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Norsk vannkraft og el-forsyning
på verdensmarkedet

Det er ofte sagt at norsk markedsføring
er for produktpreget, det vil si at vi
tenker ut et teknologisk godt produkt.
hvorpå vi går ut for å finne noen som
vil kjøpe produktet. Den andre niaten
å ga frem på, og som mange lykkes
bedre med, er først a finne ut hva folk
vil ha, og deretter produsere det.

Problemstillingen finner vi også
innenfor var internasjonale markeds-
føring pa kraftsektoren. Vi har satset
på vannkraft ut fra det synspunkt at
her har vi verdens beste ekspertise, og
vi har undervurdert at el-forsyning
består av mye mer enn vannkraftpro-
duksjon.

En for ensidig markedsføring av
vannkrafttjenester (og -produkter) er
vanskelig av flere grunner. Den vik-
tigste er at innfallsporten til markedet
blir for smal, vi kommeri inngrep bare
der hvor de har et eksklusivt behov for
vannkraft. Ofte finner man at behovet
er et helt annet. som for eksempel
oppgradering og modernisering av
overførings- og fordelingsnett. kon-
trollsystemer, organisasjonsoppbyg-
ging og opplairiiig. Ved bevisst a tilby
tjenester over et videre spektrum.
kommer ruan i inngrep med et mye
større inarked. og man blir mer synligi
terrenget.

Bade i de internasjonale utviklings-
bankene (Verdensbanken m.fl.) og i
FN-systteniet er det av vesentlig
betydning a ha en plass i bevisstheten
hos de menneskene som sitteri front-
linjen av prosjektene. For oppnå
dette ma man være anvendelig. og det
blir man først hvis man kan brukes til
mange ting.

De siste arene har det skjedd en
vesentlig strategisk kursendring i det
internasjonale energibildet etter at
iniljøspørsmal kom inn med full
tyngde. Det startet med Brundtland-
kommisjonen og ble fulgt opp under
Verdensenergikonferansen i Montreal

Statkraft
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i 1989. Siden har det gått slag i slag. Nå
er miljø blitt en hovedsak i inter-
nasjonal energipolitikk ved siden av
finansiering. Begrepet «Siibstaiiiable
Energy» er kommet inn i energivoka-
bularet. og i dette ligger energi som er
varig, det vil si mest mulig fornybar.
som ikke ødelegger miljøet og som det
er nok av til å dekke vesentlige behov.
Med andre ord; energi som man kan

bygge fremtiden på.
For bedrifter innen energisektoreii

er det da selvfølgelig viktig å skape el
produkt som passer inn i dette kon-
septet. Na er det jo lieldigvis slik at
vannkraft er et ypperlig alternativ i sa
måte. og Norge burde ha gode mulig-
heter til a hevde seg. Men vannkraften
alene er ikke anvendelig nok. Derfor
ma vi utvide vart tilbud.

Konkret kan det settes opp noen
stikkord for hva som bør innga i en
tilbudspakke, og her er det viktig a
ikke glemme miljø og energiøktiiioiii-
isering:

f Analyser og jilaiileggiiig
f Elektrifisering
f Effektivitetsforbedriiigi liestatiiitlti

produksjons- og overføringsaiiltigg
f Effektiv energiaiiveiidelse
f Produksjonsaiiltegg (mest inulig

fornybar energi, niiljøxftziiiilig,
Økonomisk akseptabel)

f Overførings- og fordelingsnett
f Kontroll- og kommunikasjons-

systemer

f Drift- og vedlikeholdssysteiiier
f Organisasjonsutvikling
f Opplæring
f Finansiering

Norge har alt dette liortsett fra at vi
ikke kan særlig mye om varmekriift og
at vi har for (larlige tilbud pa finansie-
ringssiden. Varmekriift vil imidlertid
være lett a inkludere ved a etablere
samarbeid med utenlandske bedrifter

Vår gjesteskribeiit denne gang er Ola
Cannes. Biktigiiok er han freintleltrs (formelt
ansatt som driftsdirektiar i Statkraft. men
ettersom lian for tiden har permisjon og
tjenestegjori New York som teknisk rådgiver
for FN i el-lersvniiigssporsinal. synes vi
likevel han var kvalifisert for dene spallen.
Foto: Svein Erik Dahl Srinrliitri.

pa dette området. Finansiering tas
ikke opp her. men er ikke desto mindre
et hovedspørsmal i seg selv for denne
delen av norsk eksport.

Etter min mening bør vi altsa mar-
kedsføre oss under et produktkonsept
for eksempel med overskriften «Sub-
stainable Electric Energy Develop-
ment» hvor vi riktignok fremhever at vi
har verdens beste vannkraftkompe-
tanse. men uten at vi derved over-

skygger det faktum at vi ogsa er i
fremste rekke pa de andre feltene.
Derved ville vi komme ut pa bred front
og faktisk nå de fleste behov.

leg antar iioen vil hevde at min
fremstilling av den norske innsatsen
pa dette omradeterfor ensidigogtitvi
beviselig har gjort mer enn vannkraft
internasjonalt. Det er riktig at vi har
gjort noe mer, men det er vannkraften
som har Yam inarkedsført. og det er
vannkraft nordmenn er kjent for a
kunne. I de iiiternasjtinale miljøene er
det faktisk utrolig liten kunnskap om
hva Norge kan tilby pa de andre
omradene, mens derimot Sverige og
Finland har markert seg sterkt.

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

Synspunkter i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Omslagsbilde: Onsdag 5. desember i fjor var
gjennomslaget i det sinnrike tunnelsystemet
under Svartisen et faktum. Gjennomslaget
som var ett hundre prosent presist, blir
betegnet som en milepæl i Svartisen-utbyg-
gingen. Foto: Audun Sjøseth.

Tenn et lys!
Fjernt bulder fra Midt-Østen, skarpe skudd fra Baltikum, sørgesalutt fra
Akershus festning. Dette preget vår hverdag i januar. Mot denne bak-
grunn ble det meste annet for smått å regne.

l den store sammenheng må vi ve/ i'nnrømme at en utsettelse av
Stortingsbehandlingen av Statkrafts organisasjon, i beste fall et halvt år,
ikke er av de sentrale begivenheter. At Oed på flere punkter har valgt å
se bort fra Statkrafts egen innstilling når det gjelder denne organisa-
sjonen er sårt,men også smått. Og det ble smått at våre overordnede
myndigheter trolig går inn for en løsning med hensyn til nettselskapet
som kanskje vil sprenge en dyp kile inn i' det Statkraft vi' kjenner i' dag.

At krigens skygger skaper distanse mellom oss og disse vanskelige
spørsmål, er kanskje en fordel. Fra tid til annen er det rent ut sagt
nødvendig å se problemene litt på avstand. Verre er det at vi' i' denne
situasjonen har lett for å overse de få lyspunktene som tross alt finnes.

Hel/hallen på Gjøvik er vedtatt. Det vil bety mange arbeidsplasser for
erfarne «nei/folk» lårene som kommer. Dette er positivt, selv om det ikke
er Statkraft som skal bygge hallen. Og etter godt og vel et kvart århundre
er endelig Statkraft-barnehagen i Oslo en realitet. Hvor det fins barn, fins
det håp.

\/i' må ikke glemme elendigheten. /\/len for all de/ - det finnes lys-
punkter. La oss også i Statkraft tenne lys. Vi er mange. Og det står ikke til
å nekte. Sammen kan vi lyse opp det meste av landet.

Innhold

Bare startskuddet
mangler
Alt klart for Skagerrak 3
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Historisk gjennombrudd under Svartisen
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Alt er klart for Skagerrak 3:

B a re s ta rts k u d d e t
m a n g l e r
Av Morten Golimo

Hvis ikke departementet
får tatt en avgjørelse om

byggingen av en tredje
Skagerrak-kabel i løpet av
januar, kan idriftsettelse bli
utsatt et helt år. Det vil i så
fall bety store inntektstap for
Staten. Alle ligger klare i
startgropene, startpistolen
er hevet for skudd. Det er
bare å vente på «go».
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ngvald Haga venter spent på tele-
fan fra departementet for tiden. Alt

er klart. Det er bare et «ja» som
mangler. Får han ikke beskjed om at
det er politisk vilje til å bygge den
tredje kabelen over Skagerrak til Dan-
mark tidsnok, blir Norge sittende med
store mengder overskuddskraft atskil-
lig lenger enn nødvendig.

Det er nemlig mye som må klar-
gjøres før selve byggingen kan ta til.
Saken må gjennom en formell prosess
med konsesjonsbehandling, med hør-

- Den planlagte Skagerrak íi-kabeleii vil
kunne vekke oppsikt internasjonalt. En kabel
med så høy spenning som 350 kV, en aver-
faringsktipasitet på hele 440 MW og på et så
stort dyp, opptil 500 meter. er ikke blitt lagt
før. Blir dette vellykket, gir det interessante
perspektiver for norsk eksport, mener plan-
direktør Ingvald Haga.

ingsrunder, anbudsinnhenting og

anbudsvurdering, produksjon av ut-
styr etc. før selve arbeidet med leg-
gingen kan begynne.
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Lang prosess
fiForberedelser av og produksjon for
prosjektet tar så lang tid at om vi far
klarsignal nå i januar, kan vi først
begynne leggingen høsten 1 992. I og
med at det ikke er forsvarlig å legge
kabelen om vinteren, vil en liten utset-
telse av avgjørelsen føre til at vi må
vente til våren eller sommeren 1 993,
sier Haga.

En prøve på den nye kabelen ble
laget allerede sist sommer. Den kan
overføre 440 MW og tåler en spenning
på 350 kV. Det vil si at den tredje
kabelen vil ha like stor kapasitet som
de to andre tilsammen. Kabelen vil bli
130 kilometer langt og vil med land-
anlegg på begge sider koste rundt 1,2
milliarder kroner. Disse kostnadene
vil bli fordelt mellom Norge og Dan-
mark med noe mer enn halvparten på
Norge.

