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Ouo vadis, Statkraft

Det kan være god grunn til å stille et
slikt spørsmål i dag da organiseringen

av Statkraft igjen står på dagsorden. For

cirka fire år siden ble Statskraftverkene,
etter måneder med diskusjoner, utskilt
fra NVE. I ettertid synes det som effek-
ten av denne omorganiseringen har vært
liten. Statkraft var og ble en forvalt-
ningsbedrift med de mangler som dette
medfører.

Vi har nå fått en ny energilov, og et av
målene med denne er å få en mer mar-
kedsorientert kraftforsyning. Siden
Statkrafts rolle i dette kraftmarkedet vil
bli meget omfattende, er det tvingende
nødvendig at Statkraft får en organisas-
jonsform som gjør det mulig for bedrif-
ten å delta aktivt i markedet. ]eg er der-

for enig i forslaget om å omdanne pro-
duksjonsdelen av Statkraft til et statlig
aksjeselskap. En oppdeling i flere regio-
nale aksjeselskaper virker derimot lite
hensiktsmessig. ]eg forutsetter likevel at
den «indre styringen» i Statkraft blir
sterkt desentralisert slik at de ulike
driftsområdene får et selvstendig resul-
tatansvar.

Hva så med utbyggingsvirksomheten i

egen regi? Det er en kjent sak at det er
delte meninger om denne virksomheten

i næringslivet. Utbygging i egen regi har
imidlertid gitt meget verdifull vann-
kraftkompetanse i Statkraft. En kompe-
tanse som trolig ikke finnes i andre mil-

jøer i Norge.
Med det omfang utbygging av ny kraft

har i dag, bør likevel spørsmålene reises
om det er riktig å fortsette entreprenør-
virksomheten i egen regi. I alle fall bør
anleggs- og konsulentvirksomhet skilles
i egne resultatenheter. Om disse enhete-
ne skal være datterselskaper eller kun

divisjoner innen samme selskap. er etter
min mening av underordnet betydning.

Hensikten må være at de gjennom egne
resultater beviser at de har livets rett.
Jeg vet at det er et sterkt ønske om å be-

Statkraft

« Wil lis »
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vare Statkrafts vannkraftkompetanse.
Men siden utbygging av vannkraft for ti-
den er svært liten her i landet, er det
bare én veg å gå. Og det er på eksport-

markedene. Oppdrag der må vinnes i
konkurranse med andre aktører.

Konkurransen vil ellers bli et begrep
som alle i Statkraft må forholde seg til
på en annen måte enn tidligere. For det
er vel ikke til å komme forbi at kraftfor-
syningen her i landet har levet en delvis
skjermet tilværelse. Ved en friere kraft-
omsetning vil situasjonen endres og
Statkraft må møte andre konkurrenter.
En kritisk intern gjennomgang av hele

organisasjonen vil bli nødvendig. da da-

gens organisasjonsstruktur synes lite
velegnet for å gjennomføre de hand-
lingsplaner og kostnadsreduksjoner

som vil tvinge seg fram. Ved å benytte
seg av en organisasjonsmodell med de-

sentralisert beslutningsmyndighet der
hovedadministrasjon og stab reduseres
til et minimum, vil etter min mening,
grunnlaget for å møte den nye situasjo-
nen være sikret.

I kraftutbyggingens barndom var det

en nær sammenheng mellom det å byg-
ge ut kraft og bruken av den samme
kraft. Vi fikk her i landet framveksten av

metallurgisk og annen kraftintensiv in-
dustri. De senere tiders utbygging har

endret dette mønsteret. Vi kan kanskje

snakke om en mer forbrukerorientert ut-
bygging i stedet for utbygging til indu-
strielle behov.

Dette såkalte effektutbyggingsmønste-
ret opererer med svært lave brukstider,
og dette har medført høye kraftpriser pr.
kWh. Siden brukstiden for kraftintensiv
industri er over 8 000 timer pr. år, vil
kapitalkostnadene pr. produsert kWh

bli mye lavere enn for kraft til alminne-
lig forsyning. Sett fra den industrien jeg
tilhører, må kraft betraktes som et rå-
stoffsom sammen med andre råstoff for-
edles videre til metaller og andre pro-
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Olov Nummedal er nyutnevnt administre-
rende direktør i Norzink A/S iOddo. Der har
han tidligere vært teknisk sjef. men de to sis-
te årene har han ledet Ilmenittsnielteverket
i Tyssedal. I Statkraft er han kjent gjennom

sin mangeårige innsats for anleggsvirksom-
heten, blant annet som lederjor anleggene i

Eidfjord og lostedal. Foto: jan Gravdal/Hau-
gesunds Avis.

dukter. Prisen på kraft har derfor stor
betydning for kraftintensiv industris
framtid. Da Statkraft i det nye kraftmar-
kedet vil få en dominerende stilling, er

det for metallurgisk industri av avgjø-

rende betydning hva slags rainmevilkår
regjering og storting vil gi det nye Stat-

kraft.
En videre utnytting av vårt vannkraft-

potensial sammen med vare naturgass-
forekomster, kan gi grunnlag for økning
av vår el-kraftproduksjon. Et samarbeid
om langsiktig strategi for utnytting av
disse energiressurser må derfor være av

interesse både for Statkraft og kraftin-
tensiv industri. Eksport av metaller har

vært karakterisert som eksport av kraft i
«fastform». Hvis ønsket nå er kun å eks-
portere energi, synes det for meg å være

et skritt i feil retning.

Fossekallen eies og finansieres av Stats-
kraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet
forestås av administrerende direktør —
Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Omslagsbilde: Onsdag 23. august i ar var
Statkrafts ro-ro-skip M/S Elektron pyntet til
fest. Denne dagen var skipet nemlig chartret
for en helt spesiell transport. Statkrafts eldre
garde, pensjonistene, var invitert pa cruise i
indre Oslofjord med kaptein Arnt Kobbenes
og hans besetning. Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto.

Nettet i fokus

Forleden skulle min datter Elisabeth og jeg en tur ut i byen, og underveis passerte
vi et større friluftsan/egg med tilhørende høyspentmaster. Elisabeth, som nå er 2l
måneder gammel, strakte de små armene sine i vaeret, og øynene lyste av begeis t-
ring da hun utbrøtfÁååå, alle del

En Statkraft-mor kan bli varm om hjertet av mindre. Men når sant skal sies, så er
det jo ganske imponerende, da. Dette kraftledningsnettet som det har tatt flere
tusen mennesker mange årtier å bygge, og som er en av de viktigste livsnerver i
vårt samfunn.

l disse dager starter Statkraft et prosjekt der man skal sikre den anleggstekniske
historien bak ledningseventyret. Det er naturlig at Statkraft gjør dette, for det er vi
som driver 85 prosent av nettet, og det er vi som har hatt ansvar for å bygge det.

At det er nedlagt et kolossalt arbeid innen kraftledningsbygging her til lands, er
ingen hemmelighet. Men skal ettertiden kunne danne seg et riktig bilde av an~
leggsarbeideren, anleggsteknikken og an/eggsmiljøet i' denne hektiske perioden,
haster det med å få samlet trådene. Om l 0- /5 år er det kanskje for sent.

Statkraft står som kjent igjen overfor en omfattende omorganisering, og hvilken
organisatorisk skjebne stamledningsnetter vi/ få, er foreløpig usikkert. l-løisveen~
utvalget har foreslått at nettet skil/es ut som et eget statsselskap. Statkrafts ledelse er
ut fra dette under de pågående organisasjonsutredninger kommet frem til at staten
bør eie nettet

At staten opprettholder sitt eiereskap til det norske stamledningsnettet, finnes det
mange praktiske, tekniske og økonomiske argumenter for. /Vlan bør he//er ikke
undervurdere den menneskelige side av saken. Et byggverk som er reist ved felles
løft, bør være felles eie.

Innhold

Dumpingprisenes
tid er forbi
Gullkantet Statkraft/Vatteiifall-axrtale

Med anlegg som yrke
Sikring av anleggsteknisk
historie i Statkraft

Femte fasade
mot ellet
Nytt drifts vgg åpnet i Vik i Sogn

Barn er blomster i
som aldri visner
Aksjon Livsgnist; Mosambik f juli 1990

F jordtokt med
-.._ M/S Elektron

«Voksen» last på Statkrafts ro-ro-skip
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Gullkantet Statkraft/Vattenfal I-avtale:

D u m p i n gp ri s e n e s
ti d e r fo rb i

Av Morten Golimo

For første gang siden Nea-
avtalen i 1955 har Stat-

kraft fått tillatelse til å selge
en fast avtalt mengde kraft ut
av landet. Det svenske Vat-
tenfall skal i 1995 og hvert år
frem til århundreskiftet kjøpe
2,4 milliarder kWh norsk
vannkraft. Avtalen er «gull-
kantet» for Statkraft som en-
delig har fått oppfylt ønsket
om å selge fastkraft i stedet
for å avhende tilfeldig over-
skuddskraft til dumpingpriser.
Av talen ble undertegnet fre-
dag den 2 l. september i år,
på Arlanda.

. . og alle hjerter fryder seg. Til og
med de svenske, selv om de må be-
tale dyrt for kraften. Riktig hvor dyrt
vil ingen si nøyaktig, men uansett
blir det atskillig rimeligere enn om
de skulle ha produsert den selv i sitt
planlagte, oljefyrte NEX-prosjekt.

Spekulasjoner i norsk og svensk
presse går ut på at prisen ligger på
run dt 25 øre/kWh, mens kraften fra
NEX ville ligget på 32-33/kWh. Det
betyr i så fall at svenskene må betale
600 millioner kroner årlig for kraf-
ten - omtrent det samme som de
tjen te på videresalg av billig norsk
overskuddskraft til Finland i fjor, og
at de sparer cirka 200 millioner kro-
ner i året i forhold til prisen på NEX-
kra ften.
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Hemmelige prise r
Er disse tallene riktige? Fossekallen
spør en av dem som har ledet for-
handlingene med svenskene, Bjørn
Braaten.

