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Fattigmannstrøst
For bare få år tilbake arbeidet vi i en bedrift som gikk med solide
overskudd. Statskraftverkene var da et av de få foretagender som
hvert år ga staten et kjærkomment tilskudd til en ellers slunken
kasse. Når kraftverksdirektøren nyttårsaftensdag vasket og polerte
bilen sin og tok på seg findressen for personlig å levere en for-
midabel sjekk til Olje- og energidepartementet, blusset vi litt av
stolthet alle vi som hadde vært med å skape verdiene.

I dag er situasjonen snudd opp ned. Fra et overskudd på rundt 370
millioner kroner i 1984, gikk vi i 1987 ut med et betydelig under-
skudd. I en privat bedrift ville de ansatte (med rette) fryktet for sine
arbeidsplasser. Det behøver ikke vi. Men det betyr ikke at vi ikke blir
berørt av denne økonomiske saltomortalen.

Som i alle andre statsbedrifter har også vi i Statkraft merket den
allminnelige tilstramning. Våre budsjetter skjæres inn til benet. Det
får så være — vi i Statskraftverkene er vant til å fare varsomt med
samfunnets midler. Men det er ingen fest over å jobbe i en under-
skuddsbedrift. For ingen liker å ta imot hjelp fra det offentlige, ikke vi
som arbeider i det offentlige heller.

Iver og glød har vært Statskraftverkenes varemerke ganske siden
krigens dager. Og arbeidsglede har det heller ikke skortet på i de
senere år. Hva er det da som er skjedd? Hvorfor går det så dårlig?
Produserer vi ikke nok? Arbeider vi for lite?

Våre økonomer trøster så godt de kan. Underskuddene er delvis et
resultat av en måte å regne på. Aldri har det vært produsert mer kraft
enn i dag, og aldri har vi vært mer effektive. Store lån skal betales
tilbake; med avdrag i form av harde avskrivninger og i tillegg
forholdsvis høye renter. Myndighetenes prispolitikk er også en ting
vi må leve med.

En trøst i nøden er det at vi sildært om noen år vil havne på
solsiden igjen. Sima går allerede med overskudd, og i løpet av en ti
års periode regner man med at Ulla —Førre vil gi regnskapsmessig
overskudd. I mellomtiden får vi trøste oss som best vi kan — for på
sikt vil Statkraft bli en overskuddsbedrift.
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Etter mange eksotiske oppdrag
verden over satte kabelskipet C/S
Skagerrak i oktober i fjor for førs-
te gang kursen nordover. Ved et
imponerende team-arbeid som
pågikk i 14 dager, sikret skip og
mannskap strømforsyningen til
Narvik by ved å legge kabler un-
der den vakre, men værharde
Rombakfjorden.

Syiing transformatorstasjon er et
viktig knutepunkt for strømfor-
syningen i Østlandsområdet. Ti-
tusener av mennesker er derfor
avhengig av at personellet her
kan jobben sin, men de ansatte
har ikke like mye å gjøre hele
året. Vinterstid er det rom for litt
«lek».

Utnyttelsesgraden står sentralt 1
den norske gasskraft-debatten. At
bare halvparten av gassens ener-
gi blir omgjort til elektrisk kraft,
kaller kritikerne s1øsing. Ved In-
stitutt for Kuldeteknikk (NTH) ar-
beider man med dette problemet,
men professor Gustav Lorentzen
mener det ennå vil gå seks år før
forskningsresultatene vil kunne
komme eventuelle gasskraftverk
til gode.

Torsdag 5. november i fjor var en
merkedag i Indre Hafslo i Sogn.
Da åpnet Statens Vegvesen en 3,5
kilometer lang vegparsell på riks-
veg 551 Luster kommune. Vegen
som har kostet 15 millioner kro-
ner, er betalt av Statkraft-midler i
forbindelse med Jostedalutbyg-
gingen.

Måndag 2. november i fjor stansa
tonane frå The CWS Glasgow
Brass Band duren frå kjempeagg-
regata 1 Noregs største kraftverk.
— Makan til konsertsal har eg
aldri opplevd nokon stad i verda,
uttalte John Hudson, dirigenten
for det skotske bandet, til Fosse-
kallen.

Stø kurs for
C/S Skagerrak

Bedre føre var . . .

Mer kraft å hente

Jubel over ny veg

Brass Band seira over
Kvilldal-kraft
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Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Utgivelsen av tids-
skriftet forestås av administrerende direktør, Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler og innlegg står for forfatterens egen regning, og
representerer ikke nødvendigvis etatens syn.
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H øyspent-nettet som forsyner Nar-vik by, har til tider vært meget
utsatt, og kabler under Rombaksfjor-
den har derfor lenge stått på Statkrafts
ønskeliste. I oktober 1987 ble ønsket
innfridd, men noen enkel jobb var det
ikke. For produksjon og legging av sjø-
kabel er dyrt, og mange sikringstiltak
må tas.

Rombak-prosjektet
Rombaksfjorden har bunnforhold som
gjør det spesielt problemfylt å legge
kabler. Tverrsnittet kan sammenlignes
med et badekar, med bratte 350 me-
ters stup på hver side. Bunnen er flat.
Under slike forhold er det ofte stor fare
for at kablene kan få et heng på hver
side av fjorden. I en værhard fjordarm
som denne, er det dessuten viktig å
sikre kablene skikkelig, slik at de ikke
blir maltraktert av bølgene når de bry-
ter mot land.

Rombak-prosjektet gikk ut på å leg-
ge seks parallelle 132 kV-kabler fra
Karistranda ved Narvik under fjorden
til Kufiskvika ved Øyjord. Det lengste
strekket ble dermed på 2 230 meter.
Nå er ikke det noen avstand å snakke
om i høyspent-sammenheng, men de
totale kostnadene som er beregnet til
hele 27 millioner kroner, sier sitt om
operasjonens vanskelighetsgrad.

Riktignok utgjør to-tredeler av pri-
sen produksjon av selve kabelen som
er levert av Standard Telefon- og Ka-
belfabrik (STK). Produksjonen av kabe-
len startet ved STK's fabrikk i Halden
like etter nyttår i 1987, og det måtte
nok atskillige meter til for å rekke over
Rombaksfjorden seks ganger. De seks
parallelle kablene er lagt med opptil
50 meters avstand for å hindre at de
vikler seg inn i hverandre. Dermed blir
det også lettere å ta opp en av kablene,

1

Legging av sjøkabel er et imponerende team-
arbeid mellom skip og mannskap. 1 Rombaken
deltok dessuten eksperter fra STK og linjefolk fra
Kraftledningssenteret i Bjerkvik. Samt dykkere,
dykkerfartøy og en fjernstyrt ubåt.

Rombaken dannet en vakker ramme om
C/S Skagerraks første oppdrag i Nord-Norge.
Værgudene viste seg fra sin beste side med
vindstille og 16 varmegrader midt i oktober.

Til tross for mange eksotiske oppdrag under fjerne himmelstrøk, var kaptein Svein Osborg glad for

Rombak-oppdraget. —Her er jo unektelig flott, bemerket han fra sin utsiktspost på brovingen.
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hvis det skulle bli nødvendig, og risiko-
en for at et anker skal gjøre stor skade,
blir mindre.

Stø kurs
Med kabelskipet C/S Skagerrak som det
naturlige midtpunkt ble Rombak-ope-
rasjonen utført av skipets erfarne
mannskap i nært samarbeid med eks-
perter fra STK. Linjemannskapene fra
Kraftledningssenteret i Bjerkvik deltok
også i fullt monn. Til å hjelpe seg had-
de de et meget avansert maskineri
med minst like avansert elektronikk.
Under vann var dykkere, dykkerfartøy
og en fjernstyrt ubåt fra firmaet Stolt
Nielsen på plass, og hele kabelutleg-
gingen ble overvåket via et TV-kamera.

Ett problem som ble løst elektronisk,
var å holde skipet i nøyaktig posisjon
mens kabelen ble lagt ut. Ved hjelp av
Albatross, Skagerraks avanserte navi-
gasjons- og posisjoneringssystem og
en transponder på hver side av fjorden
der kablene ble ført i land, holdt skipet
stø kurs. I verste fall var avdriften
2,5 meter. Det var alt.

Og mens Skagerrak holdt sin støe
kurs, ble kabelen, meter for meter, rul-
let ut og ned på sjøbunnen. Kabeltrom-
melen som ligger vertikalt på Skager-
raks dekk, fulgte pliktskyldigst skipets
bevegelser. Den slapp til enhver tid
den nødvendige mengde av sin verdi-
fulle last. Og svingskiven som kabelen
er lastet på, rommer atskillige meter —
opp til 135 kilometer har vært lagret
om bord, fikk vi vite.

—Fra STK-hold blir det hevdet at vi ved prakti-
seringen av den eksisterende samarbeidsavtalen
faktisk har mistet oppdrag. Det må vi for all
del unngå heretter, uttaler direktør for inn-
kjøpsavdelingen i Statkraft, Torbjørn Mengshoel.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Statkraft som reder
At Statkraft i tillegg til så mye annet
også driver redervirksomhet, er kan-
skje ikke kjent for så mange. Flåten er
ikke stor, men til gjengjeld er skipene
av utsøkt kvalitet. I tillegg til ro-ro
skipet M/S Elektron som sørger for Stat-
krafts tungtransport sjøveien, seiler
også isbryteren Vass og patruljebåten
Taifun under Statkraft-flagg. Og altså
det spesialbygde kabelskipet C/S Ska-
gerrak.

qs Skagerrak er et unikt fartøy i
verdens-sammenheng. Det er et av
verdens største kabelskip, og med sitt
nøye tilpassede spesialutstyr for leg-
ging av sjøkabel, er det ettertraktet for
slike oppdrag verden over. Skipet ble
imidlertid ikke «født til ære». Sakte
men sikkert er det smidd og formet til
det det er i dag — en av Statkrafts
stoltheter.

I godt vær gjør Skagerrak cirka 10
knop, og hun kan gå 50 døgn uten å
bunkre. Saltvann blir destillert til drik-
kevann ombord.

I utenriksfart
Og skikkelig bunkring har det ofte vært
behov for på Skagerrak, for kaptein
Osborg og hans besetning på 23 mann
har lagt flerfoldige kabler over hav-
stykker under fjerne himmelstrøk. Det
største oppdraget hittil foregikk i Van-
couver i Kanada — det strakte seg over
tre år. —Vi lå selvfølgelig ikke i Van-
couver i tre år, for av beredsskaps-
messige grunner kan vi ikke forlate
landet for lenge ad gangen, sier Os-
borg. —Men det ble flere turer til og

fra, og alt i alt strakk arbeidet seg over
en tre års periode.

I tillegg til oppdragene langs Stille-
havskysten har Skagerrak også finma-
nøvrert utenfor Gotland, og det er
strukket kabler mellom Gullfaks-platt-
formene i Nordsjøen. Mange eksotiske
opplevelser for Skagerrak-mannskapet
altså, men Rombak-prosjektet ga «førs-
te reis» til Nord-Norge.

Ingen like oppdrag
Kaptein Osborg er som de fleste av
hans besetning fra Hareid i Møre og
Romsdal. Etter mange år i utenriksfart
fikk han for seks år siden jobben som
kaptein på qs Skagerrak, og han er
ikke i tvil om hvilken tjeneste han liker

C/S Skagerrak
De første sjøkabler som ble lagt i Stat-
krafts regi, var Skagerrak-kablene mel-
lom Norge og Danmark. Det skjedde i
1976. —Den gang var fartøyet en
lekter som ble slept av andre
skip til de områdene den skulle arbeide

forteller Svein Osborg, kaptein på
Skagerrak.

—I 1981 ble Skagerrak bygget om
for et oppdrag STK hadde fått i Kanada.
Den fikk baug, egen maskin og nytt
navigasjonsutstyr. Det ble høvlet 85
cm av den ene siden av skipet for at det
skulle kunne gå gjennom Panama-ka-
nalen. Dessuten ble det forlenget med
14 meter. Det var STK som sto for
denne investeringen som kom på
rundt 70 millioner kroner, forteller
transportsjef Arne Vogt til Fossekallen.
I forbindelse med oppdrag på Gullfaks i
Nordsjøen, ble det installert posisjo-
neringsutstyr som gjorde Skagerrak til
et av de mest avanserte kabelskip over-
hode. Slik ble Skagerrak det hun er i
dag.

