, i tillegg til de avtalte 43 000 KW.122 

Etter 1938 skulle prisen ligge på 66 kr pr. KW, og minstekvantumet skulle fjernes.123 Dette 

forslaget godtok ikke avtakerne, til tross for at Hovedstyret nå hadde tatt flere hensyn til 

avtakerens ønsker. 

 Det var hovedsakelig pris på kraften, både i gjeldende kontrakter, og ved en eventuell 

ny kontrakt etter 1938, som var den største utfordringen. Men denne korrespondansen avslørte 

også at det var flere faktorer som partene var uenige om. De argumenterte begge to for at det 

var motparten som måtte ta ansvar og ta hensyn til den ustabile økonomien. Avtakerne ville 

heller ikke godta å binde seg til å kjøpe strøm fra Nore kraftverk i fremtiden, slik Hovedstyret 
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foreslo. Men også innad i Hovedstyret var det diskusjon om akkurat denne betingelsen. I en 

møteprotokoll fra september kom det frem at stortingsrepresentant Aas og en av ingeniørene 

mente at dette kravet burde strykes, noe som ikke skjedde før flere år senere.124 

kommunikasjonen mellom de to partene viser hvor vanskelig det var å bli enige om 

forholdene i kontrakten når begge partene hadde tydelige krav til kontraktens innhold. 

Forståelsen av kontrakten fra 1925 ble også diskutert partene i mellom, men dette så ut til å 

skape en enda større avstand og konflikt mellom avtakerne og Hovedstyret.125  

Utsiktene for at partene skulle komme til enighet var igjen dystre ved utgangen av 

1930, men i begynnelsen av 1931 skjedde et viktig gjennombrudd i forhandlingene. 

Avtakerne foreslo at de skulle opptre som en fellesavtaker, og i stedet for å kjøpe ut et 

bestemt antall KW, skulle fellesavtakeren leie ett eller flere aggregat(-er) for en årlig sum, og 

en pris pr. KWh.126 Regnemåten skulle brukes både i de løpende kontraktene, og i kontraktene 

fra 1938.127 Dette var med andre ord en ny måte å regne kraftprisen på, sammenlignet med 

tidligere avtaler. I brevet fra avtakerne argumenterte de for at denne avregningsmåten ville 

være både billig og effektiv, for begge parter. Fordelene for Nore kraftverk med denne 

løsningen var at de var garantert en årsleie, noe som kunne tilsvare det tidligere minsteuttaket. 

Minsteuttaket hadde tidligere vært en kilde til konflikt mellom de to, men dersom dette ble 

borte ville det kanskje bli lettere for partene å enes. Ved at avtakerne leide hele aggregater 

ville heller ikke Nore bli påvirket i svingningene i markedet i like stor grad og kraftverket 

slapp å stå igjen med overskuddskraft som ikke ble solgt. For avtakerne sin del kunne de i 

større grad fordele kraften fra aggregatene seg i mellom, og derfor lettere tilpasse seg 

varierende etterspørsel, med andre ord en mer åpen samkjøring, noe som ville være 

besparende for avtakerne. Avtakerne mente med andre ord at den nye løsningen ville være 

mer rasjonell for begge parter.  
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Fra kapittel 3 vet vi at Hovedstyret hadde godtatt samkjøring i 1929, men 

Hovedstyrets krav var at Nores driftsledere skulle få informasjon dersom avtakerne benyttet 

seg av samkjøring. Dersom avtakerne begynte å fungere som en fellesavtaker kunne et 

resultat av dette være at avtakerne lettere kunne samkjøre, da all kraften fra aggregatet de 

leide var til deres disposisjon, noe som i neste rekke ville være ressursbesparende. 

Noen måneder senere kom svaret fra Hovedstyret, som stilte seg positivt til den nye 

avregningsmåten og godtok den som grunnlag for prisen på Norekraften. Det Hovedstyret 

imidlertid ikke kunne godta, var prisforslagene som avtakerne hadde lagt frem.128 Dette 

utløste en ny diskusjon om pris mellom de to partene, denne gangen om årsleien på 

aggregatene og prisen pr. KWh som ble tatt ut. Hovedstyret ønsket at årsleien på ett aggregat 

skulle være på 600 000 kroner, dette mente avtakerne var alt for dyrt. Avtakerne kunne 

akseptere å betale maksimalt 500 000 kr i året for leie.129 Differansen på 100 000 kroner ble 

inngangen til en ny diskusjon. 

Den nye avregningsmåten for Norekraften hadde partene klart å enes om, men det var 

mange andre faktorer som skulle diskuteres i arbeidet med den nye kontrakten. I et forsøk på 

å komme videre i forhandlingene ønsket Oslo gass- og elektrisitetsverker, Skienfjordens 

kommunale kraftselskap, Vestfold kraftselskap og Buskerud fylkes elektrisitetsforsyning å se 

på de øvrige punktene i kontrakten, for å flytte fokuset vekk fra prisspørsmålet, for en stund. 

Avtakerne håpet at det kunne bli lettere å komme til enighet om pris, dersom de var enige om 

de andre punktene i kontrakten.130 Hovedstyret var ikke begeistret over forslaget da de mente 

det var lite hensiktsmessig å bruke resurser på å bli enige om de øvrige punktene, dersom 

forhandlingen stagnerte på grunn av det viktigste ved kontrakten: prisen.131  

Etter flere runder med diskusjoner godtok avtakerne Hovedstyrets årsleie på 600 000, 

dersom prisen pr. KWh ble senket fra 0,3 øre og 0,6 øre (henholdsvis sommerstrøm og 

vinterstrøm) til 0,26 øre og 0,5 øre. Hvis Hovedstyret godtok dette, ville avtakerne også 

akseptere at Nore kraftverk inngikk leveranseavtaler direkte med andre avtakere utenfor 
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Samkjøringens område.132 Avtakerne åpnet med andre ord for å øke konkurransen. kanskje 

fordi dette kunne føre til lavere pris i lengden, eller fordi Samkjøringen kontrollerte så mye av 

området, at det ikke ville føre til noen konkurranse. 

Dette viser at det ikke bare var staten som var villig til å gå med på motpartens 

betingelser. Tidligere hadde staten akseptert samkjøring, og at Nore kraftverk ble underordnet 

Samkjøringen. Denne gangen var det avtakerne som gikk med på en høyere pris (dersom det 

ble gjort justeringer på sommer- og vinterpris), i tillegg til at staten fikk større frihet når det 

kom til salg. Trolig hadde den nye avregningsmåten bidratt til at partene var optimistiske på at 

de ville finne en løsning. 

  

Optimisme og avbrutte forhandlinger 

På grunn av den nye avregningsmåten var avtalen nesten akseptert av begge partene, det 

eneste som gjenstod var å bli enige om prisen pr KWh som ble tatt ut. Forhandlingene 

fortsatte, og Hovedstyret lot sitt forslag, med en KWh-pris på 0,3 øre og 0,6 øre, bli stående. 

Avtakerne gikk nå tilbake til å forsøkte å forhandle med en felles pris på sommerstrøm og 

vinterstrøm, på 0,48 øre. Hovedstyrets svar på dette var, at dersom prisen pr. KWh som ble 

tatt ut skulle være 0,48 øre, måtte det settes en minste-brukstid om sommeren på 2000 timer. 

 Hovedstyret ønsket også å forsikre seg om at avtakerne ikke gikk til andre 

kraftleverandører for å kjøpe strøm under kontrakstiden. Det var svært viktig for Hovedstyret 

at avtakerne godtok dette kravet. Oslo Lysverker og Akershus elektrisitetsverk hadde i 1931 

inngått en kjøpsavtale med A/S Hafslund, noe som førte til at de tidligere økonomiske 

beregningene for Nore kraftverk hadde slått feil. Staten ønsket derfor at avtakerne skulle låses 

til Norekraft, så lenge kontrakten var gyldig.133 Dersom avtakerne kjøpte elektrisitet fra andre 

firmaer, ville dette regnes som kontraktsbrudd. 

Til tross for at Hovedstyret og avtakerne hadde blitt enige om flere viktige elementer, 

var de fortsatt uenige om det viktigste; prisen. Den usikre fremtiden til avtakerne fikk 

negative konsekvenser for distriktene, skal vi tro Vestfolds storingsrepresentant Nils Jacob 

Schjerven. Han fryktet at det ville være vanskelig for distriktene å gå inn i kontrakter med 

avtakerne, når det var usikkert om avtakerne og Hovedstyret ville bli enige om fremtidens 
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kraftlevering. De stillestående forhandlingene skapte med andre ord usikkerhet for flere enn 

avtakerne og Hovedstyret.134 

 Forhandlingene hadde over lang tid gått tregt, men forslaget om den nye 

avregningsmåten (med leie av aggregater) hadde ført til at forhandlingene hadde fått vind i 

seilene igjen. De problematiske Noreforhandlingene hadde også gjort det tydelig at det var 

nødvendig å øke salget, for å sikre en tilfredsstillende inntjening for kraftverket. Dette utløste 

en proposisjon til Stortinget fra Arbeidsdepartementet som tok for seg spørsmålet om et 

utvidet salg av kraft fra Nore kraftverk(1932).135 Proposisjonen konkluderte med at 

Arbeidsdepartementet anbefalte et ytterligere salg av kraft fra Nore kraftverk, en konkusjon 

som ikke var særlig overraskende. Dersom inntektene fra Nore skulle øke måtte dette enten 

føre til dyrere elektrisitet eller økt salg, førstnevnte var vanskelig å gjennomføre på grunn av 

de pågående forhandlingene, og det var derfor bare ett alternativ igjen. Det var her 

hovedsakelig snakk om å øke salget av tilleggs-kraft. Det var viktig for staten og Nore 

kraftverk å få solgt så mye strøm som mulig. Det var et dårlig marked for Norekraften 

allerede fra 1928, det var derfor viktig å benytte alle aktuelle muligheter for salg. 

Konklusjonen til Arbeidsdepartementet var derfor ikke overraskende, saken kom trolig opp på 

grunn av vanskelighetene med Noreforhandlingene og et behov for å øke inntekten. 

 Ønsket om å selge mer kraft fra Nore I kommer til uttrykk i denne proposisjonen ved 

at det understrekes at de pågående Noreforhandlingene ikke måtte komme i veien for andre 

eventuelle salg. Her ble det særlig trukket frem at salg av kraft til industrien som en mulighet 

til å øke inntjeningen ved Nore kraftverk.136 

 Skog- og vassdragskomiteen kom til samme konklusjon som Arbeidsdepartementet, 

når det kom til spørsmålet om å øke salg av Norekraft.137 De var også enig i at eventuelle nye 

interessenter ikke skulle rammes av forhandlingene, noe som heller ikke var overraskende. 

Det var lett for stortingsrepresentantene å vedta proposisjonen, men det ville kreve mer 

konkret handling å faktisk øke salget av Norekraften. 

 Å økte salget fra Nore kraftverk var uproblematisk for begge partene i 

Noreforhandlingene, men det var særlig ett punkt som trolig ikke falt i god jord for avtakerne. 

Et av tiltakene for å være en attraktiv kraftforsyner, var å ha en billigst mulig pris på 
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Norekraften, derfor anbefalte Arbeidsdepartementet og Skog- og vassdragsnemda138 at prisen 

på kraft til nye avtakere skulle ligge på rundt 50 kr pr. KW. Dette var en betydelig lavere pris 

enn avtakerne hadde bedt om, som var maksimalt 70 kr pr. KW. På den andre siden var det 

naturlig at tilleggs-kraften hadde en lavere pris, da leveringen og kvaliteten var noe mer 

ustabil enn på primakraften.139 

 Staten ønsket med andre ord å utvide salget for å få fart på økonomien, som i neste 

rekke ville føre til at kraftverket kunne bygges fullt ut, og at strømnettet kunne utvides. Dette 

ville kanskje også gjøre det lettere å senke prisen på kraften, dersom statens inntjening ble 

tilfredsstillende. Dette ville derfor også virke positivt for avtakerne, og det var kanskje derfor 

avtakerne året før hadde godtatt at staten kunne selge direkte til kundene. For å få til dette 

måtte det mer til enn vedtak i Stortinget om utvidet salg av Norekraft, det måtte også kunder 

til. Statens arbeid med å skaffe nye Norekunder er ikke en del av min problemstilling, og jeg 

vil derfor la denne saken ligge i denne omgang. Til tross for at økt salg kunne føre med seg 

fordeler for avtakerne, hadde de vanskelig for å finne seg i at nye kunder skulle få et bedre 

tilbud enn de selv hadde fått. Fra statens side kan dette argumenteres for at avtakerne sammen 

krevde en pris på 70 kr. pr. KW. De nye kundene kunne få individuelle kontrakter og det var 

dermed lettere for Hovedstyret å gi en best mulig pris. Vedtaket om at salget av Norekraften 

skulle utvides ligger noe utenfor Noreforhandlingene, og er derfor ikke helt i tråd med denne 

oppgavens problemstilling. På den andre siden henger åpenbart disse sakene sammen, da et 

økt salg kunne gi utslag som også påvirket Noreforhandlingene. I beste fall kunne et utvidet 

salg føre til en kortere bindingstid (fordi kraftverket ble fullstendig utbygget fortere), og 

senere kanskje lavere pris for avtakerne. I verste fall kunne nye kunder få bedre avtaler enn de 

selv, og bli konkurrenter for avtakerne.  