-Det har jeg ikke lyst til å si noe
om.

-Alle avisene er samstemte i sine
antakelser. Er de helt på jordet?

-Det er klart insiderne i dette
markedet vet omtrent hvor på
skalaen prisene ligger. Men
jeg kan ikke komme med
tallene.

-Er det fordi Statkraft er
blitt mer komm ersialisert
at man vil være enda mer
hemmelighetsful l enn tid-
ligere når det gjelder pri-
ser?

-Ieg tror svare t på det er
ja, sier Braaten.

Atomkraft
Årsaken til at svenskene
er ute etter å få kjøpe kraft,
er den planlagt e nedtrap-
pingen av kjernekraften.
Etter en lang tids het de-
batt, som til tide r oppnåd-
de samme tempe ratur som

den norske EF-debatten på
begynnelsen av 1970-tal-
let, sa Sverige i 1979 «nei»
til atomkraft. Al le svenske
kjernekraftverk skulle
være avviklet innen
2010 og det førs te al-
lerede i 1995.
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Nå er imidlertid uenigheten
blomstret opp på nytt. Sterke krefter
vil utsette avviklingen i og med at
flere av kraftverkene har lang levetid
igjen. «Det er sløsing med penger å
legge ned levedyktige kraftverk», er
ett av argumentene. Etter Socialde-
mokraternas partikongress i høst ser
det ut til at den svenske regjering nå
skal stå fritt med hensyn til tids-
punktet for avviklingen.

Et vesentlig element i svensk
energipolitikk er at landet skal være
selvforsynt med energi. Nå kan det
se ut som om denne politikken har
endret kurs. Det er kanskje norsk
energipolitikk i ferd med å gjøre og-
så. Den går blant annet ut på at
ingen norske vassdrag skal bygges ut
for produksjon av strøm til utlandet.
Det kan kanskje endre seg i frem-
tiden.

“r
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Samme regler som før
-Er norsk energipolitikk nå blitt
endret?

-Egentlig er den ikke det. De reg-
lene som har vært gjeldende, gjelder
ennå. Det som er nytt, er at man er-

kjenner at man har et kraftover-
skudd i Norge. Og at det er om å gjø-
re å få markedet i balanse.

-Dette er altså mer en unntaksbe-
stemmelse enn en endring i energi-
politikken?

-]a, det vil jeg si.
-Men det åpner vel for flere mu-

ligheter til å selge fastkraft til utlan-
det, for eksempel til Danmark og
Finland?

-]a, og vi er allerede i gang med
forhandlinger om avtaler om faste
leveranser. Men slike avtaler må
godkjennes av Stortinget.

-Det er altså ingen endring i ener-
gipolitikken, men det blir lettere og
lettere å gjøre unntak fra den?

-Man kan kanskje si det på den
måten. I hvilken grad denne omor-
ganiseringen av kraftmarkedet blir
tatt på forskudd, vil ikke jeg ha sagt
noe om. Men det er klart at det fore-
går en nytenkning i hele systemet
for tiden. Vi er i en slags Oppbrudds-
fase. Og mye kan tyde på at det går i
retning av at krafteksport blir sett på
med noe mer liberale øyne enn tidli-
gere.

Fredag den 21. septemberi år
ble den historiske fastkraft-
avtalen mellom Vattenfall og
Statkraft undertegnet på Ar-
landa. For Statkraft signerte
administrerende direktør
Gunnar Vatten, for Vattenfall
generaldirektør Carl Erik Ny-
quist. Anders Hedenstedt.

Ion Ingvaldsen, Bjørn Braa-
ten og Lennart Lundberg

har arbeidet intenst
med åfå avtalen i

havn. Foto: Vattert-
fall.

Fastkraftavtalen mellom Vattenfall og Stat-
kraft betyr ikke at norsk energipolitikk er
blitt endret, slår avdelingsdirektør Bjørn
Braaten (DS) fast. -De regler som har vært
gjeldende, gjelder ennå. Det som er nytt, er at
man erkjenner at det er kraftoverskudd i Nor-
ge. Og at det er om å gjøre å få balanse i mar-
kedet.

Flere utbygginger
ikke nødvendig
-Norsk kraftoverskudd er vel ikke
nødvendigvis en permanent affære?
Den kraftkrevende industrien kan ta
seg opp igjen, og vintrene kan raskt
bli strengere. Hva da, når vi trenger
kraften selv? Må vi bygge ut mer for
å overholde eksportavtalene?

-Ikke nødvendigvis.
-Men det er altså en mulighet for

det?
-Dette er fremtid, og vi ønsker

ikke å være skråsikre på noe. Men vi
tror ikke det blir behov for videre ut-
bygging. Dessuten; hvis vi skulle
bygge ut med tanke på eksport, vil
det høye norske kostnadsnivået væ-
re bekymringsfullt.

-Hva om svenskene omgjør vedta-
ket om å stenge det første kjerne-
kraftverket i 1995? Da vil de vel ikke
ha behov for den norske kraften li-
kevel?

-Avtalen er klar. Vi har forpliktet
oss til å skaffe kraften og svenskene
til å kjøpe den. Mer har jeg ikke lyst
til å si om akkurat dette.

-Hva er det viktigste med denne
avtalen for Statkraft?

-Det viktigste er at vi har fått en
avtale i en periode hvor det er over-
skudd i markedet. Vi mener dette er
en god avtale, som dessuten vil kun-
ne bidra til at kraftmarkedet igjen
kommer i balanse, sier Bjørn Braa-
ten.
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Sikring av anleggsteknisk historie i Statkraft:

Intervjuer: Mette Kjeldsberg

disse dager pakker tid-
ligere avdelingsdirektør

Sverre Oftedal kofferten for å
legge ut på nye tjenestereiser.
Som nybakt pensjonist har
han påtatt seg et spesialopp-
drag for Statkraft. Gjennom
intervjuer med anleggsvete-
raner, kanskje særlig de som
har vært med på å bygge det
norske stamledningsnettet,
skal Oftedal være med på å
sikre verdifull anleggsteknisk
historie. Og det haster! Blir
ikke dette arbeidet gjort nå,
vil materialet om 10 til 15 år
være tapt for all ettertid.

De norske vannkraftanleggerie
er det mange som har vært med

på å bygge. Entreprenører, store in-
dustribedrifter, Statkraft og andre
kraftprodusenter. Når det gjelder
stamledningsnettet stiller saken seg
anderledes. For her er det Statkraft
som så å si har hele «skylda»

-Som kjent eies og drives cirka 85
prosent av stamledningsnettet her i
landet av Statkraft. Vi har også stått
for byggingen av dette, noe som gir
Statkraft et spesielt ansvar når det
gjelder det historiske materialet som
er knyttet til denne virksomheten.
Det er tidligere direktør for avde-
lingen for overføringsanlegg i Stat-
kraft, Sverre Oftedal, som sier dette
til Fossekallen.

Oftedal utgjør en tredejedel av det
utvalg som direksjonen i Statkraft
har nedsatt med tanke på å sikre ver-
difull anleggsteknisk historie i be-
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M ed a n l e g g

driften. De to andre er Thorleif Hoff
(DDB) og Rolf Thommesen (AS).

-Det var i slutten av januar i år at
direksjonen etter et forslag fra an-
leggsdivisjonen nedsatte dette utval-
get. Vår oppgave skulle primært
være å kartlegge hva som finnes av
konkrete tiltak og planer rundt om-
kring i landet når det gjelder sikring
av anleggsteknisk historie i mu-
seum. Dernest skulle vi foreslå hva
et slikt musem bør inneholde, og se
nøyere på hvilken plassering og
hvilke praktiske løsninger som er
aktulle.

-Direksjonen ønsket også et over-
slag over etablerings- og driftskost-
nader for et eventuelt museum og en
oversikt over finansieringsmulighe-
ter. Etter å ha arbeidet med dette et
halvt års tid, hvor vi blant annet
hadde en rekke møter og kontakter
med museer og andre aktuelle insti-
tusjoner, la utvalget vårt frem en
innstilling i slutten av juni, forteller
Oftedal.

Av nasjonal betydning
I St.meld. nr. 39 (1986-87] og andre
offisielle dokumenter blir det klart
slått fast at det er av nasjonal betyd-
ning at nyere teknisk kulturhistorie
blir sikret. Mye verdifullt materiale
er gått tapt fordi det ikke har vært
fokusert på historisk dokumentasjon
i den utbyggingsperioden vi har hatt
her i landet de siste 40 år. Det er
brukt millionbeløp ved kraftutbyg-
ging til å grave i vår fortid. mens vår
egen tid, som er historie imorgen.
ikke er ofret noe.

På bakgrunn av dette og den inn-
stilling som er lagt fram av Statkrafts
interne utvalg, har direksjonen ved-
tatt en handlingsplan for sikring av
anleggsteknisk historie.

-Tekniske kulturminner knyttet
til landbruk, sjøfart, håndverk og
bergverk ble tidlig omfattet med in-
teresse, kan Oftedal fortelle. -Sik-
ring av kulturminner for industriali-
seringen av landet vårt har imidler-

tid ikke vært en selvfølgelighet. Sna-
rere tvert imot. Industrisamfunnet
rommet nemlig mye politisk
sprengstoff, og ble helt inntil
1960-1970-årene på det nærmeste
neglisjert som kulturbærer.

Grunnlaget for industrialiseringen
i Norge var vårt vannkraftpotensial.
-Statkraft har stått sentralt ved ut-
byggingen av elektrisitetsforsynin-
gen her til lands, og som statlig be-
drift og i kraft av det omfanget vår
virksomhet har hatt, har vi et spe-
sielt ansvar for å medvirke til at ar-
beidsinnsats, arbeidsmiljø og tek-
nisk utvikling på denne sektoren
blir tilstrekkelig historisk belyst.
slår Oftedal fast.