Bedre pris for kraften
fHvorfor er det så viktig med den
tredje kabelen? ~

-Nå har Norge et betydelig over-
skudd av kraft Det er helt naturlig atvi
prøver å få solgt denne kraften. En
fordel med den rammeavtalen vi har
gjort med danskene er at vi også kan ta

t ' tålfllth

tilbake kraft fra Danmark om vi skulle
komme i kraftnød, sier Haga.

I dag selger Norge kraft til Sverige
for en svært billig penge. Faktisk så
billig at svenskene kan selge den
samme kraften videre til Danmark
med god fortjeneste.

-Kan vi selge kraften direkte til
Danmark er det penger å tjene på det,
sier Haga.

Nå ser det ut til at den edle målset-
ting om ikke å selge fastkraft ut av
landet definitivt vil bli brudt. Det
begynte med Vattenfall- avtalen i høst,
nå Danmark (før eller senere iallfall)
og det neste blir kanskje Finland. Og
når vi fordobler kapasiteten over Ska-
gerrak er kanskje Tyskland neste,
Haga?

Eksport til Tyskland?
-Det er klart at Tyskland og Europa
er et interessant marked. Etter hvert
som olje- og gassprisene stiger, blant
annet som resultat av miljøavgifter og
ditto ressurser ebber ut, vil norsk
vannkraft bli svært verdifull. Mulig-
hetene er til stede i og med at dan-
skene har stillt seg åpne for å diskutere
transitt av noe kraft videre til konti-
nentet

`\

Kabelskipet Skagerrak spilte en nøkkelrolle
da de to eksisterende Danmarks-kablene ble
lagt i 1911-1976. Det vil det også gjere hvis
Skagerrak 3 blir en realitet.
Foto: Svein Erik Dahl/Sainfoto.

~Nå er det med andre ord bare å
kaste seg over vassdragene våre og
bygge dem ut?

-Nei. Ingen av de planene vi nå har
om salg av kraft til utlandet, er basert
på videre utbygging. Hva som senere
vil skje av politiske vurderinger når
det gjelder vannkraftutbygging, er
ikke godt å si. Men uansett kan man
ikke se bort fra det faktum atvannkraft
er vesentlig mer miljøvennlig enn
brenning av olje, kull og gass, sier
Haga.

Når kabelen skal lages, kommer
Statkraft til å gå ut med en vanlig
anbudsrunde. Likevel er det ganske
klart at STK i Halden er blant de
fremste når det gjelder å konstruere
slike kabler, både når det gjelder pris
og kvalitet. Denne kabelen vil kunne
vekke oppsikt internasjonalt En kabel
med så høy spenning på et så stort
dyp, opptil 500 meter, er ikke blitt lagt
før. Blir den vellykket, gir det interes-
sante perspektiver for norsk eksport

FOSSEKALLEN NR 1-91 5



H istorisk gjennomslag
under Svartisen:

Onsdag 5. desember
1990, presis klokken

1435: Den «lille» fullprofil-
boremaskinen spiser siste
rest av fjell, og dermed er
det historiske gjennom-
slaget i det sinnerike vann-
tunnel-systemet under
Svartisen i Nordland et fak-
tum. Det hundre prosent
presise (og høyst edruelige)
gjennomslaget blir avløst av
en velfortjent dram på
anleggsfolket. Statkraft har
nådd en milepæl i Svartisen-
utbyggingen.

(

Tekst: Håvard Willassen
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~—]0da, dette smakte godt i dobbelt
forstand, sier avdelingsleder på Stor-
jord, Roar Hansen fra Sulitjelma, da
han i spissen for en gjeng lykkelige,
skitne tunneldrivere kryper ut av luka
framme i borekrona og blir møtt med
klappsalver. Drammen spanderte an-
leggsleder Arnold Ulvik.

«Takrenne»

Gjennomslaget mellom Storjord og
Engabreen påkalte stor interesse i og
utenfor Statkraft, og «alle» var der.
Selvsagtvarmedia på plass, og i tillegg
til anleggsloderArnold Ulvik var kraft-
utbyggeren representert med folk fra
fjern og nær. Sist, men ikke minst

prosjektkoordina tor for hele utbyggin-
gen i nord, Ola Brekke.

Med det vellykkede gjennomslaget
er Statkraft kommet et langt skritt på
vei mot realisering av det såkalte «tak-
renne«-prosjektet i sør-overføringen.
Boringen startet 10. april 1 989. Beman-
ningen pr. skift har bestått av tre mann
på maskinen, to mann i loktransport
samt en mann i service-området. To-
talt er det boret cirka 9,3 kilometer og i
skrivende stund gjenstår cirka fire
kilometer fram mot Fonndalen, som
skal drives fram på konvensjonelt vis.

Men selv om den «lille» TBM-mas-
kinen nå permitteres under Svartisen,
så får den langt fra hvile på sine

Ved gjennomslag med tunnelboremaskin for-
vandles tunnelen gjerne til et inferno av sløv.
De gode fotograferingsforholdene denne gang
skyldes vannspyling. Vannet gjorde det
mulig å følge begivenheten med argusøyne.
Foto: Audun Sjøseth.

laurbær. Etter «helsesjekk» og overhal-
ing skal den settes inn i nord-over-
føringen fra Beiarn-siden. Parallelt
gjør den store TBM-maskinen «Ma-
dam Felle» jobben sin i tilløpstunnel-
en mellom Holandsfjord kraftstasjon
og Storglomvatn, der hun nå har
unnagjort vel fem av i alt sju kilo-
meter.

Spenning
-Takrenneprosjektene i sør- og nord-
overføringen skal i alt temme et 30-

FOSSEKALLEN NR 1-91 7
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talls små og store bekkeløp som skal
føres fram til hovedmagasinet Størst
spenning knytter det seg naturlig nok
til elva under Engabreen, som igjen
representerer vel 50 prosent av vann-

mengdene i sør-overføringen. Ingen
vet eksakt hvor elva går. Men ved
hjelp av moderne teknikk og metoder,
som georadar, håper vi å finne den
raskere enn man gjorde på Folgefon-
na. Der måtte man som kjent lete og
bore i vel tre år, forteller anleggsleder
Arnold Ulvik til Fossekallen.

Songa

NVE/Stalkrafl

8 FOSSEKALLEN NR 1-91

Grønt lys
Ulvik & Co er naturligvis svært glade
for at Svartisen-utbyggingen både
framdriftsmessig og økonomisk går
bra, men først og fremst konstaterer
man at utbyggingen så langt har
forløpt uten de mange og alvorlige
personskader. l desember nådde Svar-
tisen-anlegget en (foreløpigft) beman-
ningstopp med 444 ansatte, samt 70
innleide mannskaper. Byggetrinn 1 i
Svartisen skal etter planen ferdig-
stilles rundt årskiftet 1992/1993. Men

Hyttestyret meddeler at Songa er til-
gjengelig (for siste gang) fra og med
vinterferien uke 8 og til og med
påsken. Ta kontakt for en eventuell
vinterferie omgående. Lister for pås-
ken blir sendt ut senere.

Haldis Zeiner

im

Gjennomsloget ble feiret på lunneldrivferes
vis. Anleggsleder Arnold Ulvik (til høyre)
spanderte villig en drnin på sine dyktige
niednrbeidere. Foto: Håvard Willusson.

derfra og videre utover på 1990-tallet
hersker det stor usikkerhet om hva
som vil skje. Det alle håper på ved
Statkrafts anlegg og lokalt i Meløy
kommune. er at nødvendig bevilgning
og grønt lys blir gitt for videre utbyg-
ging i henhold til den konsesjon som
er vedtatt av Stortinget.

Takktflafle

Hjertelig takk til alle i Bjerkvik (AO-N)
som viste meg oppmerksomhet i
anledning av at jeg gikk av med pen-
sjon 31. august 1990.

En spesiell takk til den sentrale
ledelse som på sin måte viste at de
satte pris på det arbeidet som jeg etter
beste evne har utført gjennom 40 års
tjeneste i Statkraft

Takk også til samtlige som jeg i
denne tiden har arbeidet sammen
med og deres familier. Jeg ønsker hver
især et godt nytt år.

Ivar Svensli
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Eksterne databaser: har vi bruk for dem?

\fi nd u m ot verd en

Ved Trygve Kramer, ØDS

siden omgivelsene skifter
fort i et moderne tekno-

logisk samfunn, vil informa-
sjon som produkt- og kon-

kurransefaktor spille en stad-
ig mer sentral rolle i årene

fø

~:

som kommer. Kanskje kan
man si det så sterkt at
informasjon kan bli et være
eller ikke være for dagens
bedrifter.

Ut fra dette kan informa-
sjonstilgangen til en
moderne bedrift aldri bli bra

re;

Med eksterne databaser
kan vi nesten få hele ver-
den inn i sina. Det er bare

fantasien som seller
grenser her. mener vår
arlikkelforfaller Trygve
Kramer. Foto: Svein Erik
Duh}/Samfoto.

nok. I praksis vil dette si at
de bedrifter som også
ønsker å lykkes i fremtiden,
alltid må bruke de beste
hjelpemidler til å holde seg
orientert. Eksterne data-
baser er nettopp et slikt
hjelpemiddel.

FOSSEKALLEN NR 1-91 9



De data en bedrift bruker, kan deles
i to grupper, interne og eksterne

data. Interne data er data som oppstår
i bedriften selv som et resultat av de
aktiviteter som foregår der, for eksem-
pel uttak av råvarer fra lager, produk-
sjon og innlegging av varer på ferdig-
lager, salg og fakturering, tidsregistre-
ring og lønns- og skatteberegning.
Også bokføring og vareinngang kan
godt regnes til interne data, selv om
selve grunnlaget kommer utenfra.

Hittil er det denne interne databe-
handling som i hovedsak er automati-
sert gjennom bruk av EDB. Bak-
grunnen for dette er selvsagt at det er
forholdsvis lett å forenkle datainn-
samlingen og behandlingen av slike
data i forbindelse med interne rutiner
som bedriften selv har full kontroll
over. Ser vi nærmere på gjøremålene
bak interne data, vil vi se at de utgjør
grunnstammen i bedriftens aktiviteter
- det operative nivå. Over dette vil vi
finne et administrativt nivå som blant
annet utarbeider statistikker og ana-
lyser basert på data fra det operative
nivå.

