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Ukuelig optimisme
Det går oppover nå, da vet du d'er tungt å gå! Slik velger den
nord-norske trubaduren Halvdan Sivertsen å skildre fenomenet motgang. Med skaldens nådegave gjør han lykke og ulykke til to sider av
samme sak.
Og sannelig kan Nord-Norge trenge sitt ukuelige livsmot for tiden.
Primærnæringene svikter og store industriforetak må stenge portene. Noe som har ført til mindre etterspørsel etter vårt produkt —
kraften — og gitt næring til spekulasjoner rundt den siste store
vannkraftutbyggingen her til lands — Svartis-utbyggingen. Utbyggingen som man håpet skulle gi landsdelen mange verdifulle arbeidsplasser.
Med så mye svartmaling som presse og media har brukt på
Svartisen i høst, skulle man tro at hele utbyggingen var død og
begravet for lengst. Så ille er det imidlertid ikke. Riktignok opererer
anleggsledelsen med en topp-bemanning på rundt 600 mann, men
dette er en kraftig reduksjon i forhold til de opprinnelige planer.
Reduksjonen er et resultat av forslag i statsbudsjettet om å utsette
arbeidene med aggregat 2 i Svartisen kraftstasjon og all dambygging
inntil videre.
Tunge tidender går derfor i disse dager ut til mange Statkraftansatte som hadde belaget seg på jobb på Storglomvass-dammen, og
under slike forhold er det selvsagt vanskelig å se lyst på tilværelsen.
Når vi likevel har valgt å legge vekt på entusiasme og pågangsmot
når vii dette nummer av Fossekallenpresenterer Svartis-anlegget, er
det fordi vi er blitt smittet av den ukuelige optimisme som tross alt
hersker blant mannskapene ved Svartisen. Enten de nå er nordlendinger eller ikke.
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Omslagsbilde:Besøkfra det
ytre rom? Nei, men slik ser
det altså ut når rørgata i
Glomfjordsandblåses og
males. Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto.
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Full fart på Svartisen

Naturvern ikke en
tilleggskostnad

75 år for
fagbevegelsen
i Glomfjord

Nerver i høyspenn

Den nye Horisonten

Plutselig ble Svartisen hett stoff.
Et år etter anleggsstart våknet
mange Statkraft-ansatte til Dagsnyttmeldingen om mulige innskrenkninger ved Norges største
vannkraftanlegg. Men ved Svartisen hører man ikke på spekulasjoner. Inntil Stortinget bestemmer seg for noe annet, går arbeidet med Storglomfjord-utbyggingen som planlagt.
Ved Svartisen har samarbeidet
mellom utbygger, anlegg og
landskapspleiere
vært meget
godt helt fra første stund. Og resultatet tegner til å bli bra, mener
lostein jensen fra natur- og landskapsavdelingen (NVE). Fossekallen har fulgt ham på en av hans
mange befaringer i anleggsområdet.

I fjor markerte Rallarmarsjen 75
års jubileet for starten av vannkraftutbyggingen i Glomfjord. I år
sto rallarane sjøl i sentrum. For i
1988 er det 75 år siden den første
arbeidstakerorganisasjonen ved
Glomfjord-anleggene ble stiftet.
Også i år ble Rallarmarsjen en
formidabel suksess.

Nerver av stål måtte de ha de som
hadde ansvaret for dypvannsutslaget under Sognefjorden 23.
september iår. Sprengningen satte punktum for arbeidet med en
4,5 kilometer lang tunnel som utgjør cirka en tredjedel av avløpet
fra det fremtidige Jostedal kraftverk.

Et system som gjør økonomiansvarlige og regnskapspersonale
uavhengige av EDB-ekspertise. Et
verktøy som gir den enkelte muligheter for å lage økonomiske
rapporter ut fra eget behov. Et
system som kan tilpasses de rutiner som vi finner best egnet —
ikke omvendt. Dette blir en realitet i Statkraft allerede fra årskiftet.

SIDE

4

SI E

18

SIDE

26

SIDE

40

SIDE

42

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet forestås av administrerende direktør, Gunnar Vatten.
Synspunkter i artikler og innlegg star for forfatterens egen regning, og
representerer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Tiltrossfor trusselom innskrenkninger:
Ved Svartis-anleggene:
TineFaltin
SveinErikDahl/Samfoto
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KNALLN
KOSTF
MAD
FEL
dam Felle einikke
eidig gad om dag
Hun r misforne*dRied
ten. Had e nåen f(trtalt,h
ie at fjeflet oppunderS'va
sen
lle være så tungt f
hadde huN nok,p
ot turenifra.F1

—Lykke til med jobben, sier Per Kvarv, og
overlater avdelingslederansvaret til Idolf Meland.
—Vi fikk oss en overraskelse da Madam Felle startet opp. Fjellet er mye hardere og mindre oppsprukket
Per Kvarv.

Helt men
uspiselig
har fåttertilikke
frokost,
fjelletlunsj
madaog
middag, men måltidene har ikke vært
noen lett match. Selvfor verdens tyngste (450 tonn) og mest robuste dame.
Flere pauser og «førsthjelpsoperasjoner» enn vanlig har det blitt.
—Detteer knallande hardt, sier bergenserne Sigbjørn Smaadahl og Terje
Øybrekken, som innrømmer at de har
vært forbannet mange ganger. Er de
heldige, klarer hun tre meter i timen,
går det dårlig er det stopp etter 45
centimeter.
Men trofaste er de. Siden 1984 har
de fulgt den enorme tunnelboremaskinen. Først gjennom Fløyfjellet,nå lenger nord. Så snart madamen var i havn
i Kilvik,var de på plass med verktøy og
solid fagkunnskap.

Tre—fire uker forsinket
Etter fjorten ukers boring i kabeltunnelen har Madam Felle spist seg rundt
800 meter innover i fjellet. Hun ligger
dermed tre—fire uker etter rundetid.
—Vi beholder humøret, men har vært forbannet
mange ganger, sier Madam Felles følgesvenner
fra Bergen, Sigbjørn Smaadahl og Terje øybrekken.

—Vi fikk oss en overraskelse etter
den fine starten. Plutselig skiftet fjellet
karakter til å være ekstremt hardt og
lite oppsprukket, sier avtroppende avdelingsleder Per Kvarv, på vei til ny
jobb i Aker Entreprenør. Dagen etter
vårt besøk overtok Idolf Meland sjefsjobben på området rundt den fremtidige kraftstasjonen.
Dagens utnyttelse på maskinen er 43
prosent, mens målet er at 50-60 prosent av driftstiden skal være boring. I
Bergen var man oppe i 70 prosent,
forteller Kvarv.
I kraftstasjonen har produksjonen
vært rimelig bra. Den cirka 800 meter
lange adkomsttunnelen er ferdig, likeledes transporttunnelen til utløpstunnelen.
Ved bruk av vekseldrift er det drevet
flere tunnelmeter enn framdriftsplanen forutsetter, men også her har
fjellkvaliteten skapt problemer. I tunnelen som går gjennom trafo-hallen og
opp til hvelvet i kraftstasjonen, traff
man på et par store svakhetssoner som
reduserte framdriften så mye at man
her ligger 2-3 uker etter planen.
—Vi har drevet vekseldrift mellom
boring, sprengning og lasting. Det har
gitt resultater, sier Kvarv.

enn vi trodde, sier avtroppende avdelingsleder

Mot topphvelvet
Ved den fremtidige

kraftstasjonen,

800

meter inne i fjellet, har de tre femmannslagene drevet seg mot topphvelvet. Lengerkommer de ikke før det
er klarlagt hvordan sugerør og sugerørslukene skal utformes. Utsprengningen til stasjonen er en svær jobb. Største høyde er på 45 meter, tilsvarende en
anseelig boligblokk.Men Kvarver sikker på at man vil komme i mål i tide.
—Hele den 85 meter lange og 20
meter brede kraftstasjonen vil være
ferdig utsprengt i oktober 1989, sier
han, og legger til: Og da har vi ikke
kuttet ut noe. Det vil bli sprengt ut til
to turbiner, selv om det er planer om å
sløyfe den ene.

Jevn stigning
Tilløpstunnelen, som er Madam Felles
hovedoppgave, fortsetter hun med når
hun er ferdig med kabeltunnelen. Det
blir en litt uvanlig løsning, en trykktunnel med jevn stiging. Madammen får
bare håpe på lettere kost i høyden. For
hun har en lang vei å gå. Syvkilometer
er avstanden mellom fordelingsbassenget og magasinet i Storglomvatn.
FOSSEKALLENNR. 9-88
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Tverrslagstunnelen
fra takrenna i rute:
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rent
tøftleder
som
blir det
Hansen,
sommer
mener
neste
faglig,
F ørst
(samletunnelen
takrenneprosjektet
med vann fra elver og bekker) fra det
nordligste inntaket og ned til Møsbrunbekkene ved Engabreen. I alt 25
av prosjektets 40 bekkeinntak hører
inn under hans «rike».
—Nesteår begynner vi på en del av
de mest utilgjengelige bekkene. Da må
vi gjøre alt innenfra og sprenge oss ut,
sier han.

Lumske grotter
Hansen er ikke alene om å se på jobben
som vanskelig. Anleggsleder Arnold
Ulviker også opptatt av hvilke problemer fjellet vil by på. A jobbe i nærheten av isbreer er alltid risikabelt. Det
kalkholdige fjellet rundt Storglomvassdammen har dessuten vist seg å være
full av grotter (minst &I til hver ansatt i
Statkraft, ifølge anleggslederen) som
må plomberes skikkelig.
—Jeg vil karakterisere landskapet
som litt for spennende, sier Ulvik,som
har hatt spesialisterfra Spania og Jugoslavia til å sturdere grunnforholdene,
spesielt rundt Fonndalsbreen.

Startproblemer

I den bratte Storjord-tunnelen,som ligger mellom takrenne sør og takrenne
nord, er 25 Statkraft-folkog 10 entreprenør-ansatte i full gang.
10
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—Vi klager ikke, verken på jobben eller utsikten, smiler Per-Arne Wikstrøm (t.v.), Svein Akselberg,
som kalles Winduet» 470
Oddvar Karlsen, Nils Einestrand og Terje Sandvei. Ved tunnelutslaget
under seg og brearmene rett over.
meter oppe I fjellet, har de Holandsfjorden

—Vihadde litt problemer i starten.
Fra september til jul gikk det tregt. Nå
er de tekniske problemer løst og motivasjonen hos arbeidslagene på topp.
Det nye ventilasjonssystemet fungerer
også godt. Så godt at stopptiden på
stuff mellom hver salve er halvert. Alt
dette gjør at vi faktisk ligger likt med
skjema, forteller Hansen, som regner
med å være ferdig med tunnelen i siste
halvdel av oktober.

—Storjord-tunnelen
er bare plankekjøring mot jobben
som venter oss når
vi begynner med
sier
bekkeinntakene,
«takrenne-general»
Roar Hansen.

Med en stigning på én til åtte er det
bokstavelig talt en bratt jobb for utstyret. At tunnelen blir 2 300 meter
lang, i stedet for 1 400 meter, er også
en utfordring.
—Men det bekymrer oss ikke, sier
Hansen.
—Sålenge utstyret oppfører seg bra,
holder vi koken. Mot det som venter
oss, er Storjord-tunnelen bare plankekjøring.

Tommy (15) debutant I:

4W1KSIING
FRAIMSSIROMAIE
Tommyhan
Nilsen
Ungser
ut, på
ogfemten.
ung erMen
han,i
splitterny Statkraft-overall glir han
godt inn i miljøet i brakkene på anleggsområdet i Kilvik.
Nøyaktig fem timer hadde han vært
på jobb i Statkraft da Fossekallentraff
ham. Hver mandag gjennom hele skoleåret skal han møte på lageret i Kilvik
fremfor i Idasserommet på Enga skole.
For Tommy har valgt praktisk arbeid
som valgfag.
—Enfin avveksling, og så tjener jeg
penger, sier Tommy, som får lønn for
den tiden han jobber utover skoletid.
—Idag har jeg montert hyller. Etterpå fikk jeg lov til å slappe av. Jeg tror
jeg fortsetter på lageret.