Pionértiden imponerende
Han understreket videre at det spe-
sielt er to områder der Statkraft har
markert seg: bygging av kraftanlegg
og bygging av fjernledninger. De to
områdene er vesensforskjellige tiår
det gjelder tekniske forhold og ut-
bygging. Men ett har de felles: ar-
beidsinnsatsen fra anleggsabeideren
og ingeniøren. Med bakgrunn i da-
gens teknologi og hjelpemidler er
den innsats som ble utført i «pioner-
tiden» så imponerende at man er
forpliktet til å sikre kommende ge-
nerasjoner så godt kjennskap til det-
te som mulig.

Statkraft har bygget 46 kraftstasjo-
ner, de fleste i fjell. Statkraft har dre-
vet 1 100 kilometer tunnel og et
utall sjakter. Statkraft har bygget 129
dammer - flere av disse har betyde-
lige dimensjoner, også internasjo-
nalt. Statkraft har bygget 8 400 kilo-
meter kraftledninger, 132-420 kV.
Statkraft har bygget 120 transforma-
tor- og koblingsstasjoner. Anleggene
har til for noen få år siden sysselsatt
2 500-3 000 personer, og skulle an-
leggene bygges i dag, ville de koste
godt over 100 milliarder kroner.

De kvinner og menn som har stått
bak denne innsatsen, har ingen an-
nen «bauta» enn det byggverket de
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Statkraft har bygget
det meste av det
norske stamled-
ningsnettet, noe som
gir bedriften et spe-
sielt ansvar når det
gjelder det historiske
materialet som er
knyttet til denne
virksomheten. De
staute karene som er
avbildet her. var
med på å bygge No-
re-ledningen i slut-
ten av IQZO-årene.

\
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har vært med på å reise. Men bygg-
verkene forteller ingenting om en-
keltmennesket eller om utviklingen
fra «rå muskelkraft» og slit i kum-
merlige bomiljø til dagens velordne-
de forhold på alle arbeidsplasser.

-Respekten for den innsats disse
tusener har nedlagt til beste for vel-
standsutviklingen i Norge, har vært
et viktig insitament for oss i Stat-
kraft når vi nå påtar oss vår del av
oppgaven med å sikre teknisk kul-
turhistorie, sier Oftedal.

Forsiktig begynnelse
Statkraft har foreløpig bevilget kr.
150 000,- til dette formålet. Er det
ikke ganske begrenset hva man kan
få for de pengene, da Oftedal?

-Det er klart at 150 000 kroner
ikke rekker langt i våre dager. Men
her er det slått fast et prinsipp, og
direksjonen har gitt uttrykk for at
den skal komme tilbake til saken. Vi
ser på dette som en begynnelse.

Pengene skal foreløpig vies to for-
mål. For det første skal Statkraft stil-
le kr. 100 000,- til disposisjon for et
forprosjekt til en utstilling som tar
for seg anleggsarbeidernes yrkeshis-
torie knyttet til vannkraftutbygging
og stamledningsbygging. Denne ut-
stillingen tenker man seg etablert i
samarbeid med Industriarbeidermu-
seet på Vemork og Norsk Arbeids-
mandsforbund.

De resterende 50 000 kroner har
man engasjert en medhjelper for.
som skal sette igang innsamling av
historisk dokumentasjon spesielt for
kraftledningsbygging. Og her er det
Sverre Oftedal kommer inn.

Kraftledningsveteraner i søkelyset
-Det meste av min tid i Statkraft har
jeg arbeidet med kraftledninger. Nå
er jeg pensjonert, og kan disponere
over min egen tid, som det heter.
Det var vel kanskje derfor de kastet
sine øyne på meg da de så seg om et-
ter en medhjelper til dette prosjek-
tet. Ikke vet jeg, men nå skal jeg i
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-Statkraft har stått sentralt ved utbyggingen
av elektrisitetsforsyningen her til lands. og
som statlig bedrift og i kraft av det omfanget
vår virksomhet har hatt. har vi et spesielt
ansvar for å medvirke til at arbeidsinnsats.
arbeidsmiljø og teknisk utvikling på denne
sektoren blir tilstrekkelig historisk belyst.
mener tidligere avdelingsdirektør Sverre Of-
tedal. Foto: Ole A. Buenget/Samfoto.

hvert fall ut å prøve meg som «jour-
nalist». Tanken er at jeg skal reise
rundt og ta kontakt med våre led-
ningsveteraner. Spørre dem ut om
alle tenkelige forhold knyttet til de-
res tidligere arbeidsplass. og få dette
registrert på bånd som kan bevares
for ettertiden.

-Ved siden av intervjuene, håper
vi at kontakten med våre Veteraner
også skal gi gevinst i form av fotos
og kanskje fremfor alt gjenstander —
det vil si arbeidsredskaper A som
tidligere var i bruk ved kraftled-
ningsbygging. I hvert fall håper vi at
noen kan beskrive disse redskapene,
slik at de kan rekonstrueres.

Journalistikk og intervjuteknikk er
upløyd mark for Oftedal. Helt på bar
bakke starter han imidlertid ikke.

-Akkurat nå står jeg på farten og
skal møte folk som arbeider med et
tilsvarende prosjekt for Vegvesenet.
De er, så vidt jeg har skjønt, kommet
et godt stykke på veg, særlig når det
gjelder systematisering av informa-
sjon. Her håper jeg selvsagt å få
hjelp.

Det haster!
Fossekallen har tidligere presentert
det arbeidet som foregår i Statkraft
når det gjelder Historien Vår. Dere
går ikke dette prosjektet i næringen.
da Oftedal?

-På ingen måte. Tvert imot kan vi
ganske sikkert dra nytte av hverand-
res informasjoner, og et samarbeid
er allerede etablert. I denne forbin-
delse bør jeg vel kanskje understreke
hva jeg ikke skal gjøre. jeg skal
ikke skrive bok. ]eg skal rett og slett
samle inn og registrere det materia-
let som ennå finnes i systemet. Og
dette mener vi det haster med. De
gamle blir stadig eldre. og i løpet av
10 til 15 år vil materialet kanskje
være tapt for all ettertid.

-Statkrafts historie har mange fa-
setter, og i det historieverket som nå
er under utarbeidelse, kan vi ikke
regne med at anleggsarbeideren, an-
leggsteknikken og anleggsmiljøet får
den plass som vi mener disse tinge-
ne fortjener. Dette hersker det for
øvrig enighet om i Statkraft, så her
er det ingen som går hverandre i næ-
ringen så vidt jeg vet, legger Oftedal
til.
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Vær beredt
Det er i første omgang Veteraner fra
bygging av stamledningsnettet Ofte-
dal er interessert i å komme i kon-
takt med. -Ved hjelp av enkeltperso-
ner og anleggenes personalarkiver
vil jeg prøve å sette opp en oversikt
over aktuelle intervjuobjekter. Også
driftspersonell med tidligere kraft-
ledningspraksis er aktuelle - derfor
har jeg i et brev til driftsområdene
bedt om hjelp derfra. Så snart inter-
vjuoversikten er klar, vil jeg starte
arbeidet med personell som arbeider
eller er bosatt i Østlandsområdet.

Oftedal regner med at innsam-
lingsarbeidet vil medføre en betyde-

.i

,

lig reisevirksomhet. -Selve reise-
virksomheten er nå så sin sak. jeg
håper ikke den skal ta overhånd.
Men kontakten med våre Veteraner,
til dels gamle kjenninger av meg,
gleder jeg meg til.

Oftedals intervjuobjekter vil ikke
bli «tatt på senga». som det heter.
Alle vil på forhånd motta brev med
nærmere opplysninger. Men vår ny-
bakte «journalist», som allerede er
på farten, oppfordrer likevel alle
kraftledningsveteraner til å forbere-
de seg mentalt. Tenk tilbake, prøv a
huske! Dine minner er gull verdt for
kommende slekter.



N ytt driftsbygg åpnet i Vik i Sogn:

F em te fasad e m ot fje l l et
Ved
Per Joranger

É \
Styreformannen i
Vikfalli, Eilen Sol-
heim, sto foravdu-
kingen av «solsik- A
ken» ved den offi- `*~ i
sielle åpningen uv
Vikfollis nye drifts-
bygg på Hove. Dette
skjedde den 4. sep-
temlrer i år. Daglig ~.,
leder for Vikfalli, '
Kjell Espeland. ser
til ot det hele går et-
ter planen.

a

Den 4. september i år var
en stor dag i Vik i Sogn.

Da gikk den formelle åpnin-
gen av det nye driftsbygge t
til Vikfalli av stabelen. Ende-
lig var et samlet bygg for
verksted, lager, spise/
møterom og administrasjon
på plass på Hove, noen
kilometer fra Vik sentrum .

a oss gjøre oss litt kjent med Vik-
falli. l 1963 tok Sognekraf t kon-

takt med NVE med spørsniål om sta-
ten ville være med á bygge ut vann-
fallene i Vik. Staten gikk velvillig
inn med 88 prosent, Sognekra ft med
12 prosent. Vikfalli består i dag av
fire kraftstasjoner som tilsa mmen
produserer 750 GWh. l forb indelse
med konsesjon for ]oste dal-ut-
byggingen vedtok Stortinget at Vik-
falli skulle gå inn i det nye dr iftsom-
rådet Breheim-verkene i Gaupne i
Luster kommune. Vikfalli har imid-
lertid eget styre.

Påtrengende behov
Behovet for et drifts bygg har vært
påtrengende for Vikfalli helt fra
1970, da det første planutkastet ble
lagt frem. Flere utkas t fulgte. I 1988
kom det en plan pa bordet som sam-
let verksted, lager og administrasjon
i et bygg ved Hove kraftstasjon. Pla-
nen ble ført ut i live t. og det gamle
kontorbygget og messa ble solgt til
Vik kommune. Dette brukes i dag
som skole.