I 1932 inngikk Oslo Lysverker og Akershus elektrisitetsverk en avtale med A/S 

Hafslund om å kjøpe henholdsvis 10 000 KW og 4000 KW strøm. Dette fikk store 

konsekvenser for de videre forhandlingene. I utkastet til kontrakt som Hovedstyret hadde 

sendt til Samkjøringen, var ett av hovedpunktene at avtakerne bare skulle kjøpe Norekraft, det 

var uakseptabelt at avtakerne skulle kjøpe kraft fra andre leverandører. Da disse to avtakerne 

inngikk den nye kontrakten med Hafslund, mente Hovedstyret at prisgrunnlaget som var 
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diskutert, hadde falt bort, og de ønsket derfor ikke å komme med et nytt kontraktsforslag.140 

Oslo Lysverker og Akershus elektrisitetsverk argumenterte med at de inngikk kontrakten med 

Hafslund da Hovedstyret anbefalte Stortinget å ikke godta avtakernes utkast til kontrakt som 

ble presentert det samme året. Deres oppfatning var derfor at forhandlingene allerede hadde 

strandet, og at det var på tide å se etter en ny leverandør av strøm. I tillegg til dette kunne også 

Hafslund tilby bedre vilkår enn Nore kraftverk.141  

 Til tross for at det en periode virket som om partene skulle komme til enighet i 1932, 

ble forhandlingene brutt dette året.142 Etter fem år med samtaler, brev og møter ble det 

fastslått at partene mest sannsynlig ikke ville klarte å bli enige om innholdet i kontrakten. 

Trolig hadde dette en viss sammenheng med at den norske økonomien nådde et bunnpunkt det 

samme året, men det skal heller ikke utelukkes at det også var andre faktorer som også spilte 

inn. I en proposisjon fra 1933 konkluderte hovedstyret med at på grunn av den lave veksten i 

strømsalget, var det lite fruktbart å fortsette å diskutere prisen på Norekraften i løpende 

kontrakter. Dersom målet var å øke salget ved å senke prisen ville dette ha lite utslag da 

veksten på solgt kraft var for liten. Dersom konjunkturen skulle stige, var avtalen om at 

avtakerne kunne kjøpe tilleggs-kraft til kr. 50 være tilfredsstillende, i følge Hovedstyret.143 

Hovedstyret var derfor også av den oppfatning av at det var lite å hente på å diskutere prisen 

på kraft i løpende kontrakter videre. Forhandlingene hadde strukket seg over unormalt lang 

tid, og var resurskrevende både for avtakerne og Hovedstyret. Kontrakten fra 1925 var fortsatt 

gjeldende, og hadde vært det gjennom hele forhandlingen.  

 I desember 1932 sendte Hovedstyret en anmodning til Arbeidsdepartementet om å gi 

Hovedstyret myndighet til å forhandle med avtakerne om kontraktene etter 1938.144 Jeg har 

ikke funnet argumentene til Hovedstyret for dette, men trolig er det i hovedsak snakk om en 

formalitet for å få til en mer effektiv kommunikasjon og saksgang med distriktene. På denne 

måten ville det ikke være behov for at all kommunikasjon også gikk gjennom 
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Arbeidsdepartementet, noe som ville korte ned behandlingsprosessen. På det samme møtet 

besluttet også Hovedstyret å gå inn i forhandlinger med større industrielle partnere. Dette var 

ikke den originale intensjonen med Noreanlegget, men det ville være en effektiv måte å få 

solgt mer energi på, og dermed kunne man bygge ut Nore kraftverk med 8 aggregater. Det 

faktum at Hovedstyret ønsket å åpne for salg av strøm til industri har jeg allerede være noe 

inne på i kapittel 2. Salg av elektrisitet fra Nore kraftverk til industrien hadde vært oppe til 

diskusjon flere ganger, men hver gang hadde resultatet blitt å holde seg til den originale 

planen om at Nore kraftverk skulle forsyne befolkningen. 

 For å forklare at dette nå hadde endret seg kan det være nyttig å rette blikket mot den 

nasjonale økonomiske situasjonen i 1932. Den økonomiske krisen nådde et bunnpunkt i 1932. 

På dette tidspunktet var arbeidsledigheten på nærmere 10%.145 Et resultat av den økonomiske 

krisen var at folk og bedrifter kuttet kostnadene til det minimale for å spare penger, dette førte 

på sin side til at konjunkturen sank ytterligere, og dette fortsatte i en negativ spiral. Dette 

omtales som ”innkapslingsfenomenet” og er beskrevet av den norske økonomen Ragnar 

Frich. Dette førte til at færre ønsket å koble seg på strømnettet, da elektrisitet lenge ble sett på 

som luksus. I Norge hadde staten allerede i 1931 forsøkt å sette inn tiltak for å stoppe krisen i 

form av å ikke lenger sette den norske kronens verdi ut i fra gullstandarden, gi friere tilgang 

til å oppta kreditt og ved å ta i bruk en mer ekspansiv pengepolitikk.146 Situasjonen i 1932 var 

mer prekær, og det var derfor nødvendig for staten å skaffe nye kunder til Nore. 

Forhandlingene med avtakerne av Norekraften hadde vist at strømmen som ble produsert på 

Nore kraftverk, ikke var like attraktiv som en tidligere hadde trodd. For å sikre inntekter til 

betaling av renter på kraftverket var det behov for en ny strategi, og dette strategien var å åpne 

for å selge Norekraften til industrien. Det ble imidlertid ikke inngått større industrielle 

kontrakter på Norekraft de nærmeste årene.147 

 Samkjøringen for kraftverk på Østlandet ble i 1932 formelt stiftet, og dermed ble A/S 

Samkjøringen opprettet. Avtakerne forhandlet for det meste sammen, gjennom Samkjøringen, 

noe som fortsatte fra 1932 gjennom det nyopprettede A/S Samkjøringen. 
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Om fremtidig levering av kraft fra Nore kraftverk 

Forhandlingene ble formelt avsluttet i 1932, men dette betød ikke at partene sluttet å snakke 

med hverandre. Andre aktuelle saker ble diskutert mellom de to partene, som for eksempel 

samkjøring og utvidelse av strømnettet på et mer generelt nivå. Noresaken ble heller ikke lagt 

helt død, noe som viste seg i 1933 med stortingsproposisjon nr. 17 ”Om fremtidig levering av 

kraft fra Nore kraftverk” og Skog- og vassdragsnemdas tilråding til denne proposisjonen. 

Offisielt sett var forhandlingene om Norekraften brutt, men arbeidet med å selge Norekraften, 

og ønsket om å få til samkjøring, gjorde at det fortsatt ble arbeidet iherdig. Det var også 

fortsatt behov for å komme frem til en enighet om hva som skulle skje etter 1938. Det ble 

med andre ord et brudd på Noreforhandlingene i 1932, men det resulterte ikke i brudd i 

kommunikasjonen mellom de to partene. De var fortsatt bundet sammen av kontrakten fra 

1925. Det var hovedsakelig Hovedstyret og arbeidsdepartementet som arbeidet med den 

fremtidige leveringen av kraft fra Nore kraftverk, men avtakerne var også en viktig brikke i 

denne sammenhengen. 

I mai 1933 kom avtakerne med sine innspill til den nye kontrakten som skulle gjelde 

fra 1938, selv om de ikke hadde klart å bli enige om prisen. I tilbakemeldingen fra avtakerne 

satte de krav på å få bruke egne strømanlegg, dette kravet kom trolig som en reaksjon på 

Hovedstyrets uttalelse om at Noreavtakerne utelukkende skulle bruke Norekraft. Flere av 

avtakerne hadde tilgang til egne kraftverk, og ønsket naturlig nok å kunne bruke disse, slik de 

hadde gjort tidligere. Avtakernes andre innspill var at A/S Samkjøringen skulle få 

salgsmonopol på hele Østlandet. Dette ville fjerne all konkurranse for A/S Samkjøringen i den 

landsdelen som kjøpte mest kraft. Avtakerne gikk med andre ord tilbake på det de hadde 

godtatt i 1931, og krevde nå full rett til å styre salget av elektrisitet på Østlandet. Hovedstyret 

mente imidlertid at disse kriteriene ville føre til at inntjeningen for Nore kraftverk ble alt for 

lav, og avslo atter en gang forslaget fra avtakerne.148 

 Avtakernes krav ble urimelige for Hovedstyret og Hovedstyret valgte derfor å gå 

tilbake til den originale avregningsmåten, altså en KW-pris med angitt brukstid. Videre ønsket 

også Hovedstyret at Nore kraftverk skulle kunne lage egne avtaler med kjøpere, både 

offentlige og private aktører, og at prisen på kraften skulle kunne justeres dersom det var 

behov for det. Den nye prisen på Norekraften skulle være 60 kroner pr. KW. Men, dersom 

avtakerne ønsket å bruke statens strømnett til samkjøring etter 1938, ville dette også gi utslag 
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på prisen.149 Den gamle avregningsmåten ville i større grad garantere Nore kraftverk inntekt, 

noe Hovedstyret var svært opptatt av. 

 I årene 1932 og 1933 var det store svingninger i Noreforhandlingene. I 1932 hadde 

partene vært relativt nær å bli enige, og det hadde lenge sett ut som om den nye 

avregningsmåten skulle bli løsningen. Men, da forhandlingene brøt sammen hadde dette også 

påvirket forhandlingene om de nye kontraktene. Innspillene som kom i 1933 viste at de 

økonomiske interessene veide tungt for begge parter, noe som kanskje var et resultat av at 

økonomien nådde bunnen i 1932. Samkjøringen ønsket seg monopol og fri samkjøring, og 

Hovedstyret argumenterte for at det ville fører til for lav inntjening, i så stor grad at den nye 

avregningsmåten ikke hadde noe hensikt for staten. 

 I tillegg til partenes nye, høye krav var prisen kanskje den største hindringen for en 

enighet mellom partene. For at det skulle være mulig å drifte Nore kraftverk, måtte 

kraftverket ha en fast inntekt. På den andre siden var kraftverkets hensikt å produsere kraft til 

en rimelig pris, noe avtakerne argumenterte for at var umulig med den prisen som 

Hovedstyret foreslo under forhandlingene. I tillegg til dette var statens forhandlere av den 

oppfatning av at avtakerne måtte ta ansvar for sine ønsker om å bygge ut Nore kraftverk med 

fire aggregater under byggingen av Nore I. Under planleggingen av kraftverket hadde 

avtakerne argumentert for at etterspørselen etter kraft ville øke og at det derfor var en god 

investering å installere fire aggregater, i stedet for to, slik staten ønsket. På grunn av den 

dårlige økonomien hadde ikke etterspørselen økt slik avtakerne (og flere) trodde, og dermed 

drev Nore kraftverk med overproduksjon av strøm. Ingen kunne forutse hvilke konsekvenser 

de økonomiske krisene og den påfølgende paripolitikken ville føre til. En kan spørre om 

staten hadde et overordnet ansvar for å ”holde hjulene i gang” og at det derfor var staten som 

måtte ta den økonomiske støyten. Her finnes det ingen fasit, men det var et svært aktuelt 

spørsmål for partene i forhandlingene. 

