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En erfaring rikere
Da Statkraft høsten 1986 inngilde avtale med firmaet Sponsor Service
A/S om sponsing av Norges Volleyballforbund, var det nok en del
både innen Statkraft og utenfor bedriften som undret seg. Kunne det
være riktig av en statsbedrift — som endatil sto i en monopolstilling
— å bruke rundt én million kroner i året på ren reklame?

Støtten til Norges Volleyballforbund var i utgangspunktet ment
som et rekrutteringsfremstøt i våie høgskolemiljøer, hvor denne
idretten er populær blant studentene. Dessuten håpet man jo at
allmennheten skulle bli bedre kjent med Statkraft når vår logo ble et
fast innslag i NRK's sportssendinger. Fornuftige tanker i og for seg,
men etter to år er nå Statkrafts styre kommet til at dette koster mer
enn det smaker.

Den forventede mediafokusering er totalt uteblitt, i hvert fall i
sportslig sammenheng. Sånn sett har gode nyheter og en aktiv
pressetjeneste vist seg å være bedre kort å ha på hånden med hensyn
til sendetid i NRK, mener Statkrafts informasjonssjef. Og når det
gjelder fremstøt for å bedre rekrutteringen, er man kommet til at
støtte til enkelttiltak ved høgskolene, vil gi langt langt større effekt
enn den ensidige satsingen på volleyball. Derfor har Statkraft nå sagt
opp sponsoravtalen.

Statkrafts økonomi er for tiden meget streng, så noe millionbeløp
til reklame er utelukket i tiden fremover. Døren er imidlertid satt på
gløtt for en viss støtte til faglige og kulturelle arrangermenter som
på én eller annen måte er forbundet med vår virksomhet. Det være
seg rocke-konserter, hundespannkjøring, idrettsarrangementer eller
arrangementer av mer «finkulturelli art.

Det positive i at storsponsingen nå er skrinlagt, er at vi heretter
kan sponse litt mer i det små. Vi kan si ja til flere mindre, men svært
verdifulle tiltak i Statkrafts nærmiljø over det ganske land. Det går
mot bedre tider også for informasjonssjefen, som synes det har vært
vondt å måtte si nei til så mange gode allianser de siste to årene.
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Omslagsbilde: De første årene
brukte Statkrafts folk hest til
transport i vegløst terreng. I
dag brukes helikopter. —Det
rene eventyret, uttaler opp-
synsmann Einar Kvam i dette
nummer av Fossekallen. Kvam
har tjent Statkraft siden 1947.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.



Madam Felle i farta Kjenner dokker Madam Felle?
Joda, hvem kjenner ikke den sagn-
omsuste øl-madamen fra Bergen.
Men hennes navnesøster? Tun-
nelboremaskinen som er kjent fra
arbeidet med Fløyfjellstunnele-
ne? Hun er nå i full fart ved Svar-
tis-anlegget.

fossekal len
5/88

SIDE 6
Tokke-verkene har fått sitt nye
administrasjonssenter på Dalen i
Telemark, og arkitekten og hovud-
entreprenøren har kome godt frå
oppgåva med å kombinera eit mo-
derne bygg med tradisjonell byg-
gjestil. —Og «dressen» er stor nok
til å vekse i, slår styraren for Tok-
ke-verkene fast.

En gruppe kinesiske ledere fra Lu-
buge kraftanlegg og Energiminis-
teriet i Bejing besøkte Norge
april i år. For artikkelforfatteren
Vidar Bern ble det dels et gjensyn
med gamle bekjente, men også
nye vennskapsbånd ble knyttet.
Til gjensidig glede og nytte.

Kraftstasjonene i Solbergfoss i
Askim vil være åpne for publikum
i sommersesongen i år. Både den
gamle og den nye stasjonen kan
besøkes, så her har publikum en
enestående sjanse til å få innblikk
hvordan et kraftverk virker.

Punktpris, kilowatt, tarifL kurs,
abonnement, termostat, jordled-
ning, inntakssikring. Det var nye
begreper for folk i nabokommune-
ne rundt Bodø i slutten av 1940-
årene og begynnelsen av 1950-
årene. Men så satte elektrifiserin-
gen inn, og en sverm av elektri-
kere ble sendt ut på bygdene.

Tokke-bygg til
25 millionar

Ekte vennskap

Legg turen om
Solbergfoss

Elektrikerne kommer

SIDE

SIDE 10

SIDE 16

SIDE 22
Fassekal en eies og finansieres av Statskraftverkene. Utgivelsen av tids-
skriftet forestås av administrerende direktør, Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler ag mniegg står for forfatterens egen regning, og
representerer ikke nødvendigvis etatens syn.

Statkraft



høst løsnet st%* steinblokker
meter oppe I fiellet over fril

ved Refsdal kiaftverk i Vik. TI1
alt heli ble det den gang bare gjort
mindre skader på anlegget. Men da
man så tok den trolose fjeliveggen
nærmere i øyesyn, viste det seg at sto-
re steinblokker fremdeles hang fare-
truende løst.

Ved Breheim-verkene fant man der-
for at det var bedre å være føre var, og
Aurlands-entreprenøren Arne-Ivar Eb-
ne påtok seg arbeidet med å sprenge
ned det løse fjellet. Boreutstyr og brak-
ker ble fraktet til fjells med helikopter, 


og det ble konstruert en lang stige sorn
ble firt ned langs fjellsiden.

Selve boringen foregikk imidlertid
for, det meste ved at mannskapene ble
firt ned i tau. For at blokkene skulle bli
mest mulig pulverisert, måtte det bo-
res tett med hull. På disse kanter var vi
velsignet med godt vær det meste av
ettervinteren, men akkurat den uka da
Ebne og karene hans holdt på oppe i
fjellet, satte det inn med snø og sterk
vind.

Spenningen var stor da salva gikk.
Cirka 370 tonn dynamitt skulle gjøre
jobben, mente man. Og stein kom det 


da ogsk i massevis nedover fjellsiden.
Men likevel viste det seg at dette bare
var en tredjedel av massene. Så var det
til å bore° på nytt, da, og neste gang
salva gikk, ble flellet nærmest barbert.
Hele fjellsiden fikk liv der enorme
mengder småstein banet seg veg ned-
over lia.

Nå kan Refsdal kraftverk fortsette å
produsere strøm i det stille, mens
mannskapene på Vikfalli kan få sin vel-
fortjente, trygge nattesøvn.

Tekst og foto: Per joranger

Utsikt fra Fyreggi hvor Refsdal kraftstasjon med uteanlegget sees nede i Dalen. På motsatte
side av dalen ligger den gamle rorgata til kraftstasjonen, og oppe på toppen skimtes
Vik—Voss- vegen.

, •



Et samlet arbeldslag. Fra venstre: Svein Nøkland, Kjell Arne Stegen og Einar Særerdal. Arne Ivar Ebne
bak.



I FARTA
Tekst: Håvard Willassen
Foto: Paul Stien

I (

jenner dokker Madam
Felle? joda, hvem kjen-

ner ikke den sagnomsuste
revy- og drikkevisen om ma-
damen som solgte øl i Sand-
viken ved Bergen, og som i
moderne tid har gitt sitt
navn til den enorme tunnel-




boremaskinen som spiste
fjell i de to Fløyfjell-tunnele-
ne i Vestlandets hovedstad.
Nå har Madam Felle gjort
debut for Statkraft i nord,
i forbindelse med Stor-Glom-
fjord-utbyggingen.

Tmånedsskiftet januar/februar i år
1 ankom Madam Felle til Meløy kom-
mune og Holandsfjord, dog i demon-
tert tilstand. M/S Elektron brukte tre
turer på transporten og hadde med
ekstra mobilkraner på opp til 150 tonn
for å få satt madamen sammen igjen.
Men meløyfjerdingene smakte ikke
lenge hverken på navnet eller dimen-
sjonene før de ble dus med henne. Og
da Statkraft medio april satte mada-
men i drift og hun tok sine første jafs av
den sju kilometer lange tunnelen fra
Kilvik til Storglomvatn, ja, da var lik-
som alt som det skulle være. Madamen
var i farta, og endelig var kraftutbyg-
gingen kommet i gang for alvor.

Stor appetitt
—Ubetinget, jal Svarer en fornøyd an-
leggsleder Arnold Ulvik i Statkraft på
spørsmål fra Fossekallen om Madamen
fikk en god start i Stor-Glomfjord. —Vi
hadde egentlig ikke ventet noen stor
produksjon i innkjøringsfasen, det vil si
den første uken. Men her overrasket
hun oss. Bortsett fra litt småtrøbbel
med transportbåndet gikk hun løs på
oppgaven med stor appetitt. Og en
framdrift på inntil to meter pr. time
den første uken må betegnes som me-
get bra. Særlig fordi boringene starter

Flott debut ved
Stor-Glomfjord-anlegget:

MADAM FELLE



med en kurve de første hundre metre-
ne før Madamen kan gå «rett på sak»,
sier Ulvik.

Stjal showet
Som kjent er det et svært omfattende
tunnelsystem som skal sikre det fremti-
dige Svartisen kraftverk den nødvendi-
ge vannforsyning. I alt skal 100 kilome-
ter tunnel bores og sprenges, og uten
at det skal være til forkleinelse for no-
en, må det være lov å si at at det var
TBM-madamen selv som stjal showet
da hun startet opp og sakte men sik-
kert forsvant inn i det dype mørket.
Etter framdriftsplanene skal hun bruke
cirka to år på sin ferd mot Storglom-
vatn. Som kjent er hun innleid av Stat-
kraft til drivingen av tilløpstunnelen.

Nordlandsnetter
Og madamen må opplagt ha hatt fee-
lingen og visst hva hun ville da hun så
lekende lett og uten protester forlot
dagslyset og det vårlige Nordland. For
ikke før var hun kommet «innendørs»,
så meldte Kong Vinter atter sin an-
komst så det monnet. På få dager ser-
verte han mer snø enn det han tradi-
sjonelt gir fra seg samlet i vintermåne-
dene. Likevel, Statkrafts anleggsfolk i
Stor-Glomfjord klager ikke. Staben har

Madam Felle er godt i gang med boringen av
tilløpstunnelen fra Kilvik til Storglomvatn.
Avdelingsleder Per Kvarv i Statkraft er storfor-
nøyd med starten, men blir selv bare for små-
gutt å regne mot madamens enorme borhode
hvor det er montert 61 kuttere.

opplevd en knallstart i nord, ikke minst
takket være en usedvanlig fin høst og
mild vinter. Og fort glemmes «Vinter
II» og snøen som falt i går. For når dette
leses, er det det intense lyset og det
frodige, mektige sommerlandskapet
ved foten av Svartisens majestetiske
isteppe, som vil prege bildet. «Stat-
kraft-byen» i Meløy vil da få oppleve de
berømte nordlandsnetter. Disse og
andre rike opplevelser blir det mange
av i årene fremover, etter hvert som
utbyggingen skrider frem.

