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VENNER OG 
KOLLEGER:
De er middags-
klubben. Og krever 
fisk på bordet!
SiDE 14-15

HÅP FOR Si-
PRO: Konsern-
sjef Erik 
Bjørstad tror 
på ny drift.
SiDE 3

Smart økning: prosess-
ingeniør Frank-Robert 
Eriksen (t.v.) og læring 
ivan Fagerli.

SiDE 4-5

FLYTTER 
«HJEM»: Even 
og Veronica 
til Helgeland. 
Og olja.
SiDE 18

SMART ØKNING

Yara investerte bare seks millioner kroner, men kan nå øke gjødsel-
produksjonen med 15-20.000 tonn i året. Og dét er bare på den ene 
av tre produksjonslinjer! – Hemmeligheten ligger i hvordan vi bruker 
lut i granuleringen. Og at vi lærer av våre venner i Yara-systemet, 
forteller prosessingeniør Frank-Robert Eriksen. 
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Industrifolk    

- Dette var kjempetrasig. Vi økte 
produksjonen, og selv om vi var 
veldig spent, hadde vi jo troen 
på at vi skulle produsere for fullt 
fra 1. juli, sier en alvorstynget 
Sissel Norum.
Idet Si Pros fabrikksjef møter 
Industrifolk til intervju, har hun 
ganske nylig måttet gi 28 ansatte 
den tunge beskjeden: Dere er 
dessverre oppsagt! REC Wafer 
Multi stenger dørene, Mono gjør 
det samme, og så kom beskjeden 
om at også REC på Herøya inn-
stiller. Si Pro, som resirkulerer 
silisium for gjenbruk i wafer-
produksjonen, står dermed uten 
kunder og uten inntekter. Etter 
fem år med sterk ekspansjon i 
produksjon og stab i nybygde 
lokaler, og fabrikketablering 
i Singapore, er det nå kun fire 
ansatte igjen i den norske delen 
av resirkbedriften.

LiTT BiTTERT
- Det føles litt bittert, innrømmer 
konsernsjef Erik Bjørstad i Si 
Pro Holding AS.
- Vi har lyktes svært godt med 

STeNGeR, MeN GIR IKKe opp?
De to kundene legger 
ned driften, og Si Pro 
har sagt opp så godt 
som hele staben. Men, 
ledelsen har ikke helt 
gitt opp håpet…

Fabrikksjef Sissel Norum har måttet gi 28 ansatte den tunge 
beskjeden om oppsigelse. Men hun og konsernsjef Erik Bjørstad 
har ikke helt gitt opp håpet om videre drift.

kostnadskontroll, utbytte og kvalitet, 
og har fått gode resultater overfor 
REC. Vi har liksom gjort alt rett, og 
da føles det litt ufortjent at det skulle 
gå slik.
Den bakenforliggende årsaken, som 
mange kjenner, er det voldsomme 
prisfallet i wafermarkedet. Svært 
mange selskaper, ikke minst i Asia, går 
nå over ende. Store mengder ferdigvare 
pøses ut i markedet til dumpede priser.
- Men dette vil balansere seg. Og da er 
Glomfjord konkurransedyktig! fastslår 
han.

HÅP OM NY DRiFT
For: Både Bjørstad, Norum og de 
ansatte i Glomfjord beholder troen. 
Troen på hva?
- Vi har et håp om at det skal bli ny 
drift i Mono-fabrikken, det er jo grunn 
til dét, mener Sissel.
- Selvsagt er de oppsagte nå på jakt 
etter nye jobber, det må de jo, men de 
har nok også troen på at det kan bli 
fortsatt drift.
Si Pro skal i utgangspunktet produsere 
som normalt ut mai. De ansatte tilbys 
nå jobbsøkerkurs, coaching og hjelp 
til å komme over i nye jobber. Men 
toppledelsen har tro på videre drift.

MÅ TENKE NYTT
- Nå må vi ta noen skritt tilbake og se 
på hva vi egentlig kan, mener Bjørstad.
- Vi kan mye. Staben har en god indus-
triell kompetanse, og jeg har troen på 
at denne kan brukes til mer enn resirk-
behandling. Derfor må vi være klar for 

ReC-fjeS I Nye jobbeR

GRATuleReR
Industrifolk gratulerer med rund-
dag i perioden mai, juni og juli!