Forhandlingene mellom Hovedstyret og avtakerne hadde ikke gitt noe positivt resultat, 

og dette var bakgrunnen til at Arbeidsdepartementet leverte en proposisjon om den fremtidige 

leveringen av kraft fra Noreanlegget. Proposisjonen konkluderte med at behovet for kraft til 

befolkningen ikke hadde hatt den økningen som det ble forventet i 1925. Dette hadde 

sammenheng med de økonomiske krisene mot 1930-tallet. Å legge inn strøm var kostbart, det 

samme var det å kjøpe de nye elektriske produktene. Derfor var det færre privatpersoner enn 
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først beregnet som hadde mulighet til å benytte seg av den nye elektriske energien. Dette førte 

i neste rekke til at kraftselskapene hadde problemer med å få solgt strømmen de hadde bundet 

seg til å kjøpe fra Nore kraftverk. Da denne proposisjonen kom ut, var det bare fem år igjen 

av kontrakten mellom Nore kraftverk og avtakerne, og Arbeidsdepartementet mente at det var 

tvilsomt å tenke seg at etterspørselen ville stige nevneverdig før kontrakten løp ut. 

Departementet var ikke av den oppfatning at å senke prisen på Norekraften ville føre til økt 

salg. De argumenterte for at en reduksjon på 1/3 av prisen kun ville utgjøre noen få prosenter 

for abonnentene til avtakerne. Og, at det derfor ikke ville føre til økt etterspørsel, kun til tap 

av inntekter for Nore kraftverk. Videre ble det også trukket frem at grunnet avtakernes krav 

om lik pris til alle avtakerne, var det umulig å gi en lavere pris når forutsetningen var ulik 

mellom de forskjellige avtakerne.150 Departementer var skeptiske til at en statlig reduksjon på 

kraftprisen, ville gi store utslag for Ola Nordmann, men om dette faktisk var tilfellet forble 

uvisst frem til 1938. 

 En annen faktor som ville påvirke den fremtidige leveringen av kraft fra Noreanlegget, 

var de mange mindre kraftverkene som skulle bli ferdigstilt i ”den nærmeste fremtid”. Som vi 

vet ble det bygget flere kraftverk før krisen på 1920-tallet, og på Østlandet ble noen av disse 

oppgradert, samtidig som det også ble bygget nye kraftverk for å tilfredsstille energikrisen 

som rammet under og etter første verdenskrig. Disse kraftverkene hadde vesentlig lavere 

kapasitet enn Nore, men tilsammen utgjorde de en relativ stor produksjon på ca. 35-37 000 

KW. Fordelene til disse kraftverkene var at de, naturlig nok, hadde lavere byggekostnader og 

derfor kunne de tilby en lavere pris på kraften.151 Flere av disse kraftverkene var allerede 

leverandører til Oslo Lysverker, Skienfjordens kommunale kraftselskap, Vestfold kraftselskap 

eller Buskerud fylkes elektrisitetsforsyning, og de ville innen kort til øke sin kapasitet. De 

ville med andre ord bli en konkurrent til Nore I, og Hovedstyret oppfattet det derfor som 

viktig at det ble igangsatt samtaler og forhandlinger om perioden etter 1938 for å sikre at det 

var Nore kraftverk som fikk disse leveransene.152 

 Det at flere av de ”gamle” kraftverkene ble utbedret i denne perioden, kan hinte om at 

etterspørselen etter strøm sakte, men sikkert begynte å øke. Det var naturlig nok behov for 

vedlikehold, men noen av disse ble også bygget ut for å øke kapasiteten. Det er også mulig at 
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utvidelsen av kapasiteten på avtakernes kraftverk også var et forsøk på å bli mer uavhengig av 

Norekraften. Det var dårlig stemning mellom de to partene, og det var kanskje derfor fristende 

for avtakerne å være noe mer selvforsynt, og derfor mindre avhengig av statens kraft. En 

ombygging eller utbygging ville trolig gjøre kraftproduksjonen mer effektiv. 

I stortingsproposisjon nr. 17, Om fremtidig levering av kraft fra Nore kraftverk, hadde 

distriktene bidratt med sine synspunkter, også de som ikke var avtakerne av Norekraften. 

Blant annet kom Tønsberg kommune med et ønske om at staten ikke måtte gi en for lav pris 

til avtakerne, men holde seg på et prisnivå som dekket kostnadene til kraftverket. Dersom 

prisen ble for lav til å dekke driftskostnadene, fryktet Tønsberg kommune at det ville føre til 

at tapet måtte dekkes med økte skatter, noe de stilte seg svært kritiske til.153 Denne 

problemstillingen hadde Torgeir Olavson Vraa (DNA), fra Drammen, allerede problematisert 

i et intervju med Aftenposten i 1933.154 Den negative siden ved statlig drift var at alle ville bli 

rammet, dersom inntektstapet måtte dekkes med skatter, noe som åpenbart opplevdes som 

urettferdig for de områdene som ikke var involvert i Norekraften. Noresaken var godt kjent, 

og saken var ikke bare interessant for de som forhandlet om kraftprisen. Dette var uten tvil en 

av de negative sidene ved statlig drift, og et problem som tidligere ikke hadde eksistert da 

distriktene og kommunene drev sin egen kraftproduksjon. Dette var særlig problematisk med 

tanke på at statens el-produksjon hovedsakelig hadde sitt sete på Østlandet. Det var derfor 

mange områder som ikke var interessert i å betale for at befolkningen på Østlandet skulle få 

billigere elektrisitet. 

Mange kommuner og fylker var interesserte i å kjøpe Norekraften i fremtiden, og 

ønsket derfor at Nore kraftverk skulle bygges ytterligere ut. De ønsket også at partene skulle 

komme til enighet om samkjøring, for å bedre kvaliteten på strømmen som ble levert. 

Samkjøring ville også føre til en mer effektiv, og dermed også billigere strømforsyning. De 

fylkene og kommunene som ikke hadde planer om å bli Norekunder, hadde på sin side en mer 

kritisk holdning, slik eksempelet med Tønsberg viser. Poenget er at utfallet i 

Noreforhandlingene ville påvirke mange, og derfor var det flere distrikter som ønsket å uttale 

seg i proposisjonen. I denne sammenheng er det interessant å se at for eksempel Tønsberg 

også var i mot at prisen på Norekraft skulle senkes, ikke fordi det ville påvirke 

statsfinnansens, men fordi det potensielt kunne gå ut over Tønsbergs økonomi.  

																																																								
153 Skog- og vassdragsnemda. 1933. Innstilling frå Skog- og vatsdragsnemda um seinare 
levering av kraft frå Nore kraftverk. (Innst. S. nr. 114. 1933): 230 
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 Skog- og vassdragsnemda leverte også et bidrag til denne proposisjonen. Der 

problematiserte de Hovedstyrets dobbeltrolle, slik både avtakerne, Samkjøringen og flere 

stortingsrepresentanter hadde gjort under de første årene av Noreforhandlingene. Igjen ble det 

gjort et poeng ut av at statens representant, Hovedstyret i Vassdrag- og elektrisitetsvesenet, 

både var konsesjonsgiver, og produsent av vannkraft. Finn Blakstad satt på stortinget, og var 

medlem av Skog- og vassdragskomiteen fra 1931 til 1933, og satt som representant fra Asker 

for partiet Høyre.155 Han hevdet at det ikke var unaturlig at Oslo Lysverker og Akershus 

elektrisitetsverk hadde gått til andre aktører, nettopp på grunn av Hovedstyrets dobbeltrolle. 

Blakstad argumenterte for at staten hadde utnyttet denne dobbeltrollen ved å tvinge avtakerne 

til å godta betingelser som lå utenfor ”alminnelig forretningspraksis”.156 I denne 

beskyldningen trakk han frem at avtakerne ble pålagt å basere sitt fremtidige behov for strøm, 

frem til kraftverket var fullt bygget ut, uten at pris på kraften var bestemt. Blakstad mente 

også at statens krav om å ha rett til å levere strøm direkte til fylker, kommuner og private, 

uten at dette gikk gjennom avtakerne, ville være med på å gjøre forholdet mellom avtakerne 

og Hovedstyret fiendtlig.157 Representant Blakstad viste igjen hvilken politisk retning han 

tilhørte. Som det ble nevnt tidligere, var de konservative politikerne skeptiske til at staten 

skulle engasjere seg i produksjon og salg av elektrisk kraft. Stortingsrepresentanten brukte her 

argumentet om statens dobbeltrolle til å vise hvorfor staten var uegnet som kraftprodusent. 

Det kom også implisitt frem at Blakstad mente at konkurranse i markedet var sunt, og at dette 

ville være en fordel for avtakerne. 

 Dobbeltrollen til Hovedstyret ble flere ganger brukt som argument for at staten hadde 

for mye makt i disse forhandlingene. Problemet med dobbeltrollen var imidlertid ikke nytt, og 

hadde allerede blitt diskutert under Hovedstyrets opprettelse. Johan Vogt skrev at under 

opprettelsen av Hovedstyret fryktet representantene William Blakstad, Jon Aas og O. Rømcke 

at Hovedstyret skulle få denne mye omtalte dobbeltrollen, og at det derfor burde legges under 

Arbeidsdepartementet. 158 Men, som historien viser ble staten, til tross for dette, anklaget for 

maktmisbruk. Harald Rinde viser hvordan Hovedstyret avslo en søknad fra Hol om konsesjon 

på kraftoverføringen ved Nore. Han skriver videre at Hovedstyret hadde den samme 
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156 Skog- og vassdragsnemda. 1933. Innstilling frå Skog- og vatsdragsnemda um seinare 
levering av kraft frå Nore kraftverk. (Innst. S. nr. 114. 1933): 230 
157 Skog- og vassdragsnemda. 1933. Innstilling frå Skog- og vatsdragsnemda um seinare 
levering av kraft frå Nore kraftverk. (Innst. S. nr. 114. 1933): 230 
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holdningen så lenge Nore kraftverk hadde ledig kraft.159 Hovedstyret forsøkte trolig å holde 

konkurrentene unna. Dette beviser på mange måter at anklagene om at Hovedstyret utnyttet 

sin posisjon til å fjerne konkurrenter var korrekte.  

 I 1932 hadde Hovedstyret besluttet å forsøke å selge Norekraft til industrien. Det var 

viktig å øke inntektene til Nore Kraftverk, og Hovedstyret mente at den beste måten å gjøre 

dette på var å åpne for å selge kraft til industrien, til tross for at dette ikke var intensjonen bak 

kraftverket. På Hovedstyrets møte i april i 1933 ble det diskutert en eventuell omlegging av 

kraftverket fra ”alminnelige behov”, til industriell forsyning. Medlemmene i Hovedstyret 

frarådet at Nore skulle ”gjøres om” slik at det utelukkende kunne selge strøm til industrien, 

men at det også måtte være åpent for å selge til befolkningen, dersom etterspørselen økte. 

Derfor falt valget på en middelvei som ville gjøre at inntekstgrunnlaget til Nore kraftverk fikk 

et bedre grunnlag.160 Det var ikke store mengder strøm som ble solgt til industrien den første 

tiden, men i 1934 inngikk staten en avtale med Follum Tresliperi. Avtalen innebar et salg på 

35 000 KW spillkraft, som skulle gå via Buskerud fylkeskommune.161 

 Til tross for at forhandlingene var brutt, var saken ofte omtalt i mediene. I februar 

uttalte Indrebø, generaldirektør i Oslo Lysverker, til Aftenposten at det var liten utsikt for at 

Nore kraftverk skulle få solgt mer kraft til avtakerne i tiden frem mot 1938. I denne perioden 

ble også salg av Nore kraftverk diskutert, noe jeg kommer tilbake til senere, dette hadde 

generaldirektøren lite tro på at staten faktisk ville gjennomføre.162 Fire måneder senere hadde 

Aftenposten igjen intervjuet Indrebø, denne gangen om Noreforhandlingene, og årsaken til at 

de ble avsluttet. I denne uttalelsen meddelte Indrebø at det var statens strenge krav som var 

grunnen til at forhandlingene hadde strandet. Statens krav om at avtakerne skulle binde seg til 

Norekraften til ”evig tid” var urimelig, og derfor kunne ingen av avtakerne binde seg til 

kontrakten. Stortingsrepresentanten Finn Blakstad sa seg enig med Indrebø om at statens krav 

var urimelige, og at staten selv derfor var grunnen til at avtalen glapp.163 Aftenposten tok 

senere opp igjen tråden og mente at det var den trege offentlige administrasjonen og mangelen 

på forretningsdrift som var årsaken til at forhandlingen hadde mislykkes, igjen kommer 

avisens politiske dreining tydelig frem ved å bruke den samme argumentasjonen som de 
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	 59	

konservative politikerne på Stortinget brukte.164 Aftenposten fulgte aktivt med på 

Noreforhandlingene, og særlig i 1933 var det flere saker som tok for seg forhandlingene, det 

som kjennetegner disse sakene var at majoriteten av disse var negative til offentlig drift, både 

statlig og regional. Dette ville naturlig nok føre til at Aftenpostens lesere satt igjen med det 

samme inntrykket. Det var på ingen måte utelukkende Aftenposten som skrev om 

Noreforhandlingene, men det var denne avisen som var mest aktiv, noe som ikke er unaturlig 

på grunn av Kykkelsrud-saken og at Oslo Lysverker var den av avtakerne som kjøpte mest 

Norekraft. 