Mamma Oddny Nilsen, kontorfullmektig ved anlegget, synes ordningen
er fin. —Deter greit å vite hvor vi har
ham, smiler hun. Men fortsette i Statkraft, det vet ikke Tommy om han vil.
Det blir iallfall elektrolinjen på videregående i Glomfjordførst, sier han.
Finelektronikk er det som frister
mest. Men lagererfaring er jo greit å ha
med seg.

Lagerjobb i Statkraft er fin erfaring å ha med
seg, synes Tommy Nilsen (15), som har tatt
praktisk arbeid som valgfag.

Nils (52) debutant II:

STORTRIYES
AltaD
ANI106.211«
E ventyrlysten
anleggsliv, ble
da. for
Smiler
stor. Nils
Så bleEinedet
strand. Etter en uke på jobb i Storjordtunnelen som oppsynsmann i elektroavdelingen, er han storfornøyd.
—Myemorsommere enn min gamle
jobb, sier den 52-årige Statkraftdebutanten, som heretter skal pendle mellom Masfjord ved Mongstad og anlegget i Kilvik.

—Selvfølgelig snakkes det om hvilke deler som
eventuelt kuttes ut og hvem som vil berøres,
sier Nils Einestrand. Bare noen dager etter at
han begynte i Statkraft, kom radiomeldinger om
nedskjæringer ved anlegget.

Litt diskusjon har det vært hjemme,
men kona ga seg til slutt, selv om det
bare blir hjemreise en gang i måneden, forteller Einestrand.
Etter å ha holdt på med linjebygging i mange år måtte jeg finne på noe
nytt, noe som kunne gi meg en faglig
utfordring, sier han. —Hardu montert
hundre høyspentmaster, så vet du
hvordan de ser ut. Her får jeg drive
med alt fra installasjon og trafo-ordninger til høyspentledninger og kabelarrangement. Et mangfold som veier
opp for pendlerlivets negative sider.
På spørsmål om budsjettnedskjæringer og plan-endringer ved anlegget
bekymrer ham, svarer Einestrand:
Nei, vi som er her har det bra. Det er
verre for dem på Jostedal-anlegget. De
får kanskje ikke jobb. Nei, jeg tar ikke
sorgene på forskudd.
FOSSEKALLEN
NR. 9-88
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Førti kilometer tunnel skal bores fra Trollberget:

l GRE
fiN
Kill(Wi
1 Ill
filE
111111
i
Troller detvedstille
brakkeleiren
Foreløpig
berget. Men snart rykker
mannskap og maskiner inn
innerst i
til anleggsområdet
Beiardalen. For nå står veien
ferdig, kraftlinjen er forlenget til anlegget, og Norges
lengste tunneldrift fra ett
tverrslag kan starte.

MaMoldjord
Rasmusleder i Arild
dagligfornøyd,
sen,smiler
H an
skin. Ikke bare kunne han levere 6,2
kilometer vei til avtalt tid 1. september. Firmaet har også fått skryt av jobben, og har derfor godt håp om å sikre
seg enda en del av anbudskaken ved
Storglomfjord-utbyggingen.
—Vihar for tiden cirka 35 ansatte og
håper selvfølgelig på flere oppdrag i
forbindelse med kraftutbyggingen i
sier Rasmussen.
vår kommune,
_

—Her er vi i rute, sier avdelingsleder-assistent Rune Rossi (t.h.) og oppsynsmann Torstein Gregersen.
Til venstre Arild Rasmussen, daglig leder i Moldjord Maskin, firmaet bak den nye veien til Trollberget.

12

FOSSEKALLENNR. 9-88

Forberedermottak
Sammen med Rasmussen finner vi
oppsynsmann Torstein Gregersen, som
har fulgt arbeidene ved veien, og avdelingsleder-assistent Rune Rossi.Begge skal ha Trollberget som arbeidsplass
i flere år fremover. Alt i alt får anleggskontoret seks ansatte. De skal både ha
oppsynet med entreprenør og planlegge mottaket av utstyr fra Jostedalanlegget. Fra Jostedalen kommer først
og fremst bakrigger, mens high power
maskinene skal leies.
I brakkene er det plass til 30 mann
foreløpig. Når utbyggingen kommer i
gang for fullt ut på høsten neste år, vil
kapasiteten bli utvidet til 120 plasser.
Om man er av den disko-glade typen, er brakkelivinnerst inne i den vel
seks mil lange og temmelig øde Beiardalen lite å satse på. A ta en tur på
dans krever planlegging og mer enn
en frikveld.
—Neidette er ikke som i Kilvik,hvor

man tross alt kan ta turen til Glomfjord, smiler Rossiog Gregersen.
—Men vi lar oss ikke skremme. Er
man glad i naturen, er dette en fin
arbeidsplass. Her er snaufjellet nærmeste nabo.

Norges-rekord

dene skal gjøres i Statkraft-regiog starter i august neste år. Etter seks kilometer deles tunnelen (diameter 4,3 meter) i to og diameteren økes til fem
meter mot Storglomvann. Foruten hovedtunnelen fra Bogevatn til Storglomvatn, omfatter systemet to mindre
overføringstunneler og i alt 12 bekkeinntak.

Selvom Trollberget ligger i Beiardalen,
hører tunnelsystemet herfra ikke med
til Beiarn-utbyggingen. Disse tunnelene utgjør østoverføringen i Storglom- Hvordaner fjellet?
fjord-utbyggingen, og vil derfor ikke Det store spørsmålet man nå stiller
bli berørt om Beiarn-planene endres. seg, er hva slags fjell de fire maskinene
Fra Trollberget skal det bores over 40 vil støte på. Rossi håper på bløtt, lite
kilometer tunnel. Det blir Norges- og kalkholdig fjell.
—Befaringenegjør oss optimistiske.
kanskje Europa-rekordfra ett tverrslag.
Fire fullprofilmaskinervil etter hvert få Det ser gunstig ut, sier han. I alt én
million kubikkmeter løs masse skal ut
tilholdssted i fjellet.
av det kompliserte tunnel-nettverket
Første skritt er to kilometer tunnel, og plasseres i en tipp noe lenger ned i
hvorav 800 meter utgjør tverrslaget, dalen.
en jobb som settes bort til entreprenør.
Går alt etter planen, vil Norges-reStartskudd: 1. oktober. Neste skritt er korden være et faktum sensommeren
boring mot Storglomvann. Dissearbei- 1991.
Fra tverrslaget ved Trollberget skal det bygges
40 kilometer tunnel innen høsten 1991.
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Taubanen ferdig et år før tidem

TNet er ikke uten stolthet
anleggsleder ArnoldV1vik ønskervelkommen ont4k
bord i Svartis-anleggenes
nye taubane. Ikke,beweglir
den majestetiskoppolrer
fjellsiden,tett inntil den dra- matiske Engabreen.Den står
også ferdig et år før tiden.
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Viktig inntak

Tett inntil Engabreen ligger Statkrafts nye taubane. Noen bedre utsikt enn den anleggsfolkene får
fra sin «arbeidsvei» i luften, finnes neppe noe sted i Norge.

over
de mest
gittutsyn
man et
har ville
taubanensom
Frabrearmen
blaserte turister et «kick». Men det er
ikke for utsiktens skyld at dette byggverket er oppført. Taubanen, som har
kostet 11,6 millioner kroner, skal være
anleggsfolkenes transportvei opp til
fjellet når boringen av tverrslaget starter neste vår. Fra den bratte fjellsiden
skal de sprenge seg inn under breen og
ut igjen for å samle opp vannet i breelven.

Etter planen skal jobben gjøres på to
år. Det vil si at Engabre-inntaket vil
være klart i 1991. Gårdet som Statkraft
ønsker, får taubanen stå til 1995. Det
vil lette arbeidet med eventuelle reparasjoner.
Ufarlig er jobben langtfra. Derfor
skal ingen stasjoneres på fjellet. De to
førti-manns brakkene, som skal huse
rundt 50 anleggsfolk, blir i stedet plassert i skogbrynet ved den nye Svartispaviljongen.

—Smeltevannet i elven under Engabreen er faktisk det viktigste av de i alt
40 bekkeinntakene som inngår i takrenneprosjektet, sier anleggsleder Arnold Ulvik.
—Spørsmålet nå er hvordan vi skal
bore for å få med oss mest mulig vann.
Gårvi dypt med takrenna, får vi lengre
sjakter, som kan komplisere arbeidet.
Gårvi mindre dypt, kan vi møte på mer
oppsprukket fjell og dermed risikere å
miste vann. Hva det blir til, er ennå
ikke bestemt.
NVEs brekontor har jobbet i nær
kontakt med Statkraftom Engabre-inntaket. I sommer smeltet breforskerne
hull i isen med varmt vann og fant ut at
breen i gjennomsnitt er 170 meter
tykk. Men fremdeles gjenstår mange
spørsmål. Det viktigste er hvor smeltevannet har sitt løp under isen.
—Vi må rett og slett prøve oss frem
ved å bore sonderhull, sier Ulvik. Når
tunnelsystemet under breen står ferdig, vil det tjene to hensikter. Det vil
føre smeltevann inn i takrenna og det
vil tjene som adkomstvei til NVEsetterlengtede brelaboratorium. Noe laboratorium i tradisjonell forstand blir det
ikke. Det er her snakk om instrumenter
som støpes eller boltes fast i fjellet, og
som breforskerne kan tappe for opplysninger om for eksempel isens bevegelse, trykk og temperatur.

Svartis-anleggenes nye taubane ved Engabreen står ferdig ett år før tiden. Den skal være anleggsfolkenes transportvei opp til arbeidsstedet tett opp
under isen når boringen av tverrslaget der starter neste år.

Steinar Johansen:

1411Mll
VED
AVSVARTISEN
Ved det nye serveringsstedet
Svartis-paviljongen
ble det i sommer
omsatt for nærmere
800 000 kroner. De
fleste av de 10 000
som besøkte breen,
var innom her. Så
Steinar Johansen
kan trygt heise
flagget.

Frem
har til
Statkraft
taubanen
påtatt
gårseg
enåvei.
vedlikeDen
holde i anleggstiden. Akkuratslik Johansen kjempetfor.
Etter at vi kom i kontakt med de
riktigemenneskenei Oslo,ble det farti
sakene, sier Johansen på vegne av
grunneiernei området. Det er høyesterettsadvokatErikBrynsom har vært
vår talsmanni disse sakene, og det er
han som har vært vår forhandlingsleder overforStatkraft.

Ny kampsak
Den taleføre Johansen,som også sitter
i kommunestyret,har nå fått en ny sak
å kjempefor:plasseringenav ledningstrasen fra den nye kraftstasjoneninnerst i Holandsfjorden.
Om trasen blir lagt på sydsiden,
vil det ødelegge mitt næringsgrunnlag, sier han, uten tegn til å ville modifisere utsagnet en millimeter. Johansen er i sannheten vulkanved foten av
den kalde breen.
Enkraftledningforanbreen vil bli
et så sterkt og skjemmendeblikkfang
at Svartisenrett og slett ikke kan markedsføressom en uberørtperle lenger,
sier han.

Naturen viktigst
At trasen på sydsidenvil bli 20 millio-

ner kronerdyrere,er ikkenoe holdbart
argument,mener Johansen.
—Haddeman spartkonsekvent,ville
jeg forståttdet, men det er ikke gunstig å snakkeom økonomiskehensyn i
disse tider. Jeg kan jo bare nevne
Mongstad.Men det viktigste er hensynet til naturen.Svartisener en unik
attraksjon,på linjemed Nordkapp.Det
er ikke et privat,men et nasjonaltansvarå bevaredette områdetintakt.Det
må da gå an å legge ledningene i kabel?

Det Steinar
nytterJohansen,
å kjempe,ogsier
ser
fornøyd ut av vinduet i sitt
nye serveringspalass,Svartispaviljongen.Noen hundre
meter borte ligger Statkrafts
nye taubane, plassert godt
til venstre for Engabreen,
slik Johansenhar kjempet
for.
Johansener beredt til å kjempe for
sitt syn, og kommertil å gå til erstatningssøksmålfor tapt inntekt dersom
den sydlige trasen blir valgt.
Hans nye serveringsstedomsatte i
sommer for nærmere800 000 kroner.
De fleste av de 10 000 som besøkte
breen, var innom Svartispaviljongen.
—Jeghar servertalt fra cruisepassasjerer til lokalbefolkningen.Det er
grunnlagfor turismeher, bare vi slipper skjemmendeledninger,sier han.