Etter manges men ing ble disse
planene lansert i grevens tid. Eller
rettere sagt i drifts bestyrer Olav
Molværs tid. Pengek napphet og byg-
gestans til tross — som leder for Bre-
heim-verkene la han bredsiden til og
maktet å få finansier ingen i havn.
Molvær har samme n med lederen
for Vikfalli, Kjell Espeland og bygge-
kontrollør Olav Høns i utgjort bygge-
komitéen.

Fem fasader
Om det er Vår Herre selv eller hans
skaperverk, fjellet. Breheim-verkene
ønsker å ha god kontakt med, skal
være usagt. Det som imidlertid slår
en når man ser det nye bygget. er at

her er det ikke fire, men fem fasader.
Takkonstruksj onen og fargene i tak-
steinsmosai kken er fremtredende,
og det er spesielt dette taket man ser
fra de mange fjell og høydedrag i
nærheten. Pâ denne maten fungerer
taket som en egen fasade.

Totalt er driftsbygget pa 1 800
kvadratmete r. Det er bygget i nøkter-
ne materiale r og er forholdsvis ved-
likeholdsfritt.

Stil og tradis joner
Når vikjene skal ha fest. så skal det
være med stil og tradisjoner. Dagen
startet derfo r med frokost for noen
utvalgte hjemme hos arkitektene
Olav og And ers Vikøren. Her var det
alt hva et sognehjerte kunne begjære
- både silde bord, laks og gammelost.
Noko attåt var det også » heima-
brygg, snap s og kaffe. Frokosten var
stemningsfull , men kanskje litt for
engasjerende ? Da gjestene gikk fra
bordet hadd e ikke ho Agnes fått ser-
vert fruktfate t ennå!

Selve åpningshøytideligheten fo-
regikk utenf or driftsbygget der styre-
formannen i Vikfalli, Eilert Solheim.
avduket et løpehjul. Ikke et løpehjul
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som vi er vant til å se nær sagt hvor
som helst i vannkraft-Norge. Nei,
dette var malt som en solsikke. Bed-
re kan vel ikke vannkraftens livgi-
vende og rene energi symboliseres?

To av de ansatte, jon Undi og Kjell
Voll, hadde brygget ekte malt/byggøl

som det skulle skåles i ved avdu-
kingen. Værgudene ville det

imidlertid ikke slik. En halv-
time før høytideligheten

skulle finne sted, ble Ho-
ve velsignet med en

regnbyge som skrem-
te både øl, glass og

festdeltakere inn
i verkstedet.

Og festdel-

awe

ffièflå

takerne tenkte vel som så, at når vi
nå står her allikevel, kan vi vel like
gjerne smake på signingbrygget. Slik
gikk det til at en for øvrig sprudlen-
de og opplagt leder for Vikfalli , Kjell
Espeland, fant gjestene i en svært så
oppløftet stemning, da han ankom
for å avduke solsikken. Åpningen av
driftsbygget ble imidlertid likevel
gjennomført på et minnerikt og ver-
dig vis.

Alvorsord
Ved festbordet senere på dagen ble
det fremført mange lovord. Ordfører
Olaf Turvoll gratulerte med nybyg-
get og ga Statkraft honnør fordi be-



á
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driften hadde holdt løftet om at be-
manningen i Vik ikke skulle bli re-
dusert.

Også Vikfallis styreformann, Ei-
lert Solheim, hadde sitt å si. Han
gjennomgikk Vikfallis historie, og i
den forbindelse hadde han mange
takkens ord på hjertet. Men han sto
heller ikke tilbake for noen alvors-
ord i sakens anledning. -Tiden vi
har foran oss, vil stille store krav til
de ansatte på alle plan. Mulighetene
for regulering og modernisering av
våre vannkraftverk er til stede, men
på grunn av overproduksjon og lave
kraftpriser er dette viktige arbeidet
foreløpig utsatt.

-El-bransjen er inne i en omstil-
ling, en omstilling som vi kanskje
burde vært flinkere til å forutse. Vi
er nå på full fart over fra selgers til
kjøpers marked, og med dette må
energiforsyningen belage seg på en
kraftig kulturendring, slo Solheim
fast.

-Den norske ingeniørstand, særlig
innen energisektoren, har gjort et
fantastisk arbeid. Norge ligger på
dette feltet på verdenstoppen, og det
er ingen tvil om hvilken rolle våre
ingeniører har spilt i industrialise-
ringen av landet. Vi har selvsagt

fremdeles bruk for ingeniørkompe-
tansen, men den markedssituasjo-
nen vi nå står overfor, vil kreve at vi
styrker vår kompetanse innen mar-
kedsføring og andre aktuelle profe-
sjoner innen bransjen.

Dette er kanskje å banne i kirken,
men den sjansen får jeg ta, sa en
svært så engasjert styreformann i

Vikfalli. Vi for vår del undres:
Kanskje er det denne nye dimensjon
innen energiforsyningen som sym-
boliseres i den femte fasaden i det
nye driftsbygget på Hove?

En regnskur lil tross — det var en feststmnt ,1'(J1‘.s‘u1n!J'n_<3, som (lellok i cipniiigeit

av\r’1'kf(1Il1's'n_\'edriflsbyggpu Hour. Og l\'1'(1,tlrvr\1\'< l̂1mr der.
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Krig og nød til tross. Barn er seg selv like
overalt í verden. Finnes det ikke leketøy, bru- l y
ker de fantasien og lager leker selv.



osambik er nesten glemt i vårt
mediebilde. Det er ikke lenger

en nyhet at barn terroriseres og dre-
pes. Femten år med borgerkrig har
gjort militære grusomheter til «det
normale» i landet.

Det betyr ikke at Mosambik ikke
trenger bistand og støtte. Tvert imot.
Den langvarige borgerkrigen har ført
til et enormt behov for hjelpearbeid.
Over en million mosambikere er
flyktninger i sitt eget land. Like
mange har flyktet til nabolandene
Malawi og Zimbabwe.

Barna
-Barn er blomster som aldri visner.
Dette sa ofte den nå avdøde frigjø-
ringslederen og presidenten i Mo-
sambik Samora Maehel. Det smerte-
fulle er at krigen i Mosambik tram-
per dem ned og skjærer dem bort. I
tusenvis.

Men folket gir ikke opp, de kjem-
per med det lille de har for det som
er viktigst for den tidligere portugi-
siske kolonien: selvstendigheten.
Landet nekter å la seg knekke. Ver-
ken av den mektige naboen i sør,
Sør-Afrika, eller av indre stridighe-
ter.

Maniea-provinsen
Etter å ha inspisert Redd Barnas ar-
beid i Mosambik, konkluderte lan-
dets egen president, Chissano:
-Redd Barna har forstått at landets
behov ligger på landsbygda, og ikke
i byene.

I Maniea-provinsen varierer det
mellom fjellområder og lavland.
Dette gir utslag i store nedbørsfor-
skjeller. jordsmonnet er jernholdig,
og det dyrkes mais, sorghum, erter,
bananer, eassava-nøtter og poteter.
Noen fastboende bønder har geiter
og kylling. Området omfatter borti-
mot en tiendepart av hele Mosam-
bik. Redd Barna har et hjelpeapparat
i sju «landsbyer» som består av
flyktninger som kommer fra andre
deler av landet. Egenproduksjonen
deres økes stadig. Men av sikker-
hetsmessige grunner er det umulig a
skaffe nok jord til alle, derfor mottar
flyktningene fremdeles nødhjelp i
form av mat og utstyr. Selv etter
grensen på 18 måneder. som var satt
som tidsramme for selvforsyning.

Helse
Barnedødeligheten i Maniea-provin-
sen har sunket drastisk. I 1988 var
det 200-300 barn pr. 1 000 som dø-
de. I år er det 10-25 pr. 1 000 . Dette
er blant annet skjedd som en følge
av at Redd Barna har drevet in-
tens opplysningsvirksomhet overfor
mødrene i denne provinsen, enkle

forebyggende tiltak mot diaré, og
bedre ernæring. Maten består av
maisgrøt, salza og spinat og frukt.
Stadig flere barn vokser til. Barn
som forhåpentligvis snart kan opp-
leve landet sitt i fred. Hittil kjenner
de bare til et liv i krig. Den siste ti-
den er det bygget klinikker i lands-
byene Bengo og Nhambonda, samti-
dig som tre mobile klinikker er satt
opp i Matsinho.

Uledsagede barn
-Målet er å legge arbeidet til rette
slik at barna kan føres tilbake til en
trygg og normalisert hverdag, sier
Grethe Gulliksen. Hun er norsk so-
sionom, ansatt av Redd Barna for å
gi faglig støtte til myndighetene.
Noen av barna er så ødelagte at de
har mistet taleevnen etter alle tap og
grusomheter de har vært gjennom.
Redd Barna har et gjenforenings-
program i Manica. I de tilfellene
hvor slektninger ikke er å finne, får
barna bo i permanente fosterhjem.
Det gjenstår å kartlegge hvor mange
uledsagede barn det fi nnes i Manica.
På landsbasis regner vi med cirka
200 000 barn.

Arbeidet videre
Alle «landsbyene» har gode mulig-
heter for utvikling. Redd Barna i
samarbeid med myndighetene og
jordbrukseksperter, mobiliserer be-
folkningen til å gradvis trappe ned
nødhjelpen, og gå over i varige løs-
ninger. Mer land må skaffes enn den
ene hektaren hver familie har til rå-
dighet i dag. Redd Barna har også
satt igang et skogplantingsprogram.
Det er for å holde overbelastningen
av jorda på et minimum. Frem-
gangen er betydelig både på helse og

Barnedødeligheten i
Monica-provinsen er
sunket drastisk -
stadig flere barn
vokser til. Barn som
forhåpentligvis snart
kan oppleve landet
sitt ifred. Hittil
kjenner de det bare i
krig, men barn er
barn. Herfra karne-
valet i Chimoio i
februar i år.

skolesektoren. Det er et problem å
motivere både barn og foreldre til å
la barna gå på skolen. Tilsiget av nye
mennesker vanskeliggjør skolegang.
Det samme gjør mangel på lærere og
utstyr. Men alle «landsbyene» har
nå skoler, og Redd Barna har godt
samarbeid med de lokale myndighe-
tene.