 

Hva skulle skje etter 1938? 

Det ble i 1932 besluttet at det ikke var noen hensikt med å diskutere Noresaken ytterligere, da 

partene ikke klarte å komme til enighet. Dette gjaldt både forhandlingene om prisen på 

kraften i løpende kontrakter, og hva som skulle skje etter 1938. Til tross for dette fortsatte 

kommunikasjonen mellom partene, samtidig som staten arbeidet hardt for å skaffe nye 

kjøpere av Norekraften. Ingen av avtakerne som kjøpte strøm fra Nore, hadde kontrakter som 

gikk lenger enn til 1938, derfor var det svært viktig for Hovedstyret og staten å sikre 

avsetning for Norekraften også etter 1938. Nore I var et dyrt kraftverk, og staten var helt 

avhengig av sine kunder for å betale driften og lånet på kraftverket. Kraftverket hadde kostet 

70 millioner kroner å bygge, men hadde i 1931 en estimert verdi på omlag 47 millioner 

kroner.165 Hovedstyret hadde åpnet for å selge strøm til industrien, men foreløpig var det kun 

Follum Tresliperi som hadde vist interesse for spillkraft gjennom Buskerud fylke. 

 Spørsmålet om hva som skulle skje med Nore kraftverk etter 1938 var den andre 

forhandlingen, som foregikk i perioden fra 1929 til 1932. Stemningen mellom Hovedstyret og 

Samkjøringen for kraftverk på Østlandet var amper etter de mange rundene med 

forhandlinger, noe som økte presset på forhandlingene. Samtidig var Oslo Lysverker, 

Skienfjordens kommunale kraftselskap, Vestfold kraftselskap og Buskerud fylkes 

elektrisitetsforsyning de største kjøperne og det var viktig at kontraktene med disse kjøperne 

ble videreført i 1938. Som vi vet underskrev Oslo Lysverker og Akershus 

elektrisitetsforsyning en kontrakt med A/S Hafslund på 14 000 KW i 1932, noe som medførte 

at disse avtakerne minsket sitt kraftkjøp fra Nore kraftverk, det var derfor viktig å få i gang 

forhandlinger med andre interessenter også. 
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 Ett av tiltakene som Stortinget vedtok, i et forsøk på å øke salget ytterligere, var å åpne 

for at private bedrifter, hovedsakelig innen industrien, skulle kunne kjøpe strøm fra Nore I. 

Hovedstyret forsøkte også å legge til rette for at Nore kraftverk direkte kunne levere strøm, og 

ikke å måtte gå gjennom avtakerne. Avtakerne mente at denne løsningen ville føre til at de 

selv ville bli presset ut av markedet og at staten ville ta all kontroll. Hovedstyret argumenterte 

på sin side for at en slik ordning ville være billigere for kjøperne, fordi de unngikk fordyrende 

mellomledd.166 Igjen ble det tydelig at partene hadde svært ulike oppfatninger av hvordan 

utfallene kunne bli, noe som i sin tur gjorde forhandlingene vanskelige. 

 Lenge hadde forhandlingen om prisen på kraft i løpende kontrakter og kontrakter som 

skulle gjelde etter 1938 gått så å si parallelt fordi de var sterkt knyttet til hverandre. Dette kom 

særlig til uttrykk når pris på Norekraften ble diskutert, da Hovedstyret argumenterte for at 

prisene forble slik det var avtalt i 1925, men at de etter 1938 skulle synke. Dette førte til at det 

til tider var en utfordring, også for partene selv, å skille mellom de to forhandlingene. Dersom 

avtakerne hadde godtatt å utvide kontraktstiden utover 1938, slik Hovedstyret foreslo, ville 

det trolig ikke vært nødvendig å skille de to forhandlingene. Men, da det ble besluttet å 

avslutte forhandlingene om prisen på kraft i de løpende kontraktene, måtte forhandlingene 

skilles for at partene skulle kunne diskutere hva som skulle skje med kundeforholdet da 

kontrakten gikk ut i 1938. 

 Fremtiden til Nore kraftverk var usikker, men under forhandlingene med avtakerne 

hadde det kommet opp to mulige løsninger for tiden etter 1938: 1) leie ut aggregater til de 

som ønsket å kjøpe strøm fra Nore kraftverk og 2) å selge Nore kraftverk til 

distriktene/avtakerne. Det første forslaget hadde allerede blitt akseptert som utgangspunkt for 

forhandlingene mellom Hovedstyret og avtakerne, for så å bli utelukket av Hovedstyret. Deres 

argument var at avtakernes krav ville føre til for lav inntjening for Nore kraftverk. Da dette 

alternativet falt bort i 1932, var det derfor bare ett annet alternativ som stod igjen, med mindre 

partene klarte å bli enige om en videreføring av kontrakten fra 1925: å selge Nore kraftverk.  

  

Oppsummering 

I denne perioden var det mye aktivitet rundt Noreforhandlingene, både de som angikk prisen 

på Norekraft i løpende kontrakter, og hvordan partene skulle enes om fremtidige kontrakter. 
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Etter flere år med forhandlinger ble det besluttet å avslutte forhandlingene, da det ikke var 

sannsynlig at forhandlingene ville få et positivt utfall. 

 Til tross for at partene ikke klarte å bli enige, kom de lenger i forhandlingene om den 

fremtidige leveringen av Norekraft. I denne perioden var det forslaget om at avtakerne skulle 

opptre som en fellesavtaker, og leie aggregater fra Nore kraftverk som fikk mest oppslutning. 

Som vi har sett ville en slik løsning være fordelaktig både for avtakerne og for Nore kraftverk, 

og dermed ville begge forhandlingspartene vinne på den type kontrakt. Dette alternativet ville 

gjort det svært lett for avtakerne og Samkjøringen for kraftverk på Østlandet å drive med 

samkjøring av strømmen. 

 Partene ble enige om den nye avregningsmåten, men ikke om prisen på årsleien av 

aggregatene. Hovedstyret i Vassdrags- og elektrisitetsvesenet ønsket å gå tilbake til 

avregningsmåten som hadde vært gjeldene da de første kontraktene ble inngått i 1925. Det var 

ikke bare prisen som partene ikke ble enige om, men også flere andre betingelser, der 

avtakerne og Hovedstyret hadde ulike interesser som de kjempet for. I denne delen av 

forhandlingene kom det flere aktører inn i forhandlingene. Flere distrikter kom med innspill 

som viste at også de var opptatt av at prisen skulle være tilpasset befolkningens kjøpekraft. De 

var dermed av den oppfatning at staten burde ta ansvar for dette. Hovedstyret og 

Arbeidsdepartementet kviet seg åpenbart for å bruke av de statlige finansene på dette, og var 

ikke villig til å godta en for lav inntjening på Noreanlegget. I denne sammenheng ønsker jeg å 

trekke frem Tønsbergs bekymring angående Noresaken. Tønsberg uttalte at de var bekymret 

for at inntektstapet på Nore måtte dekkes med økte skatter. Tønsberg støttet dermed ”statens 

side” i saken, men på grunn av hensyn til sin egen befolkning. 

 Å selge Nore kraftverk ble også drøftet, men det ble ikke inngått forhandlinger på 

dette, da partene i første omgang fokuserte på den nye avregningsmåten. Forslaget ble derfor 

bare lett drøftet, men også et salg av Nore ville kunne løse noen av konfliktene mellom staten 

og avtakerne, særlig med tanke på statens dobbeltrolle som konsesjonsgiver og 

kraftprodusent, som var et ofte brukt argument fra avtakernes side. 

 En naturlig hypotese for disse forhandlingene ville være å si at dess verre økonomien 

ble, jo mer desperate ble staten, og at staten i desperasjon, ville akseptert tilbudet fra 

avtakerne. Hypotesen er basert på frykten for å tape kunder og derfor inntekt, noe vi vet at var 

viktig for statens forhandlere å unngå. Dette kan imidlertid ikke sies å stemme helt med 

Noreforhandlingene, i så fall burde partene kommet til enighet i 1932, da den økonomiske 

krisen var på sitt verste. 
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 Årsakene til at staten ikke fryktet å miste sine avtakere var trolig flere. En av dem var 

at staten i stor grad hadde kontroll på hvem som kunne produsere elektrisk strøm, da det var 

staten som regulerte konsesjonene. På denne måten var det mulig å tvinge avtakerne til å 

fortsette å kjøpe Norekraften. Dette var imidlertid ikke helt problemfritt da en slik 

maktdemonstrasjon trolig ville skape konflikter og motstand hos avtakerne. Dessuten hadde 

enkelte av avtakerne demonstrert at det ikke var umulig å skaffe strøm fra andre produsenter, 

som allerede hadde konsesjon. Det var dermed ikke en ideell løsning, men en løsning som 

ville sikret inntekter til Nore kraftverk. 

 En annen mulig årsak til at staten ikke var så desperat i 1932 var at avtakerne hadde 

eksisterende kontrakter som ikke gikk ut før i 1938 (Skienfjorden kommunale kraftverk sin 

kontrakt gikk ut noe tidligere), det var med andre ord flere år til kontraktene gikk ut. Og den 

gjeldene kontrakten løp gjennom hele forhandlingen. Kanskje forventet staten at avtakerne 

ville be om nye forhandlinger når det nærmet seg kontrakts-slutt, og at avtakerne da ville være 

lettere å forhandle med? En annen faktor var at under arbeidet med stortingsmelding nr. 38 

(1936) kom det tydelig frem at det også var andre distrikter som var interesserte i Norekraft, 

og at staten derfor oppfattet det som lite sannsynlig at de ville stå uten avtakere i 1938. 

 Det er vanskelig å finne konkret belegg for disse teoriene, men det er en interessant 

problemstilling at ingen av partene var så ”desperate” etter en løsning at de var villige til å 

godta en mindre god kontrakt, dette gjelder også avtakerne. Til tross for at de stod i fare for å 

stå uten kraft ville trolig de fleste av dem være i stand til å skaffe kraft fra andre hold, selv om 

dette kunne medføre at prisen ble mer utsatt, fordi prisen forandret seg i takt med etterspørsel 

og tilgang. Det er tvilsomt at denne problemstillingen kan besvares med en enkel faktor, men 

trolig kan dette ha noe å gjøre med optimisme om at økonomien ville bedre seg, eller at ingen 

av partene hadde råd til å gå med på noe annet enn det i presenterte i sine kontraktutkast? 

 Ut av denne hypotesen springer en ny: En av de mest slående tinge ved 

Noreforhandlingene var at de foregikk over så lang tid, vel og merke med brudd, men 

kommunikasjonen var kontinuerlig. Med utgangspunkt i at avtakernes første anmodning om å 

redusere prisen på Norekraft gjaldt prisen i den løpende kontrakten, skulle en tro at det var et 

ønske fra avtakernes side om at dette skulle skje så fort som mulig. Dess lenger til 

forhandlingene strakk seg over, dess mindre hadde de å tjene på at prisen eventuelt ble 

redusert. Sett fra den andre siden var det staten som fikk den økonomiske fordelen av at 

forhandlingene tok lang tid. 

 Vi er alle kjent med uttrykket ”tid er penger”, og dette burde være særlig aktuelt for de 

som ønsket å reforhandle prisen på Norekraft. Som det kommer frem flere ganger, fortsatte 
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kontrakten fra 1925 å løpe gjennom forhandlingene, noe som uten tvil var til statens fordel. 

Det er med andre ord ganske åpenbart at avtakerne burde strebet etter å komme til en løsning 

så fort som mulig, for å få mest mulig utbytte av en ny kontrakt. Det er derfor interessant å 

spørre seg hvorfor avtakerne ikke stresset med å få til en ny avtale, særlig med tanke på at de 

flere ganger var relativt nærme en løsning. 

 På grunn av avtakernes passive holdning til Noreforhandlingene kan man derfor spørre 

seg om hva som var årsaken til dette? Var de ikke så engasjerte i saken? Dersom dette var 

tilfelle kan se ut som om avtakerne satte i gang Noreforhandlingene fordi det var et lokalt, 

politisk krav, og at anmodningen derfor var lite forankret hos de som faktisk drev 

forhandlingen for avtakerne. Forhandlingene ble derfor drevet fordi det var et politisk krav, 

og ikke fordi avtakerne selv, nødvendigvis ønsket dette.  