Ikke som i gamle dager
Over det administrative nivå i en be-
drift kommer det taktiske nivå. Her
finnes en rekke saksbehandlere som
utreder saker delvis basert på interne
data, men med et økende behov for
eksterne data. Økningen skyldes blant
annet at omgivelsene ikke lenger er så
stabile som i «gamle dagem, og at
forandringer i omgivelsene i stadig
større utstrekning virker inn på be-
driften og dens disposisjoner.

Øverst i en bedrift ligger det strate-
giske nivå. Her finner vi toppledelse og
styre, og her spiller omgivelsene og
deres reelle og forventede reaksjoner
en meget stor rolle. Vi kan bare tenke
på aksjekursens betydning både for
tillit en til bedriften og dens lånemu-
ligheter og rentebetingelser. Mangel-
en på tilgang til viktige eksterne data
fra eget data-anlegg kan føre til at
bedriftsledelsen drar gale konklusjo-
ner på grunnlag av <<gammelb> mate-
riale. Dette kan føre til store tap som
på lenger sikt kan bli avgjørende for
en bedrifts videre eksistens.

Hva er en database?
Selve begrepet database betyr
kort sagt teknisk organisering
av data. Når man snakker
om en ekstern database
er det et lagringsme-
dium for informasjon
som kan nås gjen-

10 FOSSEKALLEN NR 1-91

nom tjenester fra televerket ved hjelp
av et modem. De som er ansvarlig for å
legge inn data i databasen er data-
baseprodusenten som igjen leier plass
hos en databasevert for å få sin
informasjonsdatabase ut til sluttbru-
kerne. Databaseverten tar fra sin side
seg av markedsføringen, fakturering
og kundebehandling, og det er derfor
ofte deres navn som er kjent utad
fremfor navnet til databaseprodusen-
tene.

Det er mulig å klassifisere databaser
ut i fra deres innhold. Denne klassifi-
seringen skulle kunne jevnføres med
det å dele ulike bøkeri emneområder.
De tre vanligste typene ert

Referansedatabaser. Slike baser in-
neholder henvisninger til avisartikler,
rapporter, publikasjoner, bøker og lig-
nende. Den inneholder ikke selve
materialet, men opplysninger om tit-
tel, forfatter,_utgiver, hvor man får tak i
det, publikasjonsår o.s.v.

Faktadatabaser. Disse basene inne-
holder opplysninger av statistisk art.
Det kan være tabeller, bedriftsfakta,
regnskap, patentrettigheter, børs og
valutakurser med mer. Alt er presen-
terti en komprimert form.

Fulltekstdotobaser. Her presente-
res fullstendige tekster fra for eksem-
pel aviser, tidsskrifter, utredninger,
rapporter og bøker. Man kan si at
den er motsatsen til referansedata-
basene.

Mye å velge mellom
Det er etter hvert en god del
leverandører på det eksterne
databasemarkedet som kan
tilby elektronisk informa-
sjon. Her er et lite utvalg.

Teledota. Dette er en
fulltekst-/faktadatabase
som drives i Tele-
verkets regi. Her fin-
nes et godt til-
bud både av na-
sjonale og in-
ternasjonale
nettverks
tjenester,

~l\ll
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Hva mener myndighetene om Common-car-
rier-prinsippet ved overføring av kraft? Vi l
EF stramme inn på reglene for utslipp, og når

vil dette skje? Hvem er aksjonærer i Selmer

Furuholmen? Disse og mange andre spørs-
mål kan du få svar på ved å kople deg til
eksterne databaser.

FOSSEKALLEN NR 1-91 11



l
og særlig har det vært økende inte-
resse for den tjenestensom er knyttet
til Televerkets 0180- nummeropplys-
ningen.

KD-nett. KD-nett eies av de fem
kommunedatasentralene i Norsk In-
formasjonsteknologi (NIT) samt Roga-
landsdata A/S og Agderdata A/S. KD-
nett leverer verdiforøkende tjenester
til privat og offentlig sektor i form av
blant annet nasjonale og internasjo-
nale nettverks tjenester, informasjons-
banker og meldingsformidling.

SPAR-nett. SPAR-nett er en full-
tekst-/faktadatabase som drives av
Sparebanken NOR Kjernen i denne
basen er selvsagt konto-relatert infor-
masjon, det vil si tjenester som
kunden kan hente fram daglig for å få
oversikt over egne konti som omset-
ningstall, bokført og disponibelt
beløp, kontoutdrag og on li ne/direkte
remittering. I tillegg kommer rente- og
provisjonssatser og opptjente renter
og provisjoner. Det tilbys også valuta-
og børsinformasjon.

Heuter. Et eksempel på alle de
utenlandske eksterne databaser som
er lett tilgjengelig er den engelsk-
språklige fulltekstdatabasen til Reut-
er. Den er basert på nyhetsformidling,
statistikk, økonomi, finans og vare-
marked, alt ved løpende oppdatering.

Bibsys. Her er det snakk om en
referansedatabase som inneholder
henvisninger til aktuelle primærkilder
som finnes i bibliotekene ved norske
universiteter og høgskoler. Det vil si
artikler, bokverk, forskningsrapporter
og lignende. Systemet er basert på
fritekstsøking og gir deg opplysninger
om tittel, forlag, forfatter, utgivelsesår
og innholdsforklaring, for eksempel
gjennom emneord.

Lovdata. Kom allerede 1981 og kan
derfor trygt kalles en pionér innen den
norske online-bransjen. Det er en ful-
ltekstdatabase som blant annet inne-
holder samtlige lokale/regionale
forskrifter, rettsavgjørelser, klage-
nemndsavgjørelser, eget juridisk litte-
raturregister og hele det norske lov-
verk.

GAB. Er et offentlig register som
inneholder oversikt over alle grunn-
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eiendommer, adresser og bygninger.
Registeret gir foruten eier og gårds- og
bruksnummer, også tekniske opplys-
ninger om størrelse, bygningsår med
mer.

Tid er penger
Med eksterne databaser kan vi med
andre ord få hele verden inn i stua. Her
er det nesten bare fantasien som setter
grenser. Men før man går til anskaf-
felse av dette hjelpemiddelet, må man
definere hvilket informasjonsbehov
bedriften har. Det er også viktig å ta
rede på hva det vil koste å dekke dette
behovet, enten det skjer med eksterne

databaser eller ved hjelp på annen
måte. Muligens vil en kombinasjon av
flere metoder være det mest effektive.

I dette regnestykket er detviktig å ta
med i betraktningen detmenneskelige
tidsforbruket for å innhente informa-
sjon ved de ulike alternativene. Tid
som ellers kunne vært utnyttet til
andre og inntekstbringende oppgaver.

Når man skal vurdere de ulike tje-
nestene opp mot hverandre, bør man
se på i hvilken grad de dekker det
informasjonsbehovet bedriften har.
Muligvis vil det være flere tjenester
som til sammen dekker informasjons-
behovet.

Et vesentlig spørsmål er kostna-
dene. Hvor mye er denne informasjon-
en verdt for bedriften? En del infor-
masjon er man helt avhengig av, mens
andre opplysninger kanskje er<<kjekt å
ha».

Ved valg av informasjonsdatabaser
skal man også tenke på hvor ofte man
kommer til å søke informasjon på
denne måten. Dersom dette ikke vil
skje ofte, vil detvære fornuftig å velge
en tjeneste som er lett å bruke, samti-
dig som den ikke innebærer store faste
kostnader i form av for eksempel
abonnementer.

Ofte er det flere i bedriften som kan
dra nytte av den samme informa-
sjonen eller informasjonskilden. Da
kan det lønne seg å koordinere disse
aktivitetene for å kunne dele kostna-
dene på flere, mens søkekunnskapen
ivaretas av en felles ressursperson.

Flere fortrinn
Bruk av ekstern database-informasjon
kan ha mange fordeler.

Hurtighet: Databasene kan akses-
seres og ønsket informasjon frem-
stilles i løpet av få minutter.

Aktualitet: Elektronisk produsert
informasjon er enkel å oppdatere.
Man kan derfor få tilgang på den
ferskeste informasjon.

Arkivering: Informasjonen er arki-
vert slik at man kan finne frem histo-
riske data og selv slippe å drukne i
papir og Utklipp.

Tilgjengelighet: Kildemengden er
tilgjengelig for enhver med et mini-
mum av datautstyr og som regel når
som helst på døgnet

Hessurssporende: Alternativet til
bruk av databaseinformasjon vil ofte
bety mange arbeidstimer, store reise-
kostnader og høye telefonregninger. I
tillegg til direkte besparelser vil man
kunne unngå å bruke unødige res-
surser på utviklingsarbeid som alle-
rede er utført

Kildemengde: Det finnes i dag en
anseelig mengde offentlig tilgjenge-
lige databaser i verden. Disse inne-
holder millioner av artikler og doku-
menter samt referanser til prim-
ærkilder.

Uvurderlig informasjonskilde
Hva kan så du bruke eksterne data-
baser til? Her er noen spørsmål du
med hell kan stille til dette hjelpemid-
delet Hva mener myndighetene,
media og politikerne lokalt om utbyg-
gingen av Hydra? Bør vårt overskudd
kortsiktig investeres i aksjer, obliga-
sjoner elleri andre verdipapirer — og i
tilfelle hvilke? Hva mener EF, nasjo-
nalmyndighetene, rikspolitikerne, in-
dustri og kraftprodusenter om «Com-
mon Carriem-prinsippet ved over-
føring av kraft, og hva er status?

Eller du vil kanskje heller spørre om
hvordan den økonomiske stillingen er
for våre konkurrenter i inn- og utland?
Eller om hva man skal ha for de gamle,
kullfyrte kullverkene? Du lurer
kanskje også på om EF vil stramme på
reglene for utslipp, og når dette vil
skje? Kan vi finansiere oppkjøp av
kullkraftverkene, legge dem ned, selge
tomtene og i stedet forsyne markedet
fra Norge?