—Jeg kjemper til siste mann for å shppe kraftledninger foran Engabreen. Dette er et nasjonalt
ansvar, ikke mitt private, sier Steinar Johansen, grunneier og fastboende «vulkan» ved foten av
Svartisen.

«Landskapspleier»
JosteinJensen om Svartis-anleggene:

wall

meg ikke kosmetiker,
sier Jostein Jensen. —Når
jeg kommer til Glomfjord
som representant for Naturog landskapsavdelingen
i
NVE, er det ikke for å pynte
opp etter anleggsfolkenes
herjinger. Den tiden er forbi.
Ved Svartis-anleggene
er vi
stort sett kommet dit vi ville.
Her har vi hatt et meget
godt samarbeid fra første
stund. Og resultatet tegner
til å bli meget bra.

—Ved Trollbergyeien i Beiarn kom vi tidlig inn i
bildet og fikk satt preg på planleggingen. Dette
har gitt gode resultater, mener Jostein Jensen
ved Natur- og landskapsavdelingen (NVE)
Nord-Norge.

Hensynet til naturen har vært godt ivaretatt her, fastslår Jostein Jensen i Natur- og landskapsavdelingen (NVE),på befaring ved Svartis-anleggene.

Feilenvar at vi i mange år kom for
sent inn i bildet. Vi deltok ikke i tilstrekkelig grad i planleggingen, sier
han.
Et eksempel på dette fra Jensens side
(mellom Rana i sør og Sør-Varanger i
nordøst) — om noe skulle nevnes spesielt — er veien opp Sørdalslia i Skjomen, mens Trollbergveien i Beiarn er
et godt eksempel på det motsatte.
Ved Svartis-utbyggingen har vi
kunnet komme med våre synspunkter
hele veien, og vi har med noen få
Mange tabber
Jensen kan fortelle om veitraseer som unntak fått planene til gjennomsyn i
er lagt galt i terrenget, om skjemmen- god tid. Dermed har vi unngått vesentlige problemer, sier han.
de arr, tipper og massetak.
til Naturog landskapsavdelingen
jostein
Jensen
i IVVE
er ikke
reddved
for å Narvik-kontoret
bruke store ord.
—Nåkan vi så mye om kraftutbygging
og landskapspleieat det er nesten synd
det nærmer seg slutten på vannkraftutbyggingen, sier han.
—Hadde vi hatt så godt grep på
tingene for ti—femten år siden, ville
mye sett annerledes ut i Norge. I hvertfall i Nord-Norge.

r---
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Holdningsendring
Men det er ikke bare de seks ved Naturog landskapsavdelingen i Oslo og Jensen som skal ha æren for at Svartisanleggene tegner til å bli bra landskapsmessig sett.
Anleggsfolkeneer også blitt dyktigere. De er blitt mer miljøbevisste, og
ser ikke på oss som vaktbikkjer lengre,
sier han.
Men alt er selvfølgeligikke problemfritt. Natur- og landskapsavdelingen
må ofte fremme sitt syn i konkurranse
med hensynet til tid og økonomi. I
Fykandalengikk avdelingen for eksempel inn for tre veitunneler, men måtte
gi tapt overfor anleggsledelsen, som
insisterte på å legge veien i dagen.
Men, sier Jensen, det er ikke ofte vi
må gå akkord med ideelle hensyn. Som
regel finner vi en løsning alle kan godta.

Ferdig før tiden

Sammen med Jostein Jensen og avdelingsleder Erling Knapstad tar Fossekallen turen innover Fykandalen der
Astrup Høyer er ferdig med 14 kilometer av den i alt 16 kilometer lange
veien opp til Storglomvatn. På veien
finner vi fire broer og to tunneler, på
henholdsvis 1 840 og 750 meter. De 45
entreprenør-ansatte har gjort jobben
raskt. Den lengste tunnelen sto ferdig i
april, to måneder før tiden. Grovarbeidet vil være unnagjort allerede i høst,
nesten et år tidligere enn beregnet.

Vi er fornøyd sier avdelingsleder Erling Knapstad, byggeleder Kjell Holstad og NVEs naturvernutsending, Jostein jensen, selv om anlegget nå befinner seg i det vi kan kalle sjokkfasen. Grunnlaget
er imidlertid lagt for et godt sluttresultat.

Ved at en parsell er kuttet ut, er også
kostnadsrammen redusert, fra 80 til 65
millioner kroner.
At man kommer så billig fra det,
skyldes også at man har kunnet bruke
masse fra Svartis-tunnelen. Trafikken
med hjullastere er tett mellom tunnelen og den nye veien i Fykandalen.
Jo, vi er fornøyd, sier Knapstad.
Det er vi også, sier Jensen, selv om
anlegget nå befinner seg i det vi populært kaller sjokkfasen. Mye gjenstår,
men grunnlaget for et godt sluttresultat er lagt.

Jostein Jensen (i midten) fra Natur- og landskapsavdelingen (NVE)i Nord-Norge skal tilse at anleggsleder Arnold Ulvik (t.h.) innfrir konsesjonens krav om «en best mulig landskapsmessig tilpasning»
ved Svartis-anleggene. Informasjons- og personalmedarbeider Alfred Andreassen (t.v.) ved Glomfjordverkene deltok i befaringen denne gang.

Runde former

—Her er det for eksempel gjort godt
arbeid, sier han, og viser et veistykke
hvor skråningen er gjort konkav i formen og toppen rundet pent av mot
terrenget.
Trasen er også stort sett meget
vellykket. Jensen er også fornøyd med
sprengningsarbeidet. Det er dyktig utført, samtidig som fjellet er gunstig
landskapsmessig.
Her ser selv ferske skjæringer naturlige ut. Det er sjelden, sier han.

Rekkverk-diskusjon

Jensen registrerer med falkeblikk, og
er ikke sen om å kommentere ting han
ikke liker.
—Det rekkverket er for høyt, sier
han og peker mot en strekning mellom
de to tunnelene.
Vent til anleggstiden er over og vi
har brøytet en vinter. Da ser vi hva som
må gjøres og hvilke rekkverk som må
byttes ut, repliserer Knapstad.
Jostein Jensen har besøkt Svartis-anleggene et dusin ganger det siste året,
men har ikke hatt særlig mye å sette
fingeren på i sine rapporter til Naturog landskapsavdelingens hovedkontor
i Oslo. Skulle det oppstå uenigheter
etter at en konsesjon er gitt, har hans
avdeling også hjemmel for å gi direkte
pålegg.
Det hender det at vi gjør. Utbyggeren vil naturligvis gjøre jobben så
billig som mulig. Vår oppgave er å tilse
at konsesjonens krav om «en best mulig landskapsmessig tilpasning» blir
fulgt opp så langt som mulig og ellers å
skape forståelse for at naturvern er en
del av totalkostnadene, ikke en tilleggskostnad.

PÅ
HilYSSEKANT
på påsørsiden,
nordsiden,
siersier
Olav
Jostein
Wist.Jensen.
—Nei,
Vi befinner oss på en brygge foran en

nedlagt gruve ved Holandsfjorden. Diskusjonen dreier seg om hvor trasen
for de nye kraftledningene bør gå. Her
står økonomiske interesser mot naturverninteresser. Statkrafts kontor for
planlegging og trasvalg MOt NVES natur- og landskapsavdeling. Overingeniør Olav Wist i Statkraft vil spare 25
millioner kroner og går inn for sørsiden, mens Jensen vil spare Engabreen
for skjemmende kraftledninger rett
foran seg.
Og midt oppe i det hele, Halvor Skofteland, disponent for Norwegian Talc,
selskapet som eier området rundt gruven. Sammen med Olav Wist og overingeniør ArthurW. Kristiansenfra Statkrafts avdeling for eiendomsoverdragelser og konsesjonsbehandling, skal
Skofteland bruke dagen i den bratte
fjellsiden for å finne et egnet sted,
dersom trasen legges på sørsiden av
fjorden. Debatten er ennå ikke over.
Følg med, følg med!
—Vi håper på en trasé på sørsiden, i 300 meters
høyde, sier «turkameratene» Arthur W. Kristiansen (t.v.) og Olav Wist fra Statkraft, på befaring

ved Holandsfjorden. I midten Halvor Skofteland,
disponent for selskapet som eier området. Helt
til høyre Anders Seljeli, til daglig leirsjef ved
S'vartis-anleggene,i denne sammenheng med
;om observatør.

Hvor skal kraftledningene gå?
Dette er fremdeles
et stridens eple ved
Svartis-anleggene.
FOSSEKALLEN
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Tegfår vel legge meg på
noen hundre, tenkte

ThorleifJenssenog bestilt
1 000 premier til årets Ral-

_

_

drifts_
--larmåt~der_tok
tiesty~ed-~ord-verkene feil. Også i år må
premier ettersendes. For det
var nesten 1 250 som gikk
turen fra Fykandalen til Naver siste søndag i august.
Det var mer enn dobbelt så
mange som i fjor. Rallarmarsjen er i ferd med å bli
Nord-Norges største trimarrangement.
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Tekst: Tine Faltin
Foto: Svein Erik Dahi/Samfoto

Rallarmarsjen fra Fykah J ",:ver 1 Glomorcir,
er iferd med å bli NordNOtes største trimNykus.
arrangement. Illustrasjon:
Flink 7$
Over, tj.v.`:—Topp tur, sfer W
enet;Iivor.
år og veteran ved Glomflordhan startet i 1929. Hvor mange ganger han
har
har tatt turen fra Fykandalen t11/11raver
han Ikke tall på.
Over, i midten: Rallarmarsjen kan alre klare. I
år var yngstemann tte måneder` og den
eldste 84 år, og alle kom 1 måll DOg ganske
svette og rødkinnede.
Over, t.h.: —Rallarmarsjen skal jed g neste
år også, selv om jeg slutter1 Statkraft,
sikrer avdelingsleder Per Kvarv, som fikk
Rallarhatt I avskjedsgave fra kollegene ved
egget.
—
Under:---Aråen-;tod-fkøved gondolen, men ge
utendørs trapp
fIeste valgte-Norestengste
gått de 1 127
ned 1 fiellet Aldkhai:stmange
trappetrinnene samtidig.

Jenssen
Fykanbergliser
ikke til å tro, på
ved erstartstreken
D ette
gan.—Vipasserte fjorårets deltakerantall etter bare 40 minutter. Allerede
ved halv ni-tiden var det kø av biler i
Glomfjord. —Men det hadde vi forutsett, skyter informasjonsmedarbeider
Alfred Andreassen inn. —Både fra
Glomfjordog Kilvikhar det gått busser
hele morgenen. For å få folk til å bruke
bussen, er de med i trekningen av en
Sydentur for to.
I år som i fjor ble Rallarmarsjen arrangert i samarbeid med en rekke lag
og foreninger i Glomfjord.Det såkalte
Glomfjord-utvalgethar stått for organiseringen av dugnadsinnsatsen.

DriftsbestyrerJenssen opplyser at uten
denne innsatsen ville det ikke vært
mulig for Glomfjord-verkeneå påta seg
et så stort arrangement.

Eget tempo

Som spretne geiter føyk årets rallare til
fjells. Noen med selvspikket stav, andre med en unge i hver hånd og minstemann på ryggen. Ifølge allestedsnærværende jenssen, var yngstemann
tre måneder og den eldste 84 år. Og
alle kom i mål. Noen brukte under en
time, andre brukte nærmere tre —iberegnet stopp hos speiderne ved Papphuset, skuret hvor stikningsmannska-

-Godt å være i Glomfjord igjen, smiler tidligere generaldirektør
turen på to timer og fem minutter.
kona Sigfrid gjennomførte

1 NVE, Sigmund

Larsen. Han og

—Visst var det bratt, men en fin tur, mener families
Bjørn (verksmester ved anlegget) og barna Frank Ag

pene hutret seg gjennom vinteren for
75 år siden. Ganskesvette og rødkinnede dukket de opp ved Røde Kors-brakka utover dagen. Klare for dagens meny: polser med brød eller polser uten
brød. For marsjdeltakerne var det valgfrihet god nok.