 Dette er bare en hypotese som søker å forklare årsaken til at forhandlingene gikk over 

så lang tid, uten at de kom noe videre. Årsakene til at Noreforhandlingene strakk seg over så 

lang tid var trolig flere og sammensatte, men det bør stilles spørsmålstegn ved den lange 

forhandlingstiden, og at flere avtaler ”glapp”. Hadde avtakerne virkelig ønsket en løsning, 

hadde den kanskje kommet tidligere?  

. 
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Kapittel 5: 1935 – 1936: Salg av Nore kraftverk? 
 

Som nevnt sendte Oslo Lysverker i 1935 en anmodning til Hovedstyret i Vassdrags- og 

elektrisitetsvesenet om å ta opp igjen forhandlingene om de fremtidige kontraktene med Nore 

kraftverk, etter forhandlingsbruddet i 1932. Av forslagene som ble diskutert frem til 1932, var 

det nå bare et eventuelt salg av Nore kraftverk, som var aktuelt. Det var derfor dette som var 

utgangspunktet for forhandlingene, da de startet igjen i 1935. Tidligere hadde denne ideen 

hovedsakelig bare blitt lett drøftet, og det måtte derfor gjøres nærmere undersøkelser, for å 

avgjøre om et salg av Nore kraftverk var et reelt alternativ. 

 Dersom et salg av Nore kraftverk ble gjennomført, ville dette få store konsekvenser for 

elektrisitetsutviklingen i Norge. Elektrisitetsutviklingen ville trolig fortsatt fulgt Thomas 

Hughes teori om at enhetene som produserte og leverte elektrisk strøm ble større, men i dette 

tilfellet måtte den norske staten ha viket for kjøperen som trolig hadde tatt over den norske 

statens plass i utviklingen, i denne sammenhengen, kanskje A/S Samkjøringen.  

Fordelene med at staten solgte Nore I var flere: den kanskje største fordelen var at 

staten ble kvitt den mye kritiserte dobbeltrollen, som konsesjonsgiver og produsent av strøm. 

Dette argumentet hadde både avtakerne, og flere stortingsrepresentanter brukt flittig gjennom 

de mange årene med forhandlingene om Norekraften. Staten hadde blitt beskyldt for 

maktmisbruk, nettopp på grunn av denne dobbeltrollen. Teoretisk sett kunne staten nekte 

andre som ønsket konsesjon, og dermed få flere kunder til Nore, noe den også til en viss grad 

hadde gjort. Det var imidlertid ikke bare Hovedstyret som ønsket å begrense antallet 

kraftverk, også Skog- og vassdragsnemda og Arbeidsdepartementet så fordelene ved å bruke 

de allerede eksisterende verkene, fremfor å bygge nye.167 Tidlig på 1920-tallet hadde flere 

kommuner bygget kraftverk, noe som førte til et kraftoverskudd og kommunekrise. Dette var 

bakgrunnen for at det ble sett på som uheldig å bygge mange nye kraftverk på 1930-tallet. 

 Et salg av Nore ville også lette på den økonomiske situasjonen til staten. Det var svært 

usannsynlig at et salg ville betalt ned nesten hele lånet staten hadde, men det ville redusert 

lånet betydelig. I følge Skog- og vassdragsnemda hadde verdien på Nore kraftverk sunket 

med over 20 millioner kroner fra 1927 til 1931.168 Tapet var allerede stort, men ved å selge 
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kunne staten i det minste begrense tapet. Fremtiden var usikker, og det var ingen som kunne 

forutse etterspørselen etter elektrisk energi. Dette ble gjentatt flere ganger i stortingsdebattene 

som dreier seg om Nore kraftverk.169 

 Staten ville med andre ord ha flere fordeler av å selge Noreanlegget. Samtidig som et 

eventuelt salg ville føre til at kjøperne ville få et stort, og tungt ansvar. Den største 

konsekvensen for statens del ville være at de mistet mye av grepet på strømforsyningen av 

Norge, den konsesjonsgivende og lovgivende rollen ville staten fortsatt ha gjennom 

Stortinget, så helt handlingslammet ville ikke staten bli. På dette tidspunktet var det ikke 

selvsagt at det var staten som skulle drive elektrisitetsforsyningen i landet, særlig politikerne 

og avisene som tilhørte den konservative siden, var av den oppfatning at dette ikke burde 

være et offentlig anliggende. Forslaget om å selge Nore var derfor ikke helt utenkelig.  

 På den andre siden kunne staten gå glipp av en eventuell inntjening på de statlige 

kraftverkene, dersom etterspørselen etter kraft kom til å øke. Fra tidligere vet vi at flere 

kommuner hadde tjent godt på sine kraftverk under energikrisen, dersom etterspørselen etter 

kraft økte, ville distriktene tjene godt på dette, dersom de eide Nore kraftverk. Spørsmålet 

dreide seg i stor grad om hvordan den fremtidige kraftetterspørselen ville utvikle seg, noe 

ingen kunne forutse med sikkerhet. 

 For de eventuelle kjøpernes del ville det bli store forandringer. Å kjøpe Nore kraftverk 

ville kreve store økonomiske resurser. En side av dette var å kjøpe kraftverket som naturlig 

nok ville være kostbart. Utbedringer og vedlikehold ville naturlig nok komme, i tillegg til 

eventuelle utbygninger dersom etterspørselen etter elektrisk energi økte, og dette krevde store 

økonomiske resurser. Når forhandlingsprosessen rundt et slag av Nore I ble satt i gang, hadde 

også Hovedstyret strenge krav til hvordan statens ansvar ovenfor befolkningen skulle 

overføres til kjøperne av Noreanlegget. Det var med andre ord et stort ansvar som ville følge 

med, dersom avtakerne og Samkjøringen valgte å kjøpe Nore I. På den andre siden ville de få 

full tilgang til en enorm produksjonsenhet, og dersom etterspørselen økte ville dette virke 

positivt på inntjeningen. 

 

Selge Nore kraftverk? 

Til tross for at ideen om å selge Nore kraftverk ikke ble fullstendig drøftet før i 1935, hadde 

dette blitt diskutert både i 1927, og i 1929. I 1927 hadde Chr. Lindboe sendt et brev 

kollegaene i Vestfold Kraftselskap, der han argumenterte for at et salg av Nore kraftverk ville 
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være positivt for både avtakerne og staten, men forslaget ble liggende frem til 1929. Da ble 

arrangert et møte der representanter for Oslo Lysverker, Elektrisitetsforsyningen i Buskerud, 

Vestfold kraftselskap, Aker Elektrisitetsverk, Skienfjordens kommunale kraftselskap, 

Drammen Elektrisitetsverk, Akershus Elektrisitetsverk og Østfold fylke, i november. Sammen 

nedsatt de et arbeidsutvalg som sammen med Oslos borgermester, Paul Hartmann, som 

formann, samt 4 medlemmer fra Hovedstyret til Vassdrags- og elektrisitetsvesenet skulle 

diskutere det eventuelle salget av Nore I.170 Forhandlingen foregikk over fire møter i perioden 

fra desember 1935 til januar 1936, det tok altså hele seks år fra utvalget ble nedsatt til arbeidet 

med dette forslaget begynte. Kildene forklarer ikke det lange tidsspennet fra arbeidsgruppen 

ble nedsatt til arbeidet begynte, men det er trolig at det har sammenheng med at de pågående 

Noreforhandlingene. I tiden fra 1929 til 1935 ble salget av Nore kraftverk kun overfladisk 

diskutert, for det meste muntlig. 

Da budsjettet for statens verker og bruk for 1. juli 1929 til 30. juni 1930 ble diskutert, 

kom Skog- og vassdragskomiteens leder, Worm Darre-Jenssen, med et forslag om et 

økonomisk samarbeid om Nore kraftverk. Han hadde et positivt syn på fremtiden og mente at 

etterspørselen etter strøm ville øke, både for private husholdninger og til industrien. Men, han 

understreket samtidig at siden Noreanlegget hadde blitt så kostbart, ville bare et intimt 

samarbeid med distriktene gi de ønskede resultatene.171  Darre-Jenssen mente at dette kunne 

være en måte å få fortgang i forhandlingene på. Særlig trakk han frem at anlegget Mørkfoss-

Solbergfoss i Askim lå ”på siden av statens naturlige interessesfære”, og derfor burde 

selges.172 Han forklarte ikke videre hva han mente med ”økonomisk samarbeid”, men det er 

nærliggende å tenke seg at han hintet om å selge deler, eller hele kraftverket. 

 Da det ble klart at det var en mulighet til å selge Noreanlegget, måtte flere ting 

klargjøres. I første omgang ble det sagt at det var ”distriktene” som kunne få mulighet til å 

kjøpe kraftverket. Ut i fra hva vi kan lese om salgsforhandlingene ser vi at det er snakk om de 

fire første avtakerne Oslo Lysverker, Skienfjordens kommunale kraftselskap, Vestfold 

kraftselskap og Buskerud fylkes elektrisitetsforsyning. Som vi vet, var disse organisert i 

Samkjøringen for kraftverk på Østlandet, der disse fire hadde en relativt stor rolle. Det er 

derfor nærliggende å tenke seg at dersom et salg av Nore I hadde blitt gjennomført, ville også 

Samkjøringen blitt en del av eierskapet. 
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Da arbeidsgruppen som ble nedsatt i 1929, begynte arbeidet i 1935, ble det holdt fire 

møter. I disse fire møtene ble hovedsakelig prisen og prinsippene for hva et eventuelt salg 

skulle innebefatte, diskutert. I følge møtereferatet, klarte ikke partene å enes i hverken det ene 

eller det andre. På det første møtet ble det klart at staten ønsket å selge alle sine kraftressurser 

på Østlandet, altså ikke bare Nore I, men også andelen staten hadde i Solberg-

Mørkfossanlegget, Rjukanledningen og Follum-anlegget. Statens representanter mente at 

disse utgjorde et ”naturlig hele”. Dette hadde ikke vært en del av forhandlingene som foregikk 

frem til 1932. Med dette som utgangspunkt skulle prisen settes etter det offisielle 

statsregnskapets oppgaver. På dette tidspunktet lå denne summen på omkring 67 millioner 

kroner. Avtakerne var imidlertid mer tilbakeholdne dette møtet, og ønsket heller å komme til 

enighet om at staten faktisk ønsket å selge kraftverket.173 Fra dette referatet kommer det frem 

at det hadde foregått samtaler mellom partene angående salg av Nore, men at disse har vært så 

lite bindende, at det var behov for å bekrefte at staten ønsket å selge kraftverket i det første 

møtet.  

Til det andre møtet hadde avtakerne formulert et memorandum, der de aksepterte 

vilkåret om hel overtakelse, dersom dette kunne skje gradvis. Dette forslaget stilte statens 

forhandlere seg kritiske til, fordi de mente at kjøperne måtte overta alt samtidig. I dette møtet 

var også statens representanter tydelige på at dersom salget av kraftverket ble gjennomført, 

ville dette medføre at staten helt og holdent trakk seg som elektrisitetsforsyner på Østlandet. 

Dersom staten skulle gå med på dette, måtte man derfor i forkant av et salg forsikre seg om at 

kjøperne hadde de nødvendige resursene til å betjene dette ansvaret. Avtakerne hadde ikke 

hatt mulighet til å diskutere hel overtakelse og ønsket derfor å overveie dette på nytt.174 

I det tredje møtet var det tydelig at de to partene ikke ville komme til enighet. Statens 

forhandlere krevde at alle statens krafteiendommer skulle selges som en enhet, samtidig, til 67 

millioner kroner. Enda en gang ønsket statens forhandlere å forsikre seg om at dette var noe 

avtakerne ønsket, og at eventuelt kjøp ville medføre et ansvar for å drive elforsyningen på 

Østlandet. Avtakernes forhandlere mente på sin side at det var umulig å overta alle 

produksjonsenhetene samtidig, til den høye prisen. De var villige til å betale 55 millioner 

kroner for ”hele pakken”, men ønsket at overtagelsen skulle skje over tid. Tidligere hadde 

avtakerne vært svært positive til å ta over statens forpliktelser, men i et brev fra Østfold fylke 
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til Samkjøringen i desember 1935, ble det tydelig at avtakerne ikke lenger var sikre på 

dette.175  

Det fjerde og siste møtet ble holdt i januar 1936, og hadde en varighet på kun 30 

minutter. Begge partenes tilbud fra det tredje møte stod fortsatt: Avtakerne var villige til å 

betale 55 millioner, samt at overtagelsen skulle gå over tre år. For staten var det umulig å 

selge anleggene for mindre enn 62 millioner, i tillegg til at de ønsket at kjøperne skulle ta over 

alt med en gang. Noe annet ville skape problemer for produksjonen.176 Forhandlingene ledet 

med andre ord ikke frem til noe, annet enn uenighet. 