Hvem som er aksjonærer i Entre-
prenør/Eiendom/Bygg/Anlegg får du
også vite gjennom din eksterne data-
base, og du får vite om vi bør kjøpe
aksjer for samarbeid eller overta hele
greia.

Listen kan gjøres enda lenger, men
under alle omstendigheter er data-
baser i enkelte tilfelle uvurderlige
informasjonskilder.

Noe for deg?
Har du tilgang til en PC/terminal som
er koplet opp mot Statkrafts datanett,
kan det nå gjøres viderekoplinger mot
eksterne databaseri inn- og utland. Er
dette noe du vil vite mer om, så
kontakt Trygve Kramer ved Dataavde-
lingen (ØD). Vi kan fremskaffe pris, og
hvis det blir klarert et behov, hjelpe til
med å rette din PC/terminal mot den
eksterne databasen. Ved forespørsel
skaffer vi også en detaljert oversikt
over hvilke tjenester som tilbys av de
ulike databasevertene.
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Arbeidssted Bolivia. -
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_ delante! Elleve gulhjel- I
mede menn løfter sam-

tidig og bærer den store
stålkonstruksjonen på plass.
Det som vi i Norge bruker “T \
maskinkraft til, er her i Boli-
via erstattet med muskel-
kraft.
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Det skal elleve bolivia-
nere til å reise en stål-
mast — fire mann på
bakken og sju i masta.
Hver mann har sin plass,
og det er aldri noen tvil
om hvem som skal gjøre
hva.
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Bjørn Rekvik har arbeidet i Statkraft
fra 1 980 til 1987. Det meste av tiden
har han arbeidet som linemontør, men
også halvannet år som reparatør.

Fra januar til desember 1 990 reiste
han rundt i Mellom- og Sør-Amerika.
Under sitt opphold i Bolivia fikk han
nyss om at to Statkraft-montører var
der på oppdrag, og oppsøkte derfor
deres arbeidsplass.

Når man nærmer seg mastepunktet,
er det første man legger merke til

hvor stille det er. Og man tenker straks
at her er det ingen som arbeider.
Typisk disse late sør-amerikanerne.
Vel fremme ser man at dette ikke er
tilfelle. De elleve arbeiderne i arbeids-
laget til Santiago Laime er i full akti-
vitet

Men siden de ikke har maskinelle
hjelpemidler, er det ingen motorstøy å
høre. Det eneste som høres, er en

skramling med plater og jern, skrunøk-
lenes klirring og stemmer. De prater
mye og i et forrykende tempo disse
folkene. Mesteparten av tiden på
spansk, men en del av indianerspråket
Quetchua er også å høre.

Midt oppe i dette finner jeg to
utlånte Statkraft-montører. Det er
Rune Aurebekk fra Kristiansand og
Øyvind Bærhaugen fra Drangedal i
Telemark Rune er «utlånt» fra AO-
Hokksund og Øyvind fra AO-Lille-
sand. De to norske supervisor'ne er her
på oppdrag fra Iarlsø Fabrikker i
Tønsberg. Det er imidlertid det tyske
storkonsemet Siemens som er hoved-
entreprenør, og som har til oppgave å
levere et komplett telefonanlegg til
det bolivianske televerket.
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Tegningene kan de samles om —
det norsk-bolivianske arbeids-
laget ved Samaipata, tre timers
kjøring vest for Santa Cruz. Det
største problemet er språket.
Bolivianerne snakker ikke
engelsk, og det er smått med
spanskkunnskaper hos nord-
mennene. Men ved hjelp av fin-
gerspråk og noen få spanske ord
greier de likevel å kommunisere.
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Maskiner er ukjent ved mustereising i Boli-via, så her skal det virkelig muskelkrufi tilfor ü få det norske stüiet på pluss. Stemmerhar overtatt for maskinstøy - og de pratermye og i et forrykende tempo disse arbeids-folkene. Helst på spansk, men en del av indi-anerspråket Quetchhua er også å høre.
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Saktearbeidende byråkrati
Med så mange parter involvert, kan
det fort oppstå problemer. Og det var
vel nettopp det som skjedde da den

norske stålforsendelsen møtte bolivi-
ansk tollvesen. Sør-amerikansk byrå-
krati er kanskje kjent for de fleste som
ineffektivt og saktearbeidende, og
heller ikke denne gangen gjorde det
skam på sitt rykte. Ti dager tok det den
norske stålhaugen å komme gjennom
byråkratiets papirmølle. Da hadde alle
små og store sjefer fått sitt ord med i
laget og satt sitt stempel.

Mastepunkter på verdens tak
Idet jeg treffer nordmennene på et
mastepunkt ved Samaipata, tre timers
kjøring vest for Santa Cruz, er de ivrig
opptatt med å lese tegninger. Lederen
for arbeidslaget, Santiago Laime, er
også der, og ved hjelp av fingerspråket
og noen få spanske ord, klarer de å
kommunisere litt.

-]oda, samarbeidet med de bolivi-
anske mastebyggerne går bra, sier
Øyvind. -Vårt største problem er
språket Ingen av arbeiderne snakker
engelsk og vi snakker ikke spansk
-De jobber utrolig raskt og effektivt
og samarbeidet innad i laget er
imponerende, sier Rune mens han
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spenner på seg beltet for å ta seg en tur
opp i masta. Kontroll av tighting og
kjørning hører med til en supervisors
arbeidsoppgaver.

De kan videre fortelle at jobben
består i bygging av ti master og to
masteforlengelser. Arbeidsområdet er
fra La Paz til Santa Cruz. Det laveste
mastepunktet ligger på 412 meter over
havet, mens det høyeste på hele 4 760.
I denne høyden gjelder det at hjerte-
og lungekapasitet er på topp. Maste-
høyden varierer mellom 25 og 40
meter.

Ingen «gamlinger» i masta
På spørsmål om hvordan samarbeidet
med nordmennene går, svarer Santia-
go Laime at det hittil har gått fint
-Det er flinke folk som forstår seg på
arbeidet og ikke legger seg oppi hvor-

dan det utføres. Jeg prøver å forestille
meg elleve norske mastemontører
bygge en mast sammen, og spør spent

hvordan samarbeidet innad i arbeids-
laget er.

-Vi har et kjempefint arbeidsmiljø.
Gutta jobber godt sammen. Hver
mann har sin plass, så det er aldri noen
tvil om hvem som skal gjøre hva. Fire
mann på bakken og sju i masta. Av de
sju er det én som jobberi spiretoppen,
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De bolivianske arbeidsfolkene viste meget
stor interesse for norsk long-line montasje
med helikopter. Den ble presenterti Fosse-
kollen nr. 9/1990.

fire som monterer etter hvert som
stålet kommer opp og to som tighter
og kjørner.

Gjennomsnittsalderen i laget er
meget lav, rundt 25-26 år. Da jeg
nevner dette, sier Santiago Laime at
det er riktig det. -Vi rekrutterer et
ungt mannskap. Kan ikke ha gamle
folk oppe i mastene, vet du!!

Lange dager - lav lønn
Arbeidsdagen er lang, arbeidet tungt
og lønna heller lav. Kr. 1 200,- pr.
måned for bakkemannskapet, og
2 000,- for dem som jobber i høyden,
er ikke akkurat noe å bli rik av. For å
oppnå denne lønna, jobber de cirka
tolv timer daglig. Ofte seks dager, noen
ganger sju dager i uka. Dette er likevel
godt over gjennomsnittslønna til en
boliviansk arbeider.

De to norske supervisorene er enige
om at folkene her nede lever under
harde vilkår. -Det er når man opp-
lever slike arbeidsforhold og ser hva
arbeidsfolk tjener, at man skjønner
hvor godt det er å ha et regulert
arbeidsliv, sier Øyvind og Rune til
meg.
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Kåre Schjetne arbeider nå full tid med
organisasjonssaken. lhvert nummer
fremover vil han redegjøre for frem-
driften i prosjekt Statkraft '92.

Langt fram, sa kjerringa
OED har avsluttet første runde av prosjektarbeidet for
Statkrafts omorganisering. Statkrafts rapport om våre
oppgaver, organisering og bemanning i et framtidig kraft-
marked, samt rapportene fra arbeidsgruppene for sen-
tralnettet og markedsinstitusjonene, ble presentert på et
seminar som OED holdt på Lyseby i desember. Disse skulle
danne grunnlaget for OEDs videre arbeid med en proposi-
sjon til Stortinget.

Omorganisering - en modningsprosess
Rapportene viser klart at synspunkter og meninger fortsatt
spriker. Samtidig har det vært en modningsprosess med
prøving og omprøving av standpunkter, hvor alle aktørene i
debatten har måttet gå et stykke vei.

Størst avstand var deti synet på nettselskapets oppgaver.
Her står en samlet kraftbransje bak mindretallets forslag
om ikke å bryte opp rasjonelle og teknisk vel fungerende
operatørfunksjoner. Det sentrale og regionale driftsan-
svaret og vedlikeholdet bør derfor utføres av selskapene
som i dag har dette som en integrert del av sine oppgaver. A
tenke seg disse oppgavene satt ut på anbud for begrensede
tidsintervall, vil være å gå på akkord med grunnleggende
sikkerhetskrav for nettet. Her må det uansett overordnet
organisatorisk løsning finnes fram til langsiktige ordninger
som sikrer en sikkerhetsmessig og økonomisk optimal
løsning.

Videre utredningsarbeid
OED ønsker å gå videre med mer omfattende utredning på
enkelte punkter. Dette har sammenheng med begrenset tid
og utredningskapasitet i høst, noe Statkraft slet med ved
utarbeidelsen av sine rapporter. Det har også sammenheng
med den uenighet som har kommet fram på en del viktige
punkter.