Madam Felle, som Statkraft har leid inn for
drivingen av tilløpstunnelen til Svartisen kraft-
verk, rager høyere enn et vanlig bolighus. Hun
er 60 meter lang og veier 600 tonn. Framdriften
er på vel 80 meter i uken.
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Nytt administrasjonssenter på Dalen i Telemark:

TOKKE-BYGG
TEL 25 MILLIONAR

Tekst og foto: John Straume

Tokke-verkene har fått sittnye administrasjonssen-
ter. Eit staseleg nybygg som
fyrst vil bli tatt fullt og heilt
i bruk på slutten av 1990. Då
er nemleg driftssentralen
ferdig installert og klar til
bruk Anbod til eit fåtalls
firma som er kvalifisert til å
byggje ein slik sentral spek-
ka med datateknikk, går ut i
desse dagar. Kor mange mil-
lionar dette bygget vil koste
med alle installasjonar og
innreiing, er såleis vanskeleg
å seie. Men slik bygget står
nå, er kostnadene kome opp
i 25 millonar kroner.

For denne prisen har Tokke-verke-ne, som er eitt av 10 «kraftområde»
i landet, fått eit bygg med brutto
grunnflate på 2 530 kvadratmeter for-
delt på to høgder, kjeller og loft.

Reknar ein kvadratmeterpris, må ein
vera klar over at den oppgjevne byg-
gjesummen, som forresten også er den
budsjetterte, har innrekna moms. I til-
legg kjem investeringsavgifta som
Statkraft i motsetning til andre bedrif-
ter, må finna seg i å betale på bygget.

Lite vedlikehald
Huset vil framleis ha litt ledig plass når
alt er flytta frå portalbygget ute ved
Bandak og opp til Dalen ved siden av
Bandak Hotell. På mange måter er byg-
get tradisjonelt med eigne kontor for
dei omlag 25 tilsette som nå har flytta

inn. Berre mottakinga er open og inn-
bydande med kontorlandskap. Entre-
prenør Petter Kristiansens folk har hatt
ansvaret for byggarbeidet.

Sjølv med teglstein og fliser i golvet
er det blitt eit ljost bygg der byggjema-
teriala er tenkt på å kreve lite vedlike-
hald og samstundes lett å halde reint.

Inga totalentreprise
Statkraft ville ikkje ha totalentreprise
på dette nye administrasjonsbygget.
Grunnen, forklarar både sjefen for Tok-
ke-verkene, Bjarne Aamold, og ingeni-
ør Hans Sandok slik: —Innanfor eigne
rekker rår me over mykje ekspertise,
og den ville me utnytte. Me ynskte og å
ha kontroll med konsulenter og under-
entreprenører. Eit bygg der totalen-
treprise ikkje er bruka, treng ikkje å bli
dyrare, slår Statkraft sine folk fast.

Arkitekt og hovudentreprenor har kome godt frå oppgåva med å byggje eit fårmålstenlig hus til Tokke-verkene på ei sentral tomt på Dalen.

Eit moderne bygg kombinert med tradisjonell byggjestil.

411'



Ein fem år gamal draum
For Statkraft og Tokke-verkene er det
ein fem år gamal draum som nå snart
er realisert. Etterkvart som den gamle
sentralen blei for nedsliten, og plassen
i Portalbygget på kraftstasjonen blei
for trong, blei behovet for eit nytt bygg
stadig sterkare. I 1983 starta prosjek-
teringa, og nå står bygget snart ferdig.
Berre driftssentralen blir det arbeidd
vidare med monteringa av. Bygget har
heller ikkje fått den plasseringa det har
vore tiltenkt frå starten. Men nå har
det fått ei av dei mest sentrale tomtene
på Dalen — og vil såleis gje retningslin-
jer for vidare utsjånad på andre bygg.

Tomt og tradisjon
Arkitektkontoret Kvernes & Letting A/S
i Porsgrunn fekk oppdraget med å teik-
ne bygget. Tokke-verkene sine folk
kravde eit skreddersydd bygg, kombi-
nert med lokale byggjeskikkar i eit mo-
derne bygg.

Eit krav som Statkraft meiner er inn-
fridd. Når bygget har fått den forma
det har i dag, så heng det saman med
tomtestorleiken og arealkravet. Tom-
tevalet er endra fleire gonger, fyrst
grunna kommunale behov og seinare
ut frå omsynet til urda i fjellsida ned
mot Dalen.

—Men med makeskifte og godt sam-
arbeid med Tokke kommune er det
blitt ei god plassering som ein kveik til
vidare utbygging på Dalen, seier byg-
gjekomiten ved Tokke-verkene.

Ikkje berre teknisk
Drifts- og administrasjonsbygget til
Tokke-verkene — ein framifrå tung og
vanskeleg nemning på eit staseleg
bygg — er ikkje innreidd berre for
kontorpersonell og teknisk fjernsty-
ring og datakraft.

I dag er det omlag 100 personar
knytta til driftsområdet som blir ad-
ministrert frå Dalen. Etterkvart treng
folk oppfrisking og perfeksjonerings-
og videreutviklingskurs.I staden for å
sende folket vekk frå kjent miljø, ar-
beidskameratar og kjent utstyr, har
Adminiet plass til å gjeva slik opp-
læring på staden. Eigen kompetanse
kan betre nyttast ut, samstundes som
det er betre å frakte instruktørar til
Dalen.

Førebels stort nok
—Me blei forklart at me ikkje måtte
byggje for lite, forklarar Aamold og
viser til studietur til mellom anna Vest-
lands-verkene. —Bygget er såleis blitt
stort nok til vårt bruk i dag, og «dres-
sen er stor nok til å vekse i», slår styra-
ren for Tokke-verkene fast.

Arkitekt og hovudentreprenør har
kome godt frå oppgåva med å byggje
eit formålstenleg hus til Tokke-verkene
på ei sentral tomt. Eit moderne bygg

Tokke-verkene sin
nye mottaking er
blitt open og inn-
byande. Sjølv med
tegIstein og fliser i
golvet er det blitt
eit ljost bygg der
byggjemateriala er
tenkt på å kreve lite
vedlikehald og
samstundes lett å
halde reint.

Statkraft ville ikkje ha totalentreprise på Tokke-verkene sitt nye bygg. —Innanfor eigne rekker rår
me over mykje ekspertise, og den ville me utnytte, forldarar sjefen for Tokke-verkene, Bjarne
Aamold.

kombinert med tradisjonell byggjestil.
Nå står det berre att å forkorte namnet
frå Drifts- og administrasjonsbygg for
Statkraft, Tokke-verkene ned til Admi-
niet.
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Ved Ulla—Førre ble
den kinesiske
gruppen tatt godt
imot, blant annet av
anleggsleder jacob
de Rytter Kielland.
Her får tolken en
grundig innføring i
vannvegene ved
Norges mest om-
fattende vannkraft-
prosjekt.

KTE
ENN--
11
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Ved Vidar Bern

En gruppe kinesiske ledere fra Lu-buge kraftanlegg, Yunnan-provin-
sen og Energiministeriet i Bejing be-
søkte Norge i april i år. Hensikten med
møtet var dels å gjennomgå utviklin-
gen ved det kinesiske vannkraftanleg-
get ved Lubuge frem til i dag. Norge
har levert konsulenttjenester ved Lu-
buge under hele planarbeidet, og
norskbygde anleggsmaskiner hører
med i bildet. Nå står leveransen av fire
norske turbiner, hver på 150 mega-
watt, for tur. Første aggregat skal i drift
i desember 1988.

Men hensikten med besøket for ki-
neserne var også å se nærmere på
norske kraftverk, forskningsinstitusjo-
ner og industri. Når det gjaldt Statkraft,
fikk gjestene en omvisning ved Sima
og Ulla —Førre, Sauda driftssentral og
landssentralen på Smestad i Oslo. Der-
etter ønsket man å diskutere eventuelt
norsk engasjement ved flere fremtidi-
ge kraftutbygginger i Kina.

Den 13. og 14. april hadde vi møter
med den kinesiske gruppen, represen-
tanter for den kinesiske ambassade,
Norges Eksportråd og Direktoratet for
utviklingshjelp. Her sto selvsagt Lu-
buge på programmet.

Under disse møtene fikk både firma-
er og konsulenter fra Norge godt skuss-
mål for engasjement og «ærlig entusi-
asme» ved sin virksomhet i Kina.

Lubuge er det første kraftverksan-
legg som er igangsatt i Kina etter at
den åpne dørs politikk ble innført. Lån

Også Sima kraftverk sto på timeplanen for den
kinesiske delegasjonen. Et av de største i Norge,
men lilleputt i kinesisk sammenheng.



Ved Statkrafts besøksmesse i Eidfjord ble
gode vennskap ytterligere bekreftet.

Kineserne presenterte ved sitt besøk også en rekke fremtidige prosjekter, og de viste interesse for
norsk bistand i alt fra anlegg til management og den planlagte omorganiseringen av det kinesiske
«Statkraft». Her fra gruppens besøk ved Statkrafts nye kontorer på Vindern i Oslo.

er gitt av Verdensbanken, og kineserne
har fått 90 millioner kroner i støtte fra
Norge. Under evalueringen av frem-
driftsplanen og anlegget budsjettmes-
sig, kunne vi konstatere at vi har tatt
inn på forsinkelsen, og vi er nå praktisk
talt i rute med terminplanen. Dette er
noe de kinesiske myndigheter vet å
sette pris på, for Lubuge er et anlegg
det blir lagt mye prestisje i.

Kineserne presenterte ved sitt besøk
også en rekke fremtidige prosjekter, og
de viste interesse for norsk bistand i alt
fra anlegg til management og den
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planlagte omorganiseringen av det ki-
nesiske «Statkraft». Og jeg mener her
at Statkraft har gode muligheter til å
yte konsulentbistand gjennom et frem-
tidig Norpower.