Disse møtene i arbeidsgruppen bærer tydelig preg av at saken var relativt ny for begge 

parter. Dette kom særlig til uttrykk i det første møtet, som hovedsakelig dreide seg om å 

komme frem til om staten faktisk var villig til å selge. Det er også interessant at avtakerne i 

møte nummer 3 var så sikre på å få overta statens kraftanlegg over en lengre periode, at de 

ikke hadde diskutert hva de skulle gjøre dersom staten ikke godtok dette.  

En annen interessant og gjennomgående faktor som kom frem fra disse arbeidsmøtene 

var den store forskjellen på hvilken pris som var aktuell for de to partene. Helt fra 1927 hadde 

prisen på kraft, eller i dette tilfellet kraftverkene, vært et av de områdene som skapte mest 

konflikt mellom partene. Trolig hadde dette sammenheng med at økonomien tidligere hadde 

vært ustabil, og at kroneverdien hadde endret seg i perioden som forhandlingene gikk over. Et 

annet interessant faktum er at det kom frem at distriktenes tidligere svært positive holdning til 

overtakelse, hadde endret seg til en mer tvilende holdning, fra juli i 1935 til desember det 

samme året. Dette var før forhandlingene med staten begynte, og dermed også før avtakerne 

fikk vite at det ikke bare dreide seg om kjøp av Nore I, men alle statens kraftenheter på 

Østlandet. Den synkende interessen hadde med andre ord ikke nødvendigvis sammenheng 

med statens krav om at avtakerne skulle ta over det statlige ansvaret for 

elektrisitetsforsyningen, ved et eventuelt salg. Jeg har ikke klart å finne kilder som forklarer 

dette, men det er spennende å spekulere litt om dette kanskje hadde sammenheng med 

hypotesen i kapittel 4, som hevder at Noreforhandlingene var et politisk krav, og at avtakerne 

derfor ikke egentlig var interessert i å forhandle.  

Før 1920-tallet hadde elektrisitetsproduksjon været en lukrativ bransje på grunn av den 

høye etterspørselen, som ble forårsaket av energikrisen. Noen år senere hadde etterspørselen 
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sunket, og det var ikke lenger like attraktivt å være kraftprodusent. Dette kan til en viss grad 

forklare avtakernes synkende interesse for å overta Noreanlegget. Videre var det heller ingen 

hemmelighet at også Nore kraftverk slet med å få solgt unna kraften. Dette kan ha gjort det 

mindre attraktivt for distriktene å overta.  

Et nytt møte ble holdt i mars i 1936, mellom staten og avtakerne, for å diskutere om 

avtakerne hadde andre forslag til løsning. Det var med andre ord et siste forsøk på å komme 

til enighet om et salg av Nore kraftverk. Avtakerne presenterte da et forslag der de skulle 

betale tilsammen 60 millioner kroner, men der beløpet skulle være avdragsfritt de fem første 

årene og at lånet skulle betjenes som et annuitetslån i 35 år. Dette forslaget kunne imidlertid 

ikke statens forhandlere godta og forhandlingene ble avsluttet.177 På dette tidspunktet var det 

”bare” 2 millioner kroner som skilte de to partene, derfor var det trolig ikke bare prisen som 

var grunnen til at et salg ikke ble gjennomført. Staten la stor vekt på ansvarsområdet som ville 

følge med Nore I og de andre statlige anleggene. Dette i kombinasjon med en synkende 

interesse for å overta anlegget fra avtakernes side, talte i negativ retning. I tillegg til dette 

hadde flere andre aktører kommet med innspill som var negative til salg, noe jeg kommer 

tilbake til lenger ned. 

 

Stortingsmelding nr. 38: Om spørsmålet om salg av Nore kraftverk og innstilling fra 

skog- og vassdragsnemda om salg av Nore I 

I 1936 kom stortingsmeldingen som tok for seg et eventuelt salg av Nore I.178 Formålet med 

stortingsmeldingen var å forsøke å finne en løsning på de stadige konfliktene mellom staten 

og avtakerne av Norekraften. Begge partene ønsket å se på mulighetene ved å selge/kjøpe 

Nore I. Det var blant andre statsråd Ole Monsen Mjelde og Worm Darre-Jenssen som mente 

at løsningen på Noreforhandlingene var at staten solgte Nore I, eller at avtakerne av 

Norekraften skulle bli medeiere eller eiere av kraftverket.  

I stortingsmeldingen skrev Arbeidsdepartementet at et salg ville være hensiktsmessig 

for staten. Dette ble begrunnet med at staten, ved å trekke seg som elektrisitets-forsyner, 

unngikk dobbeltrollen som produsent og konsesjonsgiver, som gjentatte ganger hadde blitt 

brukt mot staten, under Noreforhandlingene. På den andre siden mottok departementet 

innspill fra distrikter som på den tiden ikke var avtakere av Norekraften, hvorav majoriteten 
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av de tydelig støttet en statlig elforsyning i Norge. Den samme innstillingen hadde Norges 

industriforbund, som også sterkt frarådet et salg av Nore I.179 De ulike innspillene om salg av 

Nore kraftverk vil jeg komme tilbake til lenger ned. 

En annen motivator for å selge kraftverk, som ikke nevnes i stortingsmeldingen, var at 

Nore kraftverk gikk med underskudd i flere år. Derfor ville det være fordelaktig for staten å 

slippe de store utgiftene ved å selge hele anlegget. 

Stortingsmelding nr. 38 ”om salg av Nore kraftverk” kom ikke frem til noen entydig 

konklusjon. Det fremgikk imidlertid at det var flere brikker som måtte falle på plass før 

partene eventuelt kunne begynne de ordentlige forhandlingene. I første omgang måtte staten 

komme frem til om de var sikre på at de vil selge, og avtakerne måtte på sin side være sikre 

på at de ønsket å kjøpe, med alt ansvar dette ville medføre. Noe vi vet at de senere ikke lenger 

stilte seg positive til. På grunn av den åpne konklusjonen i stortingsmeldingen om spørsmål 

om salg av Nore kraftverk, virker den mest som en oppsummering for arbeidet som har 

pågått.  

Samme året som stortingsmeldingen kom, leverte skog- og vassdragsnemda sin 

tilråding, som tok for seg salget av Nore kraftverk. Denne hadde, i motsetning til 

stortingsmeldingen, en tydelig negativ innstilling til et eventuelt salg. Den ble begrunnet med 

utgangspunkt i brevene som distriktene sendte til departementet. Majoriteten av disse stilte 

seg negative til at staten skulle selge Nore I. Videre ønsket Skog- og vassdragsnemda at 

fokuset skulle flyttes fra salg av Nore kraftverk, over til forhandlinger om leie av kraft 

produsert på Nore I, altså noe som lignet ordningen fra 1925.180 Av dette kommer det frem at 

Skog- og vassdragsnemda mente at Nore kraftverk burde forbli statlig, og at arbeidet med nye 

forhandlinger, om kontrakten som skulle gjelde fra 1938 nå bli satt i gang. 

Innstillingen fra Skog- og vassdragsnemda baserte seg i stor grad på distriktenes 

innspill, og det virket som om det var disse brevene, samt at partene ikke kom til enighet 

under arbeidsgruppens møter, som gjorde nemda sikker i sin sak. Nemda kommenterte i liten 

grad departementets del i stortingsmeldingen. Dette er interessant da det er denne delen som 

var mest positiv til salg. Arbeidsdepartementet understreket at statens dobbeltrolle ville bli 

borte ved et eventuelt salg. 
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Da saken kom opp til Stortinget ble det vedtatt å legge stortingsmeldingen ved 

møteprotokollen. Resultatet av avstemmingen ble enstemmig for nemdas innstilling, og 

dermed ble det bestemt at staten ikke skulle selge Nore kraftverk.181 

Til tross for at forhandlingen foregikk mellom staten, representert gjennom 

hovedstyret i Vassdrag- og elektrisitetsvesenet, og avtakerne av Norekraften (Oslo Lysverker, 

Skienfjordens kommunale kraftverk, Vestfold kraftselskap og Buskerud fylkes 

elektrisitetsforsyning), var det flere som hadde interesser i saken. Disse skrev uttalelser som 

ble brukt i arbeidet med stortingsmelding nr. 38 i 1936: ”Om spørsmålet om salg av Nore 

kraftverk”, og bestod av uttalelser fra potensielle kunder av Nore kraftverk, samt hovedstyret 

for Norges statsbaner og Norges industriforbund.182  

Engasjementet rundt Noreforhandlingene viser at det var mange som ønsket å ta del i 

diskusjonen, da utfallet av forhandlingene potensielt ville påvirke dem selv. Diskusjonen om 

hvorvidt staten skulle selge Nore kraftverk eller ikke, ville trolig avgjøre hvem som skulle 

drive den norske el-forsyningen i årene som skulle komme. Disse uttalelsene gir også 

inntrykk av hvilke krefter som ønsket å delta i diskusjonen. Flere av disse aktørene ville bli 

påvirket av et eventuelt salg, og det var derfor naturlig at de ønsket å delta i diskusjonen. 

Saken hadde et stort omfang og ville påvirke fler sider i samfunnet. Under 

salgsforhandlingene mellom hovedstyret og avtakerne ble det tydelig at staten bare ønsket å 

selge Nore kraftverk, dersom avtakerne også kjøpte statens andre kraftanlegg.183  

De fleste av uttalelsene til stortingsmeldingen ble sendt i 1936, etter etterspørsel fra 

Arbeidsdepartementet. Dette gjaldt imidlertid ikke uttalelsen fra Norges Statsbaner som 

sendte brev til Norges vassdrags- og energivesen allerede i 1931. I dette brevet uttrykte 

statsbanene, om noe implisitt, at et salg var å fraråde. Norges statsbaner argumenterte med å 

trekke frem statens ansvar for togtrafikken, som i sin tur ble drevet av elektrisk strøm. Statens 

andel i Hakavik kraftverk hadde nettopp dette formålet, noe Norges statsbaner opplevde som 

en god løsning. Dersom staten trakk seg helt ut av el-produksjonen på Østlandet, ville dette 
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potensielt, føre til at Norges statsbaner måtte kjøpe kraft fra andre produsenter, noe som 

kunne være uheldig med tanke på prisen på kraft.184 

I 1936 sendte Norges Industriforbund en uttalelse i forbindelse med 

stortingsmeldingen som ble utarbeidet. De frarådet også salg av Nore kraftverk. Deres 

argumentasjon bygget på at et eventuelt salg til avtakerne ville legge et tungt økonomisk press 

på de aktuelle fylkene og kommunene. Vi vet at fylket og kommuner allerede var hardt 

presset etter de økonomiske krisene som preget 1920-tallet. En side av argumentet var at det 

var dyrt å drive et kraftverk, den andre siden var at Nore kraftverk hadde store underskudd de 

første driftsårene. Norges Industriforbund fryktet at dette underskuddet skulle fortsette, og at 

den økonomiske byrden skulle bli for tung å bære for avtakerne. Etter en lang periode med 

økonomisk nedgangstid mente industriforbundet at det var viktig at staten ikke gjorde det 

vanskelig for fylker og kommuner å bygge seg opp økonomisk igjen.185 Til tross for at det er 

rørende å lese Industriforbundets bekymring ovenfor kommuner og fylker er det relativt lett å 

avdekke at den egentlige intensjonen til Industriforbundet var å sikre billig strøm til 

industrien. Forbundet fryktet at et salg ville føre til økte kraftpriser også til industrien, noe 

Industriforbundet ikke ønsket. Hvorfor forbundet valgte å trekke frem fylker og kommuner er 

trolig knyttet til en tanke om at staten i større grad tok hensyn til disse, fremfor 

interesseforeninger. Dette bekreftes også av et innlegg i Aftenposten der Industriforbundet sa 

tydelig at de var i mot et salg, med mindre det forelå noen plan for Norges fremtidige 

kraftforsyning.186 I denne teksten er hverken fylker eller kommuner nevnt, noe som bekrefter 

at argumentasjonen i uttalelsen til stortinget var et skalkeskjul. 