Egeninnsatsen er høy. Innbygger-
ne i Maniea tar initiativ, og har en
sterk organisasjonsstruktur. Redd
Barnas arbeid bidrar til å bygge opp
landet. Og til å holde livsgnisten
vedlike.

Aksjon Iivsgnist i Statkraft har til nå
innbragt kr. 5 000, -i måneden. På
årsbasis blir dette et pent beløp for
Redd Barna, men vi har grunn til å
tro at en god del flere Statkraft-
ansatte vil være med å støtte dette
viktige arbeidet.

Vi er cirka 2 400 ansatte i Stat-
kraft. Av disse er det foreløpig cirka
50 som har meldt seg som bidrags-
ytere. Vi tror ikke den noe sviktende
oppslutningen skyldes manglende
interesse, Vi tror det skyldes svikt i
distribusjonen av folderne med på-
meldingsblanketten.

Når vi tror dette, er det fordi den
overveiende del av de påmeldte ar-
beider ved hovedkontoret. Kanskje
er dette fordi den folderen som alle
ansatte skulle få tilsendt, var av et
meget uhåndterlig format. Slike
trykksaker har erfaringsmessig en
tendens til å havne på avveier.

Redd Barna har trykket nye, mer
praktiske foldere. Disse kan fås ved
henvendelse til lokaladministrasjo-
nene eller til OPs forværelse sentralt
(02 95 99 49).
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«Voksen» last på Statkrafts ro-ro-skip:

F j rd to kt m ed
E l ekt ron ‘

Tek-St: Mette nsdag den 23. august i år z g
FOÉOI Svein Dahl/Samfoto 0 Var Statkrafts ro_r0-5kip ’ gj å;

M/s Elektron pyntet til fest. Q fi
Denne dagen var skipet nem-
lig chartret for en helt spesiell
transport. Mens Elektrons last
vanligvis er svært tung, måtte
den i denne forbindelse ka- i
rakteriseres som «voksen». i å
Statkrafts eldre garde, pen-
sjonistene, var invitert på i
cruise i Indre Oslo-fjord med
kaptein Arnt Kobbeneqgs og W

besetning. å* f i
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Det var et veltrimmet skip og et
veltrimmet mannskap som

møtte de 45 pensjonistene på
«Statkraft-kaia» i Drammen den 23.
a - st i år. [Kai-anlegget eies av Na-

tional Industri.) Forvent-
ningen virket stor på alle
kanter. De færreste av del-
takerne hadde tidligere
sett ro-ro-skipet M/S

Elektron på nært hold, enn si
vært ombord. Og for et mann-

i g skap som vanligvis arbeider med
tungtransport. er nok pas-

m; sasjerer en kjærkommen
i i avveksling.
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Avgang: 1038 fra National
Pensjonistenes utflukt startet i grun-
nen ved Nationaltheateret i Oslo.
Nærmere bestemt under National-
theateret, hvor deltakerne skulle
entre Drammens-toget kl 1038. Etter
hvert som tiden nærmet seg, fyltes
perrongen med kjente, opprømte,
smilende Statkraft- og NVE-fjes. Al-
le flokket de seg rundt pensjonistfor-
eningens leder Arne Øgaard og da-
gens reiseleder - avdelingsdirektør
Torbjørn Mengshoel i Statkraft.

Toget kom og gikk presis, ingen
ble akterutseilt. NSBs konduktør på
dette vognsettet var nok i utgangs-
punktet litt skeptisk til dette plutse-
lig, uventede rushet. Og over alders-
sammensetningen i gruppen vår.
Eldre mennesker reiser kanskje ikke

"“-\_,_med tog? Men etter hvert som NSB
“oleäorientert om reisens bakgrunn

Égwf rmål, og det viste seg at
“xx
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Skulle man endelig klage på noe,
så måtte det være på selve toget. Av-
gang 1038 fra Nationaltheateret viste
seg nemlig å være et godt, gammel-
dags somletog som stoppet på hver
melkerampe helt til Drammen.
Tidskjemaet sprakk derfor allerede
under første etappe, noe som ergret
en årvåken reiseleder og turoperatør.

Ingen andre så imidlertid ut til å
bekymre seg over forsinkelsen.
Tvert imot. På de fleste stasjoner
fikk gruppen tilsig av nye deltakere,
stemningen steg og da vi nådde Bra-
kerøya [siste stasjon før Drammen),
var det nesten med vemod vi tok
avskjed med NSB.

Guide i særklasse
Ved Statkrafts verksted-anlegg på
Brakerøya ble deltakerne møtt av
en opplagt og særdeles kunnskaps-
rik guide - Arne Vogt. Han leder til
daglig Statkrafts transportkontor, og
hadde derfor vært en nøkkelperson i
bestrebelsen på å få arrangert dette
cruiset. Det var med liv og glød han
gikk inn for oppgaven, og vi fikk på
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det bestemteste inntrykk av at dette
var mer enn jobb for ham.

-Ieg er vokst opp på Frogner i

Oslo, men tilbrakte hver eneste som-
mer på vårt landsted på Nesodden.
Det sydligste hus på Nesodden. over
hodet, faktisk. Nå har jeg selv bygget
hus samme sted, og jeg tar ofte min
egen båt til Oslo når jeg skal på jobb.
Indre Oslo-fjord er en viktig del av
livet mitt, innrømmer Vogt. For øv-
rig kan han fortelle at Statkraft-flå-
ten har plikt på seg til å bruke fløy-
ten når den passerer hans Nesod-
den-residens. Bortsett fra om natten
da, selvfølgelig.

Den som ikke kjente hver stein,
hvert hus, hver vik og hver krusning
i Indre Oslo-fjord etter dette toktet.
måtte skylde seg selv. Det sto i hvert
fall ikke på Arne Vogt. Så vidt vi
kunne se, skortet det imidlertid ikke
på interesse fra deltakernes side. Al-
lerede under innledningen av den
«faglige» delen av arrangementet.
besøket ved tungtransportavde-
lingens verksted i Drammen, kunne
arrangørene glede seg over et lyd-
hørt publikum.

Formidable hestekrefter
Grunnet forsinkelsen på NSB. ble
besøket dessverre noe kort, men di-
mensjonene over det materiellet
som håndteres her, fikk man umid-
delbart et imponerende inntrykk av.
Lastebiler, semitrailere, trekkvog-
ner, flathengere og ophengstrailere
for å nevne noe. Ia, her finnes sogar
en egen Statkraft-jernbanevogn!

Med dette utstyret for hånd, kan
transportavdelingen i Drammen på-
ta seg frakt av enkeltkolli på opptil
500 tonn. Det er det ikke mange fo-
retak her i landet som kan. Så var
det da heller ikke uten stolthet de
ansatte åpnet verksted-porten for
sine spesielle gjester.
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Pensjonistforeningens formann. Arne
Øgaard, hadde ingen problemer med å holde

orden i rekkene. Men fra tid til annen var
lydnivået så høyt at han måtte ta teknikken
til hjelp for å bli hørt.

Å

Skipet
Ro-ro-skipet M/S Elektron er en vik-
tig brikke i Statkrafts transportnett.
Anløp har det jevnlig langs hele
norskekysten, både for Statkraft og
andre som har tungtransportbehov i
dette fartsområdet. Fra tid til annen
byr det seg en tur «utaskjaers» også -
Sverige, Danmark, Island, for a
nevne noe.

Men den 23. august i år lå hun
altså ved kai i Drammen — pyntet
til fest. Signalflaggene slo i vinden,
messingen skinte og dekket var
blankskurt. Der hvor man ellers fin-
ner transformatorer, trubintrommer,
tunnelbormaskiner og annet tung-
gods, hadde et smilende og rutinert
mannskap dekket langbord under
åpen himmel for sin «voksne» last.

Det var litt yr og småregn i luften
da de 45 forventningsfulle cruise-
deltakerne bordet skipet gjennom
den åpne baugporten. Været la imid-
lertid ingen demper på stemningen.
og da baugporten lukket seg og ski-
pet la fra kai, var det vel bare nasjo-
nalsangen som manglet. Feststem-
ningen holdt seg gjennom havnebas-
senget i Drammen ved at Elektron
gjorde en sveip bortom C/S Skager-
rak. Dette sagnomsuste kabelskipet
som har lagt kabler for Statkraft og
andre både her i landet og under
fjernere himmelstrøk. lå til kai i
Drammen under påvente av full
overhaling. I ordets rette betydning.

Idet Elektron stevnet ut av havne-
bassenget og la til «havs», var det på
tide å gjøre seg bedre kjent med ski-
pet. Det var ikke like lett for alle
eruisedeltakerne å ta seg frem ~
høye terskler og steile leidere er bar-
nemat for veltrimmede sjøfolk. Ver-
re er det for folk som har levd noen
år og fått litt «rust i maskineriet».
Dog var det liten sjøgang — og en
hjelpende hånd var sjelden langt
unna.

M/S Elektron er en velholdt 22-
åring. Skipet er 77,2 meter langt, 14
meter bredt og har et dypgående på
9-15 fot. Med last kan man oppnå
en marsjfart på 12 mil. For ombord-
og ilandkjøring trenger Elektron bare
ni fot dypt vann og en avstand på
seks meter fra land. Det finnes der-
for mange spesielle landingssteder
for fartøyet langs norskekysten. Ski-
pet har stor lastekapasitet. En opp-
hengstrailer med inntil 300 tonn last
og fem semitrailere med inntil 70
tonn nyttelast hver skal kunne føres
på dekk samtidig, og noen av Stat-
krafts trekkvogner kan føres under
dekk. På og under dekk skal det etter
sigende være plass til cirka 200 små
personbiler!