I sin nåværende skikkelse har
qs Skagerak en lengde på 106 meter
og en bredde på 32,2 meter. Skipet
stikker 5,13 meter og tar last på inntil
6 000 tonn. Høyde over vannet er 39
meter til mastetoppen. De to hoved-
maskinene er på hver 2 600 hestekref-
ter, og det avanserte navigasjons- og
posisjoneringsutstyret, styrer de fire
propellene. Ved hjelp av ett eller flere
referansepunkter kan man derfor hol-
de båten i den ønskede posisjon uten å
ankre opp, dette til tross for vind og
strømforhold.

Svingskiven som kabelen er lastet på, ligger
vertikalt på Skagerraks dekk. Den rommer
atskillige meter — opp til 135 kilometer
har vært lagret ombord, fikk vi vite.

I III rÅ  Ir
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best. —Det er flotte dager ombord på
dette kabelskipet. Tjenesten er inter-
essant, og ikke et eneste oppdrag blir
likt det andre. Bare det å legge ut to
kabler rett ved siden av hverandre over
det samme havstykket, er to helt for-
skjellige jobber, sier han.

Osborg er glad for turen til Rombak.
—Her er jo unektelig flott, bemerker
han fra sin utkikkspost på brovingen.
Men så har da han og mannskapet
hans nær sagt vært urimelig heldig
med været. Alt tatt i betraktning. Speil-
blank fjord og et snes varmegrader er
uvant kost i disse traktene især i
oktober. Noen tøffinger fra Halden
som arbeider på dekk, har trukket i
shorts i sommervarmen.

Så lenge skuta kan gå . . .
Arbeidet i Rombaksfjorden pågikk dag
og natt, og ved et imponerende team-
arbeid jobbet skip og mannskap seg
fremover. Etter 14 dager var oppdra-
get utført, og Skagerrak kunne igjen
sette kursen sørover til opplagsbøyene
utenfor Hareid. Her kommer vi inn på
et sårt punkt for Osborg, som røper
hvor mye Skagerrak egentlig betyr for
ham.

—Når skipet er operativt, har vi et
mannskap på 23. Men når vi nå går i
opplag i påvente av nye oppdrag, skal
besetningen skjæres ned til seks perso-
ner. Under slike forhold blir det nesten
umulig å holde skuta skikkelig i stand,
mener Osborg. —Mest frykter jeg like-
vel at vi ved permitteringene skal mis-
te den ekspertise mannskapet repre-
senterer. Mange av mine folk har stått
ombord i flere år, og de har samlet
uvurderlig kunnskap om skipet. Alle
ombyggingene krever at mannskapet
har detaljkunnskaper om fartøyet, og
etter min mening er det himmelvid
forskjell på å arbeide hos oss og på
vanlige skip. Full oversikt over skuta er
det bare «gammelkaran» som har, slår
kapteinen fast. Han håper likevel å
kunne samle mannskapet slik at det
blir mulig å operere Skagerrak effektivt
under innsatsen nester sommer. Da
skal det ifølge ordreboken strekkes ka-
bel mellom Gøteborg og den danske
øya Læsø.

Tynne ordrebøker
Ordreboken er ellers heller tynn les-
ning — for tynn mener mange. Med
alle de fortrinn Skagerrak har, burde
det være rikelig med oppdrag for Os-
borg og hans besetning rundt omkring
på kloden. Skyldes dette dårlig mar-
kedsføring, spurte vi transportsjef
Arne Vogt ved Statkrafts hovedkontor i
Oslo.

—Markedsføring av et slikt skip er
ikke lett for noen, og her i Statkraft 


mangler vi dessuten den nødvendige
meglerekspertise. Ser vi bort fra det
faktum, er jeg ikke sikker på om mar-
kedsføring ville hjulpet stort uansett.
Markedet er stramt og konkurransen
hard. Selv om C/S Skagerrak er et stort
og avansert skip, finnes det i dag en
rekke fartøyer som kan ta enklere job-
ber, sier Vogt.

—Når det er sagt, må jeg få under-
streke at det ikke er oss, men Standard
Telefon- og Kabelfabrik som står for
markedsføringen av skipet. Riktignok
er det Statkraft som eier Skagerrak,
men gjennom en samarbeidsavtale
som ble inngått i 1980, har STK sikret
seg retten til markedsføringen av våre
tjenester på dette området. STK satset
den gang store beløp på ombyggingen
av skipet, og gjennom avtalen har de
altså forbeholdt seg retten til å chartre
oss for de oppdrag hvor de skal ha lagt
ut sjøkabel.

Vi spurte Vogt om det dermed kan
sies at STK har ansvaret for at Skager-
rak ligger i opplag, mens Statkraft må
betale regningen for en masse dødtid.

—Selv om oppdragsmengden har
sunket i den senere tid, er ikke dødtid
noe nytt for Skagerrak, slår Vogt fast.
—Da vi satset på bygging og drift av
dette skipet, var det først og fremst for
å sikre beredskapen knyttet til våre
sjøkabler. Gjennom avtalen med STK
har vi også fått andre oppdrag, men
beredskapen er fortsatt det viktigste.
Det er for eksempel begrenset hvor
langt vi kan dra og hvor lenge vi kan
være borte på grunn av beredskap på
Skagerrak-kablene.

Ingen utflagging
A holde et kabelskip som cisSkagerrak
i full beredskap er ingen billig fornøy-
else. Uten betalende oppdragsgivere
har det vært nødvendig å redusere
mannskapet. —Da ordrebøkene var
fulle, hadde vi en besetning på 46
mann, det vil si to mannskap. Etter
hvert som oppdragsmengden har av-
tatt, har vi måttet redusere først til 23
mann (ett mannskap) og i november i
fjor så vi oss nødt til å permittere ytter-
ligere 17. Dette betyr at vi i dag står
tilbake med et mannskap på seks per-
soner som skal drive nødvendig ved-
likehold på skipet, forteller Vogt.

Vogt har forståelse for den uro per-
mitteringene har vakt både blant
mannskapet ombord på Skagerrak og
ellers i Statkraft. —Også jeg vil frem-
heve det utmerkede arbeid mannska-
pene har utført. Det gjelder både be-
setningen ombord og de linjemann-
skaper som er blitt opplært til disse
spesialoppdragene. Alle har gjort en
jobb det står respekt av, slår han fast.

Vogt forsikrer at Statkraft skal påta

—Da vi satset på bygging og drift av C/S Skager-
rak var det først og fremst for å legge ut Skager-
rak-kablene og sikre beredskapen på disse. I
tillegg har hun arbeidet med våre egne kabler i
Oslo-fjorden. Men gjennom en samarbeidsavtale
med STK har vi også fått andre oppdrag, for-
teller transportsjef Arne Vogt ved Statkrafts
hovedkontor i Oslo. Foto: Aksel N. Tonjer.

seg de oppdrag som måtte komme.
—Helt svart ser det jo heller ikke ut. Vi
har allerede kontrakt på en jobb mel-
lom Sverige og Danmark i april 1988
og en jobb mellom Sverige og Finnland
i 1989.

Uansett skipets økonomi kommer
det ikke på tale å flagge Skagerrak ut
av Statkraft-flåten. Skipet er nemlig
alene i verden om å kunne håndtere
Statkrafts sjøkabler. Ved transportkon-
toret håper man imidlertid på å bedre
Skagerraks økonomi gjennom en ny og
endret avtale med STK.

Ny avtale
—Den nåværende samarbeidsavtalen
utløper i april i år, og vi er godt i gang
med forhandlingene når det gjelder ny
kontrakt, forteller direktør for inn-
kjøpsavdelingen, Torbjørn Mengshoel.
—Slik det ser ut for øyeblikket, går det
mot at STK beholder sin enerett på
markedsføringen av Skagerrak. Det vi
har ønsket oss er at STK skal betale et
fast årlig beløp for denne retten, og
dermed bidra til å holde den nødvendi-
ge beredskap på skipet. Til gjengjeld
har vi tilbudt STK en fast, indeksregu-
lert leiepris på skipet, sier Mengshoel.

Ved en fast leiepris på Skagerrak, vil
det bli enklere for STK å utarbeide an-
bud for oppdrag med legging av sjø-
kabler. —Fra STK-hold blir det hevdet
at vi ved praktiseringen av den eksi-
sterende avtalen faktisk har mistet
oppdrag. Det må vi for all del
unngå heretter, uttaler Mengshoel,
som har tro på at en ny avtale mellom
Statkraft og STK skal gi C/S Skagerrak
en lysere fremtid.
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Tekst og foto: Morten Golimo

Feil «på lissom» ved Sylling trafo:
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D et knitrer iltert i høyspentlednin-gene, en lyd som markerer at en
hel befolkning får lys og varme inn i
sine stuer. En liten feil ved en trafosta-
sjon og denne livgivende kraften kan
utebli. Resultatet er kaos. Vi er fullsten-
dig avhengige av strømmen som får
datamaskiner, miksmastere, trikker og
eggkokere til å fungere.

Ved Sylling trafostasjon fikk med-
arbeiderne for et par år siden virkelig
erfare hvor mange mennesker som er
avhengige av at de kan jobben sin. En
høyfrekvens-sperre brant av og ramlet
ned i brytefeltet, antageligvis på grunn
av overbelastning. Dette førte til at
store deler av Oslo, Asker og Bærum
ble strømløse. Etter tre timers hektisk
aktivitet ble feilen rettet provisorisk. I
tre timer var titusener av mennesker
avhengig av åtte menneskers innsats.

Hverdagen er ikke så dramatisk ved
Sylling trafo, heldigvis. De ansattes
oppgave er å holde anlegget i gang og
i orden. De kjører ulike revisjonspro-
grammer i ett, to, fire og åtte årssyklu-
ser. jo bedre de gjør den jobben, desto
mindre er sjansene for at feil skal opp-
stå.

En av Norges største
Sylling trafo er en stor transformator-
stasjon. Spenningen ble satt på i 1975
og siden da er stasjonen stadig blitt
utbygget. Nå står den praktisk talt fer-
dig med fire transformatorer mot
420 kV-nettet. Sylling kan skilte med
en av landets største transformatorer,
en rugg på 260 tonn som inneholder
62 tonn olje, yteevnen er 1 000 MVA.

—Kraftige saker, dette. Er Sylling tra-
fo en farlig arbeidsplass, stasjonsleder
Harder Hanssen?

En liten feil ved en trafostasjon kan skape kaos for titusener av mennesker.

Sylling transformatorsta-sjon er et viktig knute-
punkt for strømforsyningen i
østlandsområdet. Titusener
av mennesker er derfor dag-
lig avhengig av at personel-
let her kan jobben sin. Men
de åtte ansatte har ikke like

mye å gjøre hele året. Vin-
terstid er det rom for litt
«lek». Da Fossekallen besøkte
Sylling trafo en bitende kald
desemberdag, var det opp-
stått overtemperatur i en
transformator — «på lissom».
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—Det kan være en farlig arbeids-
plass hvis man ikke følger sikkerhets-
rutinene. Men det er ingen som opp-
lever det som tyngende til daglig. Vi
har vært heldige og har sluppet ulyk-
ker.

—Heldige?
—Ja i den forstand at vi har vært

forskånet for større ulykker. Andre ste-
der i landet er det skjedd alvorlige
ulykker, også noen som har ført til
dødsfall. Normalt er det ingen fare for
slikt, men det kan skje uforutsette ting.
Vi prøver å snakke om faremomentene
slik at vi hele tiden er klar over hva
som kanskje, sier Hanssen.

Eksplosivt miljø
—Der jeg arbeidet før, opplevde vi en
eksplosjon som kunne tatt liv, forteller
overmontør Einar Larsen. —Dette til
tross for at ingen gjorde noe feil eller
klanderverdig. Her har vi i tillegg to

Når Einar Larsen har vakt, sitter han med stort
ansvar. Men han har selvfølgelig en datamaskin
til hjelp hvor alle driftsforstyrrelser registreres.