Med unntak av disse to er resten av bilagene til Stortingsmelding nr. 38 fra 1936 fra 

diverse fylker, kommuner eller byer som enten var eller som ønsket å bli avtaker av 

Norekraft. Alle deres uttalelser kom i 1936, som et resultat av stortingsmeldingen. Samtlige 

av uttalelsene var negative til at staten skulle selge Nore kraftverk og statens andre anlegg.187 

Drammen kommune, Buskerud og Hedmark fylke frarådet alle tre et salg av 

kraftstasjonen, men ønsket heller at staten skulle bli en del av organisasjonen ”Samkjøringen 

																																																								
184 Riksarkivet, Vassdragsavdelingen, Salg av kraft fra Nore kraftverk, brev fra Norges 
statsbaner til Arbeidsdepartementet ”ang.: Statens andel av Mørkfoss-Solbergfoss 
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for kraftverk på Østlandet”. Hedmark etterspurte videre en mer planmessig utvikling av el-

produksjonen i Norge. Til tross for at elektrisk strøm gradvis ble mer vanlig i 

mellomkrigstiden var det fortsatt mange husstander som ikke hadde tilgang til strøm. En av 

årsakene til dette var at el-produksjon- og fordeling fortsatt var nok så løst organisert, og det 

var tilfeldig om det var fylket, kommunen eller private som hadde initiert kraftutbygging.188 

Dersom ingen av disse hadde de nødvendige resursene, tok det lang tid før området fikk 

tilgang til strøm. Det var nettopp dette Hedmark ønsket ser mer planmessighet rundt.  

Akershus elektrisitetsverk og Akershus fylke sendte også en uttalelse der de frarådet 

staten å selge Nore. Akershus elektrisitetsverk la vekt på statens evne og mulighet til å 

regulere pris på kraft i sin argumentasjon. De mente at dette ville virke positivt for markedet 

som helhet, slik at husholdningene kunne få tak i strøm, til en akseptabel pris.189 Dette er et 

veldig interessant poeng, og selv om ingen av de andre uttalelsene kommer inn på dette, er det 

sannsynlig at flere har vært inne på denne tanken. Stortinget bestod av representanter som 

ønsket det beste for befolkningen, og var kanskje derfor villige til å ofte litt av statsfinnansene 

til fordel for lav strømpris. Et statlig eierskap ville derfor trolig gjøre det mulig for Stortinget 

å gripe inn, dersom det var nødvendig for å senke prisen. Gjennom perioden med 

forhandlinger kommer det tydelig frem at stortingsrepresentantene var opptatte av at 

Norekraften ikke skulle bli for høy. Kravet om at staten skulle holde kraftprisen lav, hadde 

blitt heftig diskutert under prisforhandlingene på Norekraft i løpende kontrakter. Avtakerne 

mente at staten hadde satt en alt for høy pris, og at det derfor var umulig å tilby befolkningen 

energi til lav pris uten at avtakerne gikk konkurs. Akershus elektrisitetsverk trakk også frem 

mulighetene for videre utbyggingen av anlegget som et argument for at staten skulle fortsette 

med statkraftengasjementet. Nore kraftverk ble bygget med 4 aggregater, med mulighet til å 

sette inn flere ettersom etterspørselen økte. Til tross for at det var tilrettelagt for utbygging, 

ville trolig ikke avtakerne ha det økonomiske grunnlaget til å gjennomføre en slik utbygging.  

Argumentet om utbygging hinter om at også Akershus elektrisitetsverk var interessert 

i Norekraft. De hadde allerede kjøpt noe spillkraft, men var interessert i primakraft. I 

uttalelsene kom det frem at det var flere som var interesserte i å kjøpe kraft fra Nore. Byer i 

Østfold, Risør og Notodden i Telemark stilte seg også negative til at staten skulle selge Nore, 

og skrev samtidig at de i fremtiden var interessert i å kjøpe kraft fra det statlige kraftverket. 

Byene i Østfold argumenterte med at de allerede eksisterende kraftverkene i fylket var 
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overbelastet, og at behovet ikke ble dekket på daværende tidspunkt. Dette er en interessant 

vinkling da 

Vi ser med dette at alle som sendte uttalelser i forbindelse med stortingsmeldingen 

stilte seg negative til at staten skulle selge Nore kraftverk. Med et slikt enstemmig nei, skulle 

en tro at saken ble lagt død etter kort tid, noe den også ble. De ulike aktørene argumenterer 

med utgangspunkt i sine egne interessefelt, noe som kan være med på å legge grunnlaget for 

en mer sammensatt argumentasjon.  

Et av hovedstyrets forutsetninger for å selge kraftverket var at distriktene, eller 

avtakerne, måtte være helt sikre på at de ønsket å ta over ansvaret for kraftforsyningen på 

Østlandet.190 Vi kan av uttalelsene lese at flere av de viktigste avtakerne frarådet salg. Dette 

må derfor kunne tolkes i den retning av at avtakerne ikke følte seg kompetente til dette 

ansvaret. Avtakerne, og flere av de andre interessentene, uttrykker et sterkt ønske om at staten 

skulle legge til rette for bedre samkjøring mellom kraftverkene for å kunne utvide strømnettet, 

samt å tilby en god pris til kundene.191 Fellestrekket for alle disse uttalelsene er en bekymring 

for at prisen på Norekraften skulle bli dyrere, dersom Nore kraftverk ble solgt. Holdningen 

var at staten kunne sikret lav pris og stabilitet. Videre kan dette også tolkes som at det også lå 

en frykt for at de nye eierne av kraftverket ville heve prisen. På dette tidspunktet hadde 

økonomien bedret seg noe, og det var derfor forhåpninger om at kraftsalget skulle øke. Økt 

etterspørsel kunne gjøre det fristende for en ny eier å heve prisen. Derfor var staten en 

tryggere eier, både på grunn av stortinget, men også på grunn av at staten hadde gått inn i 

statkraftengasjementet med lovnader om billig strøm til befolkningen.   

Som tidligere nevnt var Arbeidsdepartementet positive til et salg, dette kan 

hovedsakelig forklares med at et salg ville bedre den statlige økonomien, da Nore kraftverk 

hadde vist seg å være et dyrt prosjekt med lite inntjening. Jeg har ikke lykkes i å finne 

stortingsdebatter om spørsmålet om salg av Nore kraftverk, men da Skog- og 

vassdragsnemdas innstilling ble enstemmig vedtatt kan dette tyde på at også 

stortingsrepresentantene var negative til å selge kraftverket. 

Stortingsmelding nr. 38 (1936) og innstilling til stortinget nr. 236 (1936) er de eneste 

offentlig publiserte dokumentene som finnes om forhandlingene om salget av Nore kraftverk. 

Det finnes også andre dokumenter der stortingsrepresentantene diskuterer saken, men da ble 
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saken diskutert på et mer generelt nivå, ofte i sammenheng med budsjetter og 

prisforhandlinger i stortinget. Dette i seg selv sier at forhandlingene om salg av kraftverket 

nærmest kan sees på som drøftinger, slik det også beskrives i stortingsmeldingen.  

Generaldirektør Steen i Oslo Lysverker meldte til Aftenposten i juli dette året at det var 

gode utsikter til at staten og avtakerne kunne komme til enighet om en ny kontrakt i løpet av 

noen få måneder. Han hintet også til at dersom Nore kraftverk ble medlem av Samkjøringen 

ville dette trolig føre til at kraftprisen ble lavere.192 Dette var gode nyheter, og det var tydelig 

at stemningen nå var vesentlig mer positivt enn den hadde vært tidligere. 

 

Etter 1938 

Etter som økonomien sakte, men sikkert bedret seg frem mot 1940-tallet økte også 

etterspørselen etter strøm. Bedringen i økonomien hadde trolig en effekt på 

Noreforhandlingene også, for i 1938 ble Hovedstyret og avtakerne enige om en kontrakt for 

levering av Norekraft. Det var det samme Noreforhandlings-utvalget som ble nedsatt i 1935 

som stod for forhandlingene. 

 Utgangspunktet for prisberegningen var en grunnpris pr. maks KW og en avgift pr. 

forbrukte KWh. Dette var det samme utgangspunktet som ble presentert i 1932, men som 

Hovedstyret på daværende tidspunkt ikke kunne anbefale, fordi den ikke ville gi tilstrekkelig 

med inntekter for staten. På grunn av den økende kraftetterspørselen mente hovedstyret at den 

tidligere frykten for å få solgt for få KWh, nå var ”eliminert”.193 Fra 1938 ville prisen på 

Norekraften ligge på omkring 60 kr. pr. KW for 6000 timers brukstid.194  

Til tross for at grunnlaget for prisberegningen var lik, var det elementer i den gamle 

kontrakten som hadde blitt strøket i den nye kontrakten. Tidligere hadde det vært slik at 

Buskerud elektrisitetsforsyning, Oslo Lysverker, Skienfjorden kommunale kraftselskap og 

Vestfold kraftselskap hadde hatt like betingelser for kjøp av Norekraften, noe som hadde ført 

med seg fordeler og ulemper. Da den nye kontrakten ble inngått gikk avtakerne vekk fra dette 

kravet, noe som åpnet for at Hovedstyret i større grad for at det skulle gjøres tilpasninger i 

pris, men at det i utgangspunktet skulle være så likt som mulig.195 Prisen skulle fortsatt være 
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lav, men det ville komme tillegg dersom det kostet staten ekstra å levere til en avtaker. I 

denne sammenheng var det hovedsakelig snakk om ekstra kostnader i sammenheng med at 

strømmen måtte ”fraktes” langt, og at den derfor måtte ha en høyere spenning, som så måtte 

justeres ned da strømmen hadde kommet til rett sted.196 

 Et annet viktig punkt i den nye kontrakten var samkjøring, noe som også hadde vært 

mye diskutert i de tidligere forhandlingene. Staten ble medlem av organisasjonen 

Samkjøringen det samme året. Hovedstyret mente at Nore kraftverk var en naturlig, og 

nødvendig del av samkjøringsnettet på Østlandet, og at et samarbeid derfor ville være positivt 

for begge parter. På grunn av den økte etterspørselen etter strøm og et ønske om å bedre 

økonomien var rasjonell drift gjennom samkjøring det eneste riktige å gjøre. 

 Kravet om at avtakerne i ”all fremtid” skulle kjøpe kraft fra Nore kraftverk, hadde 

skapt mye konflikter og hodebry under forhandlingene frem til 1936. Forståelsen av dette 

punktet hadde også blitt diskutert en rekke ganger, både innad hos partene, men også partene i 

mellom dem. Både i Stortinget og i Hovedstyret hadde det vært uenighet om hvorvidt dette 

kravet skulle opprettholdes, og i den nye kontrakten ble dette kravet strøket. Dette var kanskje 

en av de viktigste endringene i kontrakten som gjorde at avtakerne kunne si seg enig med 

kontraktutkastet. Tiltaket ville trolig gjøre Norekraften mer attraktiv for nye avtakere også.197  

 Flere av betingelsene som tidligere hadde ført til konflikter under Noreforhandlingene, 

hadde nå blitt endret eller fjernet, noe som gjorde forhandlingen mellom Hovedstyret og 

avtakerne lettere, men alle brikkene hadde ikke kommet på plass. Da stortingsmelding nr. 36 

kom i 1938, hadde Hovedstyret fortsatt ikke fått tilbakemelding på kontrakten fra Oslo og 

Vestfold, noe som tyder på at det fortsatt var noe usikkerhet blant noen av avtakerne. På den 

andre siden hadde statens samarbeid med Samkjøringen ført til at flere var interessert i 

Norekraft, noe som også hadde kommet til uttrykk under arbeidet med stortingsmeldingen 

som handlet om salg av Nore kraftverk (1936). 

 

Oppsummering 

Da forhandlingene om Norekraften ble tatt opp igjen i 1935, var fokuset på at partene skulle 

komme til enighet om kontrakten som skulle være gjeldende fra 1938. Til tross for at forslaget 

om å selge Nore kraftverk ble nedstemt, ga prosessen rundt tydelige signaler om hva ulike 

																																																								
196 Arbeidsdepartementet. ”Om salg av kraft fra Nore kraftverk m. v.”. (St. med. nr. 36 1938). 
1938: 2 
197 Arbeidsdepartementet. ”Om salg av kraft fra Nore kraftverk m. v.”. (St. med. nr. 36 1938). 
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distrikter og aktører mente var viktig med den norske elforsyningen. Kort oppsummert var 

dette et ønske om mer planmessighet, og uttrykk for en tillit til at staten ville holde prisen på 

elektrisitet nede. Da det var avklart at Nore kraftverk skulle forbli statlig, gikk arbeidet med 

en ny kontrakt som skulle gjelde fra 1938, relativt hurtig. På dette tidspunktet var det tydelig 

at konjekturen var på vei oppover, og at dette ville påvirke økonomien på en positiv måte. 