Den er ankommet, den er tatt i bruk. 
Industriparkens siste skrik i brannbil 
er en Scania P400 CP 28 6x4 med 
sving på boggi.
- Mer trygghet med større vann-
mengde straks, forklarer beredskaps-
sjefen.

MER VaNN, MER TRYGGHET
Han har grunn til å smile, Per Frøs-
keland, som leder beredskapsavde-
lingen i Glomfjord Industripark. For, 
nykommeren i utstyrsparken gjør 
jobben lettere og tryggere.
- Den største fordelen med denne 
nye brannbilen er at den har stor 
vannkapasitet. Tanken tar 10.000 
liter, mot 3.000 på den andre bilen. 
Dette betyr at vi har mye mer vann 
med oss ut, og da vet vi at vi ved en 
brann kan kjøre hardt på med vann 
med én gang. Dette har med trygghet 
å gjøre, sier han.
- Det er mer som er spesielt med 

Ny bRANNbIl = MeR TRyGGheT
Ny branntankbil til 3,6 
millioner kroner styrker 
beredskapen i parken. 
Samtidig kuttes kostna-
dene.

- Mye større vanntank gir økt trygghet ved brann, forteller Per Frøskeland fra 
førersetet i ny brannbil.

denne bilen: Mens en slik tankbil vanligvis 
bare har to seter foran, har denne egen mann-
skapskabin, slik at vi får folkene ut samtidig. 
Og, ser du den joystick-en her i midt-konsol-
len? Med den kan vi styre vannstrålen her fra 
førersetet, forklarer Per. 
Bilen har også klippeutstyr, lysmast, ekstra 
pumpe, stige, vinsj og UV-kamera. Tankbilen 
har dessuten  tilnærmet alt utstyret som man 
finner i en mannskapsbil.

REDuSERER BEMaNNiNGEN
Den nye brannbilen ankom Glomfjord i for-
rige måned, og har kostet nær 3,6 millioner 
ferdig utstyrt. Et viktig bidrag har vært at 
Statens vegvesen går inn med 1 million for 
å sikre vannforsyningen ved en bilbrann i 
tunnelene. Meløy kommune har også vært 
medspiller. Resten av regningen betaler 
industriparkbedriftene – den suverent største 
delen av Yara selv.
- Siden Yara får økte kostander i parkdriften 
etter REC-nedleggelsene, har vi gjort en del 
grep for å få ned kostnadene på beredskap. 
Bemanningen på hvert lag er fra årsskiftet 
redusert fra fem mann til fire.
- Dette er selvsagt ingen fordel, men det er 
innenfor kravene som stilles, og er vanlig 
bemanning ellers i landet, opplyser bered-
skapslederen.

Johnny Hansen (36) er fra begynnelsen av 
mars å finne hos Solhaug Bygg – nærmere 
bestemt på Lamarkgårdens byggeplass. 
Platearbeideren har vært med på sol-eventyret 
i Glomfjord siden han begynte hos SiNor i 
1999. Han har vært skiftoperatør, jobbet på 
vedlikehold og det siste året hovedverne-
ombud. Før dét var han hos Nymo Maskin i 
Bodø og hos Heimro Mekaniske Verksted på 
Halsa.
Halsaværingen Kent Sørensen (40) har etter 
nær 15 år hos REC Wafer – hvorav over 12 år 
som skiftleder - fått seg ny jobb. Industrime-
kanikeren med erfaring fra anleggsbransjen er 

Johnny Hansen

ansatt som lagersjef hos Halsa Bygg.  
- Jeg går over i trevarebransjen, og starter for 
fullt 18. mai. Jeg tror dette blir veldig bra. 
Tiden ved REC Wafer betegner han som en 
drøm. 
- Det er arbeidsmiljøet og de gode kollegene 
jeg blir å savne mest. 
Nå slipper han pendling til jobb, for:
- Jeg kan jo gå på jobb, og det skal bli kjekt, 
avslutter han.
Over i ny jobb er også Kim-Rune Holdahl. 
REC-elektrikeren mønstrer 20. mai på som 
skipselektriker for rederiet Dof. Det er samme 
arbeidsgiver som han forlot i 2007. Etter et år i 

å gjøre andre ting og se på nye 
muligheter for bedriften. 
Bjørstad har sterk tro på den 
massive «dugnaden» som nå 
gjøres av blant andre Nordland 
fylkeskommune, Innovasjon 
Norge, Meløy kommune og 
Meløy Næringsutvikling, for å 
hjelpe Meløy.
- Den industrielle utviklingen 
går veldig fort, og vi må utvi-

kle oss med den. Virksomheten 
vår i Singapore går for fullt og 
ekspanderer, og det illustrerer 
jo hvilken vei PV-industrien tar 
- mindre virksomhet i Europa, 
mer i Asia.
- Og hvis det er slik at det er 
mye billigere å lage wafere i 
Asia – da må vi kanskje tenke 
nytt. Ikke veldig nytt, men litt 
nytt, smiler konsernsjefen.