Selv var jeg en tid stasjonert ved
Lubuge som konsulent for organisa-
sjon og ledelse. Jeg hadde derfor hatt
gleden av å arbeide sammen med tre

Gjennom samarbeid over landegrensene skapes
det gjensidig respekt og ekte vennskap. Våre
venner fra venstre er: Wang Gong Jin, Aslak
Ravlo (AGN), Yang Ke Chang, Huang Wen Chao,
Zhang Jiansheng, Liu Huibin og Wu Dianqing.



av deltakerne fra Kina, og som guide
for gruppen ved Sima og Ulla —Førre,
ble vårt vennskap ytterligere bekreftet.

Min respekt for kinesisk kultur, ær-
lighet, evne til å omstille seg, sans for
humor og samarbeidsvilje er stadig
økende, og jeg har fått mange gode
venner. Men jeg ser også klart at skal vi
holde Statkrafts vannkraftekspertise
oppe ved å gå inn i oppdrag gjennom
Norpower og Norges Eksportråd, må vi
nok drive en del kulturopplæring av
eventuelle kandidater før de blir sendt
av sted. I hvertfall til Kina. Kinesernes
kunnskapsnivå er høyt, stoltheten er
stor og vi må for all del ikke opptre som
«vi alene vite». Ved å betrakte kineser-
ne som likemenn, får vi ekte venner.
Som én av få, hadde jeg gleden av å bli
tatt imot i deres hjem. Etter norsk stan-
dard var forholdene svært enkle, men
når det gjelder gjestfrihet, varme og
familiesamhold, står Norge langt til-
bake for Kina.

De kinesiske lederne berømmet under møtene
norske firmaer og konsulenter for deres engasje-
ment og «ærlige entusiasme». Ildsjelen Aslak
Ravlo fra Advisoly Group of Norway (i midten)
representerer nok ikke noe unntak i så måte.



Studenter
snuser
på Statkr

Agder ingeniør- og distriktshøgskole
(AID) er en statlig institusjon for høyere
utdanning utover videregående skoles
nivå. Skolen er én av ialt seks høyskoler
som er knyttet til det regionale høysko-
lesystemet i Agder-regionen, og den
ligger gunstig til på en høyde like uten-
for Grimstad.

I 1987 hadde Agder ingeniør- og di-
striktshøgskole ialt 680 studenter
hvorav 515 var ingeniørstudenter og
165 distriktshøyskolestudenter. Inge-
niørutdanningen er treårig og har lin-
jer for maskinmekanikk, datateknikk,
elektronikk samt bygg- og anleggstek-
nikk. Her finnes også en toårig ingeni-
ørutdanning i maskin- og bygnings-
teknikk for søkere med teknisk fagsko-
le bak seg. Skolens mål er å gi ut-
danning på høyt faglig nivå i tråd med
nasjonale målsetninger og internasjo-
nal standard, og det satses på toppnivå
innenfor de valgte fagområdene.

Uke 15 i år sto Agder-studentene
vertskap for et ukearrangement, der
blant annet nordiske teknologidager
sto sentralt. Den 13. april var satt av til
jobbmesse der Statkraft var invitert til
å delta sammen med et dusin andre
offentlige og private firmaer.

Formålet med en slik jobbmesse er å

krafts virksomhet, og samtidig foku-
sere på de lokale aktivitetene vi har i
dette distriktet. Vi stilte derfor med
ekspertise både fra Kristiansand trans-
formatorstasjon og fra overføringsan-
leggens senter ved Lillesand.

For oss ble det en hyggelig jobb. Vår
stand ble jevnt over meget godt be-
søkt, og interessen for Statkraft både
fra studenter og andre besøkende var
stor.

Bak en såpass stor og velutstyrt
stand ligger det mye planlegging og
arbeid, og det er derfor godt åvite at vi
har fått valuta for pengene ved vår
innsats ved høyskolen i Grimstad.

Karle Lindseth

skape kontakt mellom studentene ved
høyskolen og næringslivet, og samti-
dig vise noe av det som foregår ved
høyskolen.

Vi hadde satset på en stand som
skulle vise et tverrsnitt av hele Stat-
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fire ar på
skolebe en

Ved Håvard Willassen

Lærer i halv stilling og avdelingsingeniør ved
Glomfjonl-ver*ene Tore Grytangen, har
for klasseromsundervisningen I ens egne
lokaler. Foto: ILIvard WIllassen.

til fire år skal sju av de
ansatte ved Glomfjord-

verkene kombinere sitt dag-
lige arbeid i kontrollrommet
med intern fagopplæring 1
bedriften. Kurset skal ende
opp med eksamen på tek-
nisk fagskole-nivå, basert på
NKI's brevskole. Ved siden av
knalltøffe personlige studier
er det avsatt én undervis-
ningsdag pr. uke ved bedrif-
ten. Prosjektet kom igang
sist høst, og det er Statkrafts
Tore Grytangen som er an-
svarlig lærer i halv stilling. I
den andre haIve stillingen er
Grytangen å finne som av-
delingsingenfor ved Glom-
fjord-verkene.

Særavtale
Imidlertid er det Statkrafts policy å gi
de av de ansatte som ikke har den
nødvendige fagstatus innen sitt felt,
tlibud om videreutvikling gjennom in-
tern opplæring i bedriften og gjennom
selvstudier. Det opplegget man arbei-
der etter ved Glomfjord-verkene, byg-
ger på den særavta1e som er inngått
mellom arbeidsgiversiden og de an-
sattes organisasjoner når det gjelder
nødvendig tilleggsopplæring. I Glom-
fjord har de ansatte fra første stund
vært innstilt på å tilegne seg ny lær-
dom for å få økt sin faglige kompetan-
se.

To millioner
Etter fire år på skolebenken i bedriften
og selvstudier ved siden av det daglige
praktiske arbeld, vil de ansatte kunne
avlegge en offentlig eksamen som til-
svarer to års teknisk fagskoleutdan-
ning. Deretter er det så mulig å gå
videre med en utvidet utdannelse. Det
hører imidlertid også med i bildet at de
eldste av «elevene» kan avslutte med
eksamen etter to års kurs i bedriften,
og dermed oppnå nødvendig fagstatus
for gruppesentralnivå internt i Stat-

kraft. Alle utgifter forbundet med den-
ne opplæringen, rundt to millioner
kroner for Glomfjord-verkenes del,
dekkes av Statkraft. Og i«studieliden:
lønnes de ansatte som om de allerede
hadde teknisk fagskole. Til gjengjeld
krever Statkraft en viss «plikttjeneste»
etter endt opplæring. Dette er vanlig
også ellers i arbeidslivet.

Stor innsats
—Tatt i betraktning at vi ble presentert
et langt hardere og mer tidkrevende
opplegg fra NKI-skolen enn det vi had-
de tenkt oss, så har dette gått meget
bra. Jeg fryktet kanskje at enkelte ville
falle fra, men erfaringene fra det første
halvåret viste klart at elevene er villige
ti1 å yte en stor innsats. Etter hvert har
vi funnet det riktig å korrigere opp-
legget noe. Vi kjører ikke fullt så hardt
som NK1 legger opp til, men har valgt å
prioritere å få alle med oss. 1 praksis
betyr det at vi vil forlenge studietiden
noe. jeg vil absolutt si meg fornøyd
med innsatsen, særlig når vi tenker på
at alle deltakerne har et privatliv og en
viktig jobb å ivareta ved siden av studi-
ene, uttaler Tore Grytangen til Fosse-
kallen.

B akgrunnen for dette kurset er dekrav som stilles til økt fagkompe-
tanse hos betjeningen når nye og stør-
re oppgaver blir tillagt Glomfjord-ver-
kene i årene som kommer. Kobbelv
kraftverk styres idag fra gruppesentra-
len i Glomfjord. Senere vil Salten trafo
og Svartisen kraftverk komme i tillegg,
og Glomfjord blir dermed områdesen-
tral for Statkrafts anlegg på Nord-Hel-
geland og i Salten. Etter dagens av-
taleverk stilles det da krav om høyere
utdannelse når man skal ansette folk.

Fem av Statiaafts ansatte ved Glomfjord-verk
som deltari den Inteme lagopplæringen. Fra
venstre: Bjemar johnsen, Vidar Solern, Bjørn
Seljeseth, Jens jdhnsen og Arne Cårdvik Foto:
Kristen Selfors.



LEGG TUREN TIL
SOLBERGFOSS
Kraftstasjonene

i Solberg-
foss i Askim vil være åp-

ne for publikum fra mai til
og med august. Nå kan pub-
likum få et innblikk i hvor-

dan en kraftstasjon virker.
Både den gamle og den nye
kraftstasjonen kan besøkes.
Alt er lagt til rette for en
vellykket og interessant om-

visning. Mørkfoss—Solberg-
foss-anlegget eies av Oslo
Lysverker og Statkraft.

311,/

Ved Simen Øverli
Oslo Lysverker
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Fra maskinhallen i den nye Solbergfoss kraftstasjon. Foto P.O. Breifjell/Oslo Lysverker.

Mørkfoss —Solbergfoss
som besøksstasjon
Kraftanlegget kan tilby de besøkende
et informasjonsopplegg som tilfreds-
stiller moderne krav. Her finner vi et
eget visningsrom med plass til 40 per-
soner. Rommet gir muligheter for vis-
ning av film, overhead transparenter,
slides og annet audiovisuelt materiale.
Det er utgitt en slidesserie og en egen
folder om anlegget. I løpet av sesongen
1988 blir en film om utbyggingen pre-
miereklar. I sommermånedene foregår
det omvisninger til faste tider. Under
omvisningen kan de besøkende benyt-
te trådløse mottakere for å høre gui-
dens beskrivelse av anlegget.

Bevaring av miljøet
Ved utbyggingen av Solbergfoss II for-
søkte man å bevare miljøet omkring
anlegget i størst mulig utstrekning. De
utsprengte massene er lagret i flere
søkk i terrenget, og en vik i elven er
gjenfylt. I avslutningen av tippen er
det anlagt en badestrand like ved sta-
sjonen. Solbergfoss er dermed blitt et
ypperlig sted for utflukter i sommer-
halvåret.