 Til tross for at økonomien trolig hadde innvirkning på det positive resultatet av 

Noreforhandlingene, var det ikke dette som ene og alene var årsaken til at partene kom til 

enighet. Gjennom hele Noreforhandlingene hadde kontrakten fra 1925 løpt, og ville fortsette å 

løpe, frem til 1938. Frem mot 1936 hadde partene i grunn hatt god til på å forhandle om den 

nye kontrakten, etter 1936 begynte trolig begge parter å kjenne på presset, noe som trolig også 

virket inn på at partene kom til enighet. 

 I den nye kontrakten blir det tydelig at avtakerne, gjennom Samkjøringen, igjen vant 

frem med flere av sine punkter. Særling interessant var det at staten ble medlem av A/S 

Samkjøringen, og dermed ble en integrert del av den rasjonelle samkjøringen på Østlandet. 

Den nye kontrakten åpnet for et tettere samarbeid, og dermed også økt effektivitet og 

rasjonalitet rundt el-produksjon, noe som ga en økonomisk fordel for alle parter, særlig med 

tanke på at etterspørselen stadig økte fra dette tidspunktet. 
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Kapittel 6: Konklusjon 
 

Som det kommer frem av kapitelene over, var Noreforhandlingene en komplisert sak med 

mange involverte parter. Alle disse partene hadde ulike interesser, som kom til uttrykk 

gjennom kontraktsforslag, uttalelser, medier og i stortingsdebattene. Del en av min 

problemstilling tok for seg hvem som fremmet hvilke synspunkter i Noreforhandlingen. 

Tidlig i forhandlingene ble det tydelig hvilke aktører som arbeidet for hvilke synspunkter, og i 

hvilken grad de ulike synspunktene fikk gjennomslag, kan si noe om maktforholdet i 

forhandlingene. Det som har blitt tydelig er at flere av aktørene argumenterte med at staten 

måtte ta hensyn til befolkningen. Dette er logisk da avtakerne, distriktene og andre 

organisasjoner hadde ”befolkningen” som kunder, mens stortingsrepresentantene var et utvalg 

av befolkningen. Det som er interessant i denne sammenhengen var at også Tønsberg var 

opptatt av befolkningens beste, og mente derfor at Noreprisen ikke måtte bli for lav. Derfor er 

det nødvendig å understreke at det i bruken av begrepet ”befolkningen” av og til burde 

etterfølges et ”vår” eller ”i vårt distrikt”. Poenget er at disse aktørene (med unntak av 

Tønsberg), mente at det var et statlig ansvar å holde strømprisen på et nivå som var i tråd med 

kjøpekraften til befolkningen. 

 På den andre siden stod Hovedstyret, Arbeidsdepartementet og statsrådene, som 

ønsket å ivareta de statlige interessene, hovedsakelig de statlige finansene. De fryktet at en for 

lav Norepris ville føre til tap for staten. Derfor avslo de flere forslag som de fryktet ville 

forårsake dette. Denne holdningen er også naturlig: disse aktørenes jobb var å drive staten, de 

kunne ikke tenke på privatpersoner, men måtte heller prioritere det som var best for staten. I 

1938, da den nye kontrakten ble inngått, kan det sies at begge sidenes interesser ble tatt 

hensyn til. Den økte etterspørselen førte til at staten kunne senke prisen, og dermed akseptere 

et tidligere forslag. Jeg ønsker like vel å komme med noen betraktninger om maktforholdet i 

disse forhandlingene. 

Avtakerne fikk, som sagt, gjennomslag for flere av sine ønsker i kontrakten som ble 

inngått i 1938. Dette førte til et tettere samarbeid, og økt rasjonalitet, noe som i sin tur ville gi 

avtakerne fordeler. Staten hadde på sin side makt som konsesjonsgiver, og kunne dermed ha 

sterk kontroll over konkurransen i elektrisitetsmarkedet. På denne måte kunne staten tvunget 

avtakerne til å godta en kontrakt som i større grad var basert på statens premisser. Til tross for 

at staten ikke tvang avtakerne inn i en ny kontrakt, stoppet staten, ved mer enn en anledning, 

utbygging av kraftverk. Til tross for dette var det hovedsakelig avtakernes ønsker som 
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utgangspunktet for den nye Norekontrakten, noe også staten fikk fordeler av. Til tross for at 

staten på mange måter hadde mest makt under forhandlingene, fikk avtakerne gjennomslag 

både gjennom forhandlingene, og i den nye kontrakten. Dette kan tyde på at det viktigste for 

staten var å selge Norekraften, ikke å demonstrere makt. Forhandlingene fikk uansett en 

positiv slutt for begge partene, der båe befolkningens og statens interesser ble tatt hensyn til. 

I den andre delen av problemstillingen min skulle jeg se på årsaken til det lange 

tidsspennet som Noreforhandlingene strakk seg over. I denne sammenheng kom jeg inn på en 

hypotese i oppsummeringen av kapittel 4 som var interessant, nemlig at avtakerne av 

Norekraften gikk inn i forhandlingene fordi det var et politisk krav, og at de derfor hadde lite 

engasjement i saken. Når vi er inne på lengden på Noreforhandlingene bør dette også sees i 

sammenheng med økonomien. Begge partene brukte nemlig økonomi som argument for at de 

ikke kunne godta de ulike kontraktsforslagene. Avtakerne mente at prisen ble for høy, mens 

hovedstyret fryktet at inntjeningen på kraftverket skulle være for lav, derfor var trolig også 

dette noe av bakgrunnen til at forhandlingene strakk ut i tid. På den andre siden kan det også 

virke som om det økonomiske presset ikke opplevdes som så stort, særlig for avtakerne. I 

oppsummeringen i kapittel 4 kommer det frem at dersom Noreforhandlingene hadde hatt en 

nær tilknytning til den økonomiske ustabiliteten, ville partene trolig kommet til enighet i 

1932. For avtakernes del ville det beste være om de kom til enighet så fort som mulig, slik at 

de kunne dra nytte av den nye avtalen, og dermed spare forbrukerne for penger. På den andre 

siden fortsatte kontrakten fra 1925 å løpe, og det var dermed ikke fare for at de skulle stå uten 

strøm, dersom forhandlingene ble brutt. Partene hadde med andre ord god tid til å forhandle 

da forhandlingene ble satt i gang i 1927, da det var over 10 år til kontrakten gikk ut. Derfor 

kan det også se ut som om mangel på tidspress også var med på å drøye forhandlingene. Det 

ser derfor ut til at årsaken til at disse forhandlingene strakk seg over så lang tid var en 

kombinasjon av manglende engasjement hos avtakerne og mangel på press (hovedsakelig 

tidspress) som var de viktigste årsakene til at forhandlingene strakk seg over så lang tid. 

Den siste delen av problemstillingen min tok for seg årsaken til at avtakerne og 

Hovedstyret klarte å komme til enighet, etter flere år med forhandlinger. Den viktigste 

årsaken forteller Hovedstyret selv om: nemlig at konjunkturen hadde økt, noe som førte til en 

økt etterspørsel etter Norekraft. Den økte etterspørselen gjorde det mulig for Hovedstyret å 

senke prisen, uten at dette påvirket inntektene til Nore kraftverk på negativ måte. Videre 

kunne avtakerne godta dette fordi de hadde fått gjennomslag for flere av sine kampsaker, for 

eksempel samkjøring og at de ikke måtte binde seg til å kjøpe kraft fra Nore kraftverk i ”all 

fremtid”. Vi kan dermed konkludere med at partene kom til enighet på grunn av bedret 
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økonomi, noe tidspress og at begge partene opplevde at den nye kontrakten ivaretok deres 

interesser. I denne sammenheng er det også interessant å se at det var avtakerne som fikk flest 

av sine synspunkter med i den nye kontrakten. 

I tillegg til at Noreforhandlingene resulterte i en ny kontrakt, var det flere andre 

viktige temaer som kom opp i sammenheng med forhandlingene. Et av disse perspektivene 

var statens dobbeltrolle. Til tross for at dette problemet er nevnt til det kjedsommelige, er det 

uten tvil et viktig poeng. Dette var kanskje en av de viktigste årsakene til konflikt mellom 

partene, unntatt prisen på kraft og kraftverk, og vitner om at distriktene følte seg truet av 

makten staten hadde. Avtakerne opplevde at staten brukte sin makt til å nekte konsesjon og 

utbygging av kraftverk som ville gjøre avtakerne mindre avhengig av Norekraft, uten noe 

videre begrunnelse. I Kykkelsrud-saken argumenterte staten på sin side med at det var 

uansvarlig å sette i gang et nytt og dyrt prosjekt, når det allerede fantes tilgjengelige 

produksjonsenheter. Partene hadde med andre ord ulikt syn på dette. 

En interessant side ved Noreforhandlingene var at de kulminerte i en diskusjon om 

Nore kraftverk burde selges til distriktene. Det endte med at et salg ville ført til at staten i stor 

grad ville trukket seg fra kraftproduksjonen på Østlandet, og heller hatt eierskap i de 

kraftverkene som produserte elektrisitet til jernbanen. Konsekvensene av et slikt utfall ville 

trolig vært relativt store, kanskje særlig for forbrukerne. Det spennende med dette er at 

spørsmålet om salg av Nore åpnet for en debatt om hvem som skulle drive 

elektrisitetsutbyggingen i Norge. Fra innspillene som kom til stortingsmeldingen som tok for 

seg dette spørsmålet, var det tydelig at staten ble sett på som en egnet elektrisitetsprodusent, 

som evnet å ta hensyn til befolkningen, og ikke bare fokuserte på høyest mulig inntjening. 

Dette, til tross for at staten var både konsesjonsgiver og produsent av elektrisitet, det var med 

andre ord ikke alle som hadde det samme synet dobbeltrollen og maktmisbruket, slik 

avtakerne hadde. Av de som sendte innspill angående salget av Nore kraftverk hadde med 

andre ord stor tillit til staten, og dens rolle i den norske elforsyningen. Det kan derfor se ut 

som om det skjedde en mentalitetsforandring i denne perioden: tidligere hadde elforsyning 

vært et kommune- eller fylkesansvar, nå uttrykte distriktene at dette burde være en statlig 

oppgave. Her bør det imidlertid skytes inn at distriktene som kom med uttalelser var 

potensielle kunder av Norekraften, og at de derfor også hadde interesse av et statlig eid Nore 

kraftverk. 

 Som det har kommet frem tidligere finnes det allerede mye forsking som tar for seg 

elektrisitetsforsyning i Norge, Nore kraftverk og forhandlingene om kraftprisen. I min 

fremstilling av forhandlingen har jeg forsøkt å gå nærmere inn på aktørene i forhandlingene 
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og lengen på forhandlingene, enn det som kommer frem av den tidligere litteraturen som er 

skrevet om dette temaet. Jeg har med andre ord ikke bidratt med noe ”nytt”, men heller 

forsøkt å være med på å utvide et tema som allerede har fått noe oppmerksomhet. Jeg håper at 

min masteroppgave kan bidra til å gi et tydeligere bilde av Noreforhandlingene, ved å se 

nøyere på hva hvilke synspunkter aktørene i forhandlingen støttet og se på hvorfor 

forhandlingene strakk seg over så lang tid. Jeg har forsøkt å gjøre dette ved å gå inn på de 

ulike kontraktsforslagene som ble lagt frem, responsen på disse og partenes motivasjon for å 

forhandle. Dette håper jeg at vil bidra med å gi flere detaljer til denne historien.  

Et spennende tema som denne oppgaven så vidt kommer inn på er spørsmålet om 

hvem som burde drive med produksjon av elektrisk energi i Norge. Jeg har forsøkt å komme 

noe inn på hvordan medier, politikere og andre interessegrupper så på dette, men det hadde 

vært spennende, dersom dette spørsmålet hadde blitt nærmere undersøkt. Kanskje særlig i et 

noe videre tidsperspektiv, slik at man kunne undersøkt om det skjedde en 

holdningsforandring, og om denne f.eks. var knyttet opp mot politiske partier i posisjon og 

opposisjon, og i de ulike delene av Norge. Videre ville det også vært interessant å se på dette i 

sammenheng med synet på hvilke tjenester staten burde produsere for innbyggerne. 
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