Kent Sørensen

BIS gikk han til Mono-fabrikken som elektri-
ker 2009 til 1. mai i år. Om bord på anker-
handleren Skandi Saigon skal han drive med 
support mot blant annet Elgin-plattformen.

70 år
Finn Nordmo, MNU, 18. juli

60 år
Arve William Brun, Yara, 17. juli
Alf Harry Lillelund, Yara, 18. juli

50 år

Leif Rambjørg, Yara, 8. mai
Dag Olsen, BIS, 9. mai
Geir Risvik, Yara, 20. juni
Ulla Simonsson, SiC Processing, 9. juli

45 år
Bjørn Espen Kristensen, REC Wafer, 5. mai
Ken Johansen, REC Wafer, 10. mai
Steve Bergli, Yara, 10. juni
Rune Magnus Hansen, Yara, 23. juni

40 år
Gunnar Estensen, Yara, 17. juni
Håvard Jentofsen, Terje Halsan AS, 14. mai

35 år
Ørjan Johannessen, Yara, 23. mai
Viggo Lorentzen, SiC Processing, 18. juli

30 år
Håvard W. Henriksen, Si Pro, 28. mai

25 år
Kenneth Pettersen, REC Wafer, 22. mai
Dan Børge Riis Lakså, REC Wafer, 27. mai
Mikael Dahl, REC Wafer, 27. juni

20 år
Sigurd-Ivar Volden Omnes, Yara, 9. juni
Christina Bach, BIS, 15. juli
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SToRe pARK-
TAp foR yARA 
Yara er bekymret over park-kostnadene. 
Men ønsker nye aktører velkommen til 
gunstige vilkår. 

Leif Kristiansen bruker 
kalkulatoren. Millionene 
løper fort. Han regner på 
felleskostnadene i driften av 
Glomfjord Industripark.
- Bare på driften av bered-
skap øker kostnaden vår 
med fire millioner kroner 
nå. Og så har du brøyting 
av fellesarealer og en rekke 
andre kostnader, skal vi 
se….
Parksjefen trykker på = på 
kalkulatoren.
- Totalt utgjør økte faste 
og variable kostnader, og 
reduserte inntekter, om lag 
15 millioner kroner i året 
for Yara, nå som både REC, 
SiC Processing og trolig Si 
Pro legger ned.

SKaL HJELPE NYE
Så mens gjødselproduk-
sjonen i Yara står som en 
betryggende påle i Glom-
fjord Industripark for tiden, 
rammes avsnittet parkdrift 
hardt. 
- Dersom det ikke kommer 
nye aktører inn etter hvert, 
taper vi jo også inntek-
ter som festeavgift og 
infrastruktur-avgifter, leg-
ger Leif til.
Men, nye aktører venter 
han spent på, og følger også 
prosessen gjennom Yaras 

eierskap i Meløy Nærings-
utvikling, der han selv er 
styreleder i inneværende 
periode.
- Yara er selvsagt tjent med 
at nye bedrifter etablerer 
seg, og vi er villig til å 
diskutere en lavere sats på 
felleskostnader, spesielt i en 
oppstartsfase der kost-
nadene ofte er større enn 
inntektene.

TuNGE iNVESTERiNGER
Enn så lenge svir det 
imidlertid merkbart også 
for Yara at industriparken 
ligger skadeskutt etter REC-
kollapsen.
- Det hører med til historien 
at vi også har investert 
nokså tungt i infrastruktur 
de siste årene, det kan være 
snakk om 20-25 millioner 
kroner til ting som vei, vann 
og trykkluft. Selvsagt er 
dette investeringer som vi 
selv også nyter godt av, men 
slik situasjonen er nå, kan 
man godt si at vi har overin-
vestert i forhold til det som 
er behovet. Vi investerte ut 
fra den etterspørselen som 
var der, og nå blir vi selv 
sittende med en veldig stor 
del av avskrivingskostna-
dene, samtidig som vi har 
langt lavere inntekter. 