Den gamle kraftstasjonen
Mørkfoss—Solbergfoss-anlegget be-
står av to kraftstasjoner. Det eldste an-
legget ble påbegynt i 1916. Anlegget
skulle forsyne Kristiania med elektrisk
kraft.

Elektrisk kraft begynte først å bli ak-
tuelt rundt århundreskiftet. Til å be-
gynne med ble det bygget mange små
aggregater, drevet av kullfyrte damp-
turbiner. Etter hvert pekte vannkraft
seg ut som den beste energikilden.
Glomma med sin store vannføring ble
funnet best egnet for utbygging. Fall-
rettighetene som innbefattet fem fos-
sefall fra Mørkfoss til Solbergfoss, ble
kjøpt opp. Staten hadde allerede sikret
seg deler av dette, slik at eierforholdet
ble fordelt med en tredjedel til staten
og to tredjedeler til Kristiania kommu-
ne.

På grunn av første verdenskrig og
flere jerbanestreiker var ikke anleg-
9et klart før i 1924. Aret etter ble an-
legget offisielt overlevert eierne, Kristi-
ania kommune og staten.

Forutseende planleggere
Planleggerne hadde vært forutseende
og dimensjonert anlegget for 13 ag-

Det er monumentale linjer over gamle Solberg-
foss kraftstasjon. Den nye stasjonen ligger under
plenen i forgrunnen. Foto: P.O. Breifjell/Oslo
Lysverker.

gregater. I første omgang ble bare syv
installert. Solbergfoss-anlegget ble ut-
bygget etter hvert som kraftbehovet
stadig økte. I 1959 ble anlegget gjort
komplett med 13 maskiner.

På grunn av Oslos stadig økende
kraftbehov, besluttet man i 1979 å
bygge en ny kraftstasjon i tillegg til
den gamle.

Erfaringer viste at i vår- og sommer-
sesongen klarte Solbergfoss bare å ut-
nytte deler av vannføringen i elven.
Under flomperiodene måtte man slip-
pe mye verdifull energi gjennom flom-
løpene.

Anleggets maksimale slukeevne var
på 650 tonn/s, mens vannføringen
kunne komme opp i 3 000 tonn/s.

Den nye kraftstasjonen
Solbergfoss II er blitt en meget moder-
ne og teknisk avansert kraftstasjon.
Miljøet omkring anlegget er bevart og
gjort attraktivt for publikum. Anlegget
er hovedsakelig bygget under bakken.

Under gressteppet finner vi blant an-
net kontrollrommet hvor strøm, spen-
ning og frekvens reguleres automatisk.
En elektrisk turbinregulator overvåker
vannføringen og regulerer turbinen
slik at vannet hele tiden utnyttes best 


mulig. Et stort feilmeldertablå viser
eventuelle feil. Det eneste som mang-
ler her er — mennesker.

Kraftstasjonen drives av en såkalt Ka-
plan-turbin med en diameter på 8,3
meter og en slukeevne på 630 tonn pr.
sekund. Det vil si at hele Glomma kan
passere gjennom turbinen, unntatt i
vårflommen.

Turbinen er én av Europas største i
sitt slag med en vekt på 170 tonn.
Generatoren med diameter 10,5 meter
og 76 poler, kan produsere over
100 000 kW. Det er nok til å dekke
behovet i 20 000 eneboliger med elek-
trisk oppvarming.

Vanligvis er kraftstasjonen ubeman-
net. Bare en kort rutinesjekk daglig er
nødvendig. Overvåkningen foregår fra
den bemannede sentralen i Solberg-
foss I.

Den nye kraftstasjonen har overtatt
det gamle anleggets rolle som hoved-
stasjon. Det gamle anlegget brukes i
dag hovedsakelig som flomkraftverk.

Solbergfoss II ble satt i drift rett før
vårflommen i 1985.

Hvis du er interessert, eller har behov
for å ta med en gruppe til anlegget,
kan du kontakte Mørkfoss —Solberg-
foss-anlegget direkte på telefon
02 81 51 47.
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Mardalsfossen sett fra Mardalen.
Vannføring 3 m3/5.

R eguleringen av Mardalsfossen var et av de store stridstemaene da
Grytten-utbyggingen ble vedtatt som-
meren 1970. Man oppnådde under
stortingsbehandlingen enighet om at
det også for framtida skulle være mulig
å oppleve Nord-Europas høyeste frie
fossefall i deler av turistsesongen. I de
ti første årene etter at Grytten-anleg-
gene var tatt i bruk, pliktet Statkraft å
holde en vannføring i fossen på 3 m3/s i
juli måned. Etter denne tid skulle reg-
lementet tas opp til ny vurdering.

Ved bygningsavdelingens general-
plankontor er det nå utarbeidet forslag
til nytt manøvreringsreglement for
Mardalsfossen. Statkraft går inn for et
fortsatt vannslipp i juli måned. Vann-
føringen skal i utgangspunktet ligge
på 3 m3/s, men i perioder med lavt
tilsig åpner det nye reglementet for
en reduksjon av vannføringen ned til
2 m3/s. Dette vil gi en foss som i tørre
perioder samsvarer bedre med naturli-
ge variasjoner i andre fosser og stryk i
området, samtidig som man unngår
tapping av verdifullt magasinvann fra
Store Sandgrovvatn. En nedre grense
på 2 m3/s sikrer at vannføringen ikke
kommer ned mot de laveste vannfø-
ringsverdier fossen har hatt i tørre pe-
rioder før regulering.

Under arbeidet med nytt manøvre-

ringsreglement har vannslippets be-
tydning for følgende interesser vært
vurdert: kraftøkonomi, turisme/este-
tisk opplevelse og fiske- og jordbruks-
interesser. Med de små justeringer i
vannslippet våre forslag innebærer,
har vi funnet at virkningene på jord-
bruk og fiske er ubetydelige.

På oppdrag fra Statkraft har. Zenith-
film A/S Scandinavia laget en kortfilm
under tittelen «Turisme, kraft og vann-
føring. Østre Mardalsfoss». Filmen viser
fossen ved ulike vannføringer, og dette
materialet er benyttet som bakgrunn
for å vurdere den estetiske opplevelsen
av Mardalsfossen.

På bakgrunn av interesser knyttet til
vannslippet er det fra Statkrafts side
utredet fem alternative forslag til nytt
manøvreringsreglement. I korthet går
disse ut på:

1) Fortsettelse av dagens reglement.

Redusert vannføring (2,5 m3/s) i juli
måned.

Reguleringsdam ved utløpet av Mar-
dalstjern, 2,5 m3/s vannføring på dag-
tid i to måneder.

Vannslipp som følger tilsiget til fos-
sen, med 2,5 m3/s som øvre grense og
ingen nedre grense for vannføringen,
vannslipp fra 20. juni —10. august.

Vannslipp som følger tilsiget til fos-
sen, med 3,0 m3/s som øvre grense og
2,0 m3/s som nedre grense for vann-
føringen, vannslipp i juli måned.

Statkraft har gått inn for alternativ
fem, og saken er nå oversendt Vass-
dragsdirektoratet for videre behand-
ling. Her mottas og behandles innkom-
ne uttalelser før den endelige avgjørel-
se om nytt reglement kan bli tatt.

'

Mardalsfossen sett fra toppen av Mardalstjern. Mardøla og Eikesdalsvatnet cirka 920 meter nedenfor.

Mardalsfossen sett fra ferga på Eikesdalsvatnet.
Vannføring 3 m3/S.
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r or å finne ut om en virksomhet
r drives rimelig godt, er det vanlig å
sammenholde inntekter og kostnader.
Lønnsomheten gir uttrykk for om ver-
diskapingen står i rimelig forhold til
innsatsen av ressurser.

Om vi vil måle hvor økonomisk man
driver et driftsområde i Statkraft, nyt-
ter det ikke å sette opp denne typen
regnskap. Statkrafts inntekter lar seg
ikke enkelt fordele pr. driftsområde,
for produksjonsplanlegging og salg
skjer samordnet på det nasjonale plan.
Enda vanskeligere blir oppgaven siden
driftsområdene bare kan påvirke en
liten del av de kostnader som er knyt-
tet til området. Renter, avskrivninger,
erstatninger etc. må tas som gitt når
anleggene først er bygget og satt i
produksjon.

Nye nøkkeltall
Mange bedrifter. som står overfor til-
svarende problemer, har hatt suksess
med bruken av såkalte nøkkeltall eller
måltall i den økonomiske styringen.
Også i Statkraft skal denne styringsfor-
men tas i bruk. Først må vi imidlertid få
definert fornuftige måltall for drifts-
områdene, og dette arbeidet er ikke
enkelt. Det vil kreve en rekke tilpas-
ninger i forhold til dagens økonomiru-
tiner.

For det første må driftsområdenes
budsjetter og regnskap tilpasses etter
hva driftsområdene selv kan påvirke.
Videre er det nødvendig å få til et skille
mellom ressurser som går med til ad-
ministrasjon, til drift, til vedlikehold og
til investeringer. Uten en slik deling vil
det være vanskelig å definere nøkkel-
tall for sammenligninger av ressursfor-
bruket over tid og eventuelt mellom
driftsområder. Til det er særlig vedlike-
holdsbehovene altfor varierende.

Skal vi kunne fordele personalfor-
bruket for eksempel på drift og ved-
likehold, kreves det en form for tids-
registrering. Ikke for å måle den enkel-
tes innsats, men for å få fram bedre tall
for hva arbeidet koster. Når systemene 


for vedlikeholdsstyring senere blir for-
nyet og lagt over på EDB, tas det sikte
på å få til en form for timeregistrering
av vedlikeholdsaktiviteter.

Skreddersydde regnskap
Fra årskiftet innføres nye økonomisys-
temer i Statkraft. De nye systemene er
tilpasset de krav som stilles til rappor-
tering av økonomisk styringsinforma-
sjon for driftsområdene. Dessuten vil
man gradvis kunne videreutvikle syste-
mene til å imøtekomme mer avanserte
krav. Systemene er egentlig felles for
hele Statkraft, men blir i egne moduler
tilpasset de enkelte deler av virksom-
heten.

I det nye regnskapssystemet vil hvert
driftsområde få sitt eget regnskap og
alle rapporter og skjermbilder skred-
dersys ut fra driftsområdenes behov.
Kontoplanen er dels felles for Statkraft
og dels felles for alle driftsområdene.

