NYTT FRA NORSK VANNFORENING

Styrelederen har ordet ...

I skrivende stund har tørken på Østlandet nettopp blitt avløst av vel mye regn, spesielt i Hedmark. Med snøsmelting i tillegg gikk bl.a.
Trysilelva stor. Heldigvis ble dette bare litt mer
enn en normal vårflom, og nå skinner sola igjen
og vannføringen er på vei ned.
Flom er et av temaene vi kan finne en rekke
artikler om i VANN. Og nå, i 50-årsjubileet for
vårt tidsskrift VANN, er det faktisk mulig å lett
finne fram til alle artikler som er skrevet om
ethvert tema man måtte ønske. Et raskt søk på
flom i temaoversikten gir 39 artikler!
Dette skyldes at vi har fått scannet fagartik
lene i alle numrene av VANN som er gitt ut til
nå. Dette er et arbeid Anne Edholm, Karianne
Jonson og Ole Tom Risøy fra Tekna har gjort for
oss over lang tid. Så har vi i 2015 med hjelp fra
Norconsult og Ranveig Haukeland Paus i dagens
styre, fått studenten Ida Engan til å gjennomgå
alle artiklene og sortere ut de viktigste stikk
ordene for hver artikkel. Dette er videre lagt inn
i databasen av Tekna, og resultatet er at alle artik
lene er søkbare. Dette er vi i styret og redaksjonskomiteen svært stolte av, og vi oppfordrer
medlemmene til å benytte denne kilden til ny og
historisk faginformasjon.
Vi har med ny versjon av foreningens nett
sider i 2016, og også ny versjon av VANN på nett,
valgt å gjøre alle artiklene tilgjengelig uten innlogging. Unntaket er det siste nummeret av
VANN. Der er bare innholdsfortegnelsen tilgjengelig før neste nummer slippes.
VANN har en 50 år lang historie, fra de første
numrene. Norsk vannforening har vært heldige,
for vi har hatt flere dedikerte redaktører som har
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bidratt med langt mer enn det som er forventet
ut fra den beskjedne lønnen de har hatt, og i tillegg har sittet lenge nok til å sette sitt preg på
tidsskriftet. I tillegg har de hatt hjelp fra en ulønnet redaksjonskomité som har gjort en flott jobb
gjennom disse årene.
Redaktør

Funksjonstid

Albrecht Eika

1966

Brynjulf Skagestad

1967

Jan August Myhrstad

1968-1971

Hans Holtan

1971-1977

Oddvar Lindholm

1978-2004

Kristin Magnussen

2005

John M. Raaheim

2006-

Jens Erik Pettersen er leder i redaksjonskomiteen, og har vært det siden 2003. Komiteen
består for øvrig av John Arthur Berge, Gunnar
Bjørnsson, Anita Borge, Toril Hofshagen og
Arne Tollan.
I min periode i styret fra 2005 har VANN
under John M. Raaheims ledelse gjennomgått
flere forbedringer og nyvinninger. Endret format
er det mest synlige, og kanskje det mest kontroversielle? Dagens format, som er litt større enn
det opprinnelige og med farger, gjør det mulig å
vise kompliserte figurer uten at det blir for smått.
For øvrig fikk bladet med det nye formatet også
en gjennomgående fornyelse av design og struktur, som blant annet innebærer mer bruk av
bilder, også på forsiden.
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Fra og med 2013 har artikler av vitenskapelig
kvalitet blitt fagfellevurdert. Redaksjonskomiteen vurderer alle publiserte artikler, og løfter
frem de de vurderer som forbilledlige på foreningens nettsider. Dette kan være til inspirasjon for
nye forfattere. Spalten Bladet fra munnen er
kommet til, der redaksjonskomiteen inviterer
mennesker med meninger og tilknytning til
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vann og vannfagene til å presentere aktuelle
hjertesaker. Bladets lederartikkel tar opp aktuelle saker, og spalten VANN for 40 år siden får
vi stadig positive tilbakemeldinger på.
VANN er etter 50 år fortsatt et livskraftig
tidsskrift, som har tatt spranget over til dagens
teknologi. Gratulerer med 50-årsjubileet!
Inger Staubo
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