Sprek pensjonist

Tidligere generaldirektør i NVE, Sigmund Larsen,var blant de første i mål.
—Et enestående tiltak, smiler Larsen,
som vi finner i hytteveggen med kaffe
og matpakke og en like smilende kone.
Etter 13 år i Oslohar ekteparet vendt
tilbake til hus og hage på Askøyutenfor Bergen, hvor den aktive 67-åringen
vier mesteparten av tiden til å være
utreder for Hordaland fylke.Pensjonist
på heltid er han altså ikke.
Kontakten med gamle kolleger prøver han også å holde vedlike. —Rallarmarsjen er en utmerket anledning til
nettopp å holde kontakt. Derforvar jeg
ikke sen om å bestemme meg da Thorleif Jenssen ringte for å lokke meg
nordover. Det føles deilig å være tilbake i Glomfjord,sier Larsen, som legger til at han gjerne så flere Statkraftfolk i løypa.
—Rallarmarsjenkan alle klare. Neste
år bør flere benytte sjansen til en
Glomfjord-tur,sier den tidligere generaldirektøren, som gjennomførte
marsjen på to timer og fem minutter.
Uten å ha ligget i tørrtrening på forhånd.

Tung lillebror

Midt i mylderet finner vi familien Jensen, nyinnflyttet fra Vestlandet. —Glad
jeg slapp å bære lillebror, sier Robert
på seks. Lillebror Frank Age på åtte

Anders (8) vant Syden-tur:

BARE
JEG
SUPP
SV1,51
en bestående av mamma Annvor, pappa
åneder), Robert (6) og Cato Andre (8).

måneder bare smiler og er mest opptatt av flasken sin. Pappa Bjørn,som er
verksmester på anlegget, overført fra
Ulla—Førre, unner seg en velfortjent
hvil etter strabasene med bæremeis
oppover fjellsiden.
Jeg hadde aldri trodd det var så
bratt, medgir han, men bedyrer at han
stiller igjen neste år. —Brukandesdette, sier storebror Cato Andrew (8),som
ikke er en mann av store ord. På veien
har mamma Annvor fortalt hvordan
rallarne slet da anlegget ble bygget.
Han vet ikke helt om han skal tro på
historien om mannen som bar en 74
kilos ambolt alene til fjells.
Ved målstreken står en lattermild
gjeng. Det er klasse 7c fra Glomfjord
skole, 1963. Fra Bjerkviki nord til Kragerø i sør har de funnet veien til sitt
barndomsfjell.
Vi var ikke i tvil om hvilken helg vi
skulle velge for vårt 25 års jubileum,
forteller Ase Flaat. —Rallarmarsjener
en ypperlig måte å avslutte festen på.
Vi sov i to timer og så bar det til fjells.
Oppslutningen er upåklagelig. Atten
stykker reiser hjem med premie fra
Statkraft.

Rallar-Per
Bak et pappbeger med kaffe og under
en svart rallarhatt skjuler Per Kvarv
seg. Rallarmarsjen er hans avskjed
med Glomfjord.Etter fem år i Statkraft
er avdelingslederen med ansvar for
Madam Felles ferd gjennom fjellet, på
vei til Aker Entreprenør i Oslo. Men
Kvarv har ikke tenkt å la fremtidige
rallarmarsjer gå uten ham.
Nei, jeg kommer tilbake. Marsjen
er en fin unnskyldning for å reise hit I
opp en gang i året, sier han.

C yden? jeg vet nå ikke.
Forlokkendegevinst
Gevinstenvar det nok mange av marsjHvisman svetter der, vil
jeg heller reise et annet sted. deltakerne som drømte om, da solen
forsvant og skydekket la seg over FyAndersLeiråmo(8) er litt
kandalen utover dagen. For å være
betenkt. Han har akkurat
med i trekningen måtte man fullføre
vunnet en Syden-reisei Ral- marsjen og ta buss fremfor egen bil til
startstedet. Det gjorde de aller fleste av
larmarsj-lotteriet1988. Det
de
rundt 1 250 deltakerne.
lyder ikke særlig forlokkenAnders gikk turen sammen med et
de, synes han. ForAnders
par venner og drømte ikke akkurat om
har vært søroverfør. I Pors- Syden. Han tenkte mest på hvor bratt
grunn. Der var det i varmes- det var og på rallarne som måtte bære
alt utstyret til fjells.Selvsyntes han det
te laget.
var nok med en liten sekk.

Florida

Menselvfølgelig
vinne. Plutselig
er han
vanker
glad for
detå
iskrem, kaker og brus midt i uka. Og på
skolen er de grønne av misunnelse. På
det bugnende bordet foran ham ligger
beviset: Et verdibrev på 7 000 kroner,
høytidelig overrakt av driftsbestyrer
Thorleif Jenssen ved Glomfjord-verkene.

Hvor familien Leiråmo reiser, er ennå
ikke bestemt, men mamma Astrid kunne godt tenke seg en tur til Florida.Litt
dyrere enn en Syden-tur, men Disney
World og lange badestrender ville være avslappende og morsomt for hele
familien. —Formeg er det greit, bare
det ikke er over 37 grader, for da svetter man, sier den trauste vinner.

—Jeg vet ikke helt hvor Syden er, men hvis man svetter der, reiser jeg heller til Sverige, sier Anders
Leiråmo, mer opptatt av brus og kaker enn verdisjekken på 7 000 kroner, som han har fått overrakt
av driftsbestyrer Thorleif Jenssen ved Glomfjord-verkene.

75
I fjor
jen markerte
75 års jubileet
Rallarmarsfor starten av vannkraftutbyggingen i Glomfjord. I år sto rallarne sjøl i sentrum. For i
1988 er det 75 år siden den
første arbeidstakerorganisasjonen ved Glomfjord-anleggene ble stiftet.

for

kilometer lange kløvstien som de brukte under anleggsbyggingen
mellom
1911 og 1920.
—Det er utrolig at arbeidsfolk har
slitt så mye, sier Bergli, som synes det
er hyggelig at fagforeningssiden
blir
tatt frem ved et arrangement
av denne
typen.

Få fagforeningsfolk
—Er det noen som fortjener å bli hedret, så er det nettopp pionrene,
sier
Almar Bergli, leder av Norsk Kjemisk
Industriarbeiderforbund,
Hydro Glomfjord.
Sammen med mange av de fire
hundre medlemmene
i Glomfjord-avdelingen av forbundet, hedret han i år
de gamle rallarne ved å gå den seks

Berglis jubilerende
kolleger i NEKF
(Glomfjord-verkene) og Norsk Arbeidsmandsforbund
(Svartis-anleggene)
dominerte ikke akkurat bildet ved målstreken ved Nedre Navervatn. De organiserte i Arbeidsmandsforbundet
er da
også for det meste pendlere. At dragningen til familien er større enn til
fjellturer, må godtas. Men leder i NEKF/

—Rallarmasjen er en fin måte å markere fagforeningsjubileet på, sier Almar Bergli, hovedtillitsvalgt ved Hydro Glomfjord.

Glomfjord-verkene,
Edgar Kjørstad,
gjorde en solid innsats i kulissene. Under hele arrangementet
var han gondol-fører, til glede for alle dem som
syntes turen opp var lang nok. Kjørstad
bidro utvilsomt til at Rallarmarsjen nok
engang ble suksess, og hedret dermed
de gamle anleggsarbeiderne
på sin
måte.
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Glomfjord var en viktig slagmark den gang kampen om åtte-timers dagen ble utkjempet. For øvrig
har fagforelfingen alltid vært aktiv i Glomfjord, og mange har fått hjelp gjennom et solid støtteapparat.

Bok og mottakelse
Norsk Kjemisk har slått på stortromma
i forbindelse med jubileet. Forbundet
har arrangert mottakelse og middag
for 400 gjester og utgitt praktverk om
innsatsen
gjennom
75 år. —Fagforeningen har alltid vært aktiv i Glomfjord. Mange har fått hjelp fra vår solide syke- og stønadskasse,
sier Bergli,
som har vært formann siden 1984.

Glomfjord var en viktig slagmark
den gang kampen om åtte-timers dagen ble utkjempet,
forteller Bergli.
Glomfjord var da også et av de første
steder den ble innført. —Og det skjedde før loven om åtte-timers dagen ble
vedtatt i 1917, sier han. I dag kjemper
Bergli og hans forbundsfeller for bedre
indre og ytre miljø ved amoniakk- og

gjødselfabrikken.
De ønsker også større klarhet i forhold til Glomfjords fremtid.
—De forskjellige planene for nyutbygging av kraft har skapt usikkerhet.
Hva skal skje? Hvordan skal det se ut
her? Det lurer vi på, sier Hydros jubilerende fagforeningsrallar
før han stiller seg i kø ved gondolen.
FOSSEKALLENNR. 9-88
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Rørgatai Glomfjordpusset opp:
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Et par dråper vann er nok til at det dannes rust. Derfor må jobben gjøres under teltduk. At de tre sandblåserne har vært nøyaktige, kan overingeniør
Walter Strømslid ved Glomfjord kraftverk bekrefte. Han har hatt oppsynet med arbeidet siden Bergen-firmaet Solid Vedlikehold satte i gang.

—Dettevi erer herdet,
en helt smiler
kurant dejobb.
Neida,
tre.
Dessuten liker vi rør bedre enn småplukk. Møbler og stekepanner
og anleggsmaskiner, som også hører til oppdragene vi får, er langt kjedeligere enn
dette.

950 meter rør
Når de avslutter rørgatejobben
i Glomfiord i slutten av oktober, vil de ha
sandblåst og malt ialt 18 000 kvadratmeter. Hele den 950 meter lange rørgata fra kraftstasjonen og opp fjellsidene fremstår da i ny grønn malingsdrakt, for første gang på 20 år.
Noen lydløs yrkesaktivitet er det ikke
akkurat de driver med. Det tar lang tid
før Fossekallen klarer å fange oppmerksomheten
til de to som til enhver
tid befinner seg i sandblåsningsteltet.
Det buldrer og braker som en middels
krigsfilm. Men det merker ikke de to
sandblåserne
noe til bak ørepropper,
overtrykksmasker
og munnbind.
30
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Det er som å gå hjemme i egen
stue, sier de, og savner ikke den kollegiale kontakten når de jobber.
Vi synger litt og tenker litt. Tiden
flyr, sier bergenserne, som ikke vil fortelle hva de tenker på. Det beste med
jobben er utsikten, mener Arild, Tom
og Kjell som pleier å ta spisepausen
oppå røret. At røret er 60 grader på
bratthenget,
setter bare en spiss på
hverdagen.

Korrosjonsbeskyttelse
Selvfølgelig er det ikke for at glomfjordinger skal få en penere rørgate, at
Bergens-firmaet
Solid Vedlikehold er
engasjert til jobben, som i alt kommer
på rundt seks millioner kroner.
Sandblåsningen
og malingen gjøres
først og fremst for å beskytte mot korrosjon.
Vi må være veldig nøyaktige. Et
par dråper vann er nok til at det ruster
og alt må gjøres om på nytt. Det er

derfor vi gjør jobben inne i teltet, sier
Kjell Iversen.
Det er også viktig å unngå kondens.
Det oppstår hvis temperaturen
utenfor
blir høyere enn temperaturen
inne i de
1,90 meter store rørene. Derfor pumpes tørr luft i riktig temperatur
inn i
teltet hele tiden mens arbeidet pågår.
At de tre sandblåserne har vært nøyaktige,
kan
overingeniør
Walter
Strømslid ved Glomfjord kraftstasjon
bekrefte. Han har hatt oppsynet med
arbeidet siden Bergens-firmaet
gikk i
gang i fjor.
—Så langt ser det riktig bra ut. Nå
gleder vi oss til å se rørgata ferdig
pusset opp, sier han.

Det er ikke for at glomfjordingene
skal få en
penere rørgate å se på, at det er brukt seks
millioner kroner på opp-pussing. Sandblåsingen
og malingen er gjort først og fremst for å
beskytte mot korrosjon.

—Det beste ved jobben er utsikten, mener de
tre sandblåserne Kjell Iversen (t.v.), Arild Kvalvik og Tom Arntzen.