Mannskapet
I maskinrommet. i byssa, på broen
og på dekk møtte vare pensjonister
som sagt et vennlig og erfarent
mannskap. Men de traff langt fra
alle de 20 som er ansatt pa M/S
Elektron. Grunnen til det var at
skiftbyttet er todelt, slik at det alltid
er folk ombord. Når skipet er i fart.
har man vakttjenester som ellers til
sjøs. Det gir lange arbeidsdager. men
etter seks uker ombord, har mann-
skapet på den annen side iimkjørt
seks ukers «landlov» En slik ord-
ning, ulempene til tross, kunne man
vel tenkt seg noen og enhver.

Bo og sanitærforhold er til tross
for skipets alder innbydende. og
med en velutstyrt bysse og velvillig
kokk, lider mannskapet ingen nød.
Foruten vanlig utrustning har Elek-
tron innredning og egen bysse for 11
mann på underste dekk. Dette til
bruk for ekstramannskaper nar ski-
pet settes inn i strekking av fjord-
spenn og for transportfolk.

Passasjerer
Nød skulle de heler ikke lide, de 45
pensjonistene som fulgte med Elek-
tron til Oslo denne dagen. Da skipet
var godt og vel midtfjords (Oslo-fjor-
den], kom dempende, velduftende
gryter på bordet. Og hva sto på me-
nyen? Skipperlapskaus, selvfølge-
lig! Med flatbrød og øl attåt. Og kaffe
og kaker. Ingen gikk sultne fra bor-
det.

Praten gikk lett rundt bordet, i den
utstrekning vindforholdene tillot
dette. Ikke så rart kanskje. for her
var jo de alle gamle kjente. Vi for vår
del registrerte med et visst vemod at
de fleste snakket om` Vassdragsvese-
net. Her var ikke snakk om Statkraft



og NVE - for pensjonistene våre
trenger ikke bry seg med slikt som
omorganisering. De er fremdeles én
stor familie. O. eia var vi der!

En annen ting som virket slående,
var den hektiske organisasjonsvirk-
somheten som utspilte seg på side-
linjen av det oppsatte programmet.
Til og med under måltidet. Pensjo-
nistforeningens leder. Arne Øgaard,
var i stadig bevegelse, visstnok for å
prøve å få avtalt nytt styremøte.
Hvor vidt han lykkedes i dette, klar-
te vi ikke å få brakt på det rene. Men
det var tydeligvis ingen lett sak — for
alle har det så travelt, som han sa.
Og vi som trodde pensjonistene tok
livet med ro! Også foreningens kas-
serer, Finn Storaker, var i hektisk
aktivitet. Han benyttet anledningen
til å innkreve kontingent, -for folk
er jo så vanskelig å få tak i. kunne
han fortelle.

Da skipet omsider dreide mot
nord, løyet vinden. Dette gjorde ute-
miljøet mer attraktivt, og selv om
broen var flittig besøkt. valgte de
fleste å følge innseilingen fra dekk.
Været lettet og solen brøt frem. Og
fra Svelvik ganske til Vippetangen i
Oslo var turen rett og slett et lite
eventyr.

Elektron holdt 1 2 knops fart det
meste av vegen. men gikk ganske
tett opp under land. Cruisedeltaker-
ne fikk derfor et godt inntrykk av
perler som Svelvik. Drøbak, Hvit-
sten og øyene i lndre Oslo-fjord. Og
så Oscarsborg da selvfølgelig. med
sin spennende historie fra aprildage-
ne 1940. Dessuten kunne vår reisele-
der Vogt peke ut både hvor han selv
bodde, og hvor andre interessante
personer i Statkraft har helårsbolig
eller landsted. Kjekt å vite!

De fleste valgte å føl-
ge innseilingen fra
dekk. Etter hvert let-
tet også været. og so-
len brøtfrem.
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En lykkelig reise
Ganske særlig opplevelsesrik var
kanskje siste etappe i vår seilas -

En etter én forlot vi skipet idet \'i tokfrirvel og tekket rirrriiigorerog rnriiiiiskfiji.
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havnebassenget i Oslo. I strålende
solskinn rnanøvrerte Elektron mel-
lom små og store fartøyer. som hilste
oss på fartøyers vis. Mange undret
seg nok over hva slags farkost dette
var, Elektron er jo ikke et spesialfar-
tøy for ingen ting. Og så var hun jo
pyntet til fest. da.

-Og hva slags last har du i dag da.
ropte havnekontrolløren til overstyr-
mann Steinar Pedersen. da Elektron
la til kai. -Kjøtt, kom det fra en spø-
kefugl blant passasjerene. ~Daukjøtt.
ropte en annen mer morbid deltaker.
og selv om denne kommentaren
kanskje var litt upassende, så var
altså stemningen på topp.

M/S Elektron er ikke noe passa-
sjerskip. Når man av og til ønsker å
ta folk ombord. må det søkes om
spesiell tillatelse til dette. Så var
selvsagt gjort i dette tilfellet. og pa-
pirene var iorden. En og en forlot vi
skipet, idet vi tok farvel med og tak-
ket arrangører og mannskap. Ingen
var blitt skadet. og alle var enige om
at det hadde vært en fin tur.
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Kåre Schjetne* arbeider nu tull lid med
(trgoiilsnsjtiiisstiktrzi_ l hvert iiunuiier
fremover vil hon redegjøre for frifin-
drijteii i prosjekt Stotkrrift '92.

A/S Statkraft — Regjeringen har fastlagt rammen
Regjeringen fastla i september rammen for det videre

arbeidet med a utforme de nye selskaper som skal

springe ut fra det nåværende Statkraft. Tre selskaper
må etableres for tilfredsstille de krav og forventninger
som blir stilt til et mer effektivt kraftmarktéd. Selskape-

nes størrelse og innbyrdes oppgavefordeling er en del

av de intense utredningsoppgaver som na jiagar i Oed`s

regi — og i Statkraft.

NS Statkraft -
I00 prosent statlig eiet aksjeselskap

A/S Statkraft blir i fremtiden et 'aksjeselskap hvis ho-

vedoppgave blir å produsere og tnarkedsføre kraft i det

norske markedet, samt å drive eksport og import. Var

argumentasjon om at det vil være urasjoiielt og økono-

misk ineffektivt a splitte Statkrafts navzerende produk-

sjonssystem opp i flere innbyrdes konkurrerende sel-
skaper. har vunnet gehør. Vi regner ogsa med at det nye
selskapet vil stå som eier av produksjonsanleggene.

Spørsmålet om eierskap til fallrettigheteiie er mer
uklart.

Hva er selskapet egentlig verd?

En av de virkelig spennende utrednitigsojipgavene er a

fastlegge hva selskapet er verd. Er det den bokførte ver-
di som skal legges til grunn ved fastleggelse av apniiigs-
balansen? Eller er det en kapitalisering av de inntje-

ningsmuligheter selskapet har i det fremtidige marke-
det? Og hvordan vil na markedet utvikle seg? Hva vil

skje med de nåværende iiidiistrikoiitrakter, som ikke er
den mest blomstrende del av Statkrafts omsetning?

Spørsmålene er mange, men det er helt iiødvendig a fa

bestemt den egenkapital selskapet skal gi avkastning

av, og den lånekapital selskapet ma forrente.

Datterselskap —

hvor stort skal det være og hva skal det gjøre?

HØisveen-utvalget havnet midt på treet nar det gjelder

organiseringen av Litbyggiiigsvirksonilieten. Midt mel-
lom Statkrafts forslag om et eget forretningsområde. og
Finansdepartementets ønske om et helt fristilt aksjesel-

skap. Begrunnelsen for a etablere et datterselskap er to-
delt. Selskapet skal gis mulighetet for a iiytte sin spe-

sialkompetanse til å kunne konkurrere om oppgaver

utenfor det som vil være den normale og helt domine-

rende oppgavebasis, nemlig de interne oppgaver. Skal

denne muligheten gis. ma vi fjerne ekstern frykt for at

konsernet driver kryss-subsidiering av denne virksom-

heten. Og så får vi i det minste liape at heller ikke kon-
kurrentene er belemret med et slikt problem.

Hva som skal ligge i datterselskapet. og hva som skal

forbli i moderselskapet. er en del av den jiagaende ut-
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redningen. Var omverden har vsert mest opptatt av en-
treprenørdelens plassering. Samtidig kan konsernet ha
behov for å knytte til seg direkte en vesentlig del av

engineeringfunksjonen.

Nettselskapet -

viktig brikke i etableringen av et marked

En grunnleggende forutsetning tor a fa etablert et mer

effektivt marked. er a fa et klart skille mellom produ-
senter. nettselskap og børsfunksjon. Det er nødvendig
med et sterkt nettselskap som styrer omfanget av ho-

vednettet, tilknytiiingsbestseiiiiiielser for nettets bruke-
re og tariffene. Nettselskapet ma ha det avgjørende ord

om hvilke ledninger som skal vaere en del av lioved-

nettet, og dermed danne kostiiadsgriiniilaget for tariff-

strukturen. Det er viktig at alle aktørene i markedet er
sikret at nettselskapet tar det økonomiske og juridiske
ansvar for at de nettjenester iiiarketiet trenger, er til-
gjengelige.

Nettselskapet vil være et statlig inonopolselskap.

Men eierskapet til nettet gjenstar a bestemme. Nar Oed

har gitt som retningslinje at Statkraft ikke kan sta som

eier av nettet. bør Staten som eier kunne gi A/S Stat-
kraft i oppdrag a fortsette som sakkyndig driftsleder og

være operatør for drift og velikeliold av Statkrafts na-

værende nett. Nettselskapet vil da leie iiettjeiiester pa

en enhetlig mate for alle deler av liovediiettet.

Og børsfunksjonen - hva blir nå det?
Det er ogsa en klar oppfatning i bransjen at nettselska-
pet ikke bør ha operativt ansvar i driftskoorditieriiigeii.