Stasjonsleder Harder Hanssen sjekker signaltav-
len. Herfra kan hele anlegget styres.

12 FOSSEKALLEN NR. 1-88
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fasekompensatorer som kjøles med
H2-gass, noe som øker faren for eks-
plosjon ved lekasje. Dette vet vi selv-
sagt om, men vi går ikke rundt og er
nervøse av den grunn.

Det er størst aktivitet ved stasjonen
om sommeren når revisjonsprogram-
mene kjøres. Vinterhalvåret er en for-
holdsvis rolig tid.

Om vinteren bruker vi mye av ti-
den til å trimme.

—Jeg ser ikke en eneste ergometer-
sykkel?

Nå tenkte jeg kanskje mer i ret-
ning av faglig trimming for å bli bedre
og sikrere i jobben. Vi går praktisk til
verks og lager «feil» på anlegget.

Som å mørklegge Oslo i ny og ne?
Unnskyld. Vi lager ikke virkelige

feil, vi simulerer feil på signaltavlen. Så
går vi i gang for å finne «feilen». Da er
vi nødt til å lete oss gjennom teg-
ningene, og det kan være både inter-
essant og matnyttig. Vi får sjekket bå-
de oss selv og tegningene. Faktisk har
vi på denne måten funnet feil på teg-
ningene, og da er det jo fordelaktig at
det ikke er alvor, sier Hanssen.

Stabilt miljø
Miljøet ved stasjonen er stabilt. Av de
åtte som arbeider der nå, er det fire
som har vært med fra starten i 1975.
Montasjeleder Willy Aardalen har vært
med siden anleggstiden, og svarer
gjerne på hva han syns om Statkraft
som arbeidsplass

Veldig bra, lyder det kontant.
—Spesielt liker jeg vaktordningen. Et-
ter hver femte uke med døgnvakt, har
vi cirka fire dager fri. Det er fine greier.
Ellers har vi et godt miljø, og så er det
fint å bo her på Sjåstad.

Er det noe du er misfornøyd med,
da?

Da må jeg tenke meg om, gitt, sier
han og skotter oppover mot skogen og
åsene som ligger som et postkort uten-
for spiseromsvinduet. —Det måtte væ-
re lønna, da, men det har jo ikke noe
spesielt med denne arbeidsplassen å
gjøre. Det er ikke så greit å få folk som
må ha teknisk fagskole og to sertifika-
ter til å jobbe i lønnstrinn 19.

—Om vinteren, når dere ikke har så
mye å gjøre, kan det ikke da bli kjede-
lig?

Kristoffer Balto og Willy Aardalen leter for å finne «feib som er oppstått. Det er bare øvelse denne
gang.

,

Ikke for meg, sier Kjell Rune Sol-
stad. Han er driftsarbeider og sørger
for mye av det praktiske arbeidet ved
stasjonen. —Vinteren er kanskje den
travleste tiden for meg med snømå-
king, strøing, rydding og mye annet.

Kurs og opplæring
Vinteren brukes også til opplæring og
kursvirksomhet. Men effekten av kurs-
virksomheten er ikke så god som man
kunne ønske. Det er enighet om at det
er liten variasjon i kurstilbudene.

Men det er litt vår skyld også, sier
Harder Hanssen. —Vi er blitt oppfor-

14 FOSSEKALLEN NR. 1-88



På spiserommet kan den vakre naturen rundt Sylling trafo nytes sammen med nistepakken. Ikke alle medarbeiderne var til stede, men her sees fra
venstre: Harder Hanssen, Willy Aardalen, Einar Larsen, Kristoffer Balto og Kjell Rune Solstad.

dret til å komme med forslag om kurs,
men det har vi ikke vært flinke nok til å
gjøre.

Ett initiativ er de imidlertid litt stolte
av ved Sylling. For en tid siden kom
noen kloke hoder på ideen om å lage
en opplæringsvideo om revisjon av en
spesiell type effektbryter. I høst var det
rene Hollywood-tilstander da opptake-
ne ble gjort, selvfølgelig med Sylling-
personellet selv som aktører. Og det er
planer om flere videoer.

—Vi kunne tenke oss å få laget til-
svarende videoer om tømming og fyl-
ling av gass, store revisjoner og andre
operasjoner vi sjelden gjør. Et viktig 


moment er da også å fokusere på farer
og sikkerhet, sier Harder Hanssen.

Liten kontakt med
administrasjonen
—Hvordan opplever dere kontakten
med hovedkontoret i Oslo?

—Vel, den kunne kanskje vært litt
bedre, sier Willy Aardalen. —Vi vet at
vi arbeider i en stor bedrift, men vi har
ingen faling med det. Vi ser den aldri.

—Ja, det savner vi, sier Kristoffer Balto.
—Det er fint med kontakt med hoved-
administrasjonen. Slik det er nå, har vi
stort sett bare telefonkontakt. jeg had-




de jevnlig kontakt med en person i
Oslo i fem år før jeg traff ham person-
lig. Slike ting kunne det kanskje gjøres
noe med.

—Jeg synes det var verre før. Det
virker som om de som arbeider sent-
ralt har forsøkt å forbedre kontakten
med distriktene, og det har vi merket,
sier Harder Hanssen. Det nikkes be-
kreftende rundt bordet.

—Et godt eksempel på positive til-
tak, er Kraftrevyen. Den setter vi pris
på. Så da er det kanskje flere forbed-
ringer i sikte?

FOSSEKALLEN NR. 1-88 15



Statkrafts arkiver
rustes opp:

DE HIGER
OGSØKER
I SAMIE
1111111[11...
Tekst og foto: Trond Idås

Statkrafts
arkivutviklere

 skal ikke være noen pest
og plage. Ikke primært, i
hvertfall. De lover imidlertid
telefoner og påminnelser til
ansatte som ikke sørger for å
sende arkivverdige doku-
menter til arkivene som nå
rustes opp.
å nne Mette Dørum og Eli Vogt Goda-

.1-1 ger (0AF) sitter på hvert sitt kontor
i Middelthuns gate 29's underetasje. I
disse pastellfargede omgivelsene har
de studert og vurdert Statkrafts arkiver
siden juli i fjor — og de konkluderer
med at situasjonen er alt annet enn
rosenrød.

Ikke så å forstå at det er umulig å
finne frem i dagens arkiver. Men sett
med bibliotekarøyne er det mye som
bør forbedres for å skape et mer kunde-
vennlig og effektivt arkiv.

Det er nettopp dette de to har satt i
gang med. Virksomhetsplanen frem
•mot 1989 viser at målet blant annet er
å revidere eksisterende arkivnøkkel.
Men det er langt igjen før dette blir en
realitet.

I tillegg til sakarkivet og tegningsarkivet skal
også historisk arkiv, fotoarkivet og de regionale
arldvene rustes oppi årene som kommer. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.

16 FOSSEKALLEN NR. 1-88

dndremisjon»
I første omgang har arkivutviklerne
vært på «misjonsreise». De har snart
besøkt samtlige avdelinger i Oslo. —Vi
føler oss som misjonærer for arkivering
og systemering, forteller de. —Budska-
pet er klart: brev, dokumenter, teg-
ninger, foto og rapporter hører til arki-
vet. Ikke i en eller annen ringperm,
skrivebordsskuff eller et klokt hode. En
dag slutter dette «kloke hodet», og ver-
difulle kunnskaper går tapt for Stat-
kraft. Det er vårt ønske at arkivet her-
etter skal bli Statkrafts hukommelse.
Etter hvert kommer man til å se nytten
og føle et direkte behov for det, sier de
to optimistisk.

Dessverre er det ikke så enkelt at alt
som skal arkiveres, bare kan sendes til
arkivet. Først må det klassifiseres. For
at ikke dette skal bli noe problem, lo-
ver Dørum og Vogt Godager å arran-
gere kodekurs for tegninger, bg kurs i
bruk av arkivnøkkelen. Riktig klassifi-
sering er helt avgjørende. Et feilklassi-
fisert dokument eller en feilkodet teg-




ning er tapt informasjon, spissformu-
lerer Anne Mette Dørum.

Ansikt utad
Arkivet er en sentral del av alle store
bedrifter i dag. Blant annet fordi det
stadig stilles større krav til dokumenta-
sjon. Spesielt nå som gasskraften kom-
mer inn i bildet, må Statkraft regne
med økt krav til dokumentasjon. En-
ten det angår miljøpåvirkning, kost-
nader, tekniske løsninger, effektivitet
eller helt andre ting. —1 slike tilfeller
forutsettes det at bedriften raskt og
greit kan gi en oversikt uten å bruke
dager og uker på å rote gjennom skuf-
fer og støvete ringpermer for å finne
dokumenter eller tegninger, sier Anne
Mette Dørum.

Eli Vogt Godager presiserer at det
ikke er snakk om noen revolusjon. —Vi
tar sikte på at opprustningen av arkiv-
tjenestene skal skje over lengre tid,
forteller hun. I 1989 bør opprustnin-
gen i hovedsak være gjennomført i
Oslo.



I tillegg til sakarkivet og tegnings-
arkivet skal også historisk arkiv, fotoar-
kivet og de regionale arkivene gjen-
nomgå en liknende utvikling. —I 1989
er det meningen at vi skal besøke de
forskjellige driftsenhetene for å gjen-
nomgå planen vår, og etter dette hå-
per vi alle regionale arkiver vil bli byg-
get opp over samme lest som her i
Oslo. De regionale arkivene vil fort-
løpende trekkes inn i prosessen med å
utvikle og bygge opp arkivsystemet,
forteller de.

Tillit
For at arbeidet for et fullgodt arkiv skal
lykkes, skal det etableres et arkivråd.
Rådet bør ha •11 representant fra hver
divisjon, slik at det blir mulig å holde
en aktiv toveis-kommunikasjon gjen-
nom hele oppbyggingsprosessen. Det-
te vil også være med på å bygge opp
tilliten til arkivet, slik at hver enkelt
medarbeider benytter det aktivt, sier
Anne Mette Darum og Eli Vogt Goda-
ger.

Eli Vogt Godager og Anne Mette Dørum (0AF) har siden jull i fjor studert og vurdert Statkrafts
arkiver. Sett med bibliotekarøyne er situasjonen alt annet enn rosenrød.



Utnyttelsesgraden står sentralt i den norske gasskraft-debatten. At ba-
re halvparten av gassens energi blir
omgjort til elektrisk kraft, kaller kriti-
kerne sløsing — og henviser til Brundt-
land-rapporten. I virkeligheten kan
brenselenergi aldri helt ut omformes
til andre typer energi (2. hovedset-
ning). Kraftproduksjon gir langt den
beste utnyttelse som er mulig. Direkte
fyring for oppvarming gir vesentlig
dårligere virkningsgrad, rundt en tidel.

Store penger å tjene
NTH og SINTEF arbeider med hvordan
vi skal kunne trekke ut mer energi av
naturgassen. Dette er ledd i et større
forskningsprogram der man tar for seg
elektrisitetsproduksjon på basis av
gass. Forskningsresultatene er av stor
betydning, ikke bare ressurspolitisk,
men også rent økonomisk. Dersom
man regner med en strømpris på 20
øre pr. kWh, vil en økt utnyttelsesgrad
på ett prosentpoeng for det planlagte
gasskraftverket på Kårstø (5 TWh) bety
20 millioner kroner i økt årlig inntje-
ning.

Forskerne mener at det ved forbed-
ring av prosessen på lavtemperatursi-
den er mulig å øke utnyttelsesgraden
med omkring fem prosentpoeng. Men
det er langt frem. Ved Kårstø-anlegget
vil man for eksempel ikke kunne dra
nytte av disse kunnskapene i første
omgang.

Professor Gustav Lorentzen ved In-
stitutt for Kuldeteknikk, NTH, antar at
det trengs nærmere seks års forskning
før resultatene kan komme prosjekte-
ring av et gasskraftverk til gode.

Kaldt kjølevann i fokus
Lorentzens gruppe arbeider spesielt
med de såkalte bunnprosessene ved
gasskraftproduksjon. Det vil si pro-
blemstillingen omkring hvordan vi
skal kunne utnytte den fordelen vi har
med spesielt kaldt kjølevann. Den sto-
re temperaturdifferansen mellom de
varme avgassene fra gassturbinene og
kjølevannet nyttes i en kraftprosess
med fordampende og kondenserende
medium, i prinsippet som et vanlig
dampkraftverk.

Ammoniakk bedre enn
vann?
På Kårstø er det planlagt å bruke vann-
damp til drift av dampturbinen. Vann-
dampens volum blir imidlertid så stort
ved de laveste at det ikke blir mulig å
utnytte hele temperaturfallet. Det er
derfor ønskelig å finne frem til et stoff
som egner seg bedre under våre for-
hold. Flere alternativer kan være aktu-
elle, og et av dem er ammoniakk. Dette

18 FOSSEKALLEN NR. 1-88

Institutt for Kuldeteknikk (NTH)
forsker i gasskraftproduksjon:

KRAFT Å HENTE
Tekst og foto: Trond Idås

Dersom man regner med en strømpris på 20 øre/
kWh, vil en økt utnyttelses-
grad på ett prosentpoeng
for det planlagte gasskraft-
verket på Kårstø, gi cirka 2()
millioner kroner i årlig inn-
tjening. —Ved forbedring av

prosessen vil man kunne øke
energiutnyttelsen i forbin-
delse med naturgass med
rundt fem prosentpoeng,
mener professor Gustav Lo-
rentzen ved Institutt for Kul-
deteknikk (NTH).



I NSTITUTTFORKIJUIRKNIKK
er velkjent fra bruk i utallige store kjø-
leanlegg.

Det er imidlertid ennå ikke helt sik-
kert om ammoniakken vil tåle de tem-
peraturer og trykk den vil bli utsatt for
ved bruk i en kraftprosess. Dette blir nå
nærmere undersøkt i en spesiell for-
søksrigg. Viser det seg å bli problemer
på dette punkt, vil andre alternative
medier bli prøvet. Samtidig blir det
gjort målinger for å skaffe grunnlag for
dimensjonering av varmevekslerflate-
ne.

Etter at disse forholdene er klarlagt,
vil det bli aktuelt å prøvekjøre et pro-
totyp-anlegg, gjerne i forbindelse med
kraftverket på Kårstø.

Verdifull know-how
I dag arbeider tre forskere sammen
med Kværners eksperter med spørs-
målene omkring bunnprosesser. Lo-
rentzen påpeker at fremdriften natur-
ligvis avhenger av hvor store midler
som blir stilt til disposisjon. Norges
Teknisk-naturvitenskapelige Forsk-
ningsråd (NTNF) og Kværner Industrier
har sponset prosjektet.

På lengre sikt bør vi kunne bli like
gode her som på vannkraftsiden, me-

Professor Gustav
Lorentzen ved
Institutt for Kulde-
teknikk mener at
forskning i for-
bindelse med
gasskraftproduksjon
vil gi betydelig
ressursmessig og
økonomisk gevinst i
årene som kommer.
For et anlegg i
Kårstø-målestokk
kan det dreie seg
om rundt 100
millioner kroner
årlig.

ner Lorentzen. —Dette med bunnpro-
sesser er et område hvor Norge har
spesielt gode forutsetninger — og den
know-how vi bygger opp gjennom

forskning og utvikling, vil norsk indu-
stri kunne gjøre seg nytte av. Det er et
betydelig marked for slike systemer i
andre land der man har lignende na-
turgitte forhold som i Norge, sier Lo-
rentzen.

Ressursvennlig
Ved bruk av vanndamp i bunnproses-
sen vil kondenseringen foregå ved en
relativt høy temperatur, gjerne cirka
40° C. Det betyr et tap i form av «spill-
varme», og det har vært mye snakk om
å utnytte dette for eksempel til jord-
bruksformål eller fiskeoppdrett. En slik
bruk av de mengdene det er snakk om
ved et stort kraftverk, er ganske urea-
listisk og nærmest å betrakte som «øns-
ketenkning».

Når man bruker et mer egnet me-
dium, kan kondenseringen skje prak-
tisk talt ved «omgivelsestemperatu-
ren», det vil si sjøvannstemperaturen,
og spillvarmen inneholder ingen nytt-
bar energi. Et maksimum av gassens
energi er utnyttet til kraftproduksjon.

En del av året trenger man både
kraftproduksjon og varme til oppvar-
ming. Den mest effektive løsning er da
et såkalt «kombinert kraft-varme-sys-
tem». Mest hensiktsmessig vil det be-
stå av store, sentrale kraftverk med
høyest mulig virkningsgrad, og et nett
av lokale varmepumper. Dette er frem-
tidens system for utnyttelse av knappe
energiressurser.

Med ny teknikk burde det ikke lenger være
interessant å vurdere bygging av mindre gass-
kraftverk i nærheten av tettsteder. Disse kraft-
verkene er mindre effektive enn en stor stasjon i
nærheten av der gassen kommer i land, mener
professor Gustav Lorentzen ved Institutt for
Kuldeteknikk (N111). Illustrasjon: Svein Nyhus.
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Måndag 2. november ifjor stansa tonane frå
The CWS Glasgow Brass
Band duren frå kjempeag-
gregata i Noregs største
kraftverk. Rett nok tidde dei
fire 310 megawatts maskina-
ne berre nokre timar, og
skottane hadde Vestlands-
verkene på si side. Dei til-
sette ved driftsavdelinga i
Ulla —Førre hadde gjort ein
kjempejobb for å gjera
maskinsalen til ein gigantisk
konsertsal. Mellom 700 og
800 elevar og lærarar i
grunnskulen i Suldal var på
plass da fungerande drifts-
styrar ved Vestlands-verkene,
Arne G. Pleym, ønskte vel-
komen til den spesielle sku-
lekonserten i Kvilldalsgub-
bens hall.

Topp band
The CWS Glasgow Brass Band er eit av
dei beste orkestra i verda i sin genre.
Dei har fleire gonger vunne den skot-
ske meisterskapen og har ei heil rekke
topp-plasseringar i internasjonale kon-
kurransar. I Kvilldal viste dei alt i reper-
toarvalet at dei kan det meste. Bandet
svinga seg elegant frå klassisk norsk og
britisk musikk til Beatles-melodiar frå
1960-talet og dagsaktuelle hit-låtar
som «Carillon» av Sky. I ein konsert
langt inni Suldalsfjella høyrde sjølvsagt
«I Dovregubbens hall» med mellom dei
utvalde musikkstykka. I eit arrange-
ment av Beatles-melodien Norwegian
Wood laga spesielt for turen til Noreg,
fekk Edvard Grieg og Beatles opptre
saman i Kvilldal stasjon. Solveigs song
frå Peer Gynt var her eit gjennom-
gangstema i Lennon/McCartney sin
toppslager. Stemninga i salen var på
topp fra The CWS Glasgow Brass Band
opna med «City Cruiser» av Richards til
dei avslutta med å få salen med i all-
song av «Alle fugler små de er».

—Makan til konsertsal har eg aldri
opplevd nokon stad i verda, uttalte
John Hudson, dirigenten for det skot-
ske bandet til Fossekallen.

BRASS HAN
SIGRA OVER
HILIDAL-KRAFT
Av Jan Ole Rød

Måndag 2. november i fjor stansa tonane frå
The CWS Glasgow Brass Band duren frå kjempe-
aggregata i Kvilldal kraftstasjon. Foto: Jon
Ingemundsen.
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Vel blåst!
Små og store som fekk vera med i
Kvilldal konsertsal denne ettermidda-
gen, hadde ei stor oppleving. Dette var
den første konserten i Kvilldal og Ul-
la—Førre i det heile, og hendinga blei
markert med store oppslag i lokal- og
regionsavisene. NRK Rogaland var til
stades og laga ein fin radioreportasje.
Overalt fekk arrangørene av skulekon-
serten rosande omtale.

Initiativtakaren til konserten, funge-
rande driftsstyrar og musikkentusiast,
Arne G. Pleym ved Vestlands-verkene,
var imponert over innsatsen til drifts-
avdelinga i Ulla —Førre. Over 800 sto-
lar blei frakta til Kvilldal frå alle delar
av Suldal. Planar for transport og par-
kering blei utarbeidde og gjennomfør-




te, mens maskinsalen blei gjort så pre-
sentabel som råd.

—På toppen av det heile møtte eg
berre blide fjes då eg kom til Kvilldal
like før konserten. Eg er glad for å
kunna stadfesta endå ein gong at Vest-
lands-verkene har eit entusiastisk per-
sonale, seier Pleym til Fossekallen.

For vår del seier me: Vel blåst! Ikkje
berre til dei skotske meistrane, men
også til stasjonsleiinga og fotfolket i
Ulla —Førre.

—Eg er glad for endå ein gong å kunna stad-
feste at Vestlands-verkene har eit entusiastisk
personale, seier fungerande driftsbestyrer Arne
G. Pleym til Fossekallen. Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto.



—jeg har fått en jobb som vil giyikelig medutfOrdringer i årene som kommek uttalerStatkrafts nye elektrosjef Vidar Berli. I dissedager fbrlater han sin post på Vestfands-verkene.,Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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utviklingen har gitt meg stadig nye
faglige utfordringer samtidig som min
interesse for det administrative om-
rådet har økt i takt med Vestlands-
verkenes størrelse. I tillegg har den
desentraliseringslinje som driftsledel-
sen slo inn på under tidligere fagsjef
Thor Voldhaug, gitt driftsområdene
større armslag. Jeg har hatt den gode
følelsen av å ha tillit, sier Vidar Bern.
Samtidig understreker han at jobben
har gitt ham rik anledning til å dyrke
sine fritidsinteresser. Bern er lomme-
kjent i fjellheimen innenfor sitt «kon-
gerike». Han har gått hver linjekilome-
ter av Statkrafts nett i Rogaland og
Hordaland.

—Jeg har vært blant de heldige som
har kunnet kombinere jobb og hobby,
kommenterer friluftsmannen.

Lojalt samspill
Enhver som har hatt en viss kontakt
med Bern de siste 20 årene, har lagt
merke til hans kolossale engasjement
for Vestlands-verkene. Til tider kan
han minne om en religiøs forkynner
når han ivrig gestikulerende forklarer
hvor godt tingene fungerer der vest.
Heller ikke på fallrepet er det vanskelig
å få en kommentar på dette området:

—Den viktigste grunnen til at jeg
har blitt værende ved Vestlands-verke-
ne, er det utrolige fine forholdet vi har
hatt i vår personalstab. Vi har vært et
team av medarbeidere. Lojalitet og
samspill har karakterisert arbeidsmå-
ten, og personalkonfliktene har vært
små og få. Tillitsmannsapparatet har
alltid vist vilje til å se bedriftens syns-
punkter, og kompromissene vi har inn-
gått, har meg bekjent aldri skapt vondt
blod.

Reaksjonene ved Vestlands-verkene
på at Bern skal slutte som driftsbe-
styrer, er det beste beviset på at med-
arbeiderne deler sjefens vurderinger 


av arbeidsmiljøet i bedriften. Driftsbe-
styrerens udiskutable lederegenskaper
kombinert med hans åpenhet i mel-
lommenneskelige forhold, er nok den
vesentligste årsak til den gode tonen
ved Vestlands-verkene.

Bern kommuniserer like godt, ja,
kanskje bedre med linjemontørene og
fotfolket ute enn med ingeniørene ved
administrasjonen. Hans folkelighet er
langt fra noe spill for å bli akseptert på
grasrota. Knapt noen leder i Statkraft
har gått så langt i å understreke alle
medarbeideres betydning for bedrif-
ten som Bern. I en konflikt mellom
merkantil avdeling og noen av ingeni-
ørene innkalte han til allmøte og er-
klærte følgende:

Ingen i dette huset har viktigere
jobb enn andre. Skulle det være noen
vi ikke kan klare oss uten, må det være
renholdsbetjentene. Bern blir varm i
røsten når han omtaler linjekarene og
montørene i stasjonene.

En god og erfaren montørs fagsik-
kerhet er mye verdt for bedriften. Jeg
råder alltid unge ingeniører til å spørre
stasjonspersonalet om deres mening
før de fatter beslutninger.

Mindre vingespenn
jo, han har nok hatt god bakkekontakt
mannen som har ledet Vestlands-ver-
kene fra begynnelsen. Han har hatt
jobben som hobby og brukt mye tid,
særlig de første årene, sammen med
fotfolket. Samtidig har han hatt stor
tillit og handlefrihet fra sentralt hold.

Er du sikker på at du har truffet en
riktig beslutning når du nå forlater
Vestlands-verkene?

For første gang i intervjuet blir det
en kort pause.

Nei, jeg innrømmer at det var en
vanskelig avgjørelse. Jeg har forsøkt å
se framover. Om knappe 10 år er jeg
pensjonist, forhåpentlig frisk og med 


lyst til å gjøre noe av faglig interesse.
Derfor vil jeg helst ikke bli pensjonist i
Sauda. Samtidig har jeg nå fått en jobb
som vil gi rikelig med utfordringer i
årene som kommer. Men vingespen-
net blir nok mindre i Oslo, sier han litt
betenkt.

De tunge stunder
Vidar Berns fremste lederegenskap er
hans evne til å skape entusiasme og
engasjement nedover i rekkene. Nett-
opp fordi han knytter seg så nært til
mennesker, er han i stand til å in-
spirere sine medarbeidere. Sjefens iver
og hastverk smitter over på de andre.

Nettopp her ligger kanskje min
største svakhet som leder. Jeg har nok
av og til stillt for store krav til enkelte,
noe som har ført til alvorlige frustrasjo-
ner.

Sine tyngste stunder som ansvarlig
driftsleder har likevel Bern hatt i for-
bindelse med ulykker.

Jeg innrømmer åpent at spesielt
én av dødsulykkene tok nattesøvnen
fra meg. Hadde det ikke vært for konas
støtte, ville jeg sannsynligvis ikke kom-
met gjennom det uten store psykiske
vansker, sier Bern alvorlig. Han hadde
selv bedt den forulykkede søke jobb
ved Vestlands-verkene.

Sin største personlige krise har Bern
også gjennomlevd i sin tid ved Vest-
lands-verkene. I september 1980 fikk
han over bordet på et legekontor i
Stavanger beskjed om at han hadde
kreft i halsen.

Jeg fikk sjokk, var fullstendig ut-
slått. Turde knapt ta båten hjem av
frykt for å møte kjente. Jeg må bare
tilstå at jeg gråt mot konas skulder mer
enn én gang i denne tiden, sier den
myke lederen. To operasjoner gjorde
ham så frisk at han har sluppet lege-
kontrollene de siste årene, men syk-
dommen har satt varig spor:

Min vurdering og rangering av
verdier har nok endret seg, sier han
fast.

Først Ulla
Jobben har tatt en stor del av Berns 21
år i Sauda. Selv mener han å ha priori-
tert samværet med kona Randi og de
tre døtrene høyt, men han siterer gjer-
ne konas replikk på dette punktet:

—Først kommer Ulla, så Sima og til
slutt jeg, bruker Randi å si. Vi forstår
gjerne at familien må ha opplevd den
travelt opptatte driftsbestyreren slik.
Døtrene er for lengst ute av redet, men
Randi følger etter til Oslo om noen tid.
Hun må først avvikle sin forretning i
Sandeid.

Kanskje det kan lette overgangen
at jeg en periode framover vil være
langpendler til Vestlandet, smiler Vi-
dar Bern.

Driftsbestyrer Vidar Bern (lengst til venstre) liker seg best i slike omgivelser. Her fotografert
under et allmannamøte på Folgefonn. —Lojalitet og samspill har karakterisert arbeidsmåten, og
personalkonfliktene har vært små og fi, sier Bern. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

—
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Ommund A. Hauge går av etter
37 år i Statkraft:

GASS Gill
EPOKESKIFTE

Tekst og foto:
Aksel Nicolai Tonjer

Ved nyttår gikk avdelings-direktør i elektroavde-
lingen, Ommund A. Hauge,
over i pensjonistenes rekker.
Han hadde da vært 37 år i
Statskraftverkene, men han
er også en markant skikkelse
i miljøet utenfor Statkraft.
Hauges avgang skjer ved
starten av en ny epoke innen
el-kraft — gassepoken. Per-
sonlig vil han fortsatt yte sitt
bidrag til utviklingen gjen-
nom forskning.

Ommund A. Hauge startet sin løpe-bane i Statkraft i 1951 etter å ha
vært tre år i Samkjøringen.

—Tiden i Samkjøringen var meget
lærerik, forteller Hauge. —Der kom jeg
grundig inn i kraftsystemet som jeg
siden skulle jobbe med i Statkraft.

Det første anlegget Hauge var med
på, var Nedre Røssåga, hvor han arbei-
det med prosjektering og bestilling av
materiell, montasje og idriftsettelse.
For øvrig har han vært borte i alle
kraftverk og transformatorstasjoner
staten har bygget siden 1951. Først
som saksbehandler, og siden 1969 som
elektrosjef. Etter omorganiseringen
ble han avdelingsdirektør for elektro-
avdelingen.

—Det blir en stor overgang å ikke lenger sitte
sentralt i en viktig del av kraftforsyningen, sier
Ommund A. Hauge som går over i pensjo-
nistenes rekker etter 37 år 1 Statskraftverkene.
Foto: Aksel N. Tonjer.
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Et godt miljø
—Hvilke inntrykk sitter du igjen med
etter så mange år i elektroavdelingen?

Selv om vi alltid har hatt proble-
mer med å få erfarne folk til ledige
stillinger, har det vært en meget bra
avdeling å jobbe i. Vi har heldigvis gått
gjennom alle organisasjonsforandrin-
ger uten noen vanskeligheter. Det har
ikke oppstått personlige problemer
når det gjelder arbeidsområde eller an-
svarsområde. Vi har holdt sammen i et
godt miljø preget av en positiv inn-
stilling til jobben. Dette til tross for at
vi mange ganger har vært utsatt for et
stort arbeidspress, sier Hauge.

Hauge har alltid vært teoretisk inte-
ressert med forkjærlighet for forskning
og utvikling. Han har derfor hatt sterk
tilknytning til miljøet i Trondheim,
blant annet som sensor i faget Elektris-
ke anlegg ved NTH i 10 år og styremed-
lem i EFI i 12 år. Dessuten har han sittet
i komité for elkraft i NTNF.

Nye utfordringer
—Etter å ha arbeidet med vannkraft i
så mange år, hvordan ser du på gass-
kraften som nå kommer?

Det er på en måte et epokeskifte
nå. Innføringen av gass for energipro-
duksjon krever nye teknikker og prin-
sipper. Vi står overfor utfordringer
hvor vi må opparbeide ny ekspertise
innen prosess-styring. Selv om mye av
det elektriske utstyret er det samme I
et gasskraftverk som i et vannkraft-
verk, har den nye teknikk krevet gans-
ke mye innsats det siste året. Man må
få bedre prosjekt- og økonomistyring
for å ta hånd om de store investeringer
det her er snakk om på en optimal
måte.

Blir det en stor overgang for deg å
bli pensjonist?

Det blir ganske sikkert en stor
overgang å ikke lenger sitte sentralt i
en viktig del av kraftforsyningen. Jeg er
jo vant til å bestemme. Men jeg kom-
mer ikke til å trekke meg helt ut. Ved
siden av forskjellige forskningsoppga-
ver, vil jeg påta meg visse konsulent-
oppdrag innen el-kraftområdet. Dess-
uten har jeg hus, have og familie med
seks barnebarn å ta meg av, sier Om-
mund A. Hauge.

Ommund A. Hauge er lommekjent i alle de
kraftverk og trafostasjoner staten har bygget
siden 1951. Her fotografert under innvielsen av
den nye driftssentralen ved Aura-verkene
1986. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Per Hålancl

Ikkje minst politikarane snakkarspottande om snøen som fall i fjor,
og som difor ikkje er verd å nemne,
enn seie drøfte og diskutere. At sjølvas-
te Stortinget har løyvt store summar
for å ta vare på fjordgamal snø, det
kjem dei aldri i hug. Men dei som rår
over Statkraft, burde vita at snøen som
fall i fjor, er grunnlaget for heile stats-
krafta.

Me byggjer store og etter kvart dyre
dammar kring i fjella våre. Kvifor? Jau,
for å samle opp snøen som smeltar og
av gamal vane hastar mot fjord og hav.
Bak trauste betongmurar og veldige
steinmurar samlar me opp kvar drå-
pen. Lærde og røynde kraftfolk med
flott maskineri av alle slag tek vare på
snovatnet som det var vin eller pjolter.
Ikkje ein dråpe vil dei sleppe ut i år,
dersom det regnar nok til å halde turbi-
nane gåande. Fyrst når snøen er fjord-
gamal, får han lov til å gjere nytte for
seg — på vegen ned frå fjellet, via
kraftstasjonar til elv og hav.

Me finn ikkje berre snøen fra i fjor i
desse dammane. Snø frå 1986 og endå
eldre snø ligg trygt lagra ikring i fjella
våre, som reserve i tilfelle det skulle bli
for kaldt i vinter, eller industrien skulle
gå betre enn langtidsplanen tilseier.
Somme dammar blir kanskje fulle ber-
re ein gong kvart tiår. Men trengst det,
kan snøen frå alle desse tiåra gje oss
statskraft på ein vinter og vår. Det er
difor han ligg der. Sjølvsagt er dette
gale, i strid mot alle reglar for natur-
vern, for ikkje å seie skriftordet om å
gjere som lilja — ja, ho har visst sitt
basseng lilja og. Kva skulle ho elles ha
lauken til?

Det er mange slags ver her i verda,
og kva skulle me elles ha å klage på? I
sommar regna det litt austafjells. Lo-
kalpressa og NRK Marienlyst var fulle
av syting og sutring. Nordpå var det
godver, trass i fjernsynsvarsla. Her vest
var det og tolleg bra, endå det var i
kaldaste laget. Kraftfolket tok so smått
til å klage over dårleg tilsig. Det var for 


lite gamal snø i fjellet og for lite ferskt
regn, må vite. Men etter kvart som
hausten seig på, trong dei so visst ikkje
klage. Det regna nok til å fylle dei
dammane som ikkje hadde att av garn-
lesnøen. Og når dette vert lese, kosar
me oss alle i ljos og varme frå regnet
og snøen som fall i fjor. Verre er det
ikkje. Går det ikkje radt gale, fell det
nok og so pass med snø i vinter at det
vert litt att til neste år.

Det ideelle sett frå Statkraft-syns-
punkt — og serleg frå statleg synsstad
— må vel vere å leggje Vervarslinga for
Vestlandet inn under planleggings-
kontoret i Finansdepartementet. På
den måten skulle det vere von om å få
det rette veret — regn om natta, sol-
skin om dagen. Då ville både bonde og
byrnann bli nøgde, samstundes som
det vart nok vatn i alle dammar. Kunne
dei dertil fikse litt på vinterkulden og
syte for høveleg tidleg vår, skulle alle
vere nøgde. Kanskje ville me dertil
kunne lite på vermeldingane i fjernsy-
net, noko ikkje minst me vestlendingar
ville sette pris på, så høg lisensprisen
no er.

Men no vert det vel snart ikkje bruk
for kraft frå regn eller snø, når me skal
koke vatnet med gassbrennar for å la-
ge dampkraft — og litt ekstra nitrogen
i lufta, so mykje Hydro får noko å lage
himmelmøk av. Det kunne dei elles 


lage av gassen og, dersom dei ikkje
treng han til å lage sprit, bakteriar eller
plast. Men sjølvsagt er det lettare å
brenne gassen enn å bruke han til no-
ko nyttig. Vatnet er der likevel, det,
finn vegen til havet av seg sjølv, der-
som me ikkje bed det hjelpe oss til
kraft, ljos og varme. Eller det kan lagre
seg på fjellet og bli til is og bre.

No når japanarane hentar pjolteris
med fly frå Jostedalsbreen, og amerika-
narane har skumle planar med Svarti-
sen, må me vel kalle det vann-dalisme
å tappe kraft frå desse flotte iskakene.
Tenk på eksportmarknaden, på alle ba-
rane som roper etter Svartis, Briksdal-
sis, Folgefonnis, Memuruis og Hjallis!
Det er noko anna enn å føre kraft til
andre, reint bortsett frå at det ofte plar
vere kraftige saker dei putter pjolter-
isen i. For ikkje å nemne kor sterke dei
blir, dei som smakar på denne is-sørpa.
Og vatnet — ja det ender i alle høve i
eit eller anna hav, endå om vegen dit
vert noko lenger. Det var likare den
gongen dei fyrst laga kraft, og etterpå
tappa vatnet på flaske eller kartong og
sende det ut i verda. Også då hamna
det til slutt i havet, etter å ha fremja
næringslivet og transportnæringa.

Jau, vatnet er brukande til mangt,
det. Drikkast kan det og — for å gje oss
kraft og styrke.

Siste frist for innlegg til Fossekallen nr. 3/1988 er:
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HOISPENI
I KINA
Vina står foran en rask utbygging

av elektrisk energi og derved også
en omfattende utbygging av kraftfor-
syningsnettet.

Det ble derfor i perioden 17. — 22.
oktober 1987 holdt en felleskonferanse
for Chinese Society of Electrical Engi-
neering (CSEE) og Institute of Electrical
and Electronic Engineers, USA (IEEE) i
Peking med tema høyspennings-over-
føringsanlegg. Hensikten med konfe-
ransen var på den ene side å gi ideer og
impulser til den kinesiske nettutbyg-
gingen, og på den annen side å infor-
mere om Kinas erfaringer og løsninger
så langt.

Det ble presentert i alt 140 rappor-
ter, hvorav litt under halvparten var
kinesiske. Det ble lagt fram to norske
rapporter, begge fra Statkraft:

Rolf R. Johnsen (SO) og Per Laukøy (A0-
M): Construction technology of trans-
mission lines under difficult climatolo-
gical and topographical conditions, in-
cluding very long spans.

Bjørn D. Evensen, Lars Hanssen og Kåre
Schjetne (PK):An automated system for
the design of power transmission lines.

Rapportene ble presentert av Rolf R.
Johnsen og Kåre Schjetne.

Under besøket i Kina ble det knyttet
en del nyttige kontakter. Hvorvidt
disse senere vil resultere i oppdrag,
gjenstår å se.

Rolf R. Johnsen
Kåre Schjetne

Statkraft var nylig representert på en konferanse om høyspennings-overføringsanlegg I Peking. Den
norske delegasjonen fikk også med seg mange andre inntrykk fra den store kulturnasjonen: Fra
venstre: Lars Hanssen, Bjørg Johnsen og Rolf. R. Johnsen. Foto: Kåre Schjetne.
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B etong og betongkon-struksjoner utgjør en
meget stor del av Statkrafts
byggeoppgaver. Konstruk-
sjonene kan ha vidt forskjel-
lige funksjoner, men for
samtlige stilles det store
krav til betong som materia-
le og til støpearbeidet.

Dessverre lykkes det ikke
alltid å nå det ønskede kvali-
tetskrav. Dette kan ha man-
ge årsaker. Men en ting er
hevet over tvil; med god
motivasjon blant dem som
utfører arbeidet, blir mulig-
hetene for å få et godt slutt-
produkt, større.

Gjennom 35 år har det i
Statkraft vært drevet et ak-
tivt arbeid for å fremme for-
ståelsen for de krav betong-
arbeidet stiller til den enkel-
te i arbeidsprosessene. Men
dessverre ser man fortsatt
resultatet av elementære
feil. Vanligvis vil betongfla-
ten være et varemerke for
kvaliteten av hele arbeidet.
Riktig proporsjonert og be-
arbeidet betong vil gi en ho-
mogen og bestandig over-
flate — som igjen reduserer
vedlikeholdskostnadene.

Stikkordet for å sikre en
riktig utført støpeprosess, er
motivasjon. Motivasjonen 


må stimuleres, og en slik sti-
mulering kan være en be-
tongpris som hvert år tilde-
les det betongbygg eller den
konstruksjon, utført i egen
regi, som måtte bli funnet
verdig til denne.

Jeg tillater meg derfor å
foreslå følgende:

Statkraft lar utforme en
plakett som symboliserer
et vellykket betongar-
beid. Plaketten får et per-
manent oppbevarings-
sted ved den lokale drifts-
administrasjon.

Det utformes et diplom
som tildeles den/dem
som bærer hovedansva-
ret for det vellykkede re-
sultatet.

En komite velger prisvin-
neren på grunnlag av for-
slag fra de enkelte an-
leggsområdene.

La gå at etaten burde hatt
en slik betongpris for 10 år
siden, men fortsatt skal vi
gjennomføre mange og sto-
re betongarbeider. Jeg tror
derfor at Statkraft fortsatt
kan ha glede av å instituere
en betongpris.

Thorleif Hoff

tam

Hvem skal
skrive?

løpet av det siste året er
bare 11 prosent av stoffet

i Fossekallen skrevet av de
ansatte. Dette til tross for at
man alltid har ønsket dem
velkommen i spaltene. Man
bør derfor søke å finne årsa-
kene til dette misforhold. I
den forbindelse kan det væ-
re hensiktsmessig å vurdere
tre grupper: de ansatte som
skribenter, deres ledere og
redaksjonen. Trolig spiller
ledernes holdning og priori-
teringer en stor rolle.

Begrepet «velkommen»
De ansatte har alltid vært
velkomne til å bidra med
stoff. I den forbindelse vil
jeg vise til intervjuet med
nåværende redaktør i nr.
1/1983: «Mye av innholdet
skrives, så vidt jeg kan se, av
NVE-ansatte. Redaktørens
oppgave blir i slike tilfeller å
samle, bearbeide og redige-
re stoffet slik at det kan bli et
morsomt og lesbart num-
mer. Jeg ser at enkelte NVE-
ansatte er spesielt trofaste
bidragsytere, og det håper
jeg de vil fortsette å være.
Det finnes sikkert mange
andre som også har noe på
hjertet, men de trenger opp-
muntring og påtrykk for å få
festet tankene til papiret.  A
verve skribenter og veilede
disse fram til et ferdig pro-
dukt, er også en viktig opp-
gave for en redaktør.» jeg
ble glad over en slik tiltre-
delseserklæring.

Så hopper vi tre år fram til
omorganiseringen av NVE
og Statkraft. I rapport av 09.
12.85 fra prosjektgruppe
22/0, Informasjon og sam-
funnskontakt, er det skrevet
om de ansatte som informa-
sjonsressurs (s. 16) og om
deres rolle i bedriftsbladet
(s. 24, 25, 29 og 32). Blad-
styret skal «arbeide for å
skaffe medarbeidere på de
forskjellige steder der eta-
ten har sin virksomhet».
«Cirka 50 prosent av stoffet
produseres i redaksjonen,
mens de resterende 50 pro-
sent dekkes ved frivillig inn-
sendte bidrag og ved konsu-




lentbidrag. Konsulentbidrag
utgjør en relativt liten an-
del».

Så kom leserkretsanalysen
for Fossekallen, som ble
gjennomført i perioden feb-
ruar — mai 1987. Den ble
omtalt av Morten Golimo i
forrige nummer av Fossekal-
len: «Hva er det så leserne
liker best å lese av det som
presenteres i bladet?» «Det
som står absolutt høyest i
kurs, er artikler om og fra
arbeidsplassene og artikler
skrevet av ansatte.» Går vi så
inn i selve analysen, ser vi at
i gruppen «leses alltid» samt
deses ofte» ligger de ansatte
som skribenter klart foran
journalistene (80 prosent
mot 63 prosent).

Skribenter i 1987-numrene
Fordelingen av skribenter i
1987-numrene er: utenfra
53 prosent, redaksjonen og
informasjonsmedarbeidere
36 prosent og ansatte for øv-
rig 11 prosent.

Ut fra det som er sitert
foran, er det klart at ingen
ønsker så lav prosent av bi-
drag fra de ansatte. Men er
det realistisk å tro at pro-
sentandelen vil øke? Person-
lig håper og tror jeg det. Tre
grupper må da vurderes, og
jeg uttaler meg ut fra per-
sonlig erfaring i alle tre.

Interne skribenter
Hvis emnet er interessant,
sier redaksjonen aldri nei
når man tilbyr seg å skrive.
Men er man sent ute, må
man selvfølgelig finne seg i
å vente til et senere num-
mer.

Ifølge redaksjonen sier
imidlertid mange av de an-
satte at de ikke har tid eller
at de ikke kan skrive. Dette
er et problem som må tas
alvorlig — og ballen sparkes
til skribentenes foresatte.

Ledernes rolle
Min erfaring er at mange
ansatte skriver dersom de-
res foresatte prioriterer det-
te, se artikkelen om Aust-
dalsbreen i nr. 7/1987. Per-
sonlig tror jeg ledernes
holdning og prioritering be-
tyr mest for å få økt de an-

ORMIT ER FRITT

Betongpris

Stikkord for å sikre en riktig utført støpeprosess, er motivasjon mener
artikkelforfatteren. Han foreslår derfor en Betongpris i Statkraft.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

34 FOSSEKALLEN NR. 1-88



sattes prosentandel. For let-
tere å motivere lederne, si-
teres hva bladstyrets for-
mann skrev i nr. 1/1983: «Et
hyggelig biprodukt for NVE
er at deres ansatte «lærer å
skrive ».»

Redaksjonens rolle
Redaksjonen må selvfølgelig
selv vurdere hvordan ar-
beidstiden skal benyttes og
fordeles. Det lar seg gjøre å
få inn en god del stoff fra
ansatte dersom man virkelig
oppfordrer til det, se nr.
4/1982. Kanskje virker eks-
emplet litt søkt, fordi folk
lettere sier ja ved en konge-
åpning. Likevel er det klart
at redaksjonen kunne heve
prosentandelen dersom det-
te ensidig ble prioritert.

Hvorfor skal de ansatte
skrive?
Jeg betrakter dette som et
ledd i en god bedriftskultur.

Ingen journalist utenfra —
hvor god han/hun ellers er
— kan få slik innsikt i vår
virksomhet som de ansatte
selv. Imidlertid er det ikke
tale om enten/eller, men bå-
de/og. At vår virksomhet be-
skrives utenfra av journalis-
ter eller andre, er like viktig
som at den beskrives innen-
fra av våre egne ansatte.
Skikkelig bredde i stoffutval-
get sikres bare ved at an-
satte skriver fra hele vår va-
rierte virksomhet.

Erik Tøndevold

Det finnes mange innen Statkraft
som har noe på hjertet, og de
trenger oppmuntring og påtrykk
for å få festet tankene til papiret,
mener artikkelforfatteren. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.

Nei til gass-
kraftverk
Fossekallen hadde i nr.
9-10/1987 ein reportasje frå
«Ny vasskraft — eller gass-
kraft»-seminaret i Stavan-
ger sist haust. Bladet refere-
rer eit utsagn frå mitt inn-
legg på seminaret, men på
ein slik måte at det gjev feil
inntrykk av det synet Nor-
ges Naturvernforbund har
på gasskraft.

På seminaret var det fleire
som brukte utsleppa av NOx
som innvending mot gass-
kraft. Når det i denne sam-
menhengen blir fortalt at eg
karakteriserte desse utslep-
pa som «helt ubetydelige»,
kan dette føre til den feil-
aktige oppfatninga at Natur-
vernforbundet aksepterer
eller jamvel går inn for byg-
ging av gasskraftverk.

Naturvernforbundet har
— og det sa eg klart frå om
på seminaret gått imot å
gje Statkraft konsesjon til
gasskraftverk på Kårstø. Den
viktigaste grunnen til dette
standpunktet er at vi meiner
Noreg må legge opp til sta-
bilisering og seinare reduk-
sjon av vårt energiforbruk, 


tråd med innstillinga frå
Brundtland-kommisjonen.

Vi har sagt i frå om, også
på det aktuelle seminaret, at
NOx-nedfallet i det næraste
området innanfor kraftver-
ket er eit argument mot å
byggje på Kårstø.

Men det eg og sa, er at
utsleppa (med den beste
reinsing) frå eit gasskraft-




verk på Kårstø isolert sett, er
små i forhold til dagens ut-
slepp frå andre kjelder og
den veksten i utslepp som er
venta, mellom anna frå tra-
fikken. Difor er NOx-utsleppa
i seg sjølve ikkje det vikti-
gaste argumentet for Natur-
vernforbundet mot Kårstø-
verket.

Skal vi få ned påkjenninga

av NO og andre skadestoff i
naturen, er ikkje det viktige
spørsmålet knytta til gass-
kraft eller vasskraft, men til
vårt totale energiforbruk og
mellom anna utvinningstak-
ten på sokkelen.

Erik Solheim
Leiar i Norges Naturvernfor-

bund

Norges Naturvernforbund går mot gasskraftverket på Kårstø. Den viktigaste grunnen til det er at dei
meiner Noreg nå må legge opp til stabilisering og seinare reduksjon av energiforbruket.
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Esperante
Fremtidens språk
net tales mer enn 3 000

språk i verden i dag, og
utbredelsen av disse er kao-
tisk. Hvert fjerde menneske
snakker for eksempel kine-
sisk. I Zambia snakkes det
mer enn 30 bantuspråk,
hvorav fire er et slags ho-
vedspråk. Disse fire er inn-
byrdes uforståelige. EF har
ni, og FN seks offisielle
språk. Nærmer vi oss det to-
tale språkkaos?

Feilinformasjon i dagens
samfunn er en realitet som
ikke kan bestrides. Tenk
over at de fleste mennesker
stort sett får sine nyheter og
informasjoner kun på ett
språk; nemlig det som er det
offisielle i landet der de bor.
Internasjonale organisasjo-
ner som FN, UNESCO, EF og
Europarådet bruker et utall
av tolker. Språktjenestene
ved FN's hovedsete i New
York kostet i 1976 27 millio-
ner dollar, og hele utgifts-
posten til språktjenester i
FN's organisasjon utgjorde
samme år cirka 100 millio-
ner dollar!

Når statsledere møtes til
samtale på høyt nivå, må
selv de bite i gresset. De er
ikke i stand til å opprette 


direkte, personlig kontakt,
de må forhandle gjennom
tolker. Tolkene har en ten-
dens til å overvurdere seg
selv på grunn av sin viktige
rolle, fordi de vet at alle er
avhengig av dem. Nicholas
Timachev, språkfunksjonær
ved NASA, har kalt dem:
«Fordømte primadonnaer».

Mange mennesker vil
hevde at språkproblemene i
den moderne verden er løst
ved hjelp av engelsk. Men,
hvis dette er riktig, hvorfor
er det da fremdeles, til en-
hver tid, nødvendig med
kostbare oppbud av tolker
og oversettere ved de fleste
internasjonale konferanser?
Skulle ikke deres rolle da væ-
re utspilt?

Lett å lære
Ett år med undervisning i
esperanto gir en språklig
ferdighet som tilsvarer sju
til åtte år med engelsk. Det-
te går frem av undersøkelser
der man sammenlikner hva
barn har lært av esperanto
og engelsk: I ett tilfelle kun-
ne elevene virkelig esperan-
to etter ett års undervisning,
mens de etter seks år bare
hadde middelmådige kunn-

skaper i engelsk. Dette til
tross for at den mest moder-
ne pedagogikk var tatt i
bruk.

Velger man engelsk som
internasjonalt språk, vil det
gi enkelte folkeslag og enkel-
te kulturer et urettmessig
fortrinn. Det ville dessuten
være å skape belgiske språk-
problemer i verdensskala. I
Belgia strides fransk- og
flamsktalende sterkt om si-
ne rettigheter. For å unngå
slike konflikter, trenger ver-
den ett språk som ikke iden-
tifiseres med noe enkelt folk
eller økonomisk system, no-
en ideologi eller religion.

Målet med esperanto har
aldri vært å erstatte andre
språk, men å tjene som kom-
munikasjonsmiddel mellom
mennesker med forskjellige
morsmål.

Er så esperanto interes-
sant i Statkraft? Jeg mener
ja. I Statkraft snakker vi om å
nyttiggjøre vår kompetanse
i fremmede land, for eksem-
pel Kina. Esperanto er et po-
pulært språk i Kina, og kan
være en mulighet for kom-
munikasjon. Det er jo mye
lettere for oss å lære espe-
ranto enn kinesisk!

Ellen Dalen

Tidligere fagsjef i Statkraft,
Karl Nilsen, har utført et imponerende
arbeid for kulturlivet i Asker og
Bærum. Dette har han mottatt flere
æresbevisninger for. Foto:Olav Olsen.

Karl Nilsen
æret
Tidligere fagsjef i Statkraft,
Karl Nilsen, ble ved et høyti-
delig arrangement i Asker
13. november i fjor, tildelt
Asker kommunes kulturpris.
Karl Nilsen er kjent som pri-
mus motor når det gjelder
det kommunale og private
kulturliv i Asker og Bærum
kommuner.

En enda større begiven-
het var det kanskje at Karl
Nilsen den 20. august i fjor
ble tildelt Kongens fortjenst-
medalje i gull for sin innsats
blant annet som lokalhisto-
riker i de to kommuner. Det
ville føre for langt her i Fos-
sekallen å nevne alle hans
meritter i det lokale kultur-
liv i Asker og Bærum, men
det er tydelig at han er en
kapasitet enten det nå gjel-
der formannsverv i forenin-
ger eller som skribent.

Mange, men kanskje mest
den «gamle garde» i Stat-
kraft, kjenner Karl Nilsen fra
hans tid som fagsjef i den
tidligere Produksjonsavde-
lingen. Nilsen gikk av med
pensjon i 1981 — av helse-
messige grunner noen år før
tiden.

Fossekallen vil, om enn
meget forsinket, gratulere
Karl Nilsen med de to æres-
bevisninger, og ønske ham
lykke til videre i hans impo-
nerende arbeid for kulturli-
vet i Asker og Bærum.

Aud Berg

Esperanto skal ikke erstatte andre språk, men tjene som kommunikasjonsmiddel mellom mennesker med for-
skjellige morsmål. Foto: Morten Løberg/Samfoto.
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LANDSKAP OG LATT
I JOSTEDAL

H umor gir ikkje berre eit langt liv,den skal og vera bra som mental-
hygiene.

Det er sagt at humoren på ein stad i
høg grad vert forma av landskap og
naturkrefter. På Vestlandet er det som
kjent mykje «vill» natur med durande
fossefall og stupbratte fjell. Dette er
nok grunnen til at det er så mykje
«Mtinchhausen-prega» galgenhumor
denne landsdelen.

Kraftfull satire kunne ofte vera bra
som motvekt mot husmannsånd og eit
effektivt våpen i «fogdestridar». Desse
gamle stubbane frå Jostedalen er vel
bra representative for humoren både
bygda og landsdelen.

Finnskjeggen
I eldre tider følgde det ikkje så reint lite
status med gode prestasjonar i arbeids-
livet. Gode køyre-karar og slåttekarar
vart ofte høgt respekterte i lokalmil-
j øet.

Ein føresetnad for å vera ein god
slåttekar, var mellom anna at ein mei-
stra kunsten å halde «bet» i ljåen, det
vil seia at ein heile tida heldt ljåen
kvass. Særleg viktig var no dette når
ein skulle slå «finnskjegg» på Geistdals-
gjerdet. Greidde ein ikkje her å halda
ljåen kvass som ein rakekniv, var det
nyttelaust å gå til åtak på desse seigliva
plantane.

Det er fortalt om eit slikt tilfelle.
Slåttekaren slo og slo, men finnskjeg-
gen la seg berre flat under ljåen og
reiste seg att like etter og kom med
følgjande spydige tiltale: «Jaså, du slær
og, du».

Når ein skulle slå finnskjegg på fjel-
let, hadde ein alltid med seg eit rikt
utval av gode ljåar. Vanlegvis måtte
kvar slåttekar bruka fleire ljåar for da-
gen på denne slåtten.

Men her i grenda skulle det ein gong
vera ein retteleg god slåttekar som slo
finnskjegg ei heil veke utan å byte ljå.
Og ikkje nok med det: Når laurdags-
kvelden kom, brukte han same ljåen til
å raka skjegget med.

Rypefall
Ein mann herifrå som var på rypejakt,
vart heilt forfjamsa då det brått flaug
opp ryper i tusental framfor føtene
hans. Før han fekk tid til å tenkja ein
tanke, sikta han midt inn i rypesver-
men og brende av samstundes som
han rista hagleløpet alt han berre orka.
Og aldri har vel nokon sett maken til
«rypefall»! Det datt ryper ned overalt i
uteljande mengder! Dagen etter fekk
rypejegeren med seg alle tilgjengelege
mannfolk for å bera heim fuglekjøt.

Kløyvd snøskred
Ein mann som var oppe i fjellsida på
ved-hogst, oppdaga brått at det losna
eit veldig snøskred på høgste fjellbru-
na beint ovanfor han. Kva skulle han

gjera? «Berrlesta» (det vil seia utan ski)
som han var, nytta det ikkje å tenkja på
flukt.

Men så såg han ein stein som stakk
opp av snøen, og lynraskt tok han
spennetak mot steinen med ryggen
mot den kanten der snøskreda kom.
Og anten du trur det eller ei — snøskre-
da kløyvde seg i to. Dei rasa vidare — ei
på kvar side av mannen.

Middagsvarden
Ein breførar her framme i bygda fekk
ein dag i oppdrag å lose ein turist over
breen. Han likte slett ikkje å ta ut ak-
kurat denne dagen, for veret såg alt
anna enn lovande ut. Mørkt var det —
og disig. No hadde han gått denne ruta
så mange gonger at han var like kjend
der som i si eiga bukselomme.

Han visste at om ein heldt vanleg
marsjfart og gjekk i nordvestleg ret-
ning, så skulle ein vera ved «Middags-
varden» etter seks timar. Men i slikt eit
ver som det var denne dagen, hadde
det no aldri vore folk ute tidlegare.
Skodda var så tjukk at dei arme brevan-
drarane knapt såg nasen framfor seg.

Men no var det ikkje snakk om å snu
— dei måtte berre gå vidare. Brått
stogga breføraren — det var då ak-
kurat på minuttet seks timar sidan dei
starta turen. Så retta han staven beint
fram i skoddehavet — og om det kom
av orienteringsevna eller slompelukka,
det veit ikkje eg — men staven råka
iallfall midt på Middagsvarden!

Hestehandel
Fehandel eller hestehandel var eit van-
leg yrke i eldre tider, før samvirket
overtok.

Dei som gjorde det best i denne
bransjen, det var nok gjerne folk som
var over middels gode til å snakka for
seg. Slike taleføre personar kunne ofte
tena seg mange ekstra slantar både på
hestebyte og på reint kjøp og sal.

Det er fortalt om ein jostedøl som
måtte vera noko av ein meister i dette
faget. På ein hestehandeltur oppe i
Fjordane bytte han bort hesten sin til
ein bonde i Stryn. Til vederlag fekk han
igjen en utamd unghest og ein bra
pengesum i tillegg.

Neste dag drog han vidare med den
nye hesten — bytte denne så bort i
enda ein ny hest, og slik heldt han på å
bytte hestar i dagevis. Fyrst i Nordfjord
— etterpå i Sunnfjord. Og kvar gong
han gjorde eit hestebyte, hadde han
nokre kroner i forteneste.

Den siste hesten han bytte til seg før
han vende heimatt til Jostedalen, var
den hesten som han bytte frå seg fyrste
dagen til bonden i Stryn.

Hans Kvam
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Roar Jann
Brevik in
memoriam
Roar Jann Brevik døde 25.
oktober i fjor etter et kortere
sykehusopphold, 44 år gam-
mel.

Roar hadde i perioder
over flere år vært plaget av
sykdommen som førte til
hans altfor tidlige bortgang.

Sykdommen var sikkert en
tung bør å bære, men vi
som arbeidet sammen med
ham, merket lite til det. Han
snakket sjelden om sykdom-
men, og de få gangene vi
kom inn på hans situasjon,
ga han uttrykk for optimis-
me og tro på fremtiden.

Roar var utdannet bygnings-
ingeniør fra Gøteborg
Tekniske Institut i 1968. I
1975 tok han sivilingeniør-
eksamen ved University of
Manchester.

I Statskraftverkene hadde
Roar sin arbeidsplass i to at-



skilte perioder. Først ved

1969 til 1971. Fra 1976 til
1982 var han ansatt ved
Kraftledningsavdelingen, og

fra 1982 igjen ved Bygnings-
avdelingens plankontor.
Her arbeidet han med de-
taljprosjektering av Alta
kraftverk helt fram til sin
bortgang.

Roar var en meget god
skytter og deltok aktivt i Be-
driftsidrettslagets skytter-
gruppe. I flere år var han
blant kretsens beste skytte-
re, og i 1983 ble han krets-
mester på luftrifle.

Vi er mange her i Stat-
kraft, både arbeidskamera-
ter og venner, som vil savne
Roar. Men størst er nok sav-
net hos hans nære familie,
og vi føler inderlig med dem
i deres sorg.
Fred over Roar Jann Breviks
minne.

Magnus Gullikstad

Anved M.
Tveit in
memoriam
Anved M. Tveit, Eidfjord, ei
død, knapt 59 år gammel.

Fra 1973 hadde Anved
Tveit sin arbeidsplass i Stats-
kraftverkene. Han begynte
ved Eidfjord-anleggene hvor
han var med på byggingen
av Sima kraftverk som snek-
ker ved forskjellige arbeids-
steder. Da de første stillinge-
ne ble opprettet ved driften
av samme kraftverk, var An-
ved en av de første som
meldte sin interesse. Selv
om arbeidet ved Vestlands-
verkene medførte mindre i
lønn, kunne han lettere
kombinere dette med drif-
ten av småbruket sitt ikke
langt fra kraftverket.

Det var her på småbruket
at Anveds arbeidsdag tok
slutt onsdagskvelden den 4.
november i fjor. Han skulle
se til sauene sine som gikk
på heimebeitet. Da han ikke
kom inn til avtalt tid, ble
leting igangsatt. Hjelpe-
korpset fant Anved senere
på natten oppe i lia ovenfor
husene.

Anved ble ikke mer enn
59 år. I dag er dette ingen

alder å snakke om. Han had-
de mye ugjort både hjemme
og i sitt arbeid hos oss. I de
syv årene Anved arbeidet
ved Vestlands-verkene var
han respektert av alle for sin
stillferdige måte å være på,
samtidig som han rolig og
pålitelig utførte sine oppga-
ver.

I dag står plassen hans
tom hos oss, det samme gjør
plassen hans i hjemmet
hvor savnet av far og mann
gjør det vanskelig å møte
hverdagen. Vi vil uttrykke
vår medfølelse med familien
i denne vanskelige tid.

Vi takker Anved for hans
innsats i Statskraftverkene
og lyser fred over hans min-
ne.

Ivar Høberg

Else Sætre
in
memoriam
Else Sætre døde juleaften i
fjor, 66 år gammel. Hun var
opprinnelig fra Hamar, og
kom til Oslo i 1944, 24 år
gammel. Else arbeidet som
kontorassistent ved blant
annet Statens Bilsakkyndi-
ge, i «Brakka» i Ullevålsveien
57.

I desember 1949 skiftet
hun arbeidssted, flyttet en
etasje opp i «Brakka» og kom
således til Kraftverksavde-
lingen (NVE). Fra da av ble
Else en trofast medarbeider i

NVE og Statskraftverkene
der hun arbeidet ved forvæ-
relset i flere forskjellige av-
delinger. Foruten kraftverks-
avdelingen arbeidet hun og-
så i salgsavdelingen, drifts-
avdelingen og elektroavde-
lingen. I en kort periode var

hun også ansvarlig for flexi-
tid-systemet.

I 1985 gikk Else over i halv
stilling i Sak-arkivet (0AF),
da sykdom satte punktum
for full yrkesaktivitet.

Og aktivitet er et ord som
kjennetegnet Else. Hun var
pliktoppfyllende og satte
alltid sin ære i å gjøre en
god jobb. Men ved siden av
hadde hun bestandig tid og
omtanke for sine kolleger og
venner. Hele sitt yrkesaktive
liv, selv da sykdommen had-
de satt sine spor, var hun et
vennlig og søtt menneske,
og holdt tappert ut helt til
det siste.
Vi lyser fred over Else Sætres
minne.

Alexander Berg
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Statkraft
Nyansatte:
Alfstad, Haakon
Ankjell, Ståle
Bang, Randi
Berg, Ole Gustav
Berglund, Jan B.
Bergmann-Paulsen, jon
Bjørge, Age
Bjørseth, Harald Inge
Bjørtuft, Per Olav
Fossen, Arvid
Gregersen, Torstein
Groven Kristian
Grødal, Anne
Gylseth, Harald
Halsan, Guri T.
Hammer, Marie
Hansen, Else Marie
Hansen, Roar
Hoff, Jan Helge
Hoflandsdal, Lisbeth
Holstad, Kjell Einar
Ingebretsen, Jan Eilif
Johansen, Ingrld
johansen, Jørgen
johansen, Odd A.
Juvodden, Terje 0.
Kalland, Johan
Karlsen, jan Inge

Torgny
Kjæreng, Anfinn
Klaussen, Arnold
Kruksve, Paul
Kvarv, Per Olav
Lauen, Edvard
Lein, Ivar
Loftsgård, Erling Ole
Lunde, Bjørn
Løyland, Birgit

Asbjørn
Mogård, Wenche Holm

Overingeniør
Oppsynsmann
Fiskeoppdretter
Fagarbeider
Avd.ing.
Overingeniør
Avd.ing.
Overingeniør
Lærling
Oppsynsmann
Oppsynsmann
Overingenlør
Førstesekretær
Overingeniør
Kontorfullm.
Konsulent
Kontorfullm.
Avd.ing
Montasjeleder
Kontorsekretær
Avd.ing.
Montasjeleder
Konsulent
Oppsynsmann
Maskinmester
Oppsynsmannsass.
Oppsynsmann
Driftsarbeider
Avd.ing.
Oppsynsmannsass.
Oppsynsmannsass.
Driftsarbeider
Overingenlør
Rådgiver
Kontorsjef
Fagarbeider
Overmontør
Kontorsjef
Fagarbeider
Kontorfullm.

PM
Svartisen-anleggene
Rana-verkene
Vestlands-verkene
Innset-verkene
DPS
DPL
PM
Østlands-verkene
Svartisen-anleggene
Svartisen-anleggene
DTT
Aura-verkene
Svartisen-anleggene
Svartisen-anleggene
ØØR
Aura-verkene
Svartisen-anleggene
Vestlands-verkene
OAF
Svartisen-anleggene
Vestlands-verkene
PP
Svartisen-anleggene
Østlands-verkene
Svartisen-anleggene
Svartisen-anleggene
Glomfjord-verkene
PKE
jostedal-anlegget
Svartisen-anleggene
Aura-verkene
Svartisen-anleggene

ØØR
Østlands-verkene
Vestlands-verkene
OJA
Aura-verkene
Innset-verkene

Negård, Roald
Nerdal, Lars
Nilsen, Roger
Nordbo, Kjell
Normann, Svein Arne
Ommundsen, Ole Jørgen
Ottesen, Stig
Remmælmo, Olav
Ridervold, Hans P.
Rusten, John Ivar
Røed, Gunnar 11.
Selfors, Asle Reidulf
Selfors, Kristen

Anders Chr.
Seljell, Solveig
Sevlejordet, Frode
Sevlejordet, Asbjøm
Sjulsen, Odd E.
Skavhaug, Ingrid
Skoglund, Berit
Stensby, Hilde
Strøm, Trygve
Sæterbø, Jorunn
Tysnes, Gunnar
Veisten, Knut Erik
Vetterhus, Torgeir Ø.
Wilk, jan Sverre
Wikstrøm, Per Arne
Øksnes, Randi
Øverås, Bodil Hay
Øxning, Per Arne
Amodt, Håvard

Gått av med pensjo
Hauge, Ommund
Hovde, Gunlelk
Jensen, Arne
Kolstad, Einar
Kristiansen, Trygve
Kvålen, Bjarne
Sætrang, Odvar

Fagarbeider
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Overingenlør
Avd.ing.
Avd.ing.
Maskinmester
Førstekonsulent
Oppsynsmannsass.
Førstekonsulent
Overingenlør
Overmontør
Oppsynsmann
Kontorfullm.
Fagarbeider
Overmontør
Avd.ing.
Avd.ing.
Førstekontorfullm.
Kontorfullm.
Overingentør
Driftsarbeider
Oppsynsmannsass.
Overmontør
Fagarbelder
Avd.ing.
Oppsynsmannsass.
Kontorfullm.
Kontorfullm.
Førstekonsulent
Oppsynsmannsass.

n:
Avd.dir.
Fagarbeider
Skiftleder
Avd.ing.
Oppsynsmann
Fagarbeider
Maskinmesterass.

Aura-verkene
Aura-verkene
Østlands-verkene
Tokke-verkene
Svartisen-anleggene
DTT
DPS
Innset-verkene
ØØR
Svartisen-anleggene
PGN
PGE
Glomfjord-verkene
Svartisen-anleggene
Svartisen-anleggene
Østlands-verkene
Ostlands- verkene
PKG
PKG
Glomfjord-verkene
OM
PBG
Aura-verkene
Svartisen-anleggene
Østlands-verkene
Østlands-verkene
Svartisen-anleggene
Svartisen-anleggene
Svartisen-anleggene
Innset-verkene
Svartisen-anleggene
Jostedal-anlegget

PE
Østlands-overf.
Glomfjord-verkene
Tokke-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Tokke-verkene
Østlands-verkene

DSØ
Jostedal-anlegget
Ulla-Førre-anleggene
Rana-verkene
Vestlands-verkene
Østlands-verkene
ØDS

PBB
Vestlands-verkene

Sluttet:
Dille, Lelf
Kveane, Agnar Kjell
Landrø, Bjørn M.
Lien, Halvor
Lunde, Erik
Persson, Per Albin
Reenskaug, Oddbjørg

Dødsfall:
Brevik, Roar Jan
Tveit, Anved M.

Overingenfør
Avd.ing.
Avd.ing.
Overmontør
Montasjeleder
Overrnontør
Førstekonsulent

Overingeniør
Fagarbeider

Når ord ikke
strekker til
I den leserundersøkelsen som nylig ble
gjennomført for Fossekallen, gikk det
frem at leserne ønsket seg mer humor
og flere pussige innslag. Per Joranger
ved Jostedal-anlegget mener at et bilde
ofte sier mer enn ord, noe han har
sendt oss et eksempel på. Den ellers så
taleføre energidirektør, Asbjørn Vinjar,
måtte konfrontert med planlegger Hå-
kon Kyrkjeeide ved Jostedal-anlegget i
høst, ty til sterkere uttrykk enn ord.
Her går det på kroppsspråk, og hva de
to herrer mener om angjeldende sak,
skulle være nokså tydelig.

Hustavle
På en gammel husordenstavle i et
gammelt, ærverdig hotelI i England
kan man blant annet lese følgende:

—Det er ikke tillatt med flere enn åtte
personer i hver seng

—Støvlene må tas av før man går til
sengs

—Værelsespiken må forlate gjestens
seng før klokken tre om morgenen.

Akk, ja sann. Det var i den gode, gamle
tiden da kyskhet var en selvfølgelighet
og trangboddhet en nødvendighet.

FOSSEKALLEN NR. 1-88 39



á