á

KONGEG4
folkehovedmennene bak
av
og en
Tunnelaktivisten
møtene på 1960-tallet, hvor
kravet til myndighetene var
ferjefri kystriksvei gjennom
bygda. Hobby-kunstneren
som vel 25 år senere fikk i
oppdrag å lage Meløy kommunes gave til Kong Olav i
anledning offisiell tunnelåpning og ferjefri kystriksvei.
Frilufts-og familiemannen
som er «verksmester» hjemme i kjelleren med ordnet
arbeidstid på sine gamle dager, og som sysler med spennende slektgranskning når
døgnet strekker til. Kort
sagt, en av Statkrafts stjernepensjonister i Meløy, etter
mange års solid virke for
Glomfjord kraftverk.

Lykkesmeden
Og «hullet» i hans yrkeskarriere, fra
1937 til 1964, er et lite eventyr i seg
selv. Det er historien om unge Ragnar
Selstad som ble sin egen lykkes smed.
Fra sitt hjem like ved Neverdal bygde
han nemlig opp noe som etter hvert
skulle bli en velrenommert mekanisk
bedrift med fire ansatte på det meste,
som i særlig grad rettet seg mot kystfiskeflåten. Lykkeligsom liten, men ikke som stor, var Ragnars motto da han
la inn årene tidlig på 1960-tallet. For
ham var en epoke slutt. «Disponenten»
ønsket ikke å være med på den omRagnar Selstad kom første gang i stillingen som skjedde over natten for
kontakt med Glomfjord kraftverk i bedrifter som levde i kjølvannet av fis1937. Han jobbet da ved Glomen Me- kerinæringen.
kaniske Verksted og var leid inn for å
Om hvorfor, forteller Ragnar: —Det
utføre reparasjonsarbeid. —Først i var hysteristemning. Plutselig var alle
1964 kom jeg tilbake til kraftverket fiskebåter blitt for små og ulønnsomsom fast ansatt. Først som maskinist, me. Det skulle investeres i nye, store
senere som montasjeleder helt til jeg båter. Enkelte fikk aldri store nok bågikk av med pensjon høsten 1982. Ja, ter. Slippen her inne forsvant, men det
det begynner faktisk å bli noen år si- gjorde også silda og etter hvert andre
den det og.
fiskeslag. Feilslått politikk, heter det

Selstad (73),
og «uforskammet»
om Ragnar
V en livsbejaende
Vsnakker
sprek Statkraft-pensjonist. Og det er
både oppsiktsvekkende og «naturstridig» når man vet at den samme Ragnar
var døden nær i sykdom som 25-åring.
—Det at jeg har hatt en god arbeidsplass, mange interesser, familie og
venner rundt meg, kombinert med totalt avhold og en ellers nøktern livsstil,
har gjort meg sterk og levedyktig, sier
Ragnar mens fru Astabærer inn kaffe,
friske jordbær og hjemmebakt brød
med røkt laks.

75 års jubileum i fjor, laget han
Det er ikke bare Konge-gaven Ragnar Selstad bruker sitt sjeldne talent på. I forbindelse med Glomfjord-anleggenes
denne forseggjorte rallarstaven. Staven var en gave fra de ansatte ved kraftverket, og ble overrakt driftsbestyrer Thorleif lenssen av merkantil leder Hans
Hansen.

visst. I dag vet alle at det ble handlet
uten tanke på langsiktige virkninger
og konsekvenser,sier han. Når det gjelder havet som ressurs.

Kraftverksarbeideren

Men Ragnar var ikke utslått og han
følte det ikke som noen katastrofe å
skulle skifte beite. I 1962 satte han seg
ved skolebenken ved elementærteknikeren i Oslo. Etter eksamen fikk han
arbeid ved Sundsfjord kraftverk i Gildeskål kommune. Og da sjansen for
fast jobb bød seg ved Glomfjordkraftverk to år senere, var ikke veien hjem
særlig lang. Ragnar slo til, og fikkvære
med på den omfattende ombygging
og modernisering som fant sted på
1960- og 1970-tallet.
—Jegfikk med meg mange gode år
på en trygg arbeidsplass, men for å
være ærlig, så hadde jeg også mange
innvendinger mot den personalpolitikken som ble ført. I den første tiden
opplevde jeg stadig at ansatte ikke fikk
lov til å utfolde og utvikle seg i forhold
til den oppgave man var tildelt. Særlig
var det tabu å blande seg bort i ting
man ut fra ansettelsen «ikkeskulle ha
greie på».Hiarkietbestemte hvem som
skulle bestemme.
Dette var neppe noe spesielt for
Glomfjordkraftverk,men min generelle oppfatning om arbeidslivet. Selvom
man hadde ideer og kunnskaper om
hvordan bedriften som helhet kunne
oppnå større trivsel og ikke minst mer
rasjonelle løsninger på ting, så fikk
man værsågod å holde fram i det samme sporet. Ja, man kunne bli «straffet»
for nytenkning. Heldigvis skulle dette
bildet komme til å endre seg med årene, og etter hvert følte jeg at alle fikk
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Ragnar Selstad (73) er en livsbejaende og cuforskammeti sprek Statkraft-pensjonist. —Det at jeg har
hatt en god arbeidsplass, mange interesser, famille og venner rundt med, kombinert med totalt
avhold og en ellers nøktern livvstil, har gjort meg sterk og levedyktig, sier Ragnar.

grunn at den slags virksomhet har
vært og er for politisk fundamentert.
Og da mener jeg parti-politikk. Jeg er
Tunnelaktivisten
saksorientert og opptatt av rasjonelle
—Mange av de tanker og ideer du løsninger. Slikvar det også da vi jobbet
gjorde deg på 1960- og 1970-tallet er for tunneler og ferjefri kystriksveimeljo «adoptert»og toneangivende innen- lom bygdene. Presset og uttalelsene
for dagens bedriftskultur. Skulle du som kom fra de mange folkemøtene
gjerne ha vært ung og yrkesaktiv jeg var med på, kom fra folkesjela.
igjen?
Du vet, det der blir et hypotetisk Verksmesteren
spørsmål. Og jeg tenker ikke sånn. Jeg Ragnar og AstaSelstad har tre sønner,
er glad for at arbeidslivet har vært i og en av pensjonisttilværelsens store
utvikling til det bedre, hvor man på gleder deler Ragnar med en av guttene
alle plan gis muligheten til større inn- som er utdannet bilmekaniker med
flytelse og råderett over egen jobb. eget verksted hjemme. Og nettopp her
Man setter mennesker som ressurs i i verkstedet var det at Ragnar formet
fokus. Men det har vært et langt lerret og skapte den originale Konge-gaven,
å bleke.
som er knyttet til en helt spesielle beMen Ragnar Selstad gjorde seg givenhet for ham, for Statkraft, for Mealdri til noen aktiv fagforeningsfigur løy, for Norge. Skulpturen er satt sammen av deler fra den sprengte rørgasom sto på barrikadene?
Nei, det er riktig, av den enkle ten ved kraftstasjonen i Glomfjord,en
sabotasjeaksjon som allierte kommandosoldater heltemodig utførte for å
hindre Hitler-Tysklandsstorstilte planer om å bruke kraften til sitt krigsmaskineri.
Og om sabotasjeaksjonen lyktes den
så gjorde ikke Ragnar og nabo
gang,
Da Kongen besøkte Meløy kommune
som laget et smakfullt
Bjørkum
Tor
for å kaste glans over åpningen av
tre-etui til skulpturen, mindre lykke.
Svartis-tunnelen, fikk han overrakt
denne skulpturen. Den er knyttet til
Den spesielle gaven og historien bak
en helt spesiell begivenhet, nemlig
gjorde dypt inntrykk på Kong Olav, og
sabotasjeaksjonen mot rørgata i
Ragnar som selvsagt var invitert til
Glomfjord som allierte kommandokongemiddagen, fikk etterpå en kort
soldater utførte under siste krig for å
hindre Hitler-Tysklands planer om å
personlig samtale med Hans Majestet.
bruke Glomfjord-kraften til sitt
—Ogdet var et meget hyggelig møte,
krigsmaskineri. Skulpturen er satt
som gjorde usedvanlig inntrykk på
sammen av deler fra den sprengte
meg, sier en rørt Ragnar Selstad, som
rørgata. Foto: Ragnar Selstad.
stadig rører seg på gamle tomter og
som alltid føler seg velkommen ved
Glomfjordkraftverk.
større spillerom innenfor bedriftens fire vegger, for å si det slik.

Møt «Rallarmarsjensfødselshjelper», Arne W. Farup:

DE1
VIKIIGSIE
VED
IIVEI
ER
I lEKE
Tekst:HåvardWillassen
Foto:KristenSelfors

m

da må
jegW.
O Farup?
jegharNei,sett
Arne
nok skuffe dere. Men har
dere prøvd fjellet. Det er riktig nok stort, men han er
der oppe en plass. Vær sikker! Gang på gang kjørte vi
til den gamle ærverdige, tidligere Statkraft-boligen på
Hylla i håp om å treffe den
pensjonerte el-kraftsjefen
ved Hydro Glomfjord hjemme. Men, nei, Arne W. Fa-

rup var som sunket i jorda. Ellerrettere sagt: Fløyet til fjells!Men så endelig
skulle det lykkes å få i
stand en avtale med denne travle mannen. Driftsbestyrer ThorleifIenssen
ved Glomfjordverkene
ringte og meddelte at han
personlig hadde «fanget»
intervju-objektetsom på
sin side lovte å ta «fri»resten av dagen for å møte
oss.
Civilingeniør og el-kraftsjef ved Hydro Glomfjord
Arne W. Farup har «overlevd» flere driftsbestyrere
på disse traktene, og han mener han med god
samvittighet kan si at han har hatt et utmerket
samarbeid med dem alle. —Glomfjord kraftverk
var min andre arbeidsplass. Uten Statskraftverkene hadde det heller ikke vært noe Hydro
Glomfjord, slår han fast.

og han
—Det viktigste ved livet er å leke, mener pensjonisten Arne W. Farup, som har mye å leke med. Hans viktigste tumleplass er Glomfjords-fjellene,
vandrer gjerne på gjengrodde stier. Ruten som den populære Rallarmarsjen følger, var det han og hans familie som startet ryddingen av i nyere tid.

i den formen ikke
opptatt
og
en travel
er kanskje
jeg mann,
joda,
stand at jeg stresser. Tvert imot. Det
viktigste i livet er å kunne leke. Og jeg
har så mye å leke med, så mange interesser som opptar meg, at jeg har problemer med å få dagen til å strekke til.
Kallden barnelek videreført i en annen
målestokk. Jeg forberedte meg på denne leken på et tidlig tidspunkt, og har
derfor hatt en alldeles smertefri overgang til pensjonistlivet. Jeg lever og
koser meg, skjønner du. Sier Arne W.
Farup (70). En mann med krefter som
en bulldozer, men med sinnets absolutte ro og åpenhet når han tar seg til
fjells. Hans mange interesser til tross,
det er der han trives best og har sitt
andre hjem.
Arne W. Farup er et utrolig rikt og
engasjerende menneske, med den åp36
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le naturen som sin tumleplass. På leting etter et nytt funn til sin store
steinsamling eller et nytt motiv til fotoarkivet. Men også aristokraten som
nyter en fin årgangsvin i godstolen i
selskap med bøker og klassisk musikk
fra CD-spilleren.«Naturfreakeren»som
gang på gang har møtt seg selv i døra
som forsvarer for videre kraftutbygging. Han er «steinaldermannen» som
er lidenskapelig opptatt av digital teknikk. Den enkle friluftsmannen som
kjenner hver sti og busk i Glomfjordfjellene, men som ikke kan være uten
sin årlige Italia-reise til den utømmelige kulturverdensbyen Roma. —Kontrastfyllt, javel, men det er ikke noe
motsetningsforhold i dette. Bare det
beste er godt nok for meg, men det har
ingen ting med kultursnobberi å gjøre,
sier CivilingeniørenArne W. Farup.