Det nye, systemet for leverandørav-
regning har et felles register for hele
Statkraft, men de enkelte driftsområ-
der får kun tilgang til egne regninger.
Her registreres regninger etterhvert
som de kommer inn, og etter attesta-
sjon og anvisning registreres konte-
ring på kostnadsbærer. Systemet vi
sørge for utbetalinger, men ikke før
ved forfall.

Hvem, hva, hvor
Med de nye systemene vil det bli visse
endringer i regnskapsrutinene i drifts-
områdene. Driftsområdene skal nå selv
føre hele regnskapet. Det blir dermed
slutt på å sende bilag inn til hoved-

kontoret i Oslo for postering i regn-
skapet. Overgang til regnskapsprinsip-
pet, slik som i det private næringsliv,
betyr i praksis at regningene regnskaps-
føres så fort som mulig, uavhengig av
når de skal betales.

En viktig endring blir overgangen til å
kontere etter en helt ny kontoplan.
Denne er samordnet for hele Statkraft,
og skal gi svar på følgende spørsmål:

Hvem har budsjett for kostnaden
(budsjettansvaret)?

Hva slags kostnad er det (lønn, ma-
terialer etc.)?

Hvor er pengene brukt (turbin xx,
ledning yy etc.)?

Evt. hvilken investering gjelder det
(prosjekt)?

Det er lagt opp til at selve registrerin-
gen skal være enklest og kortest mulig,
mens systemet selv supplerer med fast
informasjon. På den måten lagres det
mer informasjon om den enkelte pos-
tering enn det som registreres. Eksem-
pelvis kan vi lagre tallene slik det kre-
ves for å kunne få beløpene fram etter
inndelingen i statsregnskapet (kap./
post), uten at dette registreres ved den
enkelte postering.

Overgangen til nye systemer og ruti-
ner vil bli et løft for driftsområdene,
men vi fra økonomiprosjektet vil ut-
over i 1988 og ved årskiftet gjøre vårt
beste for at overgangen skal gå så smi-
dig for seg som mulig.

Kjell Haukeli

\OV
sys
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«Bergvgg, brist med drønn og brag
r mitt tunge haMmerslag.

Nedad må jeg veien bryde
til jeg hører malmen lyde.
Dypt i fjellets øde natt
vinker mig den rike skatt,
diamant og edelstene
mellem gullets røde grene.»

Siden krigen år har vandret.
Mangt og meget er forandret,
men 1 fjellets dype indre,
ser vi lys fra lamper tindre,
tent med strøm av eget virke.
Hallen er en mektig kirke.
Romslig plass det er der inne,
hvor man fossekraft kan binde.
Kraft blir sendt til mange soner.
Mår er best blant kraftstasjoner.
ja, du har vel hørt det, du?
Den er statens «melkeku»!
Den og Polet sies være,
de som underskudd skal bære.

Mårs turbiners skjønne toner
bringer Staten millioner,
fine, blanke norske kroner.
Og en heder får på blokken
herved hele arbeidsstokken.

Laoss kraften selv benytte,
stedets industribeskytte.
«Være eller ikke være».
Det får briste eller bære!
Kraften må vi ikke sende.
Hva er dalen uten denne?
1\14,la kraften ldlden være,
som skal 1smfunnet bære!

Erling Hovde

ev lbsen i sitt dikt.
Det med Màr har mye likt.
Her klar4også feiselslaget.
Salver smalt i fordums dage.
Bergvegg brast med drønn og brak.
Anleggsfolk gikk inn for sak.
Bormaskiner straks fant tonen.
Bygd i fjell ble kraftstasjonen.
Vann fra Mårvanns nedslagsfelt
ble ført inn i rør og stelt.
Fjellmassiv fikk vann i kroppen,
sendt i rør fra Daletoppen.

Foto: Svein Erik DahliSaInfoto.



11,EKTRIKERNE
KOMMER

nktpris, kilowatt, tariff,
kurs, abonnement, ter-

mostat, jordledning, inn-
takssikring. Det var nye be-
greper for folk i nabokom-
munene rundt Bodø i slutten
av 1940-årene og begynnel-
sen av 1950-årene.

Farvel med torvkassen,
neverstauren, 14 linjers lam-
peglass, etasjeovnen, tenn-
veden og parafinspanna.

Utior hammeren med alt.
Og la jernkomfyren og para-
finlampa gå med. Nå blir det
«elektrisk». Alt sammen.

T 1948 var kanskje 40 prosent av Nord-
1 land fylke elektrifisert, og i nesten
alle kommuner var der igangsatt eller
der var planer om å bygge kraftverk.
Rødøy—Lurøy, Sjøfosseni Gildeskål,
Oldereid i Skjerstad, Rana-verkene på
Helgeland. Og her sto de med linjebyg-
ging, sjøkabler, transformatorer, stol-
per, stag og barduner for å få denne
strømmen fra og til husveggen til folk.

Og her overtok elektro-installatøre-
ne arbeidet ved å sende en sverm av
elektrikere ut på bygdene.

Det var mangel på alt: Brytere, ka-
bel, stikk-kontakter, sikringer, rør, kob-
lingstråd, armaturer. Og sist men ikke
minst, faglært arbeidskraft.

Tiltroen til oss 17— 18— 19-åringer
kunne vel være så sånn forskjellig.
Mens parafinlampa hang og dinglet
under takene i de hundrevis av hjem,
gikk diskusjonen om hvem som var
best av firmaene og av montørene.
«Han sjæffen dåkkers i Bodø, han kjem
vel og ser over?»

Det var vel kanskje ikke annet å ven-
te. Fra hele Norges land strømmet likt
og ulikt til dette Gosens land hvor det
var arbeid i overflod til god fortjeneste.

Vi skal følge en gjeng som la ut på en
ekspedisjon til én av nabokommunene
omkring 1948-1949.

Et monstrum
Nede ved kaia lå Saltens Dampskips-
selskaps leide båt M/S Sortlandssund,
ei pungjakt som var dratt på land og
furnert med en 60 hk Bolider ensylin-

dret oppfyringsmotor (eller som sjau-
erne på kaia sa: 60 hk «vanvett»). Et
monstrum på flere tonn støpejern,
messing svinghjul og stål som fikk jak-
ta til å sige ned akterut og slå kul
midtskips. For å få startet dette volds-
verket måtte man dreie svinghjulet på
topp med et spett, varme glødehodet
på sylindertoppen med «fyrlampe» og
så slippe luft inn på — og så et syndig
spetakkel når hele skroget skalv for
hvert motordunk.

Denne og flere andre flytende merk-
verdigheter i etterkrigstiden ble leiet
av Saltens Dampskipsselskap på grunn
av raseringen av flåten under krigen.

For å tilfredsstille Postverket og Sjø-
fartsdirektoratets krav til «Bekvemme-
ligheder» som det sto i sertifikatene,
var jakta utstyrt med ei arbeidsbrakke
på romluka.

M/S Sortlandssund var innleid av Salten Dampskipsselskap, ei pungjakt som var dratt på land og
turnert med en 60 hk Bolider ensylindret oppfyringsmotor (eller som sjaueme på kala sa: 60 hk
"vannvettl.
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Det var «Saloon for besvangrede
Quinder», ifølge sertifikatet. Den var
støttet opp tverrskips av solide 4" x 4"
boks og surret i forkant i ankerspillet
og i bakkant i maskincasingen med
solid hamptau.

Under romiuka var rom for cskrub-
ben) med ryggsekker og bagasje, og
helt forut var en vanlig lugar.

Lukter seg fram?
Ekspedisjonsbåten forsvinner inn mot
land, lyskaster og dekkslys slukkes og
gamle «Sortlandssund» dreier 90° og
setter kursen mot neste destinasjon
med bauen i grønn sektor på ei lykt
som blinker svakt et sted uti det svarte.
Man blir stående i funderinger over
disse ubegripelige vesener på broen
med SDS på Devoldgenseren, kasjett-
lue med Norsk Styrmannsforbund med
kun dette svake grønne lyset fra lykta
og kompassnåla som sviver rundt i
sprit og i allfall viser nord. Rare greier!
En bunt armeringsjem på dekket og du
havner på Nordlandego i stedet for på
Fugloya. Disse folkene i «Sailtens» må
da lukte seg fram. Og bak oss i dunkin-
gen fra maskinen er morild og nordlys
av samme slag. Selskapets kjennings-
signal et langt og to korte — og vi er
ved bestemmelsesstedet. Rød parafin-
lampe på kaikanten. Fjære sjø, tang-
lukt i mørket og fire meter opp til
kaikanten. En stige blir funnet fram, og
opp bærer det den smale vei med tyk-
ke og tynne, rettferdige og urettferdi-
ge. På kai folk som hutrer i kasjettlua,
buksene godt nedtjørvet i skaftestøv-
lene hvor et sammenbrettet «Fiskerens
Uvænn» utgjør støvelfor og såler. «Fis-
kerens Uvænn?» Uvænn? Det hadde
seg slik at det ble utgitt et oppbyggelig
blad på Sunmnøre, distribuert langs
hele norskekysten. Tittelnavnet «Fiske-
rens Vænn) var skrevet med gotiske
bokstaver som var så kronglete at de
var vanskelige å tyde for parafiniam-

peslitte øyne utover på øyene. Særlig
denne «V» en som ble lest som en «U».
Also, som tyskerne sier: Fiskerens
Uvænn. Men varmet godt i botforer og
gummistøvler, det gjorde den.

Vi klatrer opp takstigen som står fra
romluk-lokket og gnisser mot kai i 


v.

tungsjøen og får med verktøyveska,
bagasje og ikke minst DBS-sykkelen
med ballongdekk til 247 kroner, kjøpt
på avbetaling hos han Høihilder etter å
ha stått på venteliste i ett år. Sykkel
med sideveske og ballongdekk det
var stas det!

Gammeirnonsen lå strak foran denne merk-
verdige varmekilden — stråleovnen — cskjep-
tisk, til alt nytt, i angrepsstilling med alle klente
ute.