OED skal derfor nedsette en egen gruppe som skal
arbeide videre med planene for nettselskapet. Gruppen vil
rapportere direkte til OED, og vil knytte til seg spesialisteri
heltidsengasjement, dels rekruttert fra Statkraft. Hensikten
er å få en gruppe som identifiserer seg helt med nettsel-
skapet, frikoplet fra andre interesser.

Gruppens mandat er ikke endelig klarlagt, men etter de
signaler vi har mottatt ønsker OED å ta utgangspunkt i
flertallsinnstillingen i nettgruppen. Det innebærer at nett-
selskapet skal eie den statlige delen av sentralnettet, og at
det skal være ansvarlig for gjennomføring av nyinvestering
og drift av nettet. Omfanget av egenregidriften, og hvor
meget skal settes bort, vil være opp til selskapet å be-
stemme. Her vil den nye gruppen få en krevende opp-
gave. Debattviljen i bransjen og i organisasjonene er
merkbar!

Det skal også arbeides videre med en konsulentstudie av
markedsmulighetene for Plan og Anlegg i et eksternt
marked. Denne studien vil være betydningsfull for
spørsmålet om det vil være grunnlag for å etablere et
datterselskap, eller om denne delen av virksomheten vil
måtte begrenses til interne oppgaver, organisert som ett av
Statkrafts forretningsområder.

Nye rammebetingelser
Den forrige regjeringens forutsetning for utrednings-
arbeidet var at Statkraft skulle etableres som et heleid
statlig selskap. Brundtland-regjeringen nedsatte høsten
1990 et statssekretærutvalg som skulle vurdere organisa-
sjonsformen for de tre store samferdselsetatene samt for
Statkraft Parallelt arbeides det med utkast til «Lov om
statsforetak» til erstatning for «Lov om visse statsbedriftei».
Lovproposisjonen forventes framlagt í løpet av våren.

På bakgrunn av de signaler vi har fått, synes det nå mest
aktuelt å innrette det videre planleggingsarbeidet mot en
organisering av Statkraft som et statsforetak Det vil blant
annet innebære at staten står som eier alene, og at staten
har et ubegrenset ansvar for foretakets forpliktelser. Denne
organisasjonsformen vil også være aktuell for nettsels-
kapet Det må imidlertid understrekes at statssekretærut-
valget fortsatt vurderer forvaltningsbedriften som et mulig
alternativ. Statsaksjeselskapet synes å være skrinlagt

Justert framdriftsplan
- et halvt års utsettelse
Endringene i vurdering av selskapsform vil få virkning for
framdriften i omorganiseringen. En proposisjon til Stor-
tinget om organiseringen av Statkraft og nettselskapet vil
først fremmes til sommeren, etter at lov om statsforetak er
vedtatt. Det medfører at en stortingsmelding tidligst vil
kunne finne sted i forbindelse med behandlingen av
statsbudsjettet til høsten. Dernest trengs om lag et halvt års
tid i interimsselskaper før den endelige foretaksdannelsen
kan finne sted. Det vil være disse minimumsselskapenes
primære oppgave å få på plass ledelsen og foreta detalj-
organiseringen av foretakene. Konsekvensene av dette blir
at målsettingen om etablering av de nye foretakene 01.01.
1992 vil sprekke. Dagens siktemål er 01.07. 1992.

Viktig med overgangsordninger
Utsatt iverksetting understreker ytterligere behovet for
overgangsordninger når det gjelder Statskrafts muligheter
for å operere i kraftmarkedet Dersom Statkraft i halvannet
år til skal ha de samme bindinger som i dag, mens de øvrige
aktørene får anledning til å etablere seg i markedet, vil
Statkraft få problemer som er langt større enn i dag og med
perspektiver som avtegner seg som dystre.



Renholdspersonalet i Statkraft:
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Foto: Svein Erik Dahl

Papirkurven og askebe-
geret er overfyllt, og på

skrivebordet ser det ut som
en syklon har passert. Slik
forlater vi av og til vårt
arbeidssted etter en hektisk
dag. Neste morgen finner vi
våre kontorer fritt for
alskens støv og lort. Herlig,
synes vi - og tenker ikke
mer på det. Men hvem er så
våre «usynlige» hjelpere?

å folkemunne ved hovedkontoreti
Statkraft går renholdspersonalet

under navnet Bøtteballetten. Kjært
barn har mange navn, det gjelder også
renholdsbetjentene ved kontorste-
dene våre i Oslo. Statkraft har ikke
egne ansatte til å ta seg av vaske-
jobben, men kjøper tjenesten fra tre
forskjellige firmaer: Renva, Supervask
og Trio A/S. Fossekallen «la seg på lur»
en ettermiddag for å få en del av
«balletten» i tale.

Vasker så lenge helsa holder!
Det første stedet vi besøkte var Nore-
veien 24. Her svingte moppene lystig
over linoleumen, og bak moppene fant
vi ekteparet Inga og Svein Selmo. De
har ansvaret for renholdet av det seks
etasjes høye bygget hvor Østlands-
verkene holder til. Ekteparet kommer
fra Sarpsborg, så Svein som har dette
som bijobb, starter fra hjemstedet ved
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halvfemtiden om morgen for å kjøre til
sin hovedjobb som grunn- og byg-
ningsarbeider i Oslo. Inga kommer
etter som ettermiddagen. Når så alle
etasjene er gjort rene, er det å ta fattpå
de cirka ti milene til Sarpsborg igjen.

På spørsmål om hvorfor de må helt
til Oslo for å jobbe, svarer Inga at deter
mange om beinet i Sarpsborg, slik at
det er vanskelig å få godt betalte
jobber der. -Vi har kjøpt oss hus, så
det er økonomien som «tvinger» oss til
et slikt opplegg, forteller ekteparet
-Så derfor holder vi vel på her så
lenge helsa holder, sier ektemannen
Svein. Begge to er godt fornøyd med
forholdene på Noreveien. -Folk er
hyggelige her, sier Inga. Hun mener at
mange ellers har lett for å nedvurdere
deres innsats. Så gir ekteparet Selmo
seg moppene i vold, og vi tar kontakt
med bøtteballetten på Husebybakken.

Vikarierende familie
-Vi er innvandrere fra Tyrkia, og har
bodd i Norge i henholdsvis 12 og 14 år,
forteller brødrene Yassar og Senat
Salih. Det er egentlig ekteparet Senat
og Nevin Salih som har ansvaret for
renholdet av Statkrafts lokaler på
Husebybakken, men i dag er Yassar
vikar for sin svigerinne Nevin.

Om sin arbeidsgiver og sitt arbeids-
sted Husebybakken har brødrene bare
godt å si. De kom til Norge som
ungdommer, så de har ingen formell
utdannelse fra sitt hjemland. -Vi har
hatt mange forskjellige jobber, men
denne bransjen passer oss godt Her
kan vi til dels innrette jobb og barne-
pass etter hverandre. -Vi passer bar-
na for hverandre og deler jobbene.
Greitt hva, sier brødrene. -Norge er et

godt land å leve i, men så er vi da
norske statsborgere også, poengterer
de. Dette forklarer visst alt -Men nå
må vi jobbe, vi. Det var morsomt at du
ville snakke med oss, sier Senat og
Yassar, og haster til bøttene.

Familien Salih har ikke andre
jobber akkurat nå, men håper at det
kan bli flere oppdrag. -Vi merker
innskrenkningene i arbeidsmarkedet,
og som følge av dette blir mange
kontorlokaler stående tomme. Dette
har selvfølgelig innvirkning på vår
virksomhet også, sier Thorleif Ek, som
er inspektør i et av byråene. -Som
følge av arbeidsløsheten er det i dag
flere nordmenn som kan tenke seg å
jobbe i dette yrket, svarer Ek på
spørsmål om det er en hovedvekt av
«nye nordmenn» i denne bransjen.

Jobben gir meg frihet
-Dette er en hyggelig jobb. Du får tid
til å tenke på så meget Noe som er
spennende å tenke på er hvilke men-
nesketyper som «besitter» de forskjel-
lige kontorene. Dette sierJorun Svend-
sen som holder «møkka» borte fra
Statkrafts kontorer i Slemdalsveien.
-Jeg har jobbet som bankfunksjonær
og kontorassístent og liker å jobbe
med tall. Men denne jobben gir meg
frihet og uavhengighet på en måte -
og så liker jeg å se at det blir rent og
pent rundt meg. Jeg vasker og steller
for eldre mennesker om formiddagen,
og dette gir meg meget sosialt Bytte
denne jobben i noe annet, nei, det kan
jeg ikke tenke meg, smiler Jorun. - Og
takk for kaken dere satte igjen en dag
her med lapp «Til deg som vasken, -
det både smakte og varmet, sier Jorun
idet hun tar vaskestativet og begynner
sin runde med klut og støvsuger.
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Tøm ikke askebegeret i papirkurven!
Den største renholdstroppen finner vi i
Middelthuns gate 29. I alt 12 stykker
«rnoppederer» kontorene for Statkraft
og NVE. Gudrun Redalen, «ballettrnes-
ter» og inspektrise for troppen, har i
mange år hatt M29 som sin arbeids-
plass. -Sjelden fin arbeidsplass, er
hennes kommentar om forholdene i
Middelthunsgate 29. -Dog er det to
ting jeg vil sette fingeren på, nemlig:
Rydd skrivepulten hvis dere vil ha den
vasket! Tøm for all del ikke askebe-
gerets innhold i papirkurven, det er
strengt forbudt!! Ellers er jeg som sagt
fornøyd med forholdene her, og men-
neskene er hyggelige.

A ha ansvaret for at hele troppen
møter opp og gjørjobben sin skikkelig,
er ikke noe problem. -De fleste møter
opp til avtalt tid, og selv om det er en
del tungt arbeid, hører jeg sjelden
noen negative utbrudd. Og stort sett
gjør de ordentlig arbeid. jeg får i
hvertfall få klager fra de ansatte, sier
Redalen.

Fossekallen var dog litt for tidlig ute
denne ettermiddagen, det var bare
noen få i «ballett-troppen» som var

V

begynt dagens dont Derfor ble det en
«finn meg om du kan«-lek i de lange
korridorene i de seks etasjene for å
finne intervjuobjekter.