København

Civilingeniørmed C. Det er viktig å få
med. —Så het det da vi ble uteksaminert ved høgskolen i København.
Det var for øvrig en fantastisk fin tid.
Jeg var Bodø-gutten som etter artium
fikk komme til Danmark for å studere i
«kongens by», København. Her ble jeg
indtrodusert for teater og opera, og
min interesse for kunst ble vekket. Vel
seks år ble jeg i Danmark. Et forkurs før
selve hovedstudiene tok til, og et avbrekk som følge av krigen gjorde oppholdet lengre enn beregnet, forteller
Farup.
Med eksamenspapirene i lommen
bar det rett hjem til gamle-landet og
Norsk Hydros hovedkontor i Oslo.
—Jeg fikk jobb på dagen. Etter hvert
skulle det mer og mer komme til å
dreie seg om Hydrosetablering i Glom-

og stabilitet i forhold til stedet, ble
Farup-familienmed sine to sønner viktige støttespillere for Glomfjord-samfunnet. Ikke minst legger Farup stor
vekt på sitt og bedriftens forhold til
Glomfjord kraftverk. —Jeg har «overlevd» flere driftsbestyrere, og jeg kan
med god samvittighet si at jeg har hatt
et utmerket samarbeid og forhold til
dem alle. Både på forretningsmessig
og sosialt plan. Glomfjordkraftverk var
min andre arbeidsplass. Uten Statskraftverkene hadde det heller ikke
vært noe Hydro Glomfjord.
—Idag, som pensjonist, preger dette
meg fortsatt. Jeg er stadig på besøk ved
kraftverket og blir meget godt mottatt.
Jeg føler meg alltid hjemme ved kraftverket. Men ikke misforstå. Jeg holder
stadig et øye med Hydro Glomfjord,
men den bedriften er så stor og miljøet
så mye mindre oversiktlig enn ved
kraftverket.
Livetskulle komme til å forandre seg
i det Farupskehjem da Elseble rammet
av kreft i 1970. Hun måtte etter hvert
gi opp sin yrkeskarrire. Sjukdommen
knyttet familien sterkere sammen, og
nye verdier ved livet åpnet seg. Elses
store interesse for malerkunst skulle
komme til å prege hjemmet. Hennes
egen litterære skapertrang og interesse for friluft og natur ga hele familien en helt ny dimensjon. De fikk mange gode år sammen. Dessverre tapte
hun kampen mot sjukdommen og døde i 1978. Else Farup vil i ettertid for
oss andre være særlig kjent for sine
bøker «Trekkfra Glomfjords historie»
og «Reingjeterkunst».

Gjengroddestier

Familien Farup og spesielt Arne har
ved sin vandring i fjellet gjenåpnet en
rekke gjengrodde stier, bokstavelig
talt. Ruten som den populære rallarmarsjen følger, var det Farup-familien
fjord. Den 15. mars 1951 var jeg fast som begynte å rydde og gjøre tilgjenstasjonert i Glomfjord med ansvar for gelig for folket.Arne har i høyeste grad
krafttilførselen til fabrikk-anleggene.
bidratt til at stadig flere søker rekreaOg el-kraftsjefen og direktørens sjon og glede i fjellandskapet. Han er
stedfortreder skulle vise seg å bli tro- glad for det, likevelsporer vi en ensom
fast mot sin arbeidsgiver og nye hjem- ulv, en individualistsom liker å vandre
plass. Fagligvar det en stor utfordring i ensomhet og tråkke sine fjellsko på
å få være med på den spennende opp- steder der ingen har vært før ham. Han
byggingen av Hydro-bedriften i nord, vil ikke skryte av hvor ofte og hvor
fra den kraftintensive ammoniakk- langt han går i fjellet, men det er ingen
framstillingen til produksjon av full- hemmelighet at han er ute og vandrer
gjødsel. Som ga bedriften flere bein å så å si daglig. —Deter ikke et spørsmål
stå på, flere arbeidsplasser og utvikling om vær, men om å kunne kle seg etter
av Glomfjordtil et moderne samfunn. forholdene. Regn og gråvær fascinerer
meg. Som ivrig fotograf opplever jeg
nye farver og sammensetninger i naStiftet familie
turen.
I 1957 giftet han seg med tannlege
Han har fortsatt sitt gamle speilreElse, Vardø-jente som hadde etablert flekskamera i bruk. Dette krever prøseg på industristedet med egen prak- ving, feiling og nye forsøk fra mannen
sis. Med sin forkjærlighet, entusiasme bak avtrekkeren. Men i tråd med ut-

viklingen er han også stolt av sitt nye
digitale autofokus-kamerahvor teknikken søker og fanger opp opprinnelsen.
Arne W. Farup gleder seg videre over
sin store samling LP-plater og kassetter, men i dag er det den digitale
CD-lydensom gir ham den store musikkopplevelsen.Det er likevelden unike steinsamlingen, med arter fra alle
verdens hjørner, som den lekende pensjonisten er mest stolt av. Mye av dette
har han plukket selv, ellers har han fått
mye fra sine mange samlervenner.

Vært heldig
I kjelleren har han sitt eget steinverksted bestående av en anseelig maskinpark. Kjelleren rommer også mørkerom og et «mini-gartneri».—Joda,jeg
vil få nok å henge fingrene i når jeg blir
«gammel». Arbeidsledig blir jeg nok
aldri.
Ville du ha gjort ting annerledes
med livet ditt hvis du fikk sjansen på
ny?
Nei.Jeg har vært heldig. Min karrire kom flytende på ei fjøl. Jeg fikk en
rik tid med verdens fineste jente, hustru og mor. Vi har fostret opp to kjekke sønner, og jeg har fått jobbe og bo i
et miljø hvor jeg har følt meg hjemme i
fra første stund. Mange ble oppriktig
forbauset over at jeg ikke flyttet fra
Glomfjordda jeg gikk av med pensjon.
Vel kunne jeg ha kjøpt meg en leilighet
i Oslo og funnet meg en benk i Frognerparken. Men det er her jeg har lekene mine. Fjellene mine. Og så mange
av mine venner. Sier Arne W. Farup,
som viser en umettelig appetitt på å
leke videre.

,

Musikkelsker og kunstmes&i, ivrig fotograf og
steinsamler, fjellvandrer på sin hals. Den pensjonerte el-kraftsjefen i Glomfjord, Arne W.
Farup, har nok å henge fingrene i. —Arbeidsledig blir jeg nok aldri, sier han.
FOSSEKALLENNR. 9-88
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De store nedbørsmengdene som falt i
Nordland 14. og 15. september i år,
skapte problemer en rekke steder.
Heller ikke Statkraft slapp unna. Ved
Glomfjord-verkeneble det den 15. september målt 92,6 millimeter på et
døgn, men det er ikke meldt om noen
problemer der.
Verre gikk det ved Svartis-anleggene
i Kilvik.En rekke nye elver fra fjellsidene samlet seg i den nye kanalen forbi
tippområdet ved kabeltunnelen og adkomsttunnelen til kraftstasjonen.
Anleggsveien fram til tunnelene

Kilvik 15. september

1988: Gravemaskin

.4.

rydder

krysser kanalen på to steder. På det
øvre stedet der veien var lagt på fylling
over kanalen, ble rett og slett vasket
vekk av de enorme vannmassene.
Flommen tok også med seg pumpeanlegget som forsynte begge tunnelene med vann, slikat driften måtte stoppes. For å hindre vannet i å ta med seg
brua på det nedre krysningsstedet, ble
det gravd en avledningskanal gjennom veien. Dermed var veiforbindelsen mellom riggområdet og anleggsområdet helt brutt, og folk måtte heises over med mobilkran.

opp for å hindre skader på veiparsell til Storjordet.

Kanalen som var ferdig utformet, er
totalt rasert. Det eneste som gjensto av
arbeidet på kanalen var plastring av
bunn og sider. Hele torsdagen den 15.
gikk med til å rydde vei for vannet for å
unngå ytterligere skader. Vannet hadde også begynt å grave ut fyllingsfoten
på en parsell av veien opp til tverrslag
Storjordet.
Heldigvisavtok regnintensiteten utover torsdag ettermiddag, slik at man
kunne starte med reparasjon av veien
fredag den 16. september.

Kilvik 15. september 1988: Begge adkomstveiene er brutt. Personell må heises over elva
med mobilkran.

Kilvik 15. september 1988: Kryss mellom vei til
tverrslag Storjordet og anleggsvei til tunnelene
er vasket bort.

Utslagpå dypet i Sognefjorden:

I1
NEgt/E
HØPENN
Ved PerJoranger

Fra Jostedal Kraftverker det av den
grunn drevet avløpstunnel 170 meter
ut i fjorden, og utslaget ble gjort på 38
meters dyp. Dette skjedde 23. s>eptember i år, og spenningen var stor både
hos entreprenøren A/S Veidekke og
byggherren Statkraft da den siste salva

11
Endelig over! Nå kan «gutta» slappe av. Anleggsleder Steinar Grimsmo i A/S Veidekke kom med
den tradisjonelle «flaska».Fra venstre elektriker
Alf Eikeland, oppsynsmann S. Bratberg, lademesteren Svein Tore Lie, oppsynsmann Kjell Morten
Hagen, Steinar Grimsmo, basen Odd leiv Kleveland og Ove Ketil Mortensen ruller seg en røyk.
Foto: Per Joranger
1

Merver av stål måtte de ha
111 de som hadde ansvaret
for dypvannsutslagetunder
Sognefjorden23. september i
år. Sprengningensatte punktum for arbeidet med en 4,5
kilometer lang tunnel som
utgjør cirkaen tredjedelav
avløpet fra det fremtidige
Jostedalkraftverk.Det er A/S
Veidekkesom har gjort jobben.

Ryktet om begivenheten hadde
spredt seg i lokalsamfunnet, og da
klokken nærmest seg 1200, begynte
folk å samle seg. Gaupne barneskole
fikk fri et par timer, ordføreren var på
plass i det fin, fine høstværet.
På slaget 1200 fyrte skytebasen av.
Fjellet under oss dirret. Det gikk noen
sekunder før vi hørte at luften ble trykket mot luka —noe luft slapp gjennom
og skapte et forferdeligleven. Deretter
stilnet det hele av. Hva nå? Var det
mislykket? Men så kom undervannsbølgen mot land, og etter 20 sekunder
hevet fjorden seg i en fin boble ute ved
anmerkningsbøyen. Like etter eksploderte Sognefjordeni en kaskade av luft

•

•
20 sekunder har gått siden salva ble fyrt av —
så kom lufttrykket etter at det hadde møtt luka.
Et fantastisk syn som var en kunstopplevelse der
inne mellom Sognefjella. Foto: Torvald Bakken.

skulle fyres av. Ville det lykkes?
Proppen som sto igjen mot fjordens
vannmasser, var beregnet til 250 kubikkmeter, og under proppen var det
gravet ut plass til denne fjellmassen.
En kraftig luke noen meter inne på
land var bygget for å hindre Sognefjorden i å trenge innover i tunnelen. Luken er også konstruert til senere bruk,
for eksempel til ettersyn og rydding i
avløpstunnelen.
Luster kommune i sin tid bena
Endelig opprant den store dagen —
handlet konsesjonssøknaden for
Jostedal-utbyggingen,ble det stilt krav fredag 23. september. Det var bestemt
om at avløpet fra Jostedal kraftverk at salva skulle gå kl. 1200. Borehullene
måtte føres ut på dypt vann. Ved å var fylt med 2 000 kilo ekstradynamitt.
blande ferskvann og saltvann på den- Tunnelen mellom luke og stuff ble fyllt
ne måten, ønsket man å hindre isleg- med vann (20 prosent av volumet), og
ging innerst i den delen av Sognefjor- luken ble senket. Deretter ble det pumden som ville bli berørt, og motvirke pet inn luft, slik at overtrykket i tunnefrostrøyk i nedre del av Jostedøla.
len svarte til cirka èn kilo.

og vann — det reneste kunstverk her
inne blant Sognefjella. En hyse kom
drivende mot land med buken i været.
Så braket jubelen løs og lettelsen
spredte seg blant lademannskap og ledelse. De hadde klart det! Og tradisjonen tro vanket det gjennomslagsskål,
selv om den av naturlige grunner ikke
kunne inntas på røysa denne gang.
Nå gjenstår det å se om undervannsutløpet fungerer slik politikerne håper
og tror. Det må vi vente halvannet år
på.
FOSSEKALLENNR. 9-88
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Et miansvarlige
system som og
gjørregnøkonoskapspersonaleuavhengige
av EDB-ekspertise.
Et verktøy
som gir den enkelte muligheter for å lage økonomiske
rapporterut fra eget behov.
Et system som kan tilpasses
de rutinersom vi finner best
egnet — og ikke omvendt.
Dette blir en realitet i Statkraft allerede fra årskiftet.