—Te bakers? Ikkje snakk omI Ein tråd i væggen,
sel ægI

Hellige handlinger
Inn på butikken bare ta det med ro
kar — for nå foregår det hellige hand-
linger! Stedets skikk og bruk må følges,
ellers blir man å jage alene innover
øya. En petromax suser sitt hvite lys
rundt i butikken, mens handelsman-
nen som også er poståpner, arriverer
med postveske over skulderen med
posthorn med nasjonalstriper laget på
«botsen». Stuvendes fullt av folk, og ei
småjente ekspederer ved disken. Det
lukter sild og potet, saltauår, kaffe, pa-
rafin og Langaards Karva Bla', heste-
pøise, grønnsåpe, tjære og maling.
Posten ropes opp og årsaker lystige
kommentarer når man aner avsende-
ren. Nordlandsposten, Framtia, Lofot,.
posten og Fiskerens Uvænn vandrer
over flere hender. Pakker fra Utstyrs-
magasinet med tydelig angivelse av
innhold som selvfølgelig kommente-
res: «Brøstholder i stor størrelse, opp-
krav 12,60». Innkalling til Nordlands
fylkesting, heite soldatbrev fra Drevja
fra en som er «æksisen», tredje gangs
varsel fra Hypotekbanken og tvangs-
auksjon over ei ku. Sorger og gleder.
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Imens går praten. Elektrikerne er
kommet! Ka så? Utelys, kilowatt, kurs
til fjøset, abonnentavgift, termostat,
overforbruk, stipulert avgift. «Kain dåk-
ker førtæll korlessen dåkker får alt det
derinn i hauet, dåkker elektrikera?»

Må markere
En småoppsitter har gjort det skarpt på
Lofoten vinteren før og har enda noen
«kronhundrer» igjen og synes han må
markere sin herlighet og rikdom og
hiver frempå: —E elektrikera'n her?
—ja. —Ka ti kjæm dåkker til oss? —ja,
det må nu vel bli engang i neste uke.
—Æ spurt ka tid dåkker kom? —javel

på den måten! Mandagsmorgen kl.
0800! —Kjærring! En boks ansjos og
fire egg. Mandagen kjæm elektrikeran!

Beskjedne står vi inntrengere i sam-
funnet ved døren og støtter oss til pa-
rafinpumpen med meterlang glasscy-
linder. «Ulovlig ved kjøp og salg», mens
den siste småhandelen avsluttes på lør-
dagskvelden: 10 seigmenner i en spiss-
pose til gebursdag, ett hekto brunsuk-
ker med tråd til barnetimen og ett
hekto galvanisert pappspiker til et lekt
bislagtak. En raritet for oss «byglunta»
var sjokoladen som lå i en glassmonter
på disken med fullt av daue fluer
rundt. Uten rasjoneringskort! Offisielt
var jo alle sukkervarer rasjonerte, men
her var det ingen som spurte etter
«merker». Skulle fylkesforsynings-
nemnda komme på kontroll, var det
bare å hånke inn noen kort fra de
nærmeste gårdene.

Festlig kapittel
Innlosjeringen var et festlig kapittel.
Og jammen var det bra man var ung og
hadde en sprek rygg, for sannelig var
det mange slags «bolster», tepper,
halm og gamle springmadrasser som
skulle vederfares ryggtavla. Når man
tørnet inn om kvelden i åtte—ni-tida,
sto parafinlampa på nattbordet og lys-
te gult og koselig, mens det duret av
torv i etasjeovnen. Ei jernseng, «Fient-
lig eiendom», kjøpt på auksjon i 1945
som en av de hudretusener av møbler,
biler, brakker og utstyr som ble auksjo-
nert vekk 1945-1946 etter okkupa-
sjonsmakten, var parkert i et hjørne
med tysk ørn og hakekors og nummer
på rammen. Og på tømmerveggene —
ikke tapet, men bilder. «Giv oss i dag
vort daglige brød» i hardangersøm og
«Salige er de fattige i ånden» i kors-
stingbroderi pryder veggen over sen-
gen. Ved fotenden diverse religiøse
motiver kneblet opp på tømmerveg-
gen med tegnestifter. Saul på vei fra
Libanon eller Damaskus eller hva det
nu var, med lynstråle, og David og
Goliat, Abraham og flere bibelske fi-

/

Gammetradioen med glødebatteri på 90 volt
med lynavleder og jording i blomsterpotta, med
norske flagg på sjassiet og en plekthammer til å
gi han en kakk med» når værmeldingen for-

svant i sus og støy på mellombølgen, så sine
siste dager.

gurer som sitter langt bak i hodet fra
førkrigstidens søndagsskole på Betania
i Rådhusgata. Alt laget av Ntirnberger
Reproduktionsgesellchaft i 1923. «Mit
Gemilse», som tyskerne sier. Over ho-
degavlen: Oljetrykk med frihetsstatuen
ved innseilingen til New York, diplom
fra «Det frivillige skyttervæsen» og
«Panserkrydseren Potemkin avfyrer
salve» i Leningrad 1918.

Nattbord med digert vaskevannsfat i
porselen med tung mugge med vatn
inni og dekorert med blomster utenpå.
Og en blomsterprydet potte under sen-
ga. Skulle man bruke den, ville nok
hele huset våkne.

Hjertelag
Rent og pent, og man har det godt hos
vennlige, hardføre mennesker som
henter sitt levebrød på havet. Hjerte-
lag og gjestfriheten var det aldri tvil
om.

Så kunne man ligge i tysksenga med
hendene under nakken, sprike med
tærne og filosofere over livets tilskik-
kelser, mens nordavinden peip i bøl-
geblikktaket og husets raillmons satt
på låvebrua og laget styggmål som en
dauing.

Maten var et annet kapittel. A få seg

en ferskfiskkoking kunne man bare gi
opp i Norges rikeste områder for auår,
sei, kveite, steinbit, flyndre, hyse og
torsk, boknafisk og klippfisk.

Slik som vi rak omkring, bodde vi på
én gård og spiste på gården vi arbei-
det. Og med et par dager på hver gård
måtte husets renommé berges. «Ka
dåkker fikk hos han Peder?» Så det ble

kjøttmat i alle variasjoner til man ble
desperat. Ifølge tariffavtalen hadde vi
krav på «kostgodtgjørelse for to hus-
holdninger» siden vi kom fra en annen
kommune. Dette het da «diett» på fag-
språket. Dette ryktet spredte seg, og en
kveld på butikken ble jeg spurt av ei
kjerring om det var sant at alle elektri-
kere hadde dårlig mage «før dåkker
ska jo ha diett»

En viss status måtte vi vel ha for vi
ble spurt på butikken: «Dåkker som fær
nu overaillt dåkker sku ikkje ha truf-
fet han der «Made in Germany» noen
steds?

Det var kanskje ment som fleip.

Kuhlo
Hverdagen. En bunt med kuhlo over
sykkelstyret. Unicakofferten med tin-
nol-lampe, tjæreband, loddetinn og to
verktøy som ikke finnes lenger nå; kuh-
loretter og kuhlotang. Plastkablene var
ikke kommet, og den billigste og mest
anvendte kabel hadde betegnelsen
NRG, på folkemunne som «kuhlo». Den
var gummi-isolert med aluminiumkap-
pe som først måtte rettes i kuhlo-
retteren, og all boyinga måtte foregå
med kuhlotang.

Hvordan virket strømmen på daglig-
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livet? Gammelradioen med glødebat-
teri på 90 volt med lynavleder og jor-
ding i blomsterpotta, med norske flagg
på sjassiet og en plekthammer til å «gi
han en kakk med» når værmeldingen
forsvant i sus og støy på mellombøl-
gen, så sine siste dager.

En sen lørdagskveld holdt vi det gå-
ende i «gnaillerfrost» og austavind
oppetter røstveggen med et innstrekk
til huset. Sjøl sto jeg øverst i stigen og
fomlet med tilkoblingen på isolatoren.
Kompisen sto midt i stigen og lyste
med petromaxen og blåfraus. Vel fått
en tråd i veggen her, flyg kammersvin-
duet opp og gamlingen sjøl i islender
og kasjettlue stikker hodet ut og be-
trakter den ene ledningen vi har fått
veggen og den andre som lå klar på
bakken til kobling. —Dåkker driv å
koble, ja! —ja, skal det bli strøm i hu-
set, så må vi henge oss på lysnettet.
—Sei mæg! Ka' det førr at dåkker må
ha to tråa i veggen? Med nylig av-
sluttet Bodø Tekniske Aftenskole, var
man jo særdeles godt skodd for å for-
klare almuen de store hemmeligheter.
jo, skjønner du. Vi tenker oss at strøm-
men går inn i den ene tråden, gjennom
inntakstrakten, inntakssikringen, gjen-
nom måleren ned i kammerset, kjøkke-
net, gjennom varmeovnen, inn kam-
merset, opp på loftet og så tilbake . . .
—Te bakers? Ikkje snakk om! Ein tråd
væggen sel æg!

Fulibefaren
Noen fulgte ivrig med når vi la kabel
og koblet, spurte og grov og skaffet seg
viten. Og så en dag: Fullbefaren! De
skulle «Iægg inn sjøl». Vi skulle bare
komme «å godkjeinn». Det var spesielt
en kar som var aldeles urokkelig i sin
tro på sine elektriske ferdigheter og
svor på at han i allfall skulle legge inn
lys i fiøset selv, og ble ytterst fortørnet

Farvel med torvkassen, neverstauren, 14 linjers
lampeglass, etasjeovn, tennveden og parafin-
spanna. Utfor hammeren med alt. Og la jern-
komfyren og parafinlampa gå ned. Nå blir det
relektriskr. Aft sammen.

Mens parafinlampa hang og dinglet under
takene i de hundrevis av hjem, sendte elektro-
installaterene en sverm av elektrikere ut på
bygdene.

når vi advarte mot brann og berørings-
fare, jordfeil og kostnader. Vi ymtet
frampå at om han skulle installere sjøl,
var det best vi tok våningshuset og han
fjøset. — Men urokkelig. Og en dag
kom han halende med triumfen, søn-
nen! Han var kommet seg fram i ver-
den, for han var sjåfør på margarin-
fabrikken i Bodø og delte ikke skjebne
med sine jevnaldringer og fedre: Auår-
stilroren, vasshaversuppe og sjarken.