Trekk i snora!
Omsider fant vi Marie Teige. Hun er
student og har jobben som bigeskjeft
OK arbeid, men lite spennende, vet du,
svarer hun på spørsmål om hun syns
dette er en grei måte å tjene penger på.
Men én ting vil hun virkelig klage på
når det gjelder jobben: De ansattes
besøk på toalettene. Trekk i snora!!

Da Fossekallen snakket med Marie
hadde hun ikke så lang tid igjen i
denne jobben. -Pengene jeg tjener
nå, skal jeg reise til India for. I fjor var
jeg i Australia. -Ieg er reisegal, jeg,
sier Marie.

Så traff vi Siv Antonsen, skoleelev
ved kokkelinjen ved Sogn yrkesskole.
-Arbeidet er greitt det, men det er
tungt fordi gulvene ikke blir bonet
Mange stygge gulv, sier hun litt forsik-
tig. Hun vil helst ikke høres ut som om
hun beklager seg, heller. Siv går rett fra

Q

Når vi hver dag
kan komme til et
kontori den
skjønneste orden
skyldes det blant
annet disse «usyn-
liger» kolleger. Fra
venstre: Inspektør
Gudrun Redalen,
Jorun Svendsen
(S 37), Marie Teige
(M 29), Siv Antonsen
(M 29), Camilla Ble-
gen Hansen (M 29),
Edit Larsen (sluttet)
og Aldina Delgado
(M 29). Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.

skolebenken til vaskejobben, så det
blir ofte en lang arbeidssdag. jobben
her bruker hun cirka to og en halv time
på. Deretter bussen hjem til Økern. Og
så lekser. Hvem snakker om late og
arbeidsskye ungdommer!

Vårt neste intervjuobjekt bærer det
klingende, eksotiske navnet Aldina
Delgado. Hun kommer fra Kapp Verde
og er gift med Giraldo som er vaktmes-
terassistent i NVE. -Vi kom jo hit for å
få arbeid og har nå vært heri ni år, men
jeg savner mitt hjemland, og jeg
ønsker å få reise tilbake, sier Aldina.
Det blir nok også det en gang, men når,
det vet hun ikke. -Det er så kaldt her!
Dette er Aldinas største ankepunkt når
det gjelder Norge. Men jobben i NVE
og Statkraft er OK

Så er «rundvasken» med våre usyn-
lige kolleger over, og som Gjertrud
Sandvin så malende har sagt det i sin
Vaskevise:

Lukter rent og friskt og godt,
stabler inn i bøttekott
Jobben gjort, seg hør og bør,
slår av lys og låser dør.
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boka Fra bondebygd til industri-
sted med undertittel «Hovedlinjeri

Sunndals historie 1 850-1 990» skis-
serer forfatterne Arne Ulvund og Pet-
ter Erik Innvik hovedlinjene i Sunn-
dals historie gjennom en periode på
150 år. Ulvund har tatt for seg tida
fram til 1 940, mens Innvik har skrevet
om perioden 1 940-1 990.

Den første anleggstida
Etter et innledningskapittel om tida

fra 1 850 fram til cirka 1 91 0 tar forfat-
teren for seg den første Aura-utbyggin-
ga som foregikk fra 1 91 3 til 1 91 9.
Utbygginga av vannkrafta begynte
med at A/S Aura ble stifteti1910 med
det formål å utnytte vannkraftressur-
sene i Nesset og Sunndal til industri-
utbygging. Tre år senere fikk A/S Aura
konsesjon, utbygginga startet og utvik-
lingen skjøt fart For å skaffe nok plass
til anleggene kjøpte selskapet over
2 000 mål grunn på Sunndalsøra.
Anleggsarbeidene trakk til seg masse-
vis av folk, og da aktiviteten var på
topp i 1 91 4, regner man med at om lag
2 000 personer var ansatt i selskapet.

Da første verdenskrig brøt ut, trakk det
_ engelske selskapet som hadde en stor

del av aksjekapitalen, seg ut av det
hele og anleggsvirksomheten dabbet
av. Fram mot 1 91 9 ble arbeidsstokken
drastisk redusert

Etter at den første hektiske anleggs-
tida var slutt, var det anlagt jernbane
fra Sunndalsøra kai til Dalaråa og
jernbaneheis fra Dalaråa til Topp heis.
Avstanden fra Dalaråa til Topp heis
var på 1 000 meter, og med en høyde-
forskjell på 620 meter var dette et
imponerende anlegg. Fra Topp heis
ble banen ført videre til Holbu. Fem
taubaner var satt i virksomhet, og det
var satt opp brakker med plass til
1 000 mann. I Dalaråa var kraftverket
ferdig, og en god del kilometer kraft-
ledning, blant annet forsyning av
Sunndalsøra, var bygd. Tre kilometer
hovedtunnel var ferdigsprengt, og på

i Sunndalsøra var det blitt skikkelig
kaianlegg samt 60 boliger i tillegg til
lager og verksted.

Ved siden av å beskrive anleggsar-
beidene som ble utført, går også forfat-
teren inn på arbeidsforholdene. Det
var lange dager med 10 timers skift.
Arbeidet i tunnelene var risikofyllt, og
arbeidsulykker forekom ofte. Lønns-
forholdene var så dårlige at avisen
Socialdemokraten advarte folk mot å
reise til anlegget Brakkelivetvar ingen
luksustilværelse. Folk bodde tett og de
hygieniske forhold var dårlige. Oppe i
alt dette rammet Spanskesyken 1 000
personer. Av disse døde 49. I denne
turbulente tida grodde også fagfore-
ningene fram og Sunndal Arbeids-
manns forening ble stifteti 1 91 3.

Mellomkrigstida
I1920-årene fortsatte en liten arbeids-
styrke på A/S Aura for å vedlikeholde
det selskapet hadde av eiendommer
og utstyr. Ingeniørene Hauge og
Svanøe som hele tiden var ved
anlegget på Sunndalsøra, arbeidet
utrettelig for å holde liv i prosjektet

I 1 931 fikk selskapet konsesjon på
utbygging av hele Lilledalsvassdraget
og tillatelse til å overføre Aura til dette
vassdraget Depresjonen på 1930-

tallet sinket videre utbygging, men
mot slutten av tiåret økte interessen
igjen da det såkalte Aura-utvalget
begynte å arbeide med saken. Da med-
lemmene mente det var behov for
strøm til blant annet alminnelig for-
syning, storindustri på Sunndalsøra
og elektrifisering av jernbanen, gikk
utvalget inn for utbygging. På sentralt
hold var det vanskelig å vinne fram
med disse synspunktene, siden politi-
kerne mente utbygginga ble for dyr og
at det ikke var behov for all krafta.

Andre verdenskrig
Med andre verdenskrig kom den
såkalte andre Aura-utbygginga. For
Aura begynte krigen med at lager og
verkstedhall på Sunndalsøra ble
bombet sammen med store deler av
tettbebyggelsen. Da tyskerne hadde
sans for vannkraftressursene, la de
planer for å nytte vasskrafta til pro-
duksjon av aluminium. Gjennom sel-
skapet A/S Nordag tok de så opp igjen
anleggsvirksomheten. I årene 1 940-
1 942 hadde tyskerne store styrker i
gang med anleggsarbeider, men an-
legget ble ikke fullført.

Perioden 1 945-1 965
Etter krigen ble det bevilget penger til
opprydding etter tyskerne og til å
forberede anleggsvirksomheten som
man regnet med ville ta til igjen. Det
ble satt opp flere brakker i anleggs-
området, strøm ble ført fram til Osbu
og bilvei ble anlagt inn i regulerings-
området.

Aura-utvalget hadde i mellomtida
ført arbeidet sitt videre, og den 1 .
oktober 1 947 bestemte endelig Stor-
tinget at Aura skulle bygges ut Nå tok
en storstilt anleggsvirksomhet til.
Sommeren 1 948 var 450 mann i
arbeid, mens antallet året etter var
kommet opp i 900. På det meste var
mellom 1 300 og 1 400 mann beskjef-
tiget ved anlegget. Høsten 1 953 ble
den første generatoren startet og
nesten tre år senere, den siste og
syvende. Anleggsarbeidene fortsatte,
og i 1 958 var Osbu kraftverk ferdig.
Deretter fulgte takrenneprosjektet
som ble fullførti 1 963. Dermed var de
store anleggsarbeidene på kraftsek-

toren fullført og grunnlaget lagt for
utbygginga av Sunndal verk som ble
vedtatti juli 1 951.

1 965-1 990 det moderne Sunndal
vokser fram
Aura-verkenes historie etter at utbyg-
ginga var fullført dominerer ikke
Sunndals historie i samme grad.
Andre sider av Sunndalssamfunnet
får større oppmerksomhet, men forfat-
teren har skissert det viktigste av led-
ningsutbygging i perioden. Han nev-
ner det nye administrasjonsbygget
som ble tatt i bruk i 1 978, omorgani-
seringen i Statkraft i 1 985, den nye
driftssentralen som var ferdig i 1 986,
og utvidelsen av administrasjons-
byggeti 1 989.

I forordet sier forfatterne at initia-
tivet til å få skrevet boka kom fra
Statkraft som ønsket en historisk
framstilling av kraftutbygginga i flere
lokalsamfunn med tanke på under-
visning i skolen. Den ene forfatteren
foreslo et bredere opplegg for Sunn-
dals vedkommende, der flere sider av
utviklinga kunne tas med. Statkraft
sluttet seg til dette og støttet pro-
sjektet økonomisk.

Skoleverket vil uten tvil kunne
bruke boka som hjelpemiddel i under-
visninga i lokalhistorie. Boka gir ikke
svar på alle spørsmål om Aura-utbyg-
ginga, men den er en utmerket
innfallsvinkel til videre fordypning
gjennom for eksempel bedriftsbesøk
og ekskursjoner. For den som ønsker
en lettfattelig oversikt over utviklinga
i Sunndal og hva som finnes her i dag,
er boka absolutt å anbefale. I ettertid
kan man også fundere på hvordan
forholdene ville ha vært i Sunndal
uten Aura-utbygginga.

Boka, som er blitt på hele 250 sider,
er etter mitt syn et fint og interessant
produkt Alle perioder er illustrert
med et helt enestående billedmate-
riale som ofte forteller mer enn det
skrevne ord. Tekst og bilder er satt
sammen på en utsøkt måte. Boka er
skrevet på et lettfattelig språk, beha-
gelig fritt for faguttrykk og unødven-
dige fremmedord.

De to store industriutbyggingene,
Aura kraftanlegg og Sunndal verk,
som har dominert Sunndalssam-
funnet, er grundig beskrevet uten at
boka er blitt ren bedriftshistorie fyllt
med detaljer. Omtalen av bedriftene er
blitt interessant for et større publikum
nettopp fordi den er satt inn i en
sammenheng.

Ian Nielsen

Petter Erik Innvik og Arne Ulvund:
Fra bondebygd til industristed.
Didakta forlag 1990.
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Ved Hans Chr. Bugge
Generalsekretær i Redd Barna

Med våpenhvile i Beira-
korridoren, nytt fler-

partisystem og utsikter til
frie valg i 1 991 , er arbeids-
forholdene for Redd Barna i
Mosambik nå noe bedre.
Den trygghet som stedvis er
oppnådd, er imidlertid skjør,
og i tiden som kommer vil alt
være avhengig av den poli-
tiske utviklingen i landet.
Generalsekretær i Redd Bar-
na, Hans Chr. Bugge, rap-
porterer.

desemberi fjor tilbragte jeg en uke i
Mosambik Det var en oppmunt-

rende og positiv opplevelse å se utvik-
lingen i prosjektene for familier som
har flyktet fra krig og terror på lands-
bygda. Under mitt forrige besøk —
høsten 1 988 - var forholdene elen-
dige. Hundrevis av mennesker — mer
enn halvparten barn — kom hver dag
til mottakssentrene i og omkring Bei-
ra-korridoren, syke, utmagrede og
kledd i filler. Hele situasjonen var
preget av håpløshet og stor nød.

Forholdene er blitt bedre
Iløpet av de drøye to årene som er gått,
er Redd Barnas nødhjelpsarbeid blitt
stadig utvidet, og i 1 990 nådde vi ut til
nærmere 1 00 000 mennesker. I de
prosjektene jeg besøkte, var forhol-
dene vesentlig forbedret siden 1 988.
Helse- og ernæringssituasjonen er god.
Det var svært få underernærte barn.
Det var liv og røre, latter og aktiviteter.
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Rapport fra M osambik:

L i vs g n i s t ti l 1 0 0 0 0 0

Bengu mottakssenter. Sosionom Grethe Gulliksen i Redd Barna Mosambik i samtale med Bebe
Fernando (13). Han ble kidnappet fra el barnehjem i Chimoio for fire år siden, og er blitt holdt

hos MNR helt til han nylig klarte å ta seg frem til Bengu. Foto: Håkon Berg.

Med Redd Barnas hjelp har mange av
prosjektene nå fått skole, enkelte også
førskole. Vannpumper er installert, og
noen prosjekt har begynt med tre-
planting. Kanskje det viktigste av alt
— med såkorn og redskaper fra Redd
Barna, dyrker de fleste familier nå sine
egne jordlapper, og er på vei til å bli
selvhjulpne. Distribusjon av mat blir
derfor redusert og rettes bare mot
spesielt utsatte familier og nye flykt-
ninger.

I nødhjelpsarbeid er det svært viktig
å ikke dele ut mat hvis det ikke fore-
ligger et helt klart behov. Vi må stimu-
lere til egen matproduksjon og ikke
ødelegge markedet for smâbønder
som lever av å kunne selge noen av
sine produkter.

Blir det fred?
Flyktningestrømmen har gått sterkt
ned, men fortsatt kommer det nye folk
til mottakssentrene. Vår nødhjelps-
innsats vil derfor fortsatt være nød-
vendig. Etter hvert vil vi imidlertid
legge større vekt på mer fremtidsrettet,
langsiktig utviklingsarbeid.

Alt vil være avhengig av den poli-
tiske utviklingen i landet Forhandlin-
ger er nå i gang mellom regjering og
den brutale geriljabevegelsen RENA-
MO. Det er oppnådd enighet om

Forholdene i Mosambik
er nå noe bedre, og blir

det fred, vil Redd Bar-
nas hovedutfordring
være å ta seg av de
barna som er hardest
rammet av krigen.
Dette er barn 1 Berigu-

mottaket. Mange av
dem står uten familie.
Foto: Håkon Berg.

våpenhvile i Beira- korridoren. Det er
innført flerpartisystem, og det tas sikte
på frie valg i løpet av 1 991.

Blir det fred, kan gjenoppbyggingen
starte for fullt. Her vil Redd Barna være
med. Vi vil blant annet bidra til å
redusere den enorme barnedødelig-
heten, til at alle barn i Mosambik kan
få skolegang og at familiene som er
rammet av krigen, får ny trygghet og
tro på fremtiden.

En spesiell oppgave vil være
arbeidet blant barn som krigen har
gjort foreldreløse eller gitt mentale
skader. Redd Barnas medarbeider
Grethe Gulliksen leder et program for
gjenforening av alenebarn med nære
slektninger eller andre som kan ta
omsorg for dem. Et omfattende og
nitid ettersøkningsarbeid er nødven-
dig, men allerede etter et drøyt års
arbeid er flere hundre barn blitt gjen-
forenet med sine familier. Blir det fred,



i fjor

vil Redd Barnas liovedutfordring være
å hjelpe de barna som krigen har
rammet hardest

«17. mai» i Chimoio
Den 8. desember var en stor dag i
Chimoio. Da ble Redd Barnas nye
kontorer høytidelig åpnet. I en nedslitt
og krigsherjet by var dette et viktig
lyspunkt — den første helt nye byg-
ning siden uavhengigheten.

Begivenheten ble feiret med musikk
og leker for barn i rene 1 7. mai- stil, noe
som ikke er dagligdags. Det var kon-
kurranseri sekkeløp, turning, drage, og
— ikke minst kappkjøring med leke-
biler av ståltråd bygget av barna selv
— en spesialitet som virkelig imponer-
er (bilde i Fossekallen 10/90). I
Mosambik finnes ikke andre leker enn
dem barna lager selv. Innsatsen og
gleden var enorm — en opplevelse for
alle som var til stede.

Utfordringene er store
I selve Beira-korridoren er forholdene
forbedret Men reiser man inn i landet
nordover eller sørover, føler man snart
nærværet av vold og frykt Til Guro, en
landsby langt inn mot grensen til
Zimbabwe, måtte jeg ta fly. A ferdes
landeveien var for farlig. Stedet er
omringet av RENAMO-geriljaen og
stadig nye familier strømmer til for å

, ,,.
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søke større trygghet Men denne trygg-
heten er skjør. Under mitt besøk,
rammet ulykken igjen: Fire gutter som
var ute på markene et par kilometer
fra landsbyen, ble tatt med makt av
«bandittene» og ført bort I verste fall
tvinges de til å delta i krigen på
RENAMOs side. De trues til å drepe.

Hvordan skal dagens barn i Mosam-
bik, med de grusomheter de har
opplevet, kunne bygge opp landet sitt
igjen? Hvordan unngår vi at de blir en
«tapt generasjom? Dette er vår utford-
ring i Mosambiki årene fremover. Den
er enorm, men vi ser resultater.

jeg vil benytte anledningen til å
takke hjertelig for støtten. Vi ser fram
til det fortsatt positive samarbeidet
med Statkrafti 1991.

Det koster deg en krone dagen à være med på Redd Barnas Aksjon Livsgnist.
Du vil ikke merke den store foskjellen. Men barna vil!
Fyll ut denne kupongen og send den til lønningskontoret. Beløpet du velger
trekkes fra lønnen hver måned og settes direkte inn i Redd Barnas arbeid.
Du melder selv fra når du ikke vil være med lengre.

Ja, jeg vil være med pà Aksjon Livsgnist!

Kr. 30,- D Kr. 50,- D Valgfritt beløp:

Navn:

Sign.:

Avdeling:

For Iønningskontoret
Redd Barnas bankgironr.:
8200.01.60756,
postgironr.: 5 O0 O1 87.

' RED D
BARNA

Postboks 6200 - Etterstad
0602 Oslo 6.
'I'1f.: (02) 57 00 80
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Tekst og foto: Nils Egil Endresen
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1. november 1965 var en merkedag i
Vestlands-verkenes historie. Da ble

det satt strøm på ledningen mellom
Tokke-Husnes for første gang. Sen-
tralt i dette nervesystemet stod Førre,
Sauda og Blåfalli trafostasjoner som
alle var operative fra dette tidspunkt

Bakgrunn for opprettelsen av disse
trafostasjonene var at NVE hadde fått
i oppdrag å forsyne det nye alumini-
umsverket Søral på Husnes med
strøm. Samtidig med dette var plan-
leggingen av Ulla-Førre i full gang. I
og med at et utbyggingsalternativ mot
Iøsenfjorden var det mest aktuelle da,
ble det bygget en trafostasjon i Førre,
innerst i fjorden. Det var derfor natur-
lig at ledningen fra Tokke skulle gå

innom Førre på veg nordover mot
Husnes. På dette stadiet var ikke Sau-
da med i planene i det hele tatt;
ledningen skulle krysse fjorden tre mil
lengre ute.