15 millioner kroner i året. Det er «prislappen» Yara må 
akseptere når REC og spinoffbedriftene faller fra fellestje-
nestene. – Vi ønsker nye aktører velkommen, sier parksjef 
Leif Kristiansen.

- Det å lære fra andre er alltid verdifullt. 
Denne prosessendringen kommer fra kjent 
teknologi, og det er finner som har hjulpet til 
å implementere dette i vår fabrikk, sier pro-
sessingeniør Frank-Robert Eriksen hos Yara.

SuKSESS
Ingeniøren i fullgjødselfabrikken til Yara er 
fornøyd. Ved hjelp av beskjedne seks millio-
ner i tildelte prosjektkroner startet de arbeidet 
i mai 2011. 
- Vi la i prosjektet at vi skulle produsere ca. 
11.000 tonn mer gjødsel pr. år, men det ser ut 
som om vi kan oppnå mellom 15 og 20.000 
tonn, sier Eriksen fornøyd.
- Et suksess-prosjekt, med andre ord?
- Ja, potensialet er stort også med samme 
oppgradering i de to andre produksjonslin-
jene, sier han optimistisk.

PRiNSiPPET
Ved å by-passe luta og heller tilsette noe av 
den etter granuleringen, har produksjonen av 
fullgjødsel på ei av tre gjødsellinjer økt med 
ca. 10 %.
- Lufta pulveriserer luta, på en måte. For å 
unngå at avfallsstoffer fra fosfat setter seg fast 
er dysa som sprayer luta ett-par centimeter i 
diameter, forklarer Eriksen.
- Og hvem kom med denne idéen?
- Vi har snakket om å gjøre dette i mange 
år, faktisk. Så kom det opp i en fabrikktest 
som kjøres med jevne mellomrom i alle Yara 
sine fabrikker.  Yara kjøpte for noen år siden 
opp det finske selskapet Kemira GrowHow 
Oyj, hvor denne teknologien var i bruk. Folk 
derfra har vært med i planleggingen, og under 
oppstarten fikk vi god hjelp fra finnene, sier 
han.  

GRaNuLaTOREN
- Det å produsere gjødsel er egentlig som å 
bake brød, sier Eriksen forklarende. 
Lut (væske) og råstoffer (tørrstoff) tilset-
tes i granulatoren. Her blandes først luta og 

eNdReR – 
oG ØKeR!
Ved å ta relativt enkle grep og 
investere seks millioner kroner 
øker Yara gjødselproduksjonen. 
Og lut er nøkkelen.

Kontrollpunkt: Her 
sjekker lærling ivan 
Fagerli (til høyre) 
konsistensen på 
NPK-gjødsla.  Frank- 
Robert Eriksen til 
venstre. 

tørrstoffene, deretter dannes det granuler 
(gjødselkorn). Når granulene kommer ut av 
granulatoren har den en deigaktig konsistens, 
forklarer Eriksen og tar opp en neve gjødsel.
- Det som begrenser produksjonsmengden på 
hver produksjonslinje er at blandingen i gra-
nulatoren kan bli for rå. Fuktig blanding gir 
for store granuler, og de store granulene vil 
ikke gå ut som ferdigvare, men bli siktet ut og 
komme tilbake til granulatoren via knuserne. 
Blir det for mye gjødsel som går tilbake til 
granulatoren, blir det økt belastning på tørka. 
Da er det fare på ferde, sier ingeniøren over-
bevisende. 

LuT SENERE
For å få ned størrelsen på gjødselkornene må 
operatøren gjøre tiltak for at blandingen skal 
bli tørrere. Det reduseres på luta, og dermed 
også tørrstoffene - som igjen reduserer pro-
duksjonsmengden. 
- Skiftoperatørene ser og kjenner på blan-
dinga. De er rutinerte og vet akkurat hvordan 
blandingen skal være, forklarer han.
- Oppskriften til hver NPK-type må følges, 
og forholdstallet mellom lut og de ulike 
tørrstoffene må være likt. Når vi sprayer deler 
av lut-mengden inn i produksjonslinja vil 
tørrstoffmengden til granulatoren øke. Dette 
gjør at blandingen i granulatoren ikke blir rå-
ere tiltross for at man har økt lut og tørrstoff-
forbruket til produksjonslinjen, forklarer 
Frank-Robert Eriksen. 