Med Horisonten
kunne vi realisere
det mangslungne
økonomisystemet
som Statkraft hadde
behov for, i stedet
for å måtte tilpasse
styringsoppleggene
til et standardsystem. Illustrasjon:
Svein Nyhus.
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svenske firmaet Horisonten Systemutveckling AB (HSAB) ble
grunnlagt i 1984 for å utvikle et nytt og
brukervennlig økonomisystem for det
nordiske markedet. En av hovedgrunnene til dette var den økende misnøyen blant brukerne av de eksisterende standardsystemer. Den fleksibilitet
og de muligheter for brukertilpasning
som ble lagt inn i programproduktet
Horisonten, gir helt nye muligheter for
de bedrifter som tar systemet i bruk.
Den første versjonen av Horisonten
ble utviklet i nært samarbeid med Gøteborg kommune. Der ble et nytt øko-

nomisystem, utviklet i Horisonten, satt
i drift den 1. januar 1986. Siden har en
rekke store kunder meldt sin interesse
både i Norge og i Sverige — blant
annet har både Statoil og Standard Telefon og KabelfabrikA/Svalgt Horisonten som sitt konsernsystem.

Oslo-Horisonten

Horisonten Systemutviklinger dels eid
av de ansatte, dels av det børsnoterte
finansieringsselskapet Cominvest. Antall ansatte i Horisonten Systemutvikling nærmer seg nå 30, hvorav 12 var
med på den første utviklingen av systemet. Horisonten Systemutvikling har
kontorer i både Stockholm, Gøteborg
og Oslo. Oslo-avdelingen — Horisonten AS — holder til på Høvik utenfor
Oslo og består av tre personer. To av
disse er for tiden deltidsengasjerte
konsulenter i Statkraft med tanke på
innføringen av Horisonten hos oss.

prosjektet i Statkraft måttet utforme
mye av «økonomien»og logikken i systemet på egen hånd. Horisonten er
«bare»et verktøy for nettopp å utforme
systemer for økonomistyring fra egne
behov. Men dette klarer vi som er brukere å gjøre uten å kunne programmere. Systemet selv bearbeider de instrukser vi gir det.
Siden vi i februar fikk tilgang til Horisonten, har prosjektgruppen vært opptatt med å utforme det nye økonomisystemet og tilpasse det til de ulike
deler av organisasjonen. Dette er et
arbeid som har tatt tid, ikke minst fordi
vi har hatt behov for å sette oss mer
detaljert inn i styringsbehovene i de
enkelte enhetene i Statkraft.

Klart fra årskiftet

Vi skal ha et nytt system klart til bruk
fra årskiftet. Når vi har klart å gjøre
dette så raskt, er det fordi vi har lagt
opp til en første versjon av Horisonten
Statkraft valgte Horisonten i konkur- der det er satset på å standardisere
ranse med markedets mest anerkjente systemet. De fleste registreringsseøkonomisystemer. Når valget til slutt kvenser og rapporter vil derfor forefalt på Horisonten, var det nettopp ut løpig gjennomgående følge visse stanfra at systemet er fleksibelt og bruker- darder i hele systemet. Etter hvert som
vennlig. Med Horisonten kunne vi rea- behov og ønsker melder seg, vil det så
lisere det mangslungne økonomisyste- bli aktuelt å gå videre med mer indivimet som Statkraft hadde behov for, i duelle tilpasninger.
stedet for å måtte tilpasse styringsoppStatkrafts ledelsen besluttet i sin tid
leggene til et standardsystem.
at vi i første omgang skulle innføre et
samordnet økonomisystem i Statkraft,
Språkmektig
for deretter å spre kompetanse og deDe ulike deler av Statkraft har forskjel- sentralisere økonomiforvaltningen.
lige styringsbehov. Dette betyr at de Dette kan vi nå få til med et nytt økokostnader som skal følges opp, må nomisystem utformet i Horisonten. Så
knyttes til ulike begreper, avhengig av snart den enkelte bruker har tilegnet
i hvilken del av Statkraft vi befinner seg den nødvendige kompetanse, vil
oss. Det gir for eksempel ingen mening han eller hun ha mulighet til å lage
å knytte 0-stabens kostnader til noen rapporter og hente ut data etter eget
bestemt del av det fysiske apparatet. behov. På lengre sikt vil det være naFor et driftsområde er det imidlertid av turlig at den enkelte lokale administor betydning å få fram kostnader strasjon får overta vedlikeholdet av sin
knyttet til de enkelte fysiske kompo- del av systemet.
nenter (aggregater, turbiner, ledninAsle Dahle
ger etc). I Horisonten bygger vi derfor
opp delmodeller som vil bli tilpasset
behovene i de ulike deler av Statkraft.
Hver enkelt enhet i Statkraft får dermed den mulighet for styring som den
har behov for.
I tillegg vil alle brukere av Horisonten få sin egen form for dialog med
systemet. En økonom ved hovedkontoret vil møte en helt annen åpningsmeny og følge en annen struktur i
systemet enn for eksempel registreringspersonalet i et driftsområde. De
ulike brukergrupper har med andre
ord sin spesialtilpassede dialog med
systemet.

Bare et verktøy
For å få fram et skreddersydd økonomisystem av dette slaget, har økonomi-

KO
RON/ I
SY S_
T EV

FOSSEKALLENNR. 9-88

43

Kraftutbyggingens pionrer:

Av Lars Thue

MO
G3ED G

istorikerLarsThue forteller her om sitt første
møte med de såkalte fossespekulantene — et bekjentskap formidlet gjennom styreprotokoller,korrespondanse og annet kildemateriale
som oppbevaresved Glomfjord kraftverk.
nverrettssakfører Rasmus Martinius
Blackstad Schjølberg fra Bodø, i
mange sammenhenger bare kalt
R.M.B.— er på folkemunne ofte utlagt
som Røver, Morder, Bedrager. I boka
om NVEs historie (Elektrisitetslandet
Norge 1971) presenterer Johan Vogt
det han kaller en «kavalkadeav fossespekulanter». I denne kavalkaden er
også Rasmus Schjølberg og broren
Ragnar Schjølbergtatt med. Glomfjord
med Fykanvassdraget var et av de
mange områdene Schjølbergene engasjerte seg i.

Ikke alle deler av framstillingen er like
sikre — vår utforskning av hendelsesforløpet er så vidt kommet i gang.
Utviklingen av eiendomsforholdene i
Glomfjordfølger et kjent mønster:
Lokale ressurspersoner kjøper opp
vassdragsrettigheter fra vanlige bønder.
Disselokale småspekulantene selger
videre til mer profesjonelle oppkjøpere
av vassdrag.
Vassdraget havner deretter under
kontroll av utenlandsk kapital.

De to lokale ressurspersonene som tidlig forsto at det kunne bli lønnsomt å
utnytte Fykanvassdraget, var lensmann Tønset og kirkesanger Sivertsen
i Meløy. Men de innså antakelig også
at de trengte allianser utenfor bygdemiljøet for å få til en utbygging og
kontaktet derfor forretningsmannen
Ragnar Schjølberg i Bodø. Sammen
med ham kjøpte de Fykanfossen for
120 kroner i 1897. Det er framsatt en
spennende teori om at Schjølbergbare
brukte lensmannen og kirkesangeren
Lensmannog kirkesanger som stråmenn. Jeg har ikke sett materiførst ute
ale som tyder på det. Jeg håper imidUnder et besøk i Glomfjordnylig fant vi lertid å få tilgang til Schjølbergenes
mye interessant historisk kildemateria- private arkiver, og her kan svaret både
le, også kilder som kaster lys over den på dette og mange andre interessante
rolle Schjølbergene og deres allierte spørsmål ligge gjemt.
spilte. Som kjent overtok staten GlomEtter forholdsviskort tid selger imidfjord kraftanlegg i 1918 ved kjøp av lertid lensmannen og kirkesangeren siaksjene som den svenske finansman- ne rettigheter i Fykanfossentil Ragnar
nen Knut Tillberg eide i Glomfjords Schjølberg for 1 000 kroner hver. BakAktieselskab.Det er deler av historien grunnen var visstnok at kirkesanger
før denne overdragelsen vi skal se på. Sivertsenvar misfornøyd med de man44
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ge regningene Schjølberg sendte fra
sine reiser for å skaffe kapital i utlandet. Den stakkars kirkesangeren
kullseilte for øvrig på Meløyfjordenpå
veien hjem med pengene for handelen og druknet.
Ragnar Schjølberg kjøpte Glomen
gård (bnr. 2) i juli 1897 for 800 kroner
og Glomen (bnr. 1) for 1 800 kroner i
1902. Rett etter århundreskiftet satt
dermed Ragnar Schjølbergmed de viktigste eiendommene for utnyttelsen av
Fykanvassdraget— syntes det som. Og
han hadde skaffet seg eiendommene
billig. Hadde han gjennom disse kjøpene gjort seg til røver, eller kanskje bedrager? I verste fall vil kanskje noen
trekke ham til ansvar for kirkesangerens endelikt.

Ruinerendevilkår

Ønsket Ragnar Schjølbergbare å kjøpe
billig for raskest mulig å selge dyrt,
eller ønsket han å få til en produktiv
utnytting av sine Glomfjord-eiendommer? Vi vet at han etter hvert satte i
gang en rekke bedrifter i Nordland,
særlig innen fiskerinæringen. Det er
ingen grunn til å tro at han ikke ønsket
å få til næringsvirksomhet i Glomfjord.
Han forsøkte tilsynelatende å skaffe
kapital for å utnyttet eiendommene i
Glomfjord,men uten hell.
Fra 1906 skapte konsesjonslovgivningen nye vanskeligheter for utnytting av vassdrag og for ønsket om å
trekke inn utenlandsk kapital. Schjølberg kom dessuten i konflikt med staten om grensene for Glomen-gårdene.
Staten mente at den hadde eiendoms-

retten til store deler av Storglomvann
og viktige deler av Fykanvassdraget.
I 1908 tilbød han staten vannfallet
for 70 000 kroner. Men staten sa nei.
I august 1909 foreslo Arbeidsdepartementet konsesjonsvilkår med blant
annet en konsesjonstid på 60 år og en
årlig avgift på to kroner pr. hestekraft.
Da Rasmus Schjølbergto år senere søker konsesjon for et aksjeselskap til å
erverve og regulere Fykanvassdraget,
gjør han det klart overfor departementet at det ikke hadde vært mulig å reise
kapital på disse vilkårene.
Med det ærede departements skrivelse av 16de august 1909 blev jeg
tilstillet forslag til koncessionsvilkårfor
utnyttelse av det på eiendommen
Glommen i Melø liggende vasdrag.
Disse vilkår om 60 års hjemfaldspligt
til staten og en årlig afgift stor kr. 2,00
pr. hestekraft, var jeg straks klar over
var ubrukelige; men jeg har ikke destomindre i de sidste par år gjort flere
forsøk på at reise kapital til vasdragets
nyttiggjørelse. Imidlertid har mine bestræbelser i denne henseende altid
strandet på den usædvanlige bestemmelse om 60 år og den høie årlige
afgift. Da vilkårene således har vist sig
at være rent ruinerende for økonomisk
utnyttelse av vasdraget, tillater jeg
mig herved påny at henvende mig til
det ærede departement i sakens anledning.