Både i planfasen og i kontrollfaseii bør markedsktafirdi-
natoren (børsen) kunne ta ansvairet for driftskoordine-

ringen. Markedskoordinatoren bør sanitidig kunne ta

ansvaret for revisjonskoordinering. systemgreiiser for

overføring i hovednettet og tiettovervaking pa lands-

nivå. Samtidig er det helt klart at Statkraft har behov for
et kontrollapparat for a ivareta sine landsomfattende

oppgaver pa en rasjonell inate. Denne arbeidsdeliiigeii

mellom Statkraft. nettselskapet og iiiarkedskoordiiiator

vil imidlertid ikke utløse nye investeringer i kontroll-

utstyr.

Det haster med avklaring

Problemene knyttet til den arbeidsdeling som er berørt
ovenfor, trenger en rask avklaring. Oppgavene iitredes i

Oed's arbeidsgrupper for nett-tjenester og inarketlsiiisti-

tusjoner. En rekke av de organisatoriske løsninger

henger på avklaringen av disse spørsmal.

Og haste, det gjør det med hele jirosjektet. Den 3. de-
sember er absolutt siste frist for iitredniiigeiie, skal Re-

gjeringens plan for stortingsbeliaiidlilig varen 1991 hol-

de. Og det betyr at alle som deltar. far en meget hektisk
høst. Men skal vi fa et akseptablet resultat for Statkraft.
er det nødvendig a sta pa!
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Arbeidstida

i Statkraft

Ett av kravene fra Statstjeneste-
mannskartellet ved tariffrevisjonen i
1988, var lik arbeidstid for alle i sta-
ten. Dette ble også resultatet, med
den følge at vi som hadde hatt betalt
for spisepausen. mistet denne forde-
len. Spisepausen måtte vi ta på fri-
tid.

Men hva skjer så. jo. de som job-
ber i administrasjonen sentralt og
ute i driftsområdene skal fortsatt ha
betalt for spisepausen. De, får en ar-
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Det å bli utfordret til å komme med en

god histore «på prent» er ingen spøk, og

spesielt ikke når redaksjonen etterpå in-

sinuerer at historien kanskje er selvopp-

levd.

En som har hatt sitt arbeidsfelt ved

anleggsavdelingen, burde selvsagt ha en

saftig histore fra dagens virksomhet.

Men «min historie» går tilbake til den

tiden da det virkelig fantes «anleggs-

bus», og den fortelles med fare for at
opptil flere har hørt den før.

Den etterlyste braksalve i forrige

«Fossekall» uteblir, selv om den endeli-

ge virkning på vår venn Kalle, som hi-

storien handler om, hadde tilnærmet

eksplosiv virkning.

Eksplosiv bytur
Kalle var som nevnt anleggssliisk av

den gamle skole. Og i likhet med sine
yrkesbrødre niåtte han til byen for a av-
reagere som det heter i dag. etter å ha

beidstid på 36 timer pr. uke med 20
minutters pause. Ved tariffrevisjo-
nen i år blir dette tatt opp av staten.
Man ønsker å få en lik ordning over
alt. De organisasjoner som blir be-
rørt av dette, er imidlertid villig til å
gå til streik for fortsatt å holde på
denne urettferdigheten.

Etter hva jeg har forstått, er det
kun en del ansatte i sentraladmini-
strasjonen som påberopte seg å ha
rett til denne ordningen. Visstnok
gjelder ikke det administrasjonene
ute i driftsområdene.

De som har betalt for spisepausen.
har i stor utstrekning opplegg med
kantinedrift, subsidiert mat, vaske-
rom og garderobe i tilknytning til
dette. Dersom vi som arbeider i den
ytre drift skal kunne få betalt for spi-
sepausen, må Arbeidsmiljølovens
bestemmelser komme til anvendel-
se. Det vil si at det ikke må finnes
spiserom i nærheten, og spisepau-
sen må ikke kunne disponeres fritt.
Et spiserom finnes det på de fleste
steder, uten at det stilles krav om at
det må være vann, toalett eller vas-
kemuligheter tilgjengelig. Dermed
vil det i nesten alle tilfelle bli en

jobbet hardt og lenge nok til a fylle
perigeboka.

Denne gangen bestemte han seg imid-
lertid for at han skulle bo standsmessig,
og tok inn pa byens hotell. Der ville han
også ha et skikkelig iiialtid mat før han

ga seg byens gleder i vold.

I hotellets sjiiseszil kom kelneren til
Kalles bord og spurte hva det skulle væ-
re. jo, Kalle skulle lia erter. kjøtt og

flesk, og en solid drum sprit til a skylle
ned ined.

«Men det ma vel vaere suppe først.
sier kelneren.

Nei, Kalle skulle ikke ha suppe.
-Men det pleier alltid a være suppe

først, gjentar kelneren.

Ikke tale ein, Kalle skal ikke ha sup-
pe, og etter ha presisert dette vel og

lenge, far han endelig erter. kjøtt og
flesk ledsaget av den klare nektar.

Kalle gikk pa byen, og hva han bedrev

der, tier historien om. Men i løpet av
natten kom han da omsider tilbake til
hotellet.

Nå hendte det seg slik at gjesten i
rommet ved siden av Kalles den selv-

samme natt fikk kolikksmerter. Han
ringte resepsjonen for om mulig a fa

hjelp. Og hjelp. det skulle han fa. Hotel-
let hadde egen helsesøster i sin tjeneste.
og hun skulle komme og sette klystér for

å lindre smertene til den plagede gjest.
Men akk og vé. Helsesøster tok feil av

ikke betalt spisepause for de som
jobber i den ytre drift.

jeg vet også at dette spørsmålet
ble tatt opp fra NEKFs representan-
ter i de fleste driftsområdene under
Fase 2-arbeidet. Her skulle man som
kjent se på mulighetene for innspa-
ringer og større effektivitet. jeg skul-
le gjerne sett et regnestykke på hva
denne spisepausen koster Statkraft,
og jeg er helt sikker på at det vil gi
en effektiviseringsgevinst å rydde
opp i disse forhold. Ikke minst på
grunn av den misnøyen forskjellsbe-
handling medfører.

Disse forhold er ikke nevnt med et
ord i Fase-2 rapporten. Fagbevegel-
sens krav har vært lik arbeidstid for
alle, og jeg håper dette snart blir en
realitet i Statkraft.

Staten har satt kommunene under
press for å få gjennomført lik ar-
beidstid i kommunene. jeg håper det
i samarbeid med organisasjonene
blir ordnet opp i egne rekker også,
og ser frem til en debatt i fagbevegel-
sen om dette spørsmålet.

jon P. Hanssen
Tillitsmann, Innset-verkene

rommene og ga en heller paseilet og

uvillig Kalle den foreskrevne behand-

ling.

Vel hjemme på brakka igjen, inåtte

Kalle som skikken var, fortelle om sine

byopplevelser. Det ble en lang historie,
men til slutt kom det: Men ett godt råd

vil jeg gi dere. Skal dere til byen og tar
inn på hotellet, så et like godt suppa.

som kelneren ber om. først som sist.
>k

Som annonsert i forrige nummer av Fos-
sekallen, er det Edgar Forsberg som har

levert dette bidraget til var liuiiiør-sjizil-

te. Et verdig bidrag etter var ineniiig.
selv om det gikk lovlig hardt ut over

den arme slusk. Forsberg lar stafetten gå

videre til Per Laukøy ved Melhus.

Edgar Forsberg (62)
arbeider ved Stat-
krafts anleggskontor

1 iOslo, men noen
i . «kontorrotte» er hon

` i ikke. Han startet sin
karriere i Statkraft
ved Tokke-anlegge-
ne 1' 1957, og også et-
ter at han kom til
Oslo (Bygningsavde-
lingenji 1962, har
han tilbrakt mye av
sin tid ved Statkrafts
anlegg.
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ln d o ktr i ne ri n g
ho s O e d
Ved Arild Forsberg

om nyansatt markedss jef i
Statkraft, hadde jeg

sto re forventninger til en
aktiv innsats fra første dag —
den 12.juni i år. Med bak-
grunn fra norske og uten-
landske bedrifter varjeg
spent på overgangen til en
sta tsbedrift med tilhørend e
kultur. En lys hjerne hadd e
imidlertid foreslått atjeg
skulle tilbringe en arbeid suke
hos Oed, og mine notater fra
den uken er herved tilgje nge-
lig for Fossekallens lesere .

ken før hadde jeg deltat t pa et
møte med statsrad Reiten. Slik

fik k jeg føle suget fra de politi ske irr-
ganger, og jeg trodde at jeg hadde
fanget opp atmosfæren. Nedenfor får
du innblikk i de sosiale real itetene.
[De faglige er forsvarlig dokum entert
i et annet medium.)

Mandag
Jeg ble høflig anmodet om ikke a
møte for tidlig den første dagen. Et-
ter å ha funnet en parkerings plass i
nærheten (til kr. 110.- pr. dag). fikk
jeg første kontakt med einbecl sverket
kl. 0900. Min kontaktperson, Kjell
Gro tmol. tok vel imot meg og snak-
ket et normalt spràk som var forstae-
lig. Han var som alle andre veldig
opp tatt og ga meg [som test?) en

mengde stortingsproposisjoner og
inn stillinger til gjennomlesni rtg.

Mine planlagte spørsmål fikk en
brå avslutning da dagens førs te tele-
fon reddet Kjell. En ekstern forbin-
delse ville vite om Statkraft hadde
lov til å markedsføre seg med rabat-
ter . Som aktiv markedsfører ser jeg
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Etterfem dageri
Oed vet Arild Fors-
berg (stående) hvor-
dan Statkraft skal få
gjennomslag for nye
forslag og idee r. Her
etter en oppklar ings-
runde med rådgiver
Kjell Grotmol (sit-
tende på huk) og
sistnevntes «beste
venn» (liggend e).

frem til noe upl øyd mark. men ved-
kommende Ville nærmest ha stor-
tingets godkjenne lse for at Statkraft
kan bevege seg utenfor institusjo-
nens vegger. Hvilken verden var jeg
kommet inn i?