SMaRT
- Her har vi nå satt inn en dyse hvor vi 
sprayer inn lut, sier han og peker. 
Det er mørkt, men vi skimter væske-skyen 
inni trommelen. Her legger lut seg utenpå 
granulatet og stivner når gjødsla kommer inn 
i den 18 meter lange trommelen. 
- Gevinsten er mer lut og tørrstoff-forbruk til 
løypestrengen uten at det blir rått og dermed 
store gjødselkorn i granulatoren. Ved å gjøre 
det på denne måten øker man produksjonen, 
oppsummerer Eriksen.
Ikke så helt rett frem å forstå for en utenfor-
stående, kanskje. 
- Kanskje ikke, men det er en stor forbedring 
ved hjelp av relativt lite penger investert, sier 
Frank-Robert Eriksen avslutningsvis.

Mørkt: Frank-
 Robert Eriksen 
viser og forklarer 
at det tilsettes lut 
etter granulerin-
gen. Resultatet er 
økt produksjon av 
NPK-gjødsel.  
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anne-Rita Kolberg

6

Glomfjords smolt-historie

Fra å være Norges største smoltanlegg i 1986 
har anlegget i Glomfjord vokst seg til verdens 
største. Konsesjonen var 1 million fisk. Nå er 
den på 12 millioner. Omsetning i 1990 var ca. 
15. millioner og antall ansatte var 10. I dag 
omsettes det for mellom 75 og 80 millioner, 
og staben teller 18. Med bilder og historier fra 
«tidenes morgen» får vi et innblikk i historien 
om smolten i Glomfjord.  

PRøVEPERiODE
Det var Mowi i Bergen som etablerte forsøks-
anlegget på øvre område i november 1985. 
Anne-Rita Kolberg var den eneste tilknyttet 
anlegget den gangen. 
- Høsten 1985 kom den første fisken. Seks 
oppdrettskar var plassert på øvre område - 
ved siden av kompressorhallen. Fisken var 
rundt 10-12 gram, og jeg hadde én oppgave: 
Å holde dem i live!
Anne Rita jobbet døgnet rundt med mye 
manuelt arbeid – omtrent uten alarmer og 
overvåkning. 
- Varmtvannet kom fra kompressorhallen og 
vannstoffen. Men så vokste fisken så fort – 
altfor fort! Jeg kom opp i et dilemma: Enten 
måtte jeg drepe fisken, eller så måtte flere kar 
settes opp! Det ble heldigvis satt inn tre nye 
kar vinteren -86. ..
Hun forteller om en spennende, men strevsom 
tid.
- Beskjeden fra Bergen var klar: Greide jeg å 
holde fisken i live, skulle det bygges et stor-
skala anlegg i Glomfjord. Alt lå derfor i mine 
hender, sier Anne-Rita.
Skiftoperatørene i vannstoffen gikk runder og 
skulle observere forsøksanlegget på natta.
- De hadde peiling på mye, men smolt var vel 
ikke helt deres greie. Da de fant ut at fisken 
oppførte seg «unormalt», ringte de. Det ble 
mange utkallinger den vinteren, ler hun.

uTBYGGiNG
Etter en prøveperiode på rundt fem måne-
der hadde driften bevist at vannkvaliteten i 
Glomfjord var god nok. I april 1986 ble det 

fRA vIllMARK TIl GIGANT-ANleGG
Vi har kikket i permene til 
verdens største oppdretts-
anlegg. Industrifolk forteller 
her historien sammen med 
Anne-Rita Kolberg, Jostein 
Kaspersen og André Spigseth.

derfor vedtatt å investere 50 millioner kroner 
i det som skulle bli Norges største smolt-
anlegg. Glomfjordjenta Anne-Rita Kolberg 
ble driftsleder, og med fire andre ansatte ble 
anlegget klart til den første fisken, som kom 
fra Hardanger i september samme år.  Anleg-
get ble offisielt åpnet i august året etter – da 
Hydro feiret 40-årsjubileum i Glomfjord. 
- Konsesjonen på 1 million smolt var veldig 
mye i de dager. Vanlig størrelse på de eksis-
terende smoltanleggene var noen få hundre 
tusen. De fleste anleggene var på små bryg-
ger, og det var få. Ingen var bygget fra bun-
nen av, og så store som her, forteller Jostein 
Kaspersen.
Jostein mønstret på som driftstekniker i mars 
1987 og studerer bilder fra den gangen.
- De første rørene som førte vann til nedre 
område var såkalte GUP-rør. De tålte veldig 
lite og måtte ligge helt i ro, oppå støpte buk-

ker. Eller så måtte 
de graves ned, 
husker han.

uTENDøRS
- Det gikk et ras 
og tok rørene rett 
etter at fisken kom 
– sikkert i oktober/
november 1986. Da 
var anlegget uten 
vanntilførsel i nesten et helt døgn. Uten hjelp 
fra mange dyktige folk som sto på hele tiden 
ville all fisken dødd. Back up-rør ble lagt ned 
like etter, minnes Anne-Rita. 
I dag brukes det svarte plastslanger som kan 
plasseres over alt, for de tåler mye mer. Tross 
tøffe tider og barske forhold betegner hun 
oppstarten av smoltanlegget som ei spen-
nende tid.

NÅ: Fra Norges største til verdens største i sitt slag i løpet av 25 år. FøR: Bildet er tatt 8. juni 1986. anleggsarbeidet er så vidt kommet i gang, og renna er støpt. 

Den første fisken: i september- 86 tar 
røkter Svein Larsen imot fisk for første 
gang. 

Villmark: Nybrottsarbeid for å lage farbar veg til smoltanlegget som bygges ved fjorden.

fortsetter...

Glomfjords smolt-historie

1986 2011
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andré Spigseth

Jubel: De ansatte jubler når 100 millioner-vedtaket er i boks 30.11.2009. 

8

er helt andre arbeidsforhold nå, sier dagens 
driftssjef André Spigseth.

SYKDOM
Sykdom og driftsproblemer preget oppstar-
ten i Glomfjord. Rødmunnsyke var en av 

sykdommene som rammet hardt, forteller 
Anne-Rita.
- Ingen var interessert i å kjøpe syk fisk, men 
da smolten ble plassert ut i merder på Bolga, 
kom den seg raskt, og det ble fin fisk til slutt. 
Saltvann var nøkkelen, og våren 1987 fikk vi 
saltvann inn i anlegget, sier hun.

Vaksinering av fisk har vært gjort på mange 
slags vis. Mens fisken tidligere ble dypp- og 
badevaksinert i flere omganger, preges dagens 
vaksinering og sortering av fisk i stor grad av 
automatikk. 
- Vi vaksinerer ca. fire ganger i året, men hver 
fisk blir bare vaksinert en gang – når den er 
ca. 35 gram, sier Spigseth.
Den første driftssjefen forteller om mange 
slags utfordringer – både vannmangel og 
plagsomme dyr.
- Både måse, oter, stokkand, røyskatt og mink 
levde herrens glade dager der nede! De stakk 
av med fisken, så vi måtte legge nett over 
karene, sier Anne-Rita.
I dag slipper ikke slike skapninger til innenfor 
veggene.

PERSPEKTiVER
100 millioner investerte kroner, blant annet i 
ny vannforsyning fra Fykan, har vært viktig 
for smoltanlegget ved Glomfjorden. Dagens 
drift preges av lite sykdom, stabil vanntilfør-
sel og mye automatisering. 
- Det har vært en rivende utvikling de siste 
årene. Selv om prisen på smolt har vari-
ert veldig disse 25 årene, var vi sikre på at 
prisen skulle stige hele tiden. Faktum er at vi 

arkivbilder: Her studerer og forteller Jostein Kaspersen om hvordan det var å jobbe med 
smolt for 25 år siden. 

Åpningsdagen: Nordlandsposten i august 1987.

Store overskrifter: Krise i oppdrettsnæringa, rapporterte Nord-
landsposten på førsteside. NP 14.07.1989.

Glomfjords smolt-historie Glomfjords smolt-historie

- Jeg har aldri lært så mye noen gang! Men 
fisk døde rundt ørene våre, og vi måtte hele 
tiden stå til rette for ledelsen i Bergen. Der 
sør produserte de fisk på 30 gram, mens våre 
var opp mot 100 gram. Utstyret var ikke 
dimensjonert for så stor fisk, forklarer hun.

uTFORDRiNGER
I starten var alt utendørsarbeid. Renna mel-
lom karene ble brukt til å sortere fisken. 
 - Det var lite pumping den gangen - vi fisket 
dem opp med hov. Nå er alt innendørs, om-
trent, sier Jostein.

- Jeg har fros-
set enormt mye 
opