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Statkraft
r "w

Ny regjering —nye vilkår?

Ved eit regjeringsskifte har vi som arbeidar i ei statleg forvaltnings-

bedrift alltid særleg forventing og interesse i å vita kva oppgåver den
nye regjeringa vil gje oss. Med bakgrunn i dei mange spørsmåla som

i dag vert drøfta oppgåvemessig og organisatorisk, er vel spenninga
særleg stor for oss i Statkraft når det gjeld kva retningsliner den nye

regjeringa vil gå inn for i høve framtida til bedrifta vår.

l det generelle politiske grunnlaget, som dei tre samarbeidspartia

har skissert for den nye regjeringa si verksemd på energisektoren, er

det uttalt at det må vera eit mål «å dempe veksten i energiforbruket
med sikte på utflating>>. For å oppnå dette målet «må (det) arbeides
mer aktivt for å utnytte dagens store ENØK-potensiale. ENØK-tiltak

bør vurderes som alternativ til utbygging av ny kraft». Samstundes

vert det understreka -i samband med målet om å redusere forurens-

ingane frå utvinning og bruk av energi  -  at ein også vil leggje «særleg
vekt på å redusere andelen av mer forurensende energikilder». Det
heiter vidare at: «Samlet plan skal fortsatt legges til grunn for for-

valtningen av våre vassdrag» Dei generelle måla som er forma ut
her, er ikkje vesentleg forskjellige frå det den førre regjeringa skisser-

te som mål for utviklinga på energisektoren. Desse måla fell og sa-

man med synspunkt som var sterkt framme i verdsenergikonferan-

sen som nyleg vart halden i Montreal.

Til statsråd med ansvar for olje- og energispørsmål er Eivind Rei-

ten utnemnt. Som direktør i energidivisjonen i Norsk Hydro, eit sel-

skap med stor produksjon og forbruk av elektrisk energi og samstun-

des det nest største Oljeselskapet her i landet, har Reiten ein solid

fagleg bakgrunn for å møte dei utfordringane ein olje- og energimi-
nister står frainføre i dagens samfunn. Han har dessutan og ei poli-
tisk fartstid, mellom anna som fiskeriminister og som statssekretær i

Finansdepartementet. Men Eivind Reiten har vi med andre ord fått
ein statsråd som både har fagleg og politisk innsikt.

Ut frå erfaringar frå mange drøftingar og møte med Reiten om
energispørsmål som opptek oss, har utnemninga av han som olje- og

energiminister vorte godt motteken i bedrifta vår. Nye møte har vi

tidlegare avtale med han, men no vert det nye roller, og nye møte på

nye plan må avtalast. Vi veit at han er oppteken av spørsmål vi er

interesserte i å løyst, og trur at han vil engasjere seg aktivt for å

finne løysingar.
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Omslagsbilde:
Antikvariske rnyndigheter er svært pa
vakt mot forandringer som kan trndrt:
karakteren av den enestående vann-
veien mellom Skien og Dalen. De knapt
synlige gummidainrnerie er lettere a ak-
septere for Fylkeskoriservatoren enn de
opprinnelig planlagte betongdcummzne.

Fossekallen eies og finansieres av Stats-
kraftverkene. Utgivelser] av tidsskriftet

forestås av administrerende direktør  —
Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler og iiinlegg star
for forfatterens egen regning. og repre-

senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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—  Kjeldal og Lunde er ideelle steder å
bygge disse to første dommene av dette
slaget i Norge, sier artleggsletltrr Kåre
Aas.
Foto: Per M. Holtung.
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Lars Aanerud, seksjonsieffor Kubelunlegg
ved Alcatel STK, tar med utgangspunkt i
Skagerrak-prosjektet for seg samspillet mel-
lom privat industri og offentlig bedrift.

Bedrifter som arbeider med eks-
port av høyteknologileveranser

er vel kjent med at erfaring og refe-
ranseanlegg er en absolutt nødven-
dighet for å oppnå kontrakter. La
meg i den forbindelse minne om det
sterkt mediaomtalte bompengesyste-
met  i  Oslo.

Alcatel STK har gjennom de siste
20 år hatt jevnlige leveranser til eks-
portmarkedet av høyspent kabelan-
legg både på land og for sjøkryssin-
ger. Selskapet har derved oppar-
beidet et renomme som en av ver-
dens ledende leverandører innen
dette området.

Hvordan er dette mulig i konkur-
ranse med selskaper som er ti ganger
større, har tilsvarende større hjem-
memarkeder og med større mulighe-
ter for rimelig finansiering? Ser vi
bakover, synes det nokså klart at en
av de viktigste momentene har vært
regelmessige leveranser på hjemme-
markedet. Norge har, med sin spesi-
elle geografi og sitt mål om at hver
husstand skal ha elektrisk kraft, ver-
dens største sjøkabelnett. I dette lig-
ger også en teknologisk utvikling
mot høyere overføringsspenning.
større kapasitet, større lengder osv.

Den største utfordringen i denne
utviklingen har uten tvil vært gjen-

nomføring av Skagerrak-prosjektet
midt på 1970-tallet. Frisk satsing fra
de respektive organisasjoner og
enkeltmennesker førte til at Norge
kom på verdenstoppen som en
ledende sjøkabelnasjon.

Etter Skagerrak-prosjektet er det i
Norge blitt gjennomført flere større
kabelanlegg som har hatt positiv be-
tydning for eksportmulighetene.
Dette har Alcatel STK greid å utnyt-
te, og man har oppnådd flere store
eksportkontrakter hvor Statkrafts ka-
belskip C/S Skagerrak har spilt en
viktig rolle. Gjennomføringen av
Vancouver-prosjektet, verdens stør-
ste sjøkabelanlegg. førte til etable-
ring i det internasjonale toppsjikt.
Her deltok også Statkraft med den
ombygde, selvgående C/S Skagerrak,
samt dets mannskap. Videre har vi
hatt prosjekter som Øresund og Fen-
noskan  —  og som det siste ledd i
denne rekken: Kontrakten for leve-
ranse og installasjon av kabler for
kryssing av Cook-Strait på New Zea-
land.

Jeg synes det er grunn til å berøm-
me Statkraft for den innsats de har
gjort på utvikling av norsk teknologi
og den positive holdning de har hatt
til norsk eksport gjennom mange år.

For å kunne takle konkurransen,
må man holde følge og helst være
litt foran i den teknologiske utvik-
lingen. Et annet viktig punkt som
man må møte, er at bedrifter fra sto-
re land ofte kan tilby gunstig finan-
siering til sine leveranser utover
vanlige eksportkreditter. Det siste og
ikke minst viktige er at norske be-
drifter må være kostnadseffektive

for å kunne overleve på eksportmar-
kedet

Det viktigste området hvor sam-
spillet med offentlig bedrift og pri-
vat industri kommer inn, er på pro-
duktutviklingssiden. Hvor skaffes
midlene til utvikling og uttesting av
nye produkter fra? Bedriftenes egne
utviklingsmidler er begrenset ut fra
det forhold at vi har et lite hjemme-
marked å dele utviklingskostnadene
på, uten at dette får en innvirkning
på produktenes salgspriser. Det kan
derfor være grunn til å spørre om
ikke Norge burde ha et bedre utvik-
let system for statlige utviklings-
kontrakter, slik som man kjenner
blant annet fra det amerikanske for-
svar.

Den andre kilden til utviklings-
midler er fra forskningsfond og
utviklingsfond. For prosjekt innen
anvendt forskning er det meget vik-
tig at disse disponeres og konsentre-
res slik at det monner og at det virke-
lig blir anvendt. Forskningsresulta-
ter må ikke havne i arkivskuffen,
stemplet konfidensielt, under mot-
toet «kjekt å ha».

For ikke å bli plassert i den lange
rekken av de som krever, vil jeg
poengtere at utviklingsmidler og
statlig støtte ikke skal eller kan være
noen sovepute for bedriftene. Det
som er viktig er at forholdene legges
til rette slik at man får etablert fun-
damentet for eksport. Så er det opp
til bedriftene selv å utnytte dette
videre. Skagerrak-prosjektet og Stat-
krafts positive holdning til bruk av
C/S Skagerrak er et eksempel på
dette.
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Tekst og foto: Per M. Holtung

Landets første opp-
blåsbare demninger er

nå på plass ved Kjeldal og
Lunde sluser i Telemarks-
kanalen.  Et  mildt og mjukt
vannslør skjuler de hen-
holdsvis 84 og 63 meter
lange gummipølsene.

Disse to revolusjonerende
nye dammene har erstattet
landets siste gjenværende
nåledammer i den nesten
100 år gamle idylliske
kanalen. Gummidammene
er også de første i sitt slag i
Europa. Det fins riktignok
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Paradoksalt nok ble den :resten  100  or griinle idylliske Teltvinorks-kriiitileii stedet tor Ålorgcfs
første oppblåsbare guininidomirier.

noen få dammer av samme
prinsipp i Sveits og Øster-
rike, men det er langt
mindre og enklere varian-
ter.

r det ikke pent? smiler byggele-
der Kàre Aas fra Statkraft. Han

har fulgt anlegget fra starten av i
august i fjor. NVE har vært byggherre
for dammene, mens Statkraft har
prosjektansvar og byggeledelse.

Opprinnelig var det nieniiigeii at
NVE skulle bygge betongdamnier
med fire tradisjonelle 18 meter lange

hydraulisk opererte stålluker i hver
av de to anleggene. Men trass stor
skepsis falt valget på japanske opp-
blåsbare gummidammer.

Ideen dukket opp pa forsommeren
i  fjor, og ble bare i løpet av et par
rekordraske mâneder vedtatt i stedet
for betong- og stålløsriiiigeii.

Prisen ble avgjørende. Med gum-
midammer slipper staten nesten 25
prosent billigere fra denne omfat-
tende oppgaven. Mens den opprin-
nelige tradisjonelle løsningeii ble
anslått til drøye 85 rnillioner kroner.
ser sluttregningen nå ut til å lyde på
knapt 65 millioner kroner.

Gummidammene gir ogsa enklere
drift og rimeligere vedlikehold enn
betongdammer.

Byggingen av de to nye dammene
ved Kjeldal og Lunde er et av vil-
kårene for at Telemark fylkeskom-
mune nå overtar ansvaret og eien-
domsretten til Telemarkskanalen
fra staten.



Bøtte i reserve

Oppgaven for dammene ved Kjeldal
og Lunde er å regulere vannstanden
i sluseanleggene. Før ble dette gjort
ved å variere antallet vertikale tre-
stokker, <<nåler>>, i de gamle damme-
ne. Nå reguleres nivået ved å variere
lufttrykket og dermed diameteren av
gummipølsene. Dette skjer automa-
tisk via et lite dataanlegg.

Ved siden av all denne japanske
høyteknologien til daglig bruk, har
dammene et frapperende enkelt re-
servesystem: Oppunder taket i un-
deretasjen i kontrollhuset henger det
ei stålbøtte med en plastslange oppi.
Dersom vannstanden skulle stige
kraftig ved en storflom. og all auto-
matikken svikter, vil vannet også sti-
ge i plastslangen og opp i bøtta. Når
bøtta er full, ramler den ganske en-
kelt ned, drar med seg håndtak og
åpner en ventil som slipper lufta ut
av gummipølsa!

Klapper sammen
Vannføringen i kanalen er normalt
fire kubikkmeter i sekundet vinters-
tid og mellom fem og åtte kubikkme-
ter i sommerhalvåret. Men de nye
gummidammene skal kunne holde
konstant vannstand i magasinene
med en Vannføring helt opp til 250
kubikkmeter i sekundet.

- Når vannføringen er så stor, lig-
ger gummipølsa helt klappet
sammen på bunnen. Men der ligger
den trygt. Vannføringen inå helt opp
i 950 kubikkmeter i sekundet før den
sammenklappede gummimembra-
nen rives løs fra fundamentet, fortel-
ler Kåre Aas.

Gummipølsene - eller gummilu-
kene som fagfolkene helst kaller dem
v  er montert til et betongfuiidanierit
på bunnen av vassdraget. Normalt er
diameteren i gummipølsa ved Kjel-
dal to meter og ved Lunde tre meter.

Tynn gummi
Tykkelsen på gummien i de to dam-
mene er henholdsvis beskjedne 12.5
og 14  millimeter. Men dette er spesi-
algummi  —  såkalt EPDM-gummi  —
med tre lag innbakt nyloncord i til-
legg. Ifølge produsenten har den en
garantert levetid på 40-50år.

Gummien skal også være usedvan-
lig motstandsdyktig mot skader fra
isgang og skarpe gjenstander i flom-
vannet. Og om det går hull på gum-
mien, er den enkel å reparere. forsik-
rer representanter fra leverandøren.

Tvil om gummidammene var
solide og holdbare nok i barske.
norske vinterforhold, var årsaken til
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mye av den innledende skepsisen til
denne fullstendig nye damteknolo-
gien. Men den japanske gummipro-
dusenten Bridgestone leverer nå
rundt 50 slike dammer i året verden
over, og hittil har ikke hardt klima
bydd på problemer.

e Dette er også et ideelt sted å
bygge disse to første dammene av
dette slaget i Norge. Vi har det nye
Hogga kraftverk oppstrøms dam-
mene. Det tar unna nesten 300
kubikkmeter i sekundet av Vannfø-
ringen i kanalen. Og dessuten er
magasinene ved hver av dammene
såpass små at det ikke ville skje noen
katastrofe dersom gummipølsene
mot all formodning plutselig skulle
klappe sammen, sier Kåre Aas.

i\

E

—  De nye oppblåsbare gummidammene

skjemmer på ingen måte kanalen, sier bygge-

lederi Statkraft. Kåre Aas. her ved den nye
dammen ved Kjeldal sluse. _

Turistattraksjon
Telemarkskanalen er en av de virke-
lig store turistattraksjonene i fylket.
Antikvariske myndigheter er svært
på vakt mot forandringer som kan
endre karakteren av denne enestå-
ende vannveien. Når de gamle nåle-
dammene likevel ikke kunne reddes,
var de knapt synlige gummidam-
mene lettere å akseptere for Fylkes-
konservatoren enn de opprinnelig
planlagte betongdammene.
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Samtale med anleggsleiar Ingebrigt Gausland

JOEEEN SKULLE GJERAST

:r L ,.  na V., i -53%.;

Ved Asbjørn Gardsjord

Det vert sagt at du er sta?
— Klar over at eg er det,

ja. Men det kan jaggu vera
nødvendig av og til. Og
Ingebrigt Gausland, nyleg
pensjonert anleggsleiar frå
AO-Lillesand, kjem raskt
med motspørsmålet: Trur
du det finst ein anleggs-
leiar som ikkje er sta? Og
då vert vi svar skuldig.
-  Iau, jobben var hobbien.
Gjeld ikkje det dei fleste?
Etter litt pause:  -  I alle fall
anleggsfolk. Det er ei al-
minneleg innstilling, seier
mannen som frå  1963  har
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Hullings og telefon.  —  Slik er det typiske biletet av sjefen. sa Gauslands gamle rnedfirbeidarar.

Og viljug stilte han forfotografen, og tok på seg den velkjende stilen frå (irbeidsplassen han forlot

1.  juni. Foto: Synnøve Skeie Fosse.

hatt ansvaret for dei store
statlege overføringsanlegga
på Sør- og Vestlandet.

Gausland nyttar ikkje dei store
orda når han fortel. han prøvar

korkje å gje det ei filosofisk eller
dramatisk form. Det er enkelt når
han uttaler seg, men bak det kvar-
dagslege kjenner eg at det ofte skju-
ler seg noko ekstra. Men for han var
det ikkje  -  og er det ikkje  v  noko
ekstra. Han samanliknar seg stadig
med andre av same rasen: Det berre
er slik. jobben skulle gjerast.

Fossekallen fekk møte Gausland  —
eller Bonni som kona, Britt, kallar
han e heime i Østhellinga 7 i Lille-
sand. Og opplevingsrike timar fekk
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vi: 50 år passerte revy; frå han i  1939
byrja på Krigsskulen til sommaren
1989,  då han vart pensjonist etter
mellom anna 26 år i Statkraft.

Det er noko bestemt  A  utan å vera
sjølvhevdande  -  over denne man-
nen, Open, men ikkje utleverande,
-  og humørfylt, stadig med ein smil
og plirande augo.

Etter krigen - mykje rot
I  1945  sa Ingebrigt Gausland nei
takk til gratis utdanning på NTH,
betalt av Forsvaret. Det er kona Britt
som kjem med den opplysninga.
Men med varme ser dei på kvarand-
re, og seier: - Vi har klart oss like-
vel. Det er berre få ord Gausland
treng på å beskrive situasjonen dei
første åra etter krigen:  —  Det var så.
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mykjerot. Han brodere det ikkje ut,
det fekk vera opptil meg å få 'tak i

i samanhengen. Men -den tidlegare
Linge-mannen med: mange dramatis- T
ke oppdrag bak seg, vert nesten pri-

l vat: - Det tok mange .år før eg gjekk
og såg ein krigsfilm. Eg katta ut alt.
Og dei gløymde visst meg. Eg fall i
alle høve ut av rullane.

Mellom anna med radiostasjon på
hybelen i Nedre Allé, hadde Gaus-
land ei sentral og koordinerende rol-

le i Milorg-arbeidet i Trondheim. .
Samtaler med' Milorgsjefane Erik
Gjenta-Onstad og Håkon Kylling-
mark stadfester ein niangearta inn-
sats. e Tilfeldig at eg vart involvert
meir enn andre, sier Gangland.
Gjems~Onstad karakteriserer krigs-
kaineraten slik: - Han utviste total  T
ro uansett kva som hendte.

Tilfeldigheitar avgjer. Slik forkla-
rar også Ingebrigt Gausland yrkes-
karriera si. Då han ved årskiftet
1947/1948, etter endt utdanning ved
NTH, skulle søkje jobb, sto det mel-

lom to jobbar i fødebyen Stavanger.
Han valde Lyse Kraftverk; der var
betalings 500 kroner meir i året enn
i Stavanger kommune.

«Der det foregår»
l Lyse var det først prosjekteringsar-
beid. Men som Gausland seier: - Eg
måtte ut i verkelegheita, og sjå kva
vi heldt på med. Etter få år fekk han
ansvaret for overføringsanlegga i Ly-
se. Men i 1963 var det slutt med
«Lyse-perioden» Gausland ville ve-
ra «der det foregår». l desse oppbyg-
gingsåra gjekk 90 prosent av dei sto-
re anlegge i regi av Vassdragsvese-
net. Og då var vegen vidare klar for
Gausland. Han forlot kraftpioneren
på Sør-Vestlandet då dei heldt på
med den siste store lina inn til Lyse.
NVEs anleggsenter på Forus ved Sta-
vanger vart neste base.

Det første stor-prosjektet var siste
del av Dalen-Førre-Lyse med led-
ninger vidare: Førre~Sauda~Blåfalli,
og siste etappe Blåfalli-Husnes fer-
dig Lnovember 1965. I raskt tempo
og til god karakter; til avtalt tid vart
straum levert til aluminiumsverket
på Husnes.

Forus - frå husmanns-
avdeling til stor-base
Ingebrigt Gausland minnest med eit
visst vemod tida på Forus, trass i at
han karakteriserer senteret som ei
husmannsavdeling. - Som husmenn
flest levde vi frå hand til munn. Det
var så ille at oppsynsmenn gøymde
bormaskinene slik at ikkje andre
skulle «ta» dei. Det er likevel med

. ein viss byrgskap Gauslandl fortell
' om pionertida pågForusk-il den første
tida varhelikoptera upålitelege, og
det gjekk mange .år iført-det' kvart van-i

.leg å nytte dei i montasjearbeidet.
Mastemontørane måtte .bera spill,

-blandemaskinen -bormaskiner og.
spir frå mastepunkttil mastepunkt.

.Mykje vart gjort for å gjera arbeidet-t
både lettare og meir effektivt. Som-

T døme på «utviklingsarbeidet» på
Forusnemner Gausland mellom an-
na dei spesielle blandemaskinene av
aluminium. Mange av montørane
vart utslitne før dei vart 35 år, men
med tilrettelegginga på Forus vart
det i det minste litt lettare. .

På det meste vart 300 mann admi-
nistrerte frå Forus. Arbeidslaga var
spreidde over .heile ygstlandet. -
Det var underverker då mobiltelefo-
nen vart ein vanleg arbeidsreiskap.
Då kunne ein jo snakke med folk om
dagen!! Det vert sagt om Gausland at
han arbeider best om natta, og til
fulle stadfester han det. Rytman var
hard:  w  Om kvelden kom telefon-
samtalene. Då kom folk frå beiene.
Kontorarbeidet måtte gjerast utetter
natta. Om dagen vart det ikkje tid til
slikt. Ein hardhaus, seier medarbei-
darane hans. - Tre-fire timers svevn
er nok, seier Gausland som meiner
at åtte timers svevn er ein overdri-
velse. - ja, vel, tenkjer Fossekallens
utsende som kjenner at slikt liv tek
luven av han.

Lager- og verkstadfolk «-
ei miskjent gruppe
Gausland sette si ære i å vera eit
hestehovud framom når det galdt
det telmiske. -— Utstyret må vera tipp
topp og eg satsa på ei rniskjent grup-
pe, nemleg lager- og verkstadfolk.
Skal ein drive med moderne utstyr,
må ein ha nokon til å vedlikeholde.
Får ein ikkje det til å flyte, får ein
ikkje gjort noko. Og det har lønt seg.
Gausland vert. ivrig. Det er tydeleg at
det har vore noko strid.  »~ Det skiene
også dei der inne, seier han og ymtar
frampå om at han fekk augene opp
hjå leiarane på Hovudkontoret. -
Lønsnivået steig, og skulle effektivi-
teten halde trítt med kostnadene,
måtte det satsast på betre utstyr.
Mykje vart oppnådd, men hjartesuk-
ket kjem likevel:  ~  Byråkratiet kom
eg ikkje til botnar i.

I 1973 vart anleggsadministrasjo-
nen for Sør- og Vestlandet flutt til
Lillesand. Tyugdepunktet for kraft-
ledningsarbeidet i Statskraftverkene
vart skuva sør- og austover. Det had-
de lenge og vore på tale å få meir
permanente senter; basen på Forus
var i leigde lokale. For Gausland

det å 'flytte fråiheimlege trakter,
.men familien fann. .seg etterkvart
.godt tilrette identrivelege sørlands- T i

Overføringsanlegg for
fem milliardar ‘
Etter dagens kroneverdi er bygge- å

'kostnadene for ledningene .i Gaus- T
lands ansvarsområde, frå Dalen- t
FØrre-Lyse (ferdigstilt 6. juli 1965)-
til Iostedal-Leirdøla [ferdigstilt 1.
jun;'t~1989), om lag tre milliardar kro-
ner.  1 300  kilometer er strekte med
til saman nesten 4 000 master.  I  til-
legg har han stått for bygging av
transformatorstasjoner og koplings-
stasjoner for om lag to milliardar
kroner. L "

Effektivitet er eit nykelord i sam-
talemed Gansland. Og han framhe-
var at vi (Statkraft) er meir effektive
på større ledninger enn det private.
Han viser -— litt stolt - til ei under-
søking som syner at kostnadene på
eigendrift ligg betydeleg under en-
treprisane. - Men vi skal ikkje
briske oss. Ser vi på dei næraste åra
er det jo ei trist utvikling både for
dei private og oss. Og når Gausland
snakkar om mangel på oppdrag vert
han svært alvorleg. Med ein beisk
smil konstaterer han:  w  Forsfividt
kan ein seia at eg vart pensjonert i
Grevens Tid, men det er like trist for
det. Her er så mykje bra folk, ikkje
minst i Lillesand, seier han med
varme. Han peikar på at dersom folk
må ut av kraftledningsarbeidet no
kan det verte for få som er kvalifi-
serte til å gjera forsterkings- og om-
byggingsjobbane som må komme om
nokre år.

«gjev .minst hoste»
Rullings er ein del av Ingebrigt
Gauslands personlegdom. Kanskje
vi får tillate litt tekstreklame: Eg-
berts-pakka ligg på bordet.  —  Den er
den som gjev minst hoste, seier han
litt unnskyldande, men naerast med
kjærleik om venen sin. - Til nød Gul
Mix, men då hoster eg som tusen.

- Det fine med pensjonisttilværet
er at vi har tid til å lese aviser. Og så
kan eg ta opp att vinlegginga. Her
vert det tydeleg eit nytt fint skies-
ringspunkt med kona Britt. Vi får iv-
rige innspel om kvalitet. Og opp-
skriftene? Enkelt, ikkje utbrodera: -
Dei står på gjærpakka frå Heiden-
reich. Berre med ei lita formening:
Til god vin, går det mykje bær. Litt
underfundig minnest han det året
han sette 400 liter.

Til slutt: Den velstelte hagen skul-
le vi og sett skikkeleg, men det rakk
vi ikkje. Inne-praten tok all tid.
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Helikopter-gjødsling
i Ulla-Førre
Er hesten og traktoren historie? I al-
le fall har bygningsavdelingeli i
Prestvika sett behovet for videreut-
vikling og benytter en noe utradisjo-
nell gjødslingsmetode. Man tager
kun et helikopter og en spesiallaget
beholder, og etter 75 minutter er
hele tipp- og brakkeområtlet i Saur-
dal gjødslet fra oven. Arbeidet er ut-
ført i utmerket samarbeid med Heli-
kopterteneste i Kinsarvik. Et raskt
overslag viser at denne metoden er
økonomisk lønnsomt i forhold til for
eksempel «gammeldags» traktor.

Gjødsling av tippomradet ved Saurdal tverrs-
lag som er på 220 dekar, gikk raskt ved hjelp
av helikopter. lløpet av en time og et kvarter
var jobben gjort. Foto: Magne Haus.
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Finseskaret:
Mast 99 hevet seks meter
På 420 kV-ledningen Smia-Dagali er
mast  99  i Finseskaret hevet med seks
meter. Store snøsarnliriger i omradet
enkelte år medfører at avstanden fra
snøen til de strømførende linene blir
for liten. Arbeidet ble utført av
mannskaper fra ledningsomrzicle 2 i
løpet av september.

Spirenwntasje pa mast  99  sum 11umjfor1m1gu
med seks meter. Foto: Tornwd Bøhle.

Longline-montering
av masteseksjoner
Ved bygging av 420 kV-ledning
Dagali-Nore har Statkraft, AO-Ø,
i samarbeid med Helikoptertenes-
te A/S, Kinsarvik, arbeidet seg
frem til en metode for montering
av stålmaster ved bruk av heli-
kopter med løfteevne  1  000-
1  100 kp.

Selv om metoden krever mon-
tører i masten ved innflyving av
seksjoner, mener involvert perso-
nale fra både anleggets og heli-
kopterselskapets side at metoden
er betryggende. Den bør kunne
sees som et økonomisk besparen-
de supplement eller alternativ til
dokkemetoder som krever større
utstyrspakke enn longline-meto-
den. Den nye metoden vil også
bli nyttet for noen master ved
bygging av ny 300 kV-ledning
Sylling-Hamang der arbeidet
starter om kort tid.



Opprustningspotensiale
Hva oppnår vi
-  om eksisterende kraftledninger

blir opprustet/oppgradert til et
høyere strøm/spenningsnivå?

— ved å fjerne flaskehalser i nettet?
- ved å iverksette disse tiltak før

driften av nettet blir så anstrengt
at ombygging blir umuliggjort?

-  med en jevn jobbreserve for ved-
likehold av kompetanse og jevn
sysselsetting?

Disse spørsmål får du svar på når
du leser Fellesrapport fra Statkraft/
NVE: Opprustningspotensiale i Ho-
vednettet -- Oppgradering av led-
ninger. Etter ett halvt års internt
matnyttig samarbeid mellom NVE
og Statkraft, ble en kort rapport med
omfattende vedlegg undertegnet i
september.

Aktuelle ledninger for oppgrade-
ring/opprustning er:

-  132 kV Straumsm0—Barduf0ss
—  132 kV Ringerike-Smestad
- 300 kV Flesaker-Tegneby
—  300 kV N.Vinstra-Fåberg
—— 300 kV Nea-Iærpen

etter

Det er snart gått tre måneder siden
havariet på Sylling transformator-
stasjon og den ødelagte maskinen er
nå fjernet. Vi har tatt inn tre mann
på tiltak, arbeid for trygd, og regner
med å få ryddet opp alt i høst.

I skrivende stund er vi iferd med å
driftsette fasekompensator F1 etter
en omfattende ombygging. Det er

Og tilsvarende nybygging for å fjer-
ne flaskehalser:

—  132 kV SkjomenfNarvik II
—  300 kV Tunnsjødal-Verdal
-  300 kV Vågåmo-N.Vinstra
—  420/300 kV transformering

i Øvre Suldal
—  300 kV Nesflaten—®vre Suldal

blant annet satt inn to uavhengige
rusevern som skal hindre et tilsvar-
ende havari som på F2. Samme type
vern vil bli installert på Frogner og i
Kristiansand. I og med dette er vi til-
bake til full drift på stasjonen i god
tid før vinteren.

For å berolige naboene til stasjo-
nen, ble de invitert til en kopp kaffe
hvor det ble orientert om anlegget og
havariet. Dette ble svært godt mot-
tatt.

Årsaken til uhellet er klar. Maski-
nen hadde ikke vern som kan hindre
overturtall når tachogeneratoren
sviktet. samtidig med at startutstyret
var kraftig nok til å dra maskinen
opp i overturtall. Hvorfor maskinen
rent fysiskt havarerte, er ennå ikke
klarlagt. Her heller vi til teorien om
at man er kommet i kritisk overtur-
tall, men det er også mulig at materi-
alet ikke tålte påkjennirigeri ved et
overturtall på 300 o/min. Beregnin-
ger foretatt av Arne Austreng. PEG.
viser at maskinen hadde et turtall på
1050 o/min. da den havarerte. Disse
tingene vil vi først få svar på når vi
får beregningene fra professor Åge
Valøen som regner på både materia-
lene og kritisk overturtall.

Som nevnt tidligere må vi være
glade for at ingen kom til skade ved
uhellet. Etter som tiden går gjør man
seg en del refleksjoner, og ikke
minst på dette med ansvarsforhold.

lif;

En arbeidsgruppe med deltakere fra Statkraft
og NVE hari 1989 laget Fellesrapporten om
opprustningspotensiale i i hovednettet. Fra

venstre: Martin Nordby (ESN), Kai Hune

Hegg1and(DPS), Kjell Age Halsan (PKE). Inge
Martin Vognild (ESNjlsekretærj, Arthur Sal-

vesen (PEEJ og Arne Berg (PKE).

Foto: Per-Anders Rosenkvist/Sanrfoto.

Dersom vi hadde voldt skade på liv
eller andres eiendom, ville vi stått
overfor en svært alvorlig sak. Ikke
minst avdekker dette mangler på
Statkrafts organisasjon når det gjel-
der myndighet og ansvar i linje-
funksjonen. Det er å håpe at vi trek-
ker lærdom av hendelsen når det
tross alt gikk bra.

Halvard Stein
Østlands-verkene

'l`1\l(l§°0l<`l<`
llU  RU M

Stortingets vedtak om bygging av
storflyplass på Hurumlandet utløste
aktivitet av mange slag. Som kjent
førte meteorologiske opplysninger
tidlig i høst til en viss stans i plan-
leggingen. En informasjonsutstilling
om prosjektet går imidlertid som
planlagt.

Idet «Fossekallen» leses  -  pågår
utstillingen «Take-Off Hurum» i
Drammenshallen 26.-29. oktober. På
grunn av Statkrafts store fagkunn-
skap på områdene bergsprengning,
masseforflytting. landskapsforming
med videre, deltar vi med en stand.
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Skaidi-Alta-ledningen:

Tekst og foto:  Ole Magnus Rapp

en siste av de 232 stål-
mastene er på plass.

Den nye kraftledningen
mellom Skaidi og Alta er i
ferd med å bli ferdig etter
drøyt to års byggetid. 1. des-
ember i år skal elektrisk
kraft for første gang sen-
des etter den 77,1 kilometer
lange 132 kV-ledningen.

10 FOSSEKALLEN NR. 9-89

raftledningen blir en del av
Samkjøringsnettet, og er med på

å gi mer stabile strømleveranser til
fylket. På det meste har 50 mann job-
bet med ledningsbyggingen. I tillegg
er gravemaskiner, betongbiler og
helikoptere leid inn.

Kraftledningen er den største i
Finnmark, og vil fullt ferdig koste
169 millioner kroner.

Spesiell ledning
f Ledningen er på mange måter spe-
siell for Finnmark, men arbeidet
har gått greitt, sier ingeniør Ian Fred-
riksen i Statkraft, Overføringsanleg-
gene Nord-Norge. Fra anleggskonto-

.of

fl

ret i Raipas ved Alta, leder han led-
ningsbyggingen i Troms og Finn-
mark. - Fra før finnes det ikke led-
ninger med slike dimensjoner i
Finnmark. En 132 kV-ledning har
stor kapasitet, denne er i tillegg
bygd som duplex, som gir ekstra sik-
kerhet.

På ledninger i Finnmark er det
tidligere benyttet impregnerte tre-
stolper til master. Ledninger med
kun stålmaster er nytt i fylket, og en
byggemetode Statkraft mener er bå-
de miljøvennlig og mer holdbar.

Lokale krefter

Det er satt opp 232 stålmaster, høy-
den varierer fra 14 til 33 meter. Alle
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Høyt sykler de og modige er del Teknikken til

tross, arbeidet med ledningsbjiggingen i
Finnmark ville være ugjennomførlig uten det
solide  mannskapet fra Overføringsanlegget
Nord-Norge.

— Den nye kraftledningen  melloni  Skaidi og
Alta  er så godt som ferdig. Siste  stolpe  ved
Statkrafts driftssentral i  Alta  er på plass, og
1. desember blir ledningen  tatt  i bruk.
Ledningen har kostet 169 millioner kroner.
og vil sikre strømtilførselen i Finnmark. sier
Ian Fredriksen.

er  bygd  på støpte fundamenter, og
det har  gått  med 1 500 kubikkmeter
betong.

- Ledningsbyggingen har gitt ring-
virkninger  til  lokalsamfunnet, sier
Ian Fredriksen. -  Vi  har  kjøpt  inn
varer og tjenester lokalt. Til tider har

halvparten av de ansatte kommet fra
Finnmark, og vi har brukt lokale
overnattings- og bespisningssteder
istedet for å etablere egen brakkeleir.

Helikopterløft
Helikopter har vært uunnværlig un-
der hele byggeprosessen. Hele tiden
har et helikopter bistått byggingen,  i
lange  perioder har to vært i drift.
Ledningen går tvers over Sennalan-
det, til tider langt fra vei. Heli-
koptrene har fløyet inn det meste av
materiell og mannskaper. De har løf-
tet på plass masteelementer med
opp til 2,8 tonns vekt. De har også
trukket ut pilotlina, hvor forholdene
har vært slik, som igjen har dratt
med seg den strømførende linen
mellom mastene.

Mye av flyvningene har vært pre-
sisjonsarbeid, og anleggsledelsen er
godt fornøyd med jobben pilotene
har gjort.

- Helikoptrene har gjort hele job-
ben lettere, og ødeleggelsene i natu-
ren minimal, sier Fredriksen. Noen
små spor er satt igjen, og det er etter
gravemaskinene som er flyttet fra
punkt til punkt.

Reindriften enig
Fredriksen er også fornøyd med
samarbeidet med de øvrige brukerne
av området, reindriften. Før anlegget

*~~~w-r«..M..,

*%”‘L
v

gr»

'x
l  't  l

f* . t

a»

v

startet, ble de berørte reinbeite-
distrikt kontaktet, og i fellesmøter er
ledningstraséen diskutert og vedtatt.
Anlegget har også tilpasset framdrif-
ten etter periodene i reindriften. -
For oss har dette medført litt mer
flytting enn nødvendig, men det har
gjort at anlegget har vært til kun mi-
nimal sjenanse for reindriften, sier
Fredriksen.

Den nye kraftledningen skal blant
annet sørge for at Hammerfest får en
mer stabil kraftforsyning. Ledningen
er en del av samkjøringsnettet, og
skal sørge for at kraften fra Alta kraft-
verk kommer ut uten for store spen-
ningstap, og uten strømbrudd på
grunn av dårlige liner eller uvær.

Flere ledninger
Statkraft gir seg ikke med dette.
Skaidi~Alta-ledningen er bare en bit
av en samlet plan for en sammen-
hengende framføring av to parallelle
ledninger mellom Sør-Troms og Kir-
kenes. Arbeidet med en lignende
ledning mellom Nordreisa og Guoa-
larsjåkka i Troms er allerede satt i
gang, den blir 30 kilometer  lang.
Deretter blir det bygd en 40 kilo-
meter lang ledning mellom Kvænan-
gen og Nordreisa.

Høsten 1991, avhengig av bevilg-
ninger, starter arbeidet med 132
kV-ledningen mellom Adamselv og
Tana. Og før år 2000bør strekningen
Lakselv-Adamselv være utbygd.
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Eit «isslott» under Vass-
flata skulle  halde  vat-

net unna tappetunnelen
medan nødvendig repara-
sjonsarbeid pågjekk.
«Isslottet» skulle lagast av
reint vatn, nedfryst ved
hjelp av  33  kraftige kjøle-
element og 240 kilowatt.
Om eksperimentet ved
Fallforsen i Hemnes kom-
mune hadde lyktest, ville
Rana-verkene og Statkraft
ha spara fleire hundre tu-
sen kroner. Dessutan ville
det ha vore ein teknologisk
sensasjon, også internasjo-
nalt, for isproppmetoden
var inntil sommaren 1989
uprøvd.

Tekst: Geir Beitrusten
Foto: Geir Pedersen

et var Fauske-avdelinga til Aker
Entreprenør som lanserte is-

propp-ideen da entreprenøren fekk
oppdraget med å reparere den 30 år
gamle tappeluka i Røssåga-vassdra-
get. - Greier vi å bygge opp ein 100
prosent tett ismur i den 40 kvadrat-
meter store tunnelen, har vi sikra
oss ein teknologi som er langt bil-
legare enn alternative metodar ved
slike oppdrag, sa prosjektansvarleg
for Aker, Sten Slettmyr, like før kjø-
leaggregata vart montert i mai.

Bærumsfirmaet Geofrost. som er
spesialist på grunnfrysinga, vart
leigd inn for å bygge opp isproppen.
Elementa Vart montert ned i 33 hol,
dei djupaste nesten 30 meter djupe.
Elementa vart frose ned i 40 minus-
grader, og etter 10-12 veker skulle
isproppen vera så solid at tappetun-
nelen og lukesjakta kunne utbetrast
utan at anleggsarbeidarane vart våte.
Den meteren som stod att over bak-
ken, rima snøgt til og vart til ein fan-
tastisk isskulptur. «Kjølteknisk ar-
tisteri» skreiv Rana Blad om den
drivkvite eventyrskogen i juli.

I september skulle isberget stå
klart, og lenge såg prosjektet lovan-
de nt.

Men både Geofrost, Aker Entre-
prenør og Statkraft tok etterkvart til
å ane uglar i mosen. Det var tydeleg-
vis gjort ein del mindre planleg-
gingsfeil som ikkje let seg rette opp.
Hovudproblemet var at vatnet på
frysestaden ikkje sto stille, slik føre-
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— Ein statsetat ma værra villig til (i prove ut
alternativ teknologi. seier driftstyrar Arnulv

s

Ev

k “til
Ervik ved Hana-verkene.

g...-
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setnaden er for frysing. Om dette
skuldast termiske strømmingar eller
lekkasje frå tunnelen er framleis
uvisst. Det vart prøvd å tette profilet
med sand frå dagen, men ein lyktest
ikkje med å få nok borehol for sand-
fylling. Boring i frose fjell (- 40 gra-
der) var problematisk. Sjølv om det
vart fylt på  1  000 kubikkmeter sand,
var det framleis nokre kvadratmeter
ein ikkje fekk tetta i tunnelhengen.

Dermed måtte eksperimentet
skrinleggjast. Aker Entreprenør inn-
såg motvillig at det var einaste rea-
listiske løysing, og Statkraft følgde
opp med ei offisiell avlysing av
prosjektet 12. september.

To-tre veker seinare var mannska-
pet til Aker Entreprenør i gang med
å løyse oppdraget på ein meir tradi-
sjonell måte. Ein avlastingstunnel
vart lenge vurdert, men etter inn-
gåande drøftingar, vart det bestemt å
sprenge ut ei ti meter djup sjakt ne-
danfor den gamle sjakta. Sjakta må
forresten forlenges i toppen med be-
tong, for at det nye lukehusgolvet
skal kome over HRV i magasinet.
Forlenginga vert seinare nedfylt
med steinmasser. Dette vert gjort for
å unngå eit høgt tårn.

— Ein skal vera varsam med å ka-
rakterisere eksperimentet som ein
fiasko. Neste gong ispropp-metoden
blir prøvd ved eit egna prosjekt, vil
dette lykkast. Hadde vi visst det vi
nå veit, hadde isproppen fungert
tilfredsstillande, og fleire hundre tu-
sen hadde vore spara, seier sivil-
ingeniør Mona Mortensen i Aker
Entreprenør.

~  Det var sjølvsagt leitt at eksperi-
mentet ikkje førte fram, men vi ang-
rar ikkje på at vi aksepterte eksperi-
mentet. Ein statsetat må vera villig
til å prøve ut alternativ teknologi,
kommenterer driftsstyrar Arnulv Er-
vik i Rana-verkene, som har sitt til-
hald i kraftkommunen Hemnes.

—  Ispropp-ideen i seg sjølv er
svært interessant, og vi håpar det
spennande eksperimentet blir følgd
opp med forskning, seier Edvin
Lorentzen, som er prosjektleiar for
Rana-verkene.

Rana-verkene tapar ikkje pengar
på dette eksperimentet. Kontrakten

mellom Aker Entreprenør og Stat-
kraft var nemleg slik at om ispropp-
metoden ikkje førde fram, skulle be-
talinga for jobben - vel fem millio-
nar kroner  —  vera null. Nå løyser
Aker oppdraget på såkalla konven-
sjonell måte.

Toppen på kjøleelemeiita ved Fallforsdam-

men i Hemnes danna i sommar ein kvit
«eventyrskeg» som ingen har sett maken til.
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Statkrafts største opplæringsprogram.

Av Tore Dæhlin

tviklingsprogram for
arbeidsledere er det

største opplæringsprogram-
met som har vært gjennom-
ført i Statkraft. 220 arbeids-
ledere fra anlegg og drift
deltar. Programmet er nå
under gjennomføring.
Første pulje startet i januar
1988 og programmet blir
avsluttet i  1990.

Lederopplæring går mer på end-
ring av holdninger enn opp-

øving av ferdigheter. Det er derfor for
tidlig å si med sikkerhet hvilken va-
rig effekt utviklingsprogrammet får.
Sålangt tyder tilbakemeldingene på
at vi har lykkes.

Programmet er en del av bedrif-
tens satsing på ledelse og varer i to
år. Målet er å gjøre arbeidslederne til
profesjonelle ledere. Dette betyr
ikke at arbeidslederne til nå har
vært dårlige ledere - tvert imot. Vi
mener imidlertid at lederrollen er så
vanskelig og viktig at lederne må til-
bys skikkelig opplæring.

Profesjonell ledelse innebærer be-
herskelse av flere disipliner. Leder-
ne skal vise omsorg for sine medar-
beidere og bidra aktivt til deres fag-
lige utvikling slik at bedriften har
best mulig kompetanse til enhver
tid. Videre skal han være en effektiv
beslutningstaker som om nødvendig
ikke går av veien for upopulære av-

gjørelser når det tjener medarbeider-
nes og bedriftens interesser. Han
skal også være kjent med hvilke ret-
tigheter og plikter medarbeiderne
har i sitt tilsettingsforhold.
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«Kok i kunnskapsgrytene»
Vi har konsentrert oppmerksomhe-
ten om tre hovedområder innen ut-
øvelsen av arbeidsledelse i drift og
på anlegg: ledelsesverktøy. styrings-
verktøy og personalansvar/sikker-
hets- og kvalitetsledelse. I program-

 
 

Til tider kan det være hard disiplin pa kurssamlizigeiie i Statkraft.

met er det lagt vekt på at pensum og
undervisning er tilpasset arbeidsle-
dernes arbeidssituasjon. Til hvert
hovedområde er det utviklet kurs-
samlinger som dels er felles for del-
takerne og dels er spesialtilpasset de
ulike arbeidsledergruppene.



1. SAMLING

Hva er ledelse

Motivasjon

Kommunikasjon

Delegering
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Sikkerhets-
og kvalitetsledelse

Opplæringsprogrammet består av tre hovudelementer: Ledelsesverktøjf. styringsverktøy' og personalansvar/sikkerhets- og kvalitetsledelse.

Kurs har imidlertid som undervis-
ningsform til tider blitt kritisert for
at kunnskapene som blir tilegnet
fort går i glemmeboken når man
kommer tilbake til jobben. Det er
viktig at kunnskapene blir omsatt til
varige ferdigheter og innsikter. Der-
for må det etter kurset holdes «kok i
kunnskapsgrytene» slik at kunnska-
pene blir til «fast føde».

Brevkurs og praktiske
oppgaver
Vår måte å holde «kok i grytene» på
er at hver deltakere har med seg
hjem selvplukkete praktiske oppga-
ver fra ett eller flere av temaene fra
kurssamlingen. Opplegget med
brevkurs og praktiske oppgaver er
lagt opp slik at brevkurset også tje-
ner som et sted hvor deltakeren kan
hente inspirasjon og få tilbakemel-
ding på sine praktiske oppgaver.
Dette er gjort mulig ved at kurs-
instruktør og brevskolelærer er sam-
me person. Kurset blir en del av en
sammenhengende læringsprosess
—  utviklingsprogram for arbeids-
ledere.

Denne måten å kombinere under-
visningsformene kurs, praktiske
øvelser og brevkurs er en opplæ-
ringsmetode som vi foreløpig er ale-
ne om i Statkraft. Det synes som om
dette er en svært god kombinasjon
og vi har merket stor interesse for

våre erfaringer med utviklingspro-
gram for arbeidsledere i andre be-
drifter.

Lærestoffet hentet fra vår
egen bedrift
Undervisningsstoffet er overveiende
hentet fra arbeidsledernes virkelig-
het. En rekke personer fra Anleggs-
divisjonen, Driftsdivisjonen, O-stab,
Ø-stab og uteområdene har gjort en
kjempejobb i å frembringe lærings-
stoff.

Flere er også kurslærere på sam-
lingene ved siden av innleid in-
struktør fra NKI-skolen.

Kurs  i  Statkraft blir ikke «skikke-
lige» uten at de avholdes i våre egne
lokaler. Region Nord-Norge har sam-
linger på Glomfjord-verkenes pie-
tetsfullt restaurerte informasjons-
senter, Region Midt-Norge har sam-
linger på det utmerkede opplærings-
senteret på Melhus og region Sør-
Norge har samlinger på vårt glim-
rende «kurshotell» i Eidfjord.

Hva deltakere sier:
«Dette kurset har gitt meg nye im-
pulser»

«jeg vil møte problemene på en
annen måte etter dette»

«Har fått bedre forståelse for hva
økonomistyring betyr for bedriften
og hvordan jeg selv kan opptre mer
Økonomisk»

«Da vi hadde opplæring her på
anlegget i den nye kontoplanen,
skjønte jeg heller lite - nå begynner
det derimot å demre hvordan dette
nye økonomisystemet henger sam-
men».

Om brevkursene og de praktiske
øvelsene er omkvedet for eksempel:
«jeg hadde ikke trodd at det å dele-
gere skulle ha så stor virkning. Etter
at jeg begynte å delegere har ikke ar-
beidslaget vært til å kjenne igjen.
Trivselen bare øker og jeg synes at
vi klarer å få unna jobben raskere
enn tidligere. Riktignok har det hos
oss i sommer vært veldig bra vær,
men jeg er sikker på at dette ikke er
hele forklaringa».

Disse utsagnene er representative
for all den positive omtalen pro-
grammet har fått.

Opplæringsmetodene
må nøye vurderes
Dette opplæringsprogrammet viser
tydelig at man må gå grundig og sys-
tematisk til verks ved planleggingen
av opplæring. Opplæringsmetodene
må nøye vurderes i forhold til måle-
ne. Læremidlene utformes med ut-
gangspunkt i deltakernes virkelighet
og egne undervisere bør benyttes.
Resultatet blir mye bedre og rimeli-
gere opplæring enn det som tilbys
på det eksterne kursmarkedet.
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Tekst og foto: Tore Skaug

For fyrste gong i Tokke-
verkenes historie finst

det ei kvinne i montørgjen-
gen. Sidan i sommer har
Ranveig Eldervik (22) vore
tilsett ved Tokke kraftverk
som overmontør.

- Eg har ingen problem
med å bli akseptera heilt ut
av mannfolka her på kraft-
verket. Slik var det også då
eg gjekk toårig teknisk fag-
skule. Gutane syns det var
heilt greitt å ha jenter i
klassa, seier Ranveig som
valde Dalen etter eksamen i
vår, rett og slett av di det
ikkje baud seg noko særleg
anna.
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Ranveig Eldervik er med Sverre Nyland og Ole Ø. Grøgdrd på genfarmor-revisjon.

å den stutte tida ho har vore på
Dalen, har det vore mykje nytt å

lære. Etter yrkesskulen og to år
som laerleng i elektrikarfaget i ei pri-
vat installasjonsverksemd, er ein
kraftstasjon «ubrøytt mark» for Ran-
veig.

Det går i reparasjoner, «revisjo-
nar», feilsøking ~  og høgspentsertifi-
kat er fyrste målet i denne jobben,
seier ho.

Ein kan stusse over at jenter ikkje
før har gått denne yrkesvegen i Vest-
Telemark  ~  etter kraftutbygging i alle
kommunar og ein stor stab ingeniø-
rar og elektromontørar. Det måtte ei
Vestfold-jente til for å bryte muren.

-  Det låg mykje opposisjon i at eg
Valde å gå elektrovegen. Eg hugsar
rådgjevaren stussa då eg fortalde eg
hadde tenkt på det. Eg måtte vera
klar over at det stort sett var mann-
folk som valde det. Men då veninna
mi sa ho ville gå handelsskule. då
kom han med tankar om å velje utra-
disjonelt!

Eg trur det er heilt rett det som
fleire har hevda, at det betrar ar-
beidsmiljøet dersom båe kjønn er
representera i eit yrke. Ei veninne
som arbeider i frisørsalong. fortalde
at jentene der hadde funne ut at nes-
te gong ein ny skulle inn, så skulle
dei ha ein gut, seier Ranveig lurt og
klatrar opp på generatoren for å bli
med gutane på ein «revisjon»

I matrommet på Tokke kraftsta-
sjon gumlar karane ettertenksamt på
brødskiva. Er det ikkje Skjomen som
har fått kvinneleg stasjonsleiar?
Ingen syns det er nokon sensasjon,
og stort sett er det ikkje vanskeleg å
vedgå at jentene er like gode.

Somme seier kvinner toler større
psykisk press, hevdar ein. Tjaa, tru
om det gjeld når uhellet verkeleg er
ute, svarar ein annan.

Men at Ranveig Eldervik er hjarte-
leg velkomen i «mannsmiljøet» i
fjellanlegget ved Bandak, det rår det
ikkje tvil om.

l



Hobbyutstillíngen i Middelthuns gate:

"LITT HER AV MENNESKET"
På «Vernissagen»: Aud Berg
Per-Anders Rosenkvist/Samfoto

Vi stiller ut ikke fordi vi

tror at vi er no’, men vi tror

vi gir no’.

Det var «inngangsordene» vi leste
på en plakat ved åpningen av Hob-
byutstillingen mandag 25. septem-
ber.

De som stillte ut må ikke tro de er
noe, men etter å ha sett utstillingen
vet vi at de er noe. Generaldirektør
Erling Diesen sa også i sin «åpnings-
tale» at han var stum av beundring.

Hvor mye tid og arbeid som ligger
bak de forskjellige arbeidene, er
vanskelig å anslå. men sikkert er det
i hvert fall at utstillerne kan mer enn
å «lage» lys og varme. Her var det
såmenn ingen «fusking i faget».
Ingen nevnt, men ingen glemt. heter
det, men dog må man få lov til å
nevne noen av deltakerne. Den mest
allsidige og største utstilleren var
Martin Nordby. Hans Tiffany lam-
peskjermer vakte stor beundring. En
av skjermene besto av  1  200 glassbi-
ter i forskjellige farger og loddet
sammen i en skjerm som Tiffany
selv muligens ville ha hatt store
vansker med å godta å ikke være
gjort av ham selv. Nordbys allsidig-
het vistes blant annet i hans gulv-
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klokke i tre og en dreiet bolle i sur-
net bjørk som var praktfulle.

Stein Gamlesæter sine tegninger
vakte vår store beundring. Don Quij-
tes verden og Gjenfødelse - vi bare
nevner dem! Autodidakt, sa han
selv. Vanskelig å tro. spør man oss.

Haster man langsomt gjennom
utstillingrommet, finner man Nord-
Møre bunad av Inger Røskar og
smykkesamling laget i forskjellige
mineraler av May-Britt Aas. Elsa
Wannems håndmalte porselensduk-
ker måtte man bare bli forelsket i.
Det fantes også noen «Weideman-
ner» blant utstillerne. ]ozsef Santha.
Roger Nilsen og Iorun Sagen var
gode representanter for den kunstar-
ten. Trolldeig er tydelig en meget
populær hobby, for i det materialet
var det flere som hadde morsomme
og fantasifulle figurer. Rosemaling
var også representert og Gunvor Sa-
gen og Marit Fleicshmann var bega-
velser vi merket oss i denne kunstar-
ten.  NVE’s  «husdikter» Inger-Lise
Langfeldt hadde flere dikt som etter
anmelderens syn var gode.

Grønlandsk perlesøm, Hardanger-
søm, hekling, filigran og fotografe-
ring var andre kunstgrener i den me-
get innholdsrike utstillingen. Utstil-
lere som ikke får sitt navn nevnt,
forsvarer dog sin plass på utstil-
lingen. Diesens ord om at det var
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Utstillingen i

Speilsalen i M29

viste noe av den
mangeartede hobby-
virksomheten som
utføres blant (insatte

i Statkraft og NVE.
Ivår korte presen-
tasjon blir def

verre bare plass til et
lite utvalg.

mange talenter i NVE og Statkraft,
får stå som et ettermæle for denne
hobbutstillingen.

Utstillingen ble besøkt av cirka
400 personer, som uttrykte både
overraskelse og begeistring. Det del-
tok 34 utstillere, med tilsammen 176
gjenstander. Bilder utgjorde den
største gruppen med 34gjenstander,
gruppene tekstil- og trearbeider fulg-
te tett etter med 25 gjenstander hver.

Initiativtakeren til hobbyutstil-
lingen har vært Martin Nordby. og
Kunstklubben og Velferden har fulgt
opp ved å sette denne tanken ut i li-
vet. Tre «stå-på sjeler» for utstil-
lingen fikk ved åpningen overrakt
blomster av generaldirektøren, nem-
lig Haldis Zeiner, Stein Gamlesæter

og Martin Nordby. Haldis Zeiner
hadde ansvaret for monteringen av
utstillingen.
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14th Congress Montreal 89:

WEC, World Energy Conference, ar-
rangeres hvert tredje år. <<14th Con-
gress Montreal 89»  med  slagordet
«Energy for tomorrow» var årets be-
givenhet. Konferansen samlet cirka
2  500 energispesialister og beslut-
ningstagere fra 91 nasjoner.

Det tekniske programmet med si-
ne 190 rapporter var delt i 4 hoved-
emner:

Energy and Society
Energy and the Environment
Energy and the Economy
Energy and Technology

En naturopplevelse!
En slange av mennesker bukter seg
på stien oppover den bratte fjellsi-
den foran oss. Noen haster frem,
hivende etter pusten og svetten ren-
nende nedover ansiktet, mens andre
har et tempo som tar sikte på å
komme frem med helsa i behold.

Vi befinner oss midt inne i denne
fargerike <<slangen>>, populært kalt
Rallarmarsjen. På vei opp de bratte
hengene, går tanken tilbake til dem
som har gitt marsjen sitt navn  -  de
gamle anleggsarbeiderne som den
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I forbindelse med kongressen ble det
arrangert en utstilling med deltakel-
se fra 20 land, deriblant Norge.

Den norske innsatsen denne gang
var såvel positiv som omfattende.
Det kan således nevnes at det var tre
norske rapporter, hvorav to med for-
fattere fra Statkraft. To av sesjonene
ble ledet av Jon Tveit fra Bærum
Energiverk. I det videre arbeid i
WEC-organisasjonen, er Norge også
tildelt en viktig rolle. idet viseadmi-
nistrerende direktør Henrik Ager-
Hansen i Statoil er valgt inn i et sen-
tralt verv.

Rapporten «Risk analysis in a gas
Power and water Power system»,
forfattet av Iørgen Sørensen, Stat-
kraft, ble under forberedelsene til
kongressen funnet meget interes-
sant. Forfatteren ble derfor anmodet
om i plenum å gi et resyme av sin
rapport samt en belgisk rapport over
samme emne. Dette oppdraget ble
utført på en utmerket måte.

Den norske stand var fremfor alt

første tiden av anleggsperioden
benyttet denne stien til å frakte store
mengder materiell til kraftutbyggin-
gen. Det går historier om vekter opp
til 80 kilo «?» som ble fraktet på ryg-
gen opp den bratte fjellstien. Det blir
vanskelig å sammenligne disse
kraftprøvene med dagens belastning
som består av tursekk, inneholdende
to stykker brød med servelat og litt
ekstra tøy.

I duskregn er vi blitt fraktet til
startstedet hvor en nykomponert
«Rallarmarsj» og Thorleif Jenssen
ønsket oss velkommen. Vi hutrer litt
ut fra start, men er ikke kommet
langt opp i lia før vi må kaste jakka.
Min turkamerat som er vant til å gå i
fjellet, er kommet i siget og holder
jevn fart med enkelte hasardiøse for-
bigåinger i de skarpe svingene. Et
ønske om å ta en kort pause ved
Papphuset ble brutalt oversett og
med «NTLs støtte til Glomfjord-
verkene» hengende over skuldrene,
bar det videre oppover.

Felles skjebne, felles trøst! jeg
kom i samtale med en som også had-

 
Rapport ved Rolf Iohnsen

en presentasjon av Norge med slag-
ordet «Energy Norway». Dette ble
presentert på vimpler, brosjyrer, jak-
kemerker og liknende, slik som vist
på olje/vann-dråpen. Standen besto
av en offshore-del og en vannkraft-
del med ialt 10 utstillere. En av dis-
se var Norpower, hvor Statkraft er
en av partnerne. Det var tre modeller
på standen. Den ene var C/S Skager-
rak, kabelskipet som eies av Stat-
kraft.

Det er et alminnelig inntrykk at
den norske stand var meget vellyk-
ket og godt besøkt. De enkelte fir-
maer sørget for god dekning ved at
det til enhver tid var fagfolk til stede.
Et meget populært innslag var serve-
ring av røkelaks og hvitvin ved stan-
den, og høydepunktet var servering
til den spanske kronprins på hans
raske ferd gjennom utstillingen.

Statkraft må på bakgrunn av
innsatsen på <<14th Congress Mon-
treal 89» være oppmuntret til å gå
aktivt inn for deltakelse i neste kon-
gress, som foregår i Spania i 1992.

de pustevanskeligheter, men fikk
dårlig samvittighet når han fortalte
sin alder som var 70 år.

70-åringen ga meg mange interes-
sante opplysninger om diverse hen-
delser under den første anleggsperi-
oden, og han fortalte at vi nå var på
det stedet hvor han mistet sin far i et
ras som gikk her for  70  år siden (han
var da 14 dager gammel).

Vi nærmer oss toppen, skylaget
begynner å sprekke og vi får et fanta-
stisk utsyn over fjellene og sjøen. Det
finnes intet fotoapparat som kan
gjengi det som vårt øye skuer  —  en
virkelig storslått natur som må
oppleves.

Med svettvåte trøyer passerer vi
toppen og må stoppe flere ganger for
riktig å suge inn det som har åpen-
bart seg. På vei ned mot målområdet
kommer regnet og tåka sigende og
tar fra oss sikten. Tåka blir etter
h_vert så tett at vi lar oss lure til en
ekstra sving før vi treffer mål. Der
mottar vi diplom og en velfortjent
Saulobrikke som bevis på vår inn-
sats.
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Geir {Tauje} her ogsd gitt oss etfotogretisk min ne tru ltalltirninrsjeii. Turkuiiierriteii Svenn Erik
Hagen bur under hele marsjen NTLS bunner. (luttu ville pu (tenne rnoteri støtte tig liylrle

Glomfjord-verkene.

Krafieksport på
billigsalg?
Like sikkert som at Vårherre med
visse mellomrom drysser rike
«vannår» over fedrelandet, like sik-

kert dukker spørsmålet om krafteks-
port på billigsalg opp i slike «Vann-
år». Vi får høre at Statkraft iiær-
mest forærer kraft til svensk indu-
stri, mens norske kunder ma betale
blodpriser.

Fossekallens lesere bør kjenne følg-
ende faktabeskrivelse:

For det første: I den periode kraft-
eksporten har vært avregnet til 4-5
øre/kWh har Statkraft solgt tilsvar-
ende «kvalitet» til innenlandske in-
dustrikunder for  1,0  øre/kWh! Til
overmål tilbød vi i god tid før 1. mai
en prisgaranti på 2,5 øre/kWh for pe-
rioden 1. mai til 1. oktober for alt ut-
tak ut over kontraktskraften. Norsk
kraftkrevende industri fikk altså et
bedre tilbud i den aktuelle perioden.

For det andre: Svensk industri ser
ikke noe til den norske kraften. Eks-
port/import mellom de nordiske na-
boland er en utveksling mellom
kraftprodusenter, altså ikke salg til
sluttforbruker. Videresalg skjer til
normale priser. Man tilstreber til
enhver tid å minimalisere produk-
sjonsomkostningene. Om Norge kan
selge til Sverige for 3 øre/kWh. og
Sverige kan ta imot kraften ved a re-
dusere kjernekraftytelsen til for ek-
sempel 5 øre/kWh, blir kraften eks-

portert til midtpris. altså 4 øre/kWh
i dette tilfellet. Sverige og Norge tje-
ner 1 øre/kWh i dette eksemplet.
Dette kommer i sin tur alle forbru-
kerne både i Sverige og Norge til
gode ved at de samlede produk-
sjonsomkostninger er redusert.

Ved første øyekast kan det selvfølge-
lig virke merkelig at ikke kraftforsy-
ningen går til storstilet billigsalg i
gode vannår. Men vi må huske på at
anslagsvis 90 prosent av sektorens

kostnader er faste, uavhengig av
vannsituasjonen.

I  dag har vi et beskjedent fleksi-
belt forbruk på 3-4 TWh/ar. Dette
kan nok bygges ut til la oss si 10
TWh/år. Men fortsatt vil vi oppleve
kraftoverskudd og lave kraftverdier i
gode vannår fordi nedbørsvarisasjo-
nene gjør at produksjonen vil svinge
med + 20TWh. Det koster å etablere
fleksibelt forbruk til nyttiggjøre
ekstrern-tilsigene. Selv om eksport-
prisene blir lave under slike forhold.
er lønnsomheten meget høy fordi
dette er nettoinntekt.

Kraftforsyningen arbeider med
løsninger som gir insitament til økt
uttak i gode vannår. Virkemidlet er a
avregne tilleggsuttoket til en lav
pris. Statkraft har bidratt til dette
ved å garantere sine kunder en pris
på  10  Øre/kWh for uttak ut over
fastkraften i vinterhalvåret  1.  okto-
ber til 1. mai. Dette burde gi grunn-
lag for at forbrukerne i vinter lar
olje- og parafinbrennerne få hvile.

Svein Kroken

Men vi er ikke ferdige med turen.
Fortsettelsen byr på to muligheter  —
gondolbanen eller trappa? Selv om

- .det regner og det kan virke glatt, vel-
ger vi trappa. Første etappe av de
1  130  trappetrinnene ser ufarlig og
lovende ut, men etter hvert oppda-
ger vi at den i enkelte partier er nær-
mere stigeform enn trappeform,
samtidig som den formelig klamrer
seg til fjellveggen. Selv om det en-
kelte ganger så nifst ut, stolte vi på
byggerne av trappen og lot det stå
til. Vel nede i dalen ble vi hentet av
busser og bragt trygt tilbake til
Glomfjord  — uten varig men!

Håper at denne marsjen kan bli en
varig tradisjon og at det blir mange
flere statkraftere som får muligheten
til å delta.

Vi takker driftsbestyrer Thorleif
Jenssen som vi antar er initiativtaker
og drivkraften bak rallarmarsjen og
at han har lagt grunnlaget for å gi oss
denne storslåtte naturopplevelsen.

Med håp om gjentakelse.
Geir

På sykkel til jobben?
Mangel på sykkelveier er sett på
som et vesentlig hinder for mer syk-
kelbruk. Men undersøkelser viser

også klart at flere ville sykle dersom
forholdene på arbeidsplassen var
lagt til rette for dette.

Pr. i dag er det ikke noe egnet sted
å henge fra seg treningstøyet når
man kommer inn i M29 om morge-
nen. Resultatet er at kontorene

fungerer som tørkestue. Dette er
Utilfredsstillende, særlig for ansatte
som deler kontor. Jeg har merket
meg at enkelte har vært heldige og
fått en PC med kraftig vifte. slik at
de får både god tørk og god utlufting
på kontoret. Dataavdelingen advarer
imidlertid mot å tørke klær på PC-en
fordi dette fører til redusert kjøling
og mulig havari.

Det skulle være unødvendig
komme drassende med Brundtland-
meldingen for å poengtere at det er
riktig å stille med brukbare gardero-
beforhold for ansatte som avstår fra
matpakkekjøring og avlaster gara-
sjen i M29.

Pål Meland

I
i.
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Trimrommet iM29 ble flittig brukt bade far

og under aktivitetsuku. lltwr er noun av del-
takerne i sine «sjiesitilapjitirtiter»_ rnens ral-

laren Kalle (th) forandra-s over den uvanlige

aktiviteten som utfolder seg rundt ham.

Fredag —  den store finaledagen.
Dagen da Driften vant begge lagtur-
neringene. dagen da det most artige
«Aktivitetsløpet» sanilet flest delta-
kere av samtlige «sportarrangeinen-
ter», dagen da Iubileumsfesten med
fin middag, cabaret og dans skulle
avrunde det hele . Og det ble en
god finale!

Nærmere 200 hundre møtte opp til
fest i  M29.  Svette treningsklazr var
byttet ut med inørke dresser og jiene
kjoler. Etter en liten Velkomstdrink
[eller to) i rotunden var det klart for
middag. Det var trangt, men desto
koseligere rundt de tre langbordene
som strakte seg gjennom hele kanti-
nen og bort til scenen. Flott middag
med taler og toner sørget for god
feststemning.

Omsider var det klart for kveldens
hovedattraksjon. Cabareten «Z5 lu-
belår». Lyset ble slukket. svake ly-
der av fottrinn som entret scenen

kunne høres. Pianotoner fra «Bells
of Moscow» brøt stillheten. Seenelv-
set kom pà og 10 av liusets egne
«skuespillere» slo seg løs i vill sain-
badans etter rytineiie fra vart eget
dyktige husorkester.

i wík
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Lukten av 'tiger Balsam i rotinitltaii fra tidligere  i  aktivitetsukeii er nok byttet ut med andre.
langt mer oppbrusentle tiderer tlenne «ettermiddagen og kvelden.

Sketsjer og sanger fulgte pa løpen-
de bånd. Publikum var med fra før-
ste stund og gjorde det lettere for de
på scenen. Mange kjente seg utvil-
somt igjen i enkelte av sketsjene, en-
ten de var av dem som tok en snar-
tur på CC i arbeidsstiden eller kom
«Fem på ni» og lette etter parke-
ringsplass. Mange kjente vel også
igjen husets vinduspusser som nå
holdt «Introduksjonskurs for nyan-
satte». eller kanskje var noen av
dem som i lengre tid hadde drømt
om en tjenestereise til Svartisen via
New York. formidlet av «Arnes
drømmereiser». Videre arbeides det
kanskje hektisk blant forskere for ti-
den for  å  finne ut om de nye «Alter-
native energikildene» som ble lan-
sert, virkelig har livets rett.

i

C C

Cabareten varte i cirka én time, og
kantinen ble så ryddet for dans. I
mellomtiden var det premieutdeling
samt loddtrekning. Enkelte forret-
ninger i nærmiljøet hadde bidratt
med flotte gaver. Her kunne man
vinne alt fra Skateboard til gratis
hårklipp. Vinnersjansene var høye
og loddene ble «revet bort».

Kveldens innleide band kom sent,
men godt igang, og byens største
dansegulv ble fylt av danseglade
mennesker. Stemningen var igjen på
topp.

Med strømmen forsvant bade lys
og musikk  —  og de fleste gjester sånn
litt etter 0200. Men  —  neste år skal
det igjen skinne lys (og varme] over

 

«Aktivitetsuka». Vi sees da, men

helst før!
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Som tegningen viser. Idrettslaget er den

sentrale og samlende rniljø- faktoren i NVE
og Statkraft. Det er der det skjer!

lcan do everything better then you! Og liveni
som har gjort det best studeres nøye.
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Landsverk, Anne Førstekonsulent DDØ

å Ravnaas, Mette Førstesekretær ØIK

Skullerud, Maren Førstesekretær ØIK

Steiro, Åse Førstesekretær Svartisen-anleggene

§ Søvde, Kjell Inge Avding. Svartisen-anleggene

Sluttet:
Nyülsatt; Bielka:‘6y,dV:3l(li1elm Éväiing. lÅistedal-inlegget

Bakka, Kjellaug Netland Driftsarbeider Vestiands-verkene Blæver lør '  gar f  fm" Urd-ler ene
. . _ Hjartnes, Tore Førstekonsulent DDØ

Brevold, Bjørn Ingeniør Svartisen-anleggene . I  . H  .‘  V
. , Iohannessen, Geir Avd.mg. Svartisen-anleggene

Elgolm' Racgñllilltq H Eonsufienfi Pedersen, Roger Avdjng. PKG
Io ansen, ns ian  .  onsu en Salberg‘ Biøm Avd_l.ng_ PB

Stonor, Arne Kontorsekretær OAF

_ _ _ _ Zímmermann, Per-Ulf Montcisjeleder lnnset-verkeiie
Tilsatt i ny stilling:
Bøhn, Astrid Førstesekretær ØIK

Eidissen, Eivind Montasjeieder Innset-verkene Død: _ I

Kristiansen, Gerd H. Førstesekretær ØIK Rue, Frode Drijtsurbeider Østlands-verkeiita
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og bygda  den fikk navn etter» er en ny-
lig utkommet bok som burde vekke inte-
resse blant Statkraft-ansatte.

Boken er delt inn i kapitler uavhengig
av hverandre og skrevet av forskjellige
forfattere. Den begynner med en selv-
opplevd beskrivelse av en bretur i godt
vær sommeren 1986. Hovedpersonene

var vitne til den tragiske ulykken hvor
tre nederlendere mistet livet under et
stort isras. Fra tragedien vandrer de hele
70 kilometer over breen på langs. Kapit-
let gir en naturopplevelse som er få fo-
runt og er malerisk i sin fremstilling. Le-
seren lever seg inn i den storslagne na-
turen, men aner også problemene en
turgåer kan møte når værforholdene er
mindre vennlige.

Etter en introduksjon av breens na-
turprakt, går vi i neste kapittel over til
dalens forhistorie. Vi følger arkeologe-
nes leting etter de tidlige slekters boset-
ting og levesett. Kapitlet gir Here spørs-
mål og antagelser enn svar da Iostedalen
gjennom tidene har opplevd flere natur-
katastrofer enn bygder flest, og disse har
visket bort mange av sporene fra forti-
den. Men holdepunktene om livet fra
middelalderen og fram mot vår tid, er
sikrere og gir et visst bilde av busetting
under og etter svartedørleii. Kapitlet
rundes av med en dramatisk beskrivelse
av mannedrap og dom beskrevet i Ting-
protokoll fra  1689.

Kapitlet om brekunnskap skrevet av
NVEs dyktige breforsker. Bjørn Wold.
gir for amatøren en enkel. grei og lære-
rik innføring av hvorledes breer opp-
står, lever og endrer seg over tider. Ka-
pitlet burde egne seg også for skoleun-
dervisning. Spesielt breens fysikk, slik
Bjørn Wold forteller. er lett forståelig.

Fra vitenskapens eksakte forhold
vandrer vi over i «segni om Iostedalsry-
pa». Historien eller sagnet forteller om
denne jenta som ble funnet etter svarte-
døden i 1350. Hun var helt forvillet et-
ter å ha levd alene som eneste over-
levende og ble kalt Iostedalsrypa. Hun
ble siden gift i distriktet og stammor til
kjente slekter, både i Jostedalen og
Nordfjord. Disse to dalfører sto hver-
andre nærmere i tidligere tider da det
var lettere å komme fram over breen enn
nedover dalen.
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Et kort kapittel om jostedalsdialekten
er interessant da det underbygger de
nære forbindelser med Nordfjord. Tross
islett av «sognamaal», er dialekten ster-
kere preget av nordfjordsmålføre.

Dalen har gjennom tidene blitt herjet
av ras, flom og dårlige somrer slik at det
hersket ren nød blant jostedølene. Berit
Faaberg berører disse forhold i et kapit-
tel, mens hun i det neste kommer over
på nytteferdsel på breen. Dette er i inn-
ledningen til siste halvdel av boken som
beskriver breførertiden der den norske
turistforening kom sterkere inn i vår tid
og ga «førerpatent» til kvalifiserte bre-
kunnige. Å følge ferdselfolk og turister
over breen, ga etterhvert en god tilleggs-
inntekt til gårdsdriften. Disse kapitlene
kommer inn på breførervirksomheten
generelt og flere breføreres tøffe opp-
levelser.

Boken avsluttes med en beskrivelse
av Jostedalen nasjonalpark og noen ord
om kraftutbyggingen og til slutt et
spørsmål om framtiden for bygda. Bo-
ken er i sin språkstil en artig blanding
av nynorsk, dialekt og riksmàl i de
forskjellige kapitler, i blant avskrift av
nedtegnelser som presten Mathias Foss
har gjort i sin språkdrakt fra 1750. Dess-
verre er ikke historiene om flyktninge-
losene fra siste verdenskrig utdypet
tilstrekkelig. Det burde finnes folk fra
krigstida som kunne gi opplysninger om
disse episodene.

Boken er rikt illustrert med praktfulle
fargebilder fra vår tid og gode svart/hvitt
bilder fra århundreskiftet og framover.
For oss i Statkraft som er engasjert i
kraftutbyggingen ved Svartisen, er den
svært interessant og nyttig da vi bør
være forpliktet til også å bli kjent med
historie og kultur der vi har oppdrag.
Boken har også allmenn interesse da
den beskriver på en nydelig måte en
viktig del av utkant-Norges kulturarv.

Vidar Bern

Iostedalsbreen - og bygda
den fikk navnet etter.
Forfattere:

Normann Kjærvik mfl.
Grøndahl  Er  Søn Forlag A/S.
Pris kr. 268,-.

Mer om kraftledninger
og helsefare
Som et apropos til notisen i Fosse-
kallen nr. 7/89, kan jeg nevne at også
Gulating Lagmannsrett nylig har be-
handlet en tilsvarende sak i forbin-
delse med en ledning bygget av Sun-
hordland Kraftlag.

Heller ikke i denne saken fikk
grunneierne erstatning for mulige
helseskader. Retten uttalte at omtale
i massemedia nok kunne ha ført til
en alminnelig skepsis mot å bo og
arbeide nær kraftledninger, men at
dette likevel bare hadde ubetydelig
virkning for mulighetene for å utnyt-
te arealene nær linjene. Det som
først og fremst gjorde folk tilbake-
holdene ovenfor kraftledningene var
nemlig de estetiske hensyn. Det ble
også vist til at andre ekspropria-
sjonstiltak som motorveier og jern-
baner kunne gi atskillig større
grunn til frykt for skade, uten at
ulempene her har vært ansett å
overstige nabolovens tålegrense.

Odd Stiansen
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Foto: Kristen Selfors.

Sjelden vintergjest
Å finne flaggermus i vinterdvale i
hule trær, gamle gruveganger, kirke-
tårn og fjellsprekker, er ikke så
uvanlig i Norge. Men å komme over
et eksemplar av arten i et hjørne av
en kraftstasjon, er eiendommelig på
grunn av høy temperatur og støv.

Dette bekreftes av Zoologisk Mu-
seum i Tromsø, som kan fortelle at
ílaggermusen som henger i Glom-
fjord kraftstasjon er av den nor-
diske arten. For å få stadfestet feno-
menet, tok man kontakt med Petter
jacobsen som har jobbet ved kraft-
verket siden 1945. Han opplyser at
han aldri har sett eller hørt om and-
re som har opplevet at flaggermus
har tatt bolig i kraftstasjoner. Så
dette må være en sjelden vinter-
gjest.
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