Resten av dagen var jeg fordypet i
tunge proposisjo ner sein nratcliet
resten av min sinnstilstand.
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Tirs dag
Med gratis parkering hos Oed be-
gynte jeg å føle meg velkommen . jeg
fors to fort at stortingsdokuin eriter
leser man helst pa forinidd agen.
mens de store diskusjoner tar man
ette r lunch.

Et hyggelig kvinnelig bekjen tskap
gjor de dagen noe lettere. Toril Svaan



var nylig blitt Overført til kontoret.
og hadde derfor noen enkle [ekle]
spørsmål til meg. Som saksbehand-
ler skulle hun vurdere oin vare
transformeririgs- og omsetningsav-
gifter var korrekt beregnet, og even-
tuelt komme med bedre forslag. jeg
hadde noe bakgrunnsstoff om liereg-
ning av trafo-avgift, men var helt
blank på hvorfor vi beregner 8 pro-
sent overføringsavgift. Tallet 8 pro-
sent tyder på at vi har mayo kalku-
lasjoner og dokumentert iinderlag.
Det var dessverre ikke korrekt. Det
var imidlertid de tunge dokumente-
ne som reddet meg. I en prop.
[slanguttrykk for proposisjonj fra
1976 fant jeg at Stortinget hadde
fastlagt 8 prosent som siden har stått
urørt.

Onsdag
Hilste på ekspedisjonssjef Høisveen
som var like høy som navn og tittel.
Han har forfattet Statkrafts nye testa-
mente som jeg fikk en signert kopi
av av Kjell G. Deretter hilste jeg på
ekspedisjonssjef Tveitereid. og ble
forvirret av to like titler i samme av-
deling. jeg fikk nå assosiasjoner til
Kafkas prosess-erfaring i embedsvel-
det. Det viste seg at alt har sin natur-
lige forklaring for dem som forstår
den slags. Tveitereid styrket sin po-
sisjon i avdelingen som arrangør av
det ukentlige la-oss-kose-oss-inøtet
som er beskrevet i fredagsnotatet.

Torsdag
I dag skulle jeg lure portvakten.
Hver dag måtte jeg fylle ut et besøks-
kort og fikk adgangskort med mag-

netstripe. Onsdag tok jeg med kortet
hjem for å bruke det torsdag morgen.
Det var mange som så pa meg da
lampen lyste rødt med fysisk hind-
ring. Vakten så pa meg som en bu-
tikktyv, og jeg matte fortelle nesten
hele sannheten. Under tvil fikk jeg
nytt kort. Kortet var kun gyldig ut
arbeidsdagen.

En diskusjon om en avklaring av
en definisjon på en viktig kunde-
gruppe var det store Inålet derme da-
gen. Etter gjensidige skinnuenighe-
ter ble jeg enig med de andre om at
en avklaring ikke var til fordel for
noen av partene. Det var en selvføl-
gelighet at jeg matte forsta og aksep-
tere dette!

Fredag
Endelig kom dagen med de store
avklaringer, konklusjoner og oppføl-
ging. Trodde jeg. Alle var veldig
opptatt eller ikke til stede. jeg avtalte
lunch med Kjell G. for a være sikker
på at han var tilstede. Kl. 1200 matte
jeg hente mat til ham fordi han had-
de stående beredskap pà kontoret.
Årsaken var at ministeren satt i mø-
te og ville innkalle Kjell G. ved be-
hov. Da jeg kom ned med maten,
hadde Kjell prioritert Reiten fremfor
meg og ble borte i 2 timer. For å løfte
opp stemningen, bestemte jeg meg
for å kjøpe 10 marsipankaker i et
konditori. jeg var i konditoriet Cirka
tre minutter og hadde deretter en
samtale med en parkeringsvakt som
hadde plassert en lapp pålydende
kr. 300, -for parkering under skilt:
All stans forbudt. Han ville ikke ha
kake.

i tI e

EkspedisjonssjefSigurcl 'Fvetereid styrket sin

posisjon i (ivdelingen som arrangør av det
ukentlige la-rnss-kose-oss-irirøtet. Arild Fors-

berg (t.v.) opplevde imidlertid også «harde
tak» under sin «prøvetid» i Oed.

Kl. 1400 ble jeg invitert til avde-
lingens fredagsmøte hos Tveitereid,
og jeg så frem til en faglig avslutning
på uken samtidig som jeg tok med
mine 10 marsipankaker. Konferan-
sebordet bugnet med kringler og kaf-
fe. Det faglige grensesnittet var opp-
lesning av mer eller mindre intelli-
gente spørsmål. gjetning og svar fra
Arbeiderbladets siste side. Mitt bid-
rag i seansen var fire forslag fra to
reklamebyråer som omhandlet en
presentasjon av vårt nye markedstil-
bud. Forsiden skulle vaere kreativ,
visjonær, gjerne abstrakt. men med
et vesentlig innslag av myke verdier.
Det var full uenighet om forslagene.
jeg koste meg!

Cirka kl. 1600 fikk jeg ny kontakt
med Kjell G. slik at vi fikk en fornuf-
tig avslutning på uken.

Etter fem dager i Oed vet jeg na
hvordan Statkraft skal fa gjennom-
slag for nye forslag og ideer. Kon-
struktive bidrag som er vel begrun-
net og dokumentert fra en kunde- og
markedsorientert bedrift. vil ikke bli
overkjørt av våre eiere. Det er derfor
viktig at vi fanger opp signaler fra
våre kunder og markeder nasjonalt
og internasjonalt. lnformasjonene
skal vi systimatisere og analysere før
vi gir Oed forslag og «fasitsvar». Det
markedet og kundene krever av oss.
kan ingen stoppe!

Takk for en nyttig og lærerik uke!
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Gerd Hotle

Gerd Hotle er død 51 år gammel. Etter et halvt ars sykeleie inatte
hun til slutt gi tapt for sin alvorlige og livstruende sykdom.

Gerd Hotle var blant de mange som korn i kontakt med og fikk ar-
beide i Statkraft i forbindelse med en kraftutbyfggiiig. For henne var
det Eidfjord-anleggene som ga derme muligheten. og her begynte
hun som rengjøringsassistent ved brakkeleir Lazgreicl i mars 1974.

Ved Eidfjord-anleggene hadde hun rengjøringsopj>gaxfer ved for-
skjellige brakkeleire og senere også i kraftstasjonen i Sima mar beho-
vet her meldte seg. Men høsten 1981 var det for Gerd Hotle i likhet
med mange andre, slutt etter hvert som anlegget bygget ned sin
virksomhet.

Men mars 1984 var Gerd Hotle tilbake i Statkraft. Denne gang
som ansatt ved vår besøksmesse i Eidfjord.

]eg tror det er mange bade Statkraftere og andre som vil huske
Gerd Hotle for hennes gode humør og smittende latter. Og som med
takknemmelighet tenker tilbake. pa rene og ryddige rom med opp-
redde senger, god mat servert med et smil og en hyggelig konnneii-
tar særlig når de etter en lang og hard arbeidsdag kom tilbake til
messe eller brakke.

Vår dypeste medfølelse gar til familien som har mistet kone, mor
og bestemor. Vi har mistet en kollega og medarbeider. Vi takker for
samarbeidet, og lyser fred over Gerd Hotle sitt minne.

Ivar Høberg

D UJO HG H l
Nytilsatt:
Halvorsen, Anja Konsulent ØØØ

Tilsatt i ny stilling:
Rinde, Per Avdelingsingeniør Breheim-verkene

Gått av med pensjon:
Djupnes, Didrik Overmontør Østlands-verkene
Martinsen, Helge Mimtasjeleder Østlands-verkene

Sluttet:

Hansen. Frank Montasjeleder Glomfjord-verkene
Skarnes, Steinar Montasjeleder Østlands-verkene
Storelid, Malvin Avdelingsingeniør jostedal-anlegget
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Får du
Fossekallen?

Ved våre reportasjebesøk rundt
omkring i landet oppdager vi til sta-
dighet at mange ikke får Fossekal-
len. Dette gjelder både de som er an-
satt i Statkraft og våre pensjonister.

Alle ansatte i Satkraft skal fa Fos-
sekallen, enten på arbeidsplassen el-
ler direkte tilsendt til hjemmeatlres-
sen. Pensjonistene skal ha bladet
sendt hjem til seg.

I redaksjonen synes vi det er leit
at vi ikke når frem til alle, men vi
har dessverre ikke kapasitet til a
holde oppsyn med at de ulike liste-
ne blir ajourført. Vi er med andre
ord avhengige av å få beskjed om at
noe ikke fungerer som det skal.

Er du en av de uheldige ansatte
som ikke mottar Fossekallen? Da ber
vi deg kontakte Aud Berg. Fossekal-
len, Postboks 5124 Maj.. 0302 Oslo
3. Du kan også melde fra pa telefon
(02)95 98 62 eller (02) 95 96 ie.

Det samme gjelder selvfølgelig for
våre pensjonister. men her oppford-
rer vi samtidig alle administrative
enheter til å vaere aktpagixfeiide.
Meld fra til oss nar noen gar av med
pensjon! Det koster sa lite. og betyr
så mye.

NUMMER:
050 33 666

Ring og be om
vår besøkskraft-
brosjyre

15 åpne kraftverk
over hele landet

å Statkraft

l
l
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Frist for innlevering av kryssord:
fredag 26. oktober

Vinnerne får tilsendt et lodd i
Pengelotteriet

Vinnere:
Svein O. Arnesen
Oslo Lysverker

Aase Steen

Oslo

Paul M. Aanvik
Lillesand
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Returadresse: Fossekallen

Postboks 5124 Maj
0302 Oslo 3
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