Saudefaldene og direktør Carsten
Due-Gundersen ville imidlertid noe
annet Slettedalsdammen var nettopp
ferdig og ny kraftstasjon var under
planlegging. Saudefaldene ville der-
med være i stand til å produsere mer
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strøm enn det Smelteverket i Sauda
hadde behov for, slik at en tilknytning
til samkjøringsnettet var sterkt ønske-
lig. Due-Gundersens energiske kamp
overfor NVE og departementene har
nok vært en medvirkende årsak til at
ledningen mellom Tokke og Husnes
til slutt ble lagt via Sauda. En annen
viktig rolle har nok også Norsk Hydro
spilt. i og med at Alnor aluminiums-
verk på Karmøy skulle få kraft fra
Nesflaten. En knytning til Sauda ville
dermed også skaffe Norsk Hydro
innpass på samkjøringsnettet

I 1964 begynte byggingen av trafo-
stasjonene i Førre, Sauda og Blåfalli.
og Vestlands-verkene var i ferd med å
bli født. Da strømmen ble satt på, 1.
november 1965, var det ansatt åtte
personer til å betjene stasjoner og
ledninger. De fleste av disse hadde sin
bakgrunn i NVE, fortrinnsvis fra an-
legg.

I 1966 ble Vestlands-verkene opp-
rettet som eget driftsområde. I august
samme år kom Vidar Bern over fjellet
for å bli innsatt i sitt kongerike. Men
det er en annen historie.

~"l

\I

For å markere starten

på Vestlands-verkeiies
25 års jubileum. ble en

del av de virkelige

grund old mun invitert
til en minirestund på
Sauda trafostasjon
like før jul. Stående
fra venstre; Knut
Sjøinrill, Bjarne Berge,
Ion Ártari, Heridor
Blindheim (vert for
anledningen) og

Asbjørn Kirkevold.
Foran fra xfeiistre:

Sigurd Fiskertjonn,
Nils Øvstebø. Jon

Haaranes og Kristen
Herheim.

Ikke første gang!

Stortinget har nå godkjent Statkrafts
avtale med Vattenfall om å levere
2 400 GWh/år fastkraft i fem år fra
1995 til 2000. Det er delte meninger
om Norge er tjent med en slik avtale.
Men uansett standpunkt bør alle være
enige om ikke å forfalske historien når
det argumenteres.

I avisene leser vi stadig at dette er
første gang fastkraft eksporteres. Der-
for etterlyser man en prinsippdebatt.

Bruken av «første gang» krever at
skribenten kjenner historien. I årene
1955-1959 vedtok Stortinget fire eks-
portavtaler om tilsammen 950 GWh/
år. Avtalene hadde 10-20 års varig-
het. Den første leveransen startet i
1960, og den siste sluttet i 1984.
Kraften kom fra Nea-vassdraget og
Namsen i Trøndelag.

Erik Tøndevold
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Ole Dyrdahl
pensjonist

Etter 22 år i Forsvaret og 23 år i NVEs
og Statkrafts tjeneste, ble Ole Dyrdahl
pensjonist fra 1. desember 1990.

Fram til omorganiseringen 1985/
1986 var Ole sekretær for NVEs
Hovedstyre. Etter å ha organisert og
deltatt i Hovedstyrets mange reiser og
befaringer, hevder Ole selv at det
knapt kan være noen i Norges land
som har opplevd så mye norsk natur,
inklusive opplevelsen av hvordan
skånsom vannkraftutbygging kan
sikre naturopplevelser også etter en
utbygging. Oles organisering av Ho-
vedstyrets befaringer ble aldri overlatt
til tilfeldigheter — alt fungerte.

Etter omorganiseringen var Plandi-
visjonen så heldig å få Ole blant sine
medarbeidere. Lojalitet og nøyak-
tigheti alle typer av oppgaver har vært
hans varemerke.

I 15 år, 1970 1985, var Ole medlem
av redaksjonsrådet i Fossekallen. Det
indikerer tillit fra ledelsen og ansatte å
inneha en slik funksjon i så lang tid.

Vi ønsker Ole en hyggelig og inn-
holdsrik pensjonisttilværelse.

Ingvald Haga

Fra Torbjørn Mengshoel har vi na-
turlig nok mottatt en historie som
dreier seg om penger. Mengshoel er
nemlig sjef for innkjøpsavdelingen i
Statkraft Selv mener han denne histo-
rien i vår omorgaiiiseringstid kanskje
kan illustrere det betenkelige i å treffe
viktige avgjørelser på kort tid, og at
den kan minne om behovet for vakt-
sonihet når det gjelder forholdet mel-
lom ord og realiteter. Heri redaksjon-
en synes vi angjeldende forretning
ville vært et røverkjøp» Then vi regner
selvsagt med at innkjøpssjefen vet
bedre enn oss når det gjelder disse
tingene. Vårt kjennskap til Mengshoel
gjør også atvi har tiltro til ham når han
tar sjansen på å utpeke Geir Taaje som
sin etterfølger i denne spalten. Well,
back to business.

Koste hva det koste vil

Det gjaldt tunneldrift i Hallingdal. Det
var utlyst anbudskonkurranse. Forut-
en tilbud fra de tradisjonelle, aner-
kjent seriøse entreprenørfirmaer, inn-
kom også et tilbud fra to brødre som
var mindre kjent i slike større sam-
menhenger.

Brødrenes tilbud lå millioner av
kroner lavere enn de øvriges. Hvilket
avstcdkom en smule skepsis hos bygg-
herren, samt behov for en konferanse
for å lodde gehalten i tilbudet Karene
ble innbudt til et møte, der byggherren
stillte en rekke avklarende spørsmål.
Ett av dem var hvorledes driften var
tenkt lagt opp. -Vi starteri hver vår
ende og driver til vi møtes på midten,
svarte brødrene. Det var jo en vel
prøvet metode og byggherren var så
langt tilfreds, selv om skepsisen ikke
helt var drevet ut fra konferanse-
rommet -Men, spurte byggherren, —
hva om dere ikke møtes på midten?

Spørsmålet kom noe bardus på
brødrene, som etter å ha utvekslet
tvilrådige blikk, ba om en pause for
interne drøftelser på gangen. Dette ble

umiddelbart innrømmet dem. Etter
kort tid skred karene inn i konferanse-
rommet igjen etter avsluttede for-
handlinger. —]a vel, spurte bygg-
herren, «hvordan ville dere gripe an
en slik eventualitet? Kom dere til noen
løsning?
Ordførende eldstemann reiste seg og
forkynte med fast røst -Da får du en
ny tunnel for samma prisen.

Torbjørn Meng-
shoel (67) er sjef
for innkjøpsavde-
lingen i Statkraft.
Det har han vært
siden omorganiser-

ä; ingen i 1986, men
" sin karriere i be-

f driften startet han
ved hovedkontoret
i 1953. Han arbei-
det da ved Kraft-
verksavdelingen,
men ved omorga-
niseringen i 1961
ble han tilsatti
Administrasjons-
avdelingen.
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Olaf Abildgaard
Olaf Abildgaard døde i en ulykke den 19. oktober 1990, 69 år gammel. Selv om
han hadde nådd pensjonsalderen, var han på deltid engasjert av Driftsdivisjon-
en til oppgaver der det var spesielt behov for hans kunnskaper og evner. Hans
bortgang medfører derfor ikke alene sorg blant kolleger, men også et tap for
bedriften.

Da Abildgaard begynte i Statkrafti 1956. i rasjonaliseringskontoret, fikk han
oppgaver med arbeidsstudier av anleggsdriften. For ham var ikke Omtrentlige
produksjonsdata godt nok Hans legning og styrke lå i grundighet og sans for
detaljer. Dette var egenskaper som etter hvert gjorde Abildgaard til et begrep i
bedriften sentralt

Abildgaard gikk senere over til entrepriseseksjonen ved det daværende
anleggskontor. Blant mange oppgaver var han saksbehandler for utbyggingen av
Leirdøla kraftverk. Han var ved anleggskontoret frem til 1982 da han gikk over til
bygningskontoret i den daværende Driftsavdeling.

Arkivene ble hans hjertesak, spesielt tegningsarkivet, og han var en pådriver
for systematisering av dem. Bedriften dro nytte av denne interessen i et større
prosjekt for utarbeidelse av oversiktstegninger over Statkrafts mangfold av
vanntunneler. Dette arbeidet var ikke fullført da han valgte åpensjonere seg. På
forespørsel var han imidlertid villig til å fortsette på engasjement.

Abildgaards grundighet og systematiske sans fant også til fulle sin anvendelse
i hans hobby nr. 1, slektsgransking.

Vi har mistet en god kollega, men mest smertelig er tapet selvfølgelig for hans
nærmeste familie som vi sender vår medfølelse.

Fred over Olaf Abildgaards minne.

Thorleif Hoff Leif Ernst Karlsen
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Gått av med pensjon:

o c øo noI , Hovd, Magnus Avding. Øsllands-verkene

i i Kristiansen, Gerd Hayden Førstekonsulent ØØØ
I , ' Vedhus, Ole Faga rheider V Østlands~verkene

y A ‘V j ‘ i ' WalfordiAnne Marie ' Førstekontor- AO
funmekt,-g

7Nytilsatt: i i i g
j Anna, Torstein i Førsftekonsulent f Rana-verkene Sluttet:

ii Gulaiker. Vi i » ' ÅVÖJiHS-i « S“’31‘ti59“‘3n1e383“9 Bjørndal, Geir Avdjng. Vestlands-verkene
.p Hagen,M;1:ri1,Tinnan‘ _ Kontqrfullmektig Svartisen—an1eggene Haugen, Roald Ass, direktør i su i
' _ _ i OY/fiflifliåeflíflf R311<’i‘V9Tken9 i lenssen, Thorleif Dríftsbestyrer Glomfjord-verkene
_=_y A i A v Karlsen, Oddveig Randi Kontorfullmektig Svartisen-anleggene
. , * ' i Bakken, Anne Lise Førstesekretær i Svartisen-anleggene

Dlaiv ~ Fngurbeider Innset-verkensa Layland, Birgit Kontorsjef OIA
'i ihmsemflékon - Fagarbeider Innset-verkene Mikkelsen, Marit Driftsarbeider Østlands-verkene
: .=,‘5m§tVt,;Mafiaime . p; Jifrosjekâkczardínator ØDS . Olufsen, Wilhelm K. Fagarbeider Alta-verkene

cagigsxine Dziffskoordinqtor ØDD i wie, Magnhild Kontorsief i ' OPU
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