Drivkraftenbak
Glomfjordanlegget

I 1910 hadde Ragnar Schjølberg solgt
deler av Glomen-gårdenetil broren og
1 1918 overtok staten Glomfjord kraftanlegg
Knut Tillberg eide i Glomfjords Aktieselskab.

banksjef Johan Lund i Bodøog sammen
med dem dannet et interessentskap
for utnytting av eiendommene. Fra
dette tidspunkt synes Rasmus Schjølberg å ha overtatt ansvaret for Glomfjord-prosjektet.
For å få trukket i gang et vellykket
prosjekt i Glomfjord,måtte flere typer
kompetanse og ressurser skaffes tilveie. Rasmus Schjølberg syntes å ha
vært den som klarte å få tak i og samordne disse ressursene.
Etter at konsesjonslovgivningenvar
begynt å virke, var juridisk kompetanse blitt en viktig ressurs. Den satt Rasmus Schjølberg selv inne med. I en
mappe fra GlomfjordsAktieselskabsarkiv som er påskrevet Koncesjonen,finner vi noe av Rasmus Schjølbergsomfattende korrespondanse med blant
annet sentrale og lokale myndigheter
om konsesjonsspørsmålet. En stadig
endret lovgivning — og usikkerhet
med hensyn til hvordan lovgivningen
ville bli håndhevet — satte Schjølberg
på en vanskelig prøve.
Ingeniørfaglig kompetanse var også
nødvendig, og den fant Schjølberg
først og fremst hos ingeniør Bernt
Lund i Kristiania som 15. desember
1911 hadde ferdig den Beskrivelseav
Fykanågas utbygning som ble ettersendt Schjølbergskonsesjonssøknadav
30. oktober samme år.
Det springende punktet var imidlertid kapital. Vi vet at det var gjennom
svensken Knut Tillberg at Schjølberg
fikk skaffet den nødvendige kapital til
veie. Men det kan synes som om

ved kjøp av aksjene som den svenske
Slik så kraftstasjonen
ut på den tid.

finansmannen

Schjølberg prøvde å holde dette skjult
så lenge som mulig.

Et rent norsk selskap?

Det var GlomfjordsAktieselskabsom 9.
august 1912 fikk konsesjon på å erverve og regulere Fykanvassdraget med
omgivne herligheter. I arkivet i Glomfjord ligger Glomfjords Aktieselskabs
styreprotokoll. Hva finner vi om selskapets kapitalinteresser her?
Protokollen viser at oberstløytnant
Ole Wilhelm Lund,hans sønn ingeniør
Bernt Lund og RasmusSchjølbergmøttes 3. februar 1912 i Kristiania for å
konstituere selskapet. Det ble dannet
med følgende formål:
å overta gården Glomenmed Fykanvassdraget
å regulere vassdraget
å utnytte vassdraget og eiendommen for øvrig ved utbygging og bortleie av kraft, fabrikkdrift «eller på anden hensigtsmæssig Måde samt i det
Øiemed at drive enhver anden Virksomhed, derunder indbefattet Skibsrederi og Handel».
Aksjekapitalen var bare på 1 500 kroner fordelt på 15 aksjer å 100 kroner.
Hver av de tre frammøtte tegnet seg
for en tredjedel av aksjekapitalen. Selskapets styre skulle bestå av de tre
stifterne, mens 0. W. Lund ble valgt til
styrets formann og Rasmus Schjølberg
til viseformann. 0. W. Lund var kjent i
brede kretser som en rettskaffen og
dyktig fagmann med lang erfaring både innen privat og offentlig virksomhet. Dette kan ha vært avgjørende ved
valget av ham — og ikke Rasmus som
styrets formann.
Det var dette rent nasjonale selskapet som myndigheten ga konsesjon.
Hverken på stiftelsesmøtet eller på generalforsamlingen 27. mars 1912 er
den svenske finansmannen Knut Tillberg eller andre utenlandske interesser nevnt med et ord.
Den 7. september 1912, mindre enn
en måned etter at konsesjonen er gitt,
avholdes imidlertid en ny generalforsamling. Denne gangen møtes aksjonærene i Stockholm!Her overtar Glomfjords Aktieselskab eiendommene i
Glomfjord. Uten at vi vet sikkert om
dette er hele kjøpesummen, utstedes
panteobligasjoner til eierne på følgende beløp: Ragnar Schjølbergkr. 80 000,
RasmusSchjølbergkr. 50 000 og Johan
Lund kr. 20 000.
I referatet fra dette møtet kommer
Tillbergs navn for første gang inn i
protokollen, i referatets pkt. 3 heter
det at «Selskabetvedtager at udfærdige Gjældsbevistil Hr. K.Tillberg for de
FOSSEKALLENNR. 9-88
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kontante Lån, som han har ydet Selskabet og herefter kommer til at yde
det». Tillbergstår fra nå av som lånegiver til selskapet, men ikke som eier.
Under referatet fra generalforsamlingen 6. oktober 1913 er det bare
O.W.Lund og KnutTillbergsom underskriver — til tross for at Tillberg fremdeles ikke står som medeier av selskapet. På dette tidspunktet er anleggsarbeidet i Glomfjord kommet
godt i gang.

Svenskene

overtar

En generalforsamling vedtar 1. mai
1914 å utvide kapitalen til tre millioner
kroner. I samsvar med vedtektene blir
en tredjedel av aksjene utlagt til tegning i Norge. De tre som denne gang
undertegner referatet er O.W. Lund,
Knut Tillberg og Tillbergs samarbeidspartner ingeniør Herbert Martin. Nå
kommer svenskene for alvor til syne i
styreprotokollen. Etter aksjeutvidelsen
avholdes det 5. mai 1915 ekstraordinær generalforsamling i Grand Hotel i
Kristiania.Fire aksjonærer møtte:
Herbert Martin som på vegne av det
svenske aksjeselskapet Ergon representerte 20 000 aksjer å 100 kroner

111111
.

411k,..,aij;ffle,

bare kalt
Overrettssakfører Rasmus Martinius Blackstad Schjølberg fra Bodø, i mange sammenhenger
Glomfjord
utlagt som Røver, Morder og Bedrager) var en ivrig fossespekulant.
R.M.B. (på folkemunne
var et av de mange områdene han engasjerte seg i. Dette er Fykanfossen før
med Fykanvassdraget
utbygging.

med skepsis.Schjølbergmottar 20. juli
følgende telegram fra Arbeidsdepartementet:

Inden regjeringen betænkelighet
ved reguleringstilladelse som ansøkt
Glomfjord da foretagendet efter de
oplysninger omtrent udeOverrettssakførerTrygve Sundt som foreliggende
lukkende grundet på utenlandsk kapirepresenterte én aksje
tal. Nærmere oplysninger herom utbedes med angivelse av i hvilket land den
Overrettssakfører Rasmus Schjøl- interesserte fremmede kapital hører
berg som representerte 101 aksjer.
hjemme. Antages i tilfælde norsk kapital kunne skaffes utbygningen således
Den ekstraordinære generalforsamlin- som denne nu planlagt?
gen var innkalt fordi O.W. Lund var
Hva skal Schjølberg svare? I et brev
død, og det måtte velges et nytt medlem av styret. EivindHanssen ble valgt. av 9. august til Glomfjords AksjeselsErgon var et svensk aksjeselskap kabs kontor i Kristiania forteller han
med en aksjekapital på 2 200 000 kro- om telegrammet og at «Heromunderner. Formannen i Egons styre var Knut rettet jeg her Martin telegrafisk og bad
Tillberg, administrerende direktør var meddelt, hva jeg kunde svare. Men
Herbert Martin. Tillberg var personlig hittil har jeg ikke fået nogen besked.
interessert i selskapet for &I million Det er imidlertid nødvendig at give
kroner. De resterende aksjene var stort departementet svar, men måske har
sett eid av Tillbergs svenske forret- De gjort det direkte. Isåfald utber jeg
mig underretning».
ningsvenner.
Vi skal ikke følge utviklingen av denne historien videre her. Vi ser at Schjølberg på dette tidspunktet hadde mistet
kontrollen over selskapet, kontrollen
Gunnar Knudsen utber
var overtatt av de utenlandske interessene han i det lengste hadde forsøkt
seg forklaring
De vanskelighetene som Glomfjords å skjule — for myndighetene, som for
Aktieselskab nå får, mente Rasmus offentligheten for øvrig.
Schjølbergskyldtesskiftet fra Jens Bratlies konservative regjeting til Gunnar
Knudsens venstreregjering i 1913. Da Spekulanter av
selskapet i 1915 vil ha departementets ulike slag
godkjenning for den endelige regule- Var Rasmus Schjølbergen «bedrager»?
ringsplan for området, ble det møtt Eller var framgangsmåten både riktig

Ingeniør EivindHanssen som representerte én aksje

46

FOSSEKALLENNR. 9-88

og nødvendig for at selskapet skulle få
arbeidsro og i det hele tatt komme i
gang med anlegget? Rasmus Schjølberg ville tjene penger, og han solgte
gjerne dyrt det han hadde kjøpt billig.
Men han var også en dyktig prosjektmaker og en skapende kraft bak en
rekke virksomheter i Nordland. Han
var initiativtaker til A/SNordlands Privatbank og engasjert i opprettelsen av
blant annet A/SSydvaranger og Nordland Portland Cementfabrik A/S.Dessuten deltok han i det offentlige og
politiske liv og var i flere år ordfører i
Bodø.
Jeg tror Schjølbergene var forholdsvis typiske representanter for mange
av de såkalte fossespekulantene. De
var entreprenører som fikk koplet og
samordnet de faktorene som var nødvendige for at forretningsprosjekter
skulle komme i gang.
Men det fantes selvsagt mer rendyrkede spekulanter enn Schjølbergene.
Sam Eyde forteller om en slik i selvbiografien sin Mitt liv og mitt livsverk:
«Såledesvar det en agent, efter sigende i kaffe og dopapir, som hadde samlet en del rettigheter til Norefallene og
tilbød dem til mig. Jeg hadde vannkraft
nok, og sa nei, og Wallenberg var helt
enig. Agenten gik så op i stortinget og
satte i omløp et rykte om at jeg vilde
kjøpe Nore for utenlandsk regning,
samtidig som han antydet at staten
burde sikre sig vannfallet før det var
for sent!»
Disse ryktene ga opptakten til Statens kjøp av Norefallene.Men det er en
annen historie.

ORDETER FRITT

Hvem er gått i spinn?
I Fossekallen nr. 7/1 1988 slår Jørgen
Sørensen til i kjent stil. Jeg hadde ikke
tenkt å svare på innlegget. Når jeg
likevel gjør det, er det fordi jeg har fått
spørsmål om hva saken egentlig dreier
seg om.
Det er mye positivt som kan sies om
moderne anleggsbrakker, blant annet
at de for eksempel er hensiktsmessige,
at de kan flyttes og at mange av dem
«tåler å bli sett på» enten de brukes
foran Stortinget i Oslo, eller i et stort
antall gjennom mange år under anleggstiden ved Ulla—Førre-anleggene.
I Natur- og landskapsavdelingen i
NVEhar vi således selvfølgelig ingen
prinsippielle motforestillinger til anleggsbrakker. Det er da heller ikke det

Hele området med den gulgrønne fargen er det ferdig opparbeidede
terrenget som er bygget opp av overskuddsstein fra maskinhallen og
tunnelene ved Kvilldal kraftverk. Brakkeleiren som var nødvendig under
anleggstiden, stod på det plane arealet til høyre i forkant av bildet.

denne saken dreier seg om, men derimot tidspunktet og stedsvalget for
plassering av brakkene ved Kvilldal
kraftverk.
Etter mange års anleggsarbeid er
det nå en stor glede å følge med i de
mange gode landskapsmessige resultatene av virksomheten etter hvert
som de blir ferdige. Eksemplarisk,er en
dekkende betegnelse for mye av det
som er, eller er i ferd med å bli gjennomført.

Bilde av brakkene
som nå står ved
portalen til Kvilldal
kraftverk. Stokkene
står ved de nyplantede trærne som
fikk stå i fred.

I stasjonsområdet ved Kvilldalkraftverk har det vært nødvendig å bygge
opp og forme et helt nytt landskap for
å få plassert de store mengdene med
overskuddsstein fra tunnelene og stasjonshallen. Brakkeleirenlå på sletten i
forkant til høyre på bildet over.
1988 var det første året stasjonsområdet kunne presenteres i ferdig tilstand. Nettopp i den situasjonen var
det at ledningsfolkene «slotil». De fjernet nyplantede trær og plasserte brakkene like ved portalbygget (bildet til
venstre).
Etter min oppfatning burde denne
hendelsen tilsi at man i Statkraft kanskje ville vurdere saksutviklingen internt i etaten for å undersøke om andre/bedre samarbeidsrutiner mellom
ulike avdelinger kunne hindre lignende hendelser i fremtiden —kanskje det
også kunne føre til besparelser.
Med henvisning til overskriften for
dette innlegget, må min ærbødige påstand bli at det er Jørgen Sørensen som
har gått i spinn i denne saken.
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