—Han Mevik-lærer'n vårres, han for-
tælt på butikken at han sonen min, han
var så klok at at han var beint ut farlig
for omgivelsan! Skulle ikke en slik kar
som fær over alt, så og lærte, kunne
påta seg å installere i et fjøs? Ka? Resig-
nert satte vi i gang og gjorde ferdig
våningshuset. I bislaget la vi fram ka-
bel mellom torvkassen og vanntønna.
Kabelen ble isolert godt med tjære-
band på enden for materiell var det lite
av. Så nå hadde vi gjort klart for videre-
føring til fjøset. Han manglet bare bry-
teren. Det ble min jobb å overlevere
det tekniske budskap:

—Når dere to setter i gang med den-
ne fjosinstalleringen, så må dere mon-
tere en to-polet bryter i bislaget. To
ledninger inn. To ledninger ut til fjoset.
Fire skruer. Forstår?

—Alt iorden!
Ut i treklompan, bortover svaberget

til telegrafen: Telefon til sønnen på
margarinfabrikken!

«Vi træng hjelp»
Så glemte jeg hele historien. Utpå som-



meren reiste jeg med lokalbåten og
passerte dette stedet og ble stående

med ryggen mot skorsteinen og se på
folkelivet. Og der får han «fjosama-
toren» øye på meg!

—Hei du kar! Ta med dæ pikk-pakket
ditt og kom dæ på land. Vi træng hjelp!
jeg prøvde å gjøre meg usynlig ved å
bli bak skorsteinen, men gamlingen
hadde fått blod på tann og ramla ned-
over landgangen i trebotningene. Og
på land bar det med samme prosedyre
som før: butikk, handling, post. Og så
bar det den lyse lørdags seinkvelden
bortover skjellsandstrødde veier som
knaste under skoene. Stormåsen satt
på takene og gnelte og sjarkene lå fint
på sval ute på vågen. Men en ti-femten
meter bak oss kom en klump med folk,
en åtte-ti stykker som fulgte etter oss
på den kronglete veien. Der lå sensa-
sjon i luften, og denne fjosinstallasjo-
nen var tydelig blitt noe aparte greier.
Ut gjennom bislagsvinduet kom en
tysk telefonkabel (fiendtlig eiendom),
og denne var koblet til denne famøse
bryteren. Oppover loftstrappa lå der
strødd med sprengte 10A-sikringer.
Nedover hele veggen var krotet kob-
lingsskjemaer med tømmermanns-
blyant. Alle koblingsboksene var åpnet
og overkoblet med klemmer eller en-
dene vridd ihop, og ledningsender
sprikte alle veier.

Dette hadde de ikke fått til. Riktig
bryter? Fire skruer? To inn og to ut?
Hm?

—Mja han hadde vært hos han
Arne jensen på Elektro og laget en
taket forklaring og var ikke sikker på
om det var to eller tre skruer på denne
bryteren.

«Kronevender)
De var da blitt enige om at det var flere
enn to skruer og mindre enn fire, og
slik gikk det til at han kom heimdraga-
nes med en «kronevender» — med tre
skruer en slik en som først slår på
lyset i taket, så lampettene på veggen

og så mørkt. Denne kronevenderen
ble så koblet inn i dette rotet med
koblingsbokser, sikringer, gurnmika-
bel, fjoslys og koblingsklemrner.

Naboen, som så min forundring over
dette elektriske eventyret, trakk meg
til side:

—jau, du kan tru her har vært spasa-
si i vinter i mørketia da faren og søn-
nen satte i gang med dette lysprosjek-
tet sitt etter at de fikk tak i denne
bryteren. Første gang de slo på, var det
lys på kjøkkenet og mørkt i fjoset. And-
re gang ble det lyst i fjøset og mørkt i
kjelleren. Tredje gangen ble det blålys
hele kåken og så ble det helt mørkt.

ja, du høre det Horsdal: Det var som
Skomvær fyr! Et lynblikk hvert sjætte
sekund.

Odd Horsdal
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Einar Kvam: Eventyrlig utvikling ved Statkrafts
overføringsanlegg:

FRA HEST
TIL HELIKOPTER

et startet med at sjefen
min i NVE—Statskraft-

verkene ringte meg fra Oslo
en søndags kveld sommeren
1959 og spurte om jeg kun-
ne komme til Rød i Skien
onsdag morgen for å se på

Ved Jac. Gundersen
den nye jobben min.

jeg arbeidet den gang på
Innset-anleggene i Troms.
Jeg svarte naturligvis ja —
og kjørte den 1 800 kilome-
ter lange veien. Satt i bilen
og ventet, da sjefen litt se-




nere kom til Rød til avtalt
tid. Han tok meg med opp
på en liten høyde her oppe.
Bredte ut et stort kart og sa:
—Her skal du bygge Rød tra-
fostasjon. Værsågod, det er
bare å sette i gang.



Kvam er aldri blitt skadet av strøm. —Nel. Sikkerheten har alltid stått høyt. Folka blir grundig infor-
mert om faren når de arbeider i nærheten av spenningsførende deler, forteller han. Her i samtale
med maskinmester Mads Aas ved Rød trafo.

T november samme år, startet opp-
synsmann Einar Kvam og folkene

hans byggingen av Rød trafostasjon,
som er blitt et meget viktig knute-
punkt i Samkjøringens fordelingsnett.
På den tiden hadde Kvam 12 år bak seg
i Statkrafts tjeneste.

Det første de gjorde var å sprenge ut
de 13-14 meter dype transformator-
sjaktene. I dag har man fire transfor-
matorsjakter med fire store transfor-
matorer, pluss to i det innebygde SF6-
anlegget. Med oljen veier disse trans-
formatorene 150-200 tonn hver. NSB
måtte i sin tid bygge eget sidespor og
lasterampe for å få disse kolossene
frem.

Siden den gang har Kvam også ledet
byggingen av mange store og viktige
overføringsledninger i Telemark, Vest-
fold, Østfold og Oslo-området og flere
store trafostasjoner.

Store forandringer
Han sier han har likt seg godt i Skien og
på arbeidsplassene — og føler selv han
har lagt kolossalt mye av seg selv igjen
i alle anleggene. Han er stolt av dem

og takknemelig for at samarbeidet
med de mange folkene han har hatt i
arbeid, har gått så godt.

I hans tid i Statkraft har det skjedd
store forandringer når det gjelder an-
leggsdriften og materiell og utstyr i
såvel transformatorstasjonene som
høyspentledningene.

Et realt mannfolk
Han var blant annet så heldig at han
fikk lære å bruke feiselen. Husker spe-
sielt godt den omkring 60 år gamle
anleggskaren som lærte ham dette.

—Han satt og snudde boret, mens
jeg skulle slå på det med feiselen, for-
teller Kvam. —Jeg slo forsiktig til å
begynne med, fordi jeg var redd for å
bomme på boret og treffe handa hans i
stedet. —Slå hardere, sa anleggskaren.
Kvam slo hardere, men han som holdt,
var fremdeles ikke fornøyd. Oppfordret
Kvam til å slå hardere. Det var heller
ikke nok for mannen. Kvam ble oppfor-
dret til å slå enda hardere.

Da tok Kvam ordentlig i, men bom-
met på boret. Traff anleggskarens tom-
melfinger så den brakk. Hardingen sur-
ret en fille rundt fingeren, grep tak om
boret og ropte: —Slå, for faen.

Mannen holdt og snudde boret ar-
beidsdagen ut. Da han kom på arbei-
det neste dag, var tommelen gipset.
Men det brydde ikke gamlingen seg
om. Han satte seg til å snu boret igjen
og oppfordret Kvam til å ta skikkeligi.

Oppsynsmann Einar Kvam har arbeidet i Stat-
kraft siden 1947. —Sommeren 1959 ble jeg
spurt om jeg ville lede byggingen av Rød
trafostasjon. jeg sa naturligvis ja, selv om det
betydde at jeg måtte flytte meg 1 800 kilome-
ter. Den gang var jeg stasjonert på Innset-
anleggene.

Aldri høydeskrekk
De første årene brukte Statkrafts folk
hest til transporter i veiløst terreng. Og
de bar utstyr fra mast til mast på skuld-
rene. I dag brukes helikopter på slike
uveisomme steder. Helikopteret hol-
der delene på plass, til montørene får
festet dem.

Der de kommer til, brukes nå mobil-
kraner, og hydrauliske heisespill ute i
marken. —Det er rene eventyret, vet
du, sukker Kvam tilfreds over utvik-
lingen.

Rød trafostasjon er et viktig ledd i
Samkjøringens fordelingsnett. Den har
overføringsledninger fra Tokke og
Vestlandet.
Andre høyspentlednings-anlegg Kvam
har hatt den praktiske ledelsen av, er
en del av Holen/Rød-linjen, Arendalf
Porsgrunn-linjen fra Kragerø til Pors-
grunn trafo på Stridsklev, to ledninger
fra Rød til Tveiten trafostasjon i Vest-
fold. Han har også hatt Tegneby/Hasle-
ledningen og bygget Hasle trafo-
stasjon.

Kvam har aldri hatt høydeskrekk.
112 meter er den høyeste stålmasten
han har bygget. Det ble gjort i for-
bindelse med høyspentledningen fra
Arendal til Porsgrunn, og den står på
en liten holme i Frier.

40 års jubileum
Da han startet med ledningsbyggin-
gen i 1947, bygde man vanligvis 132
kV overføringsledninger. Senere gikk
man opp til 300 kV og de siste årene
har 400 kV ledninger vært mest vanlig.

Den første de bygde på Rød, var på
300 kV. Det er også blitt betydelig
grovere dimensjoner på materialene i
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stålmastene og ledningene. Man bru-
ker aluminiumsledninger med stålkjer-
ner med diameter på opptil 50 mm, og
det bygges mest dupleksledninger
med parallelle strekk.

Har du fått strøm i deg noen
gang?

Nei, aldri. Sikkerheten har alltid
stått høyt. Folka blir grundig informert
om faren når de arbeider i nærheten av
spenningsførende deler.

Mastetypene er de samme som tid-
ligere, men man har gått radikalt opp
på størrelsen. Når det gjelder dimen-
sjonene på stålet som brukes i maste-
ne, var vi den første tiden nede i kanal
12-jern. Nå brukes mest kanal 30 eller
mer på 300 kV-Iedningene. 30 står for
30 centimeter.

Mastene er også gjennomgående
høyere, fordi spennene er lengre — 


men også fordi man vil spare skog,
særlig i lier og over dalstrøk.

Dyktige arbeidstakere
Porsgrunn trafostasjon på Stridsklev
var det første SF6-anlegget Kvam var
med og bygde. Det er forbundet med
mange fordeler å bygge slike anlegg i
stedet for utendørsanlegg som krever
stort areal.

Er du stolt av anleggene du har
bygget?

Ja, for jeg har lagt ned kolossalt
mye av meg sjøl i jobben. Jeg har flere
ganger fått oppgaver som i utgangs-
punktet har fortonet seg vanskelige,
men som jeg i samarbeid med gode
arbeidstakere og medarbeidere har
klart å løse. Opp gjennom årene har
jeg kommet i kontakt med mange dyk-




tige arbeidstakere flere steder her i
landet. Mange av dem er blitt mine
venner for livet.

Det stilles store krav til en arbeids-
leder?

En arbeidsleder skal være ærlig,
behandle alle likt — og være kamerat.
Han skal si fra når hans underordnede
har gjort en god jobb. Da kan han også
si fra når han ser jobben ikke går så
godt. Hvis det oppstår uoverensstem-
melser, må du få skværet opp — og
ferdig med det.

Hva med samvittigheten når du
har bygget kraftledninger som legger
beslag på mye skog?

Jeg har mange ganger følt med de
grunneierene som er blitt berørt av
anleggene. Men stort sett har de vist
forståelse for nødvendigheten av å
bygge disse overføringsledningene.

Rød trafo, som Einar Kvam var med og bygget, er i dag et viktig knutepunkt på samkjøringsnettet. --jeg er stolt av de anlegg jeg har vært thed på, for
jeg har lagt ned kolossalt mye av meg sjøl i jobben, slår Kvam fast. Mads Aas (t.v.) er en av de mange venner Kvam har skaffet seg gjennom jobben.



Før Einar Kvam kom til Rød var det ikke annet enn Guds skapte natur heromkring. Ikke rart at Kvam
er stolt av det arbeidet han har nedlagt i kraftforsyningen.

jeg har fått mye kjeft av og til av
enkelte grunneiere i slike forbindelser,
men etter hvert kommet på talefot
med dem. Og alltid hatt godt forhold
til dem.

Alltid vært ærlig
—Har du hatt noen spesiell resept?

—Nei, men jeg har alltid vært ærlig
mot dem. Du skal stå ved det du lover.
Ikke gå fra en avtale. For øvrig har vi
forsøkt å gjøre minst mulig skade på
skogen.

At arbeidstakerne hans setter stor
pris på sjefen sin, fikk han til fulle bevis
for da han egenhendig førte opp sin
enebolig på Gulset. To kvelder troppet
10-15 av hans arbeidstakere opp på
byggeplassen og hjalp ham med å leg-
ge takstein på taket og å beise huset.
Da gikk det fort unna. Slikt varmer!

AKT
1988

Medlemmer av NVE og Statkrafts jeger- og fisker-
foreninger kan nå søke om tildeling av jaktkort for
årets villreinjakt på Statkrafts eigendom i Rems-
dalen på Hardangervidda.

Søknaden må være postlagt innen 26. juni.

Eidfjord Jakt og fiskelag
v/Johan Melhus
5784 ØVRE Eidfjord

Frist for innsendelse av stoff
til Fossekallen nr. 7/1988
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Energisparingskurs for ungdomsskoleelever

egraVVinbisrå'it7rLImon'f> ø
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Tra sa fort at voltmeterets
viser star pa den rode
streken. Sta pa sa mange
lamper du kan,uten at
viseren synker under
streken.

Med alle lamper tent
PrOduserer du 500w:
Dersom du trakker I Othner
har du produsert lkwh.

' 4
SKK's spesielle dynamoanlegg er blitt meget populært blant ungdomsskoleelevene. Avdelings-
ingeniør Ragnar Haraldsen har som tidligere konkurransesyklist og skøyteløper ingen problemer
med å tråkke frem strøm på anlegget.

Skiensfjordens kommunale kraftsel-
skap (SKK) i Porsgrunn har i flere år
kjørt korte energisparingskurs for ele-
ver i 8. og 9. klasse i ungdomsskolen.
Man viser blant annet film om SKK og
om elektriske tilkoblinger i hjemmene.
Man forteller om fornuftig bruk av
elektriske apparater, brannvern med
tanke på disse apparatene og man læ-
rer elevene å koble de plugger og skjø-
teledninger som de har lov til å hånd-
tere selv. Siden starten i 1980 har over
15 000 elever vært med på slike kurs.

SKK har også et energirådgivnings-
system, ERAD, som man tilbyr abon-
nentene gratis. Det går i korte trekk ut
på at man fra den enkelte abonnent får
inn alle data om boligen, så som alder
og bygningsmessige detaljer på spesi-
elle skjema.

Abonnentene får tilbake prioriterte
energispareråd. Sparerådene innehol-
de blant annet kostnadsoverslag og fi-
nansieringsløsninger. De får også råd
om bruken av oppvaskmaskin og dusj.
For eksempel skal man helst ikke skylle
oppvasken under varmt vann før den
plasseres i oppvaskmaskinen.

Et annet råd: Samme energimeng-
den går med enten bryteren for varmt-
vannsberederen står på 1, 2 eller 3.
Dessuten lønner det seg å bruke vann-




besparende munnstykke på alle varmt-
vannskranene.

Man driver også med energiøkono-
misering i SKK's eierkommuner. ENØK-
prosjektgrupper har gått gjennom alle
skolene i distriktet — og energiforbru-
ket er redusert gjennomsnittlig med
cirka 20 prosent.

Det har man klart blant annet ved
automatisk styring av varme- og venti-
lasjonsanlegg. SKK har hatt samling av
vaktmestere minst én gang i året, hvor
man går gjennom spesielle kursopp-
legg.

Jac. Gundersen

Så lenge
rotor'n vil gå
Generator 2 ved Hove kraftstasjon har
hatt ettersyn, og Karl Fr. Bergheim fra
NEBB (t.v.), overingeniør Olav Espeland
og maskinmester Olav Røyrvik (begge
fra Vikfalli) kunne slå fast at noen av
viklingene hadde seget ned på støt-
teringen.

Fasene på spenningen er merket
med bokstavene R, S og T. I tillegg
skilles de ut fra hverandre med flag-
gets farger. Med en slik krone på ver-
ket skulle det være mulig å få full fart
på fedrelandet.

Per Joranger
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Statkraft
Tilsatte:
Almenningen, Ole Erik Avd.ing. AK Mikalsen, Sidsel Førstesekretær Svartisen-anleggene
Andersen, Bjørn Oppsynsmannsass. Svartisen-anleggeneMoen, Per Arne Avd.Ing. Svartisen-anleggene
Brose, Kjetil Avd.ing. Svartisen-anleggeneNord, Cathrin Førstesekretær P
Eivik, Hans Olav Konsulent Svartisen-anleggeneNormann, Sveln-Ame Avd.ing. PG
Ellingsen, Kirsti Driftsarbeider Glomfjord-verkene Skonseng, Eilert Overingenlør Svartisen-anleggene
Fagerthun, Terje Ivar Oppsynsmannsass. Svartisen-anleggeneSmalsundmo, Oddny Driftsarbeider Rana-verkene
Gjelseth, Elin Driftsarbeider Glomfjord-verkene Steien, Halvor Overingenlør Svartisen-anleggene
Grimdalen, Gudrun Konsulent DSØ Svendsen, Odd Steinar Transportleder Svartisen-anleggene
Grønvold, Frank Avd.ing. Svartisen-anleggeneWold, jorid Avdelingssykeplefer Svartisen-anleggene
Haugerud, Reidar Avd.ing. Svartisen-anleggeneØgle, Dag Otto Konsulent ØII
Hellarvik, Aud jane Driftsarbeider Glomfjord-verkene





Kilavik, Harald Avd.ing. Svartisen-anleggene





Klette, Stig Overmontør Vestlands-verkene Gått av med pensjon:




Kristiansen, Eva K. Førstesekretær A Gundersen, Hålcon Konsulent OAF
Larsen, Egil Oppsynsmannsass. Svartisen-anleggeneHenden, Ola Montasjeleder Aura-verkene
Larsen, Henrik Oppsynsmannsass. Svartisen-anleggeneØverland, Sverre Overmontør Tokke-verkene
Lillebjerka, Terje Overingenlør Rana-verkene





Lillejord, Oddbjøm Ingeniør Svartisen-anleggene





Lindgren, Ivar Oppsynsmannsass. Svartisen-anleggeneSluttet:




Lunde, Britt Konsulent ØIK Kihln, Torpy Avd.ing. PKE
Løkken, Anne-Lise Førstekontorfullm. Svartisen-anleggeneLauritzen, Ase Marie Førstekontorfullm. Ulla-Førre-anleggene
Mikalsen, jan Avd.ing. Svartisen-anleggeneLauvås, jørgen Oppsynsmannsass. Ulle-Førre-anleggene

Keiserens nye klær
I et langt sluskeliv har det hendt jeg
har kommet i lag med «fintfolk». Slik
gikk det til at jeg på Frognertrikken for
mange, mange år siden sto og hang i
arbeidskleda mine etter ei drøy økt i ei
kommunal grøft. Da slengte en guttun-
ge ut av seg: «du far, så stygge klær den
mannen har. Det lukter vondt også!»
Men til det svarte faren at «Nei, lille
venn, dette er sikkert en utmerket
mann. Han er seg sitt arbeide bekjent.»

Det var kloke ord jeg ofte tenker på
her jeg står i «finstrøket» og ser på de
arbeidskleda finfolket snobber seg
med nå om dagen. Kontorfolk som ald-
ri har kjent lukta av real arbeidssvette
eller dieseleksos, kommer spradende i
arbeidskleda mine. Og med digre bøter
i rumpa! Andre ser ut som de kommer
rett fra fjøsstellet. Ikke tror jeg at de 


holder gris og naut der ute i villahage-
ne sine i Asker og Bærum.

Sjøl har jeg aldri vært inne i disse
fine kontorbygga, men det må ta seg
merksnodig ut der disse kontorfolka
springer rundt og prøver å se ut som
anleggsarbeidere og bønder. Ja, en
gammel overingeniør som tar en prat
med meg nå og da, forteller at om
somra er det funksjonærer som sprin-
ger barføtt i korridora. Da må det jo
være noe gæli med sjefa også!

Annet fintfolk som besøker oss, de
tenker vel sitt . . .

Nei, det skal være stil på en arbeids-
plass! Jeg er bekjent av arbeidet mitt.
Det burde funksjonærene også være.

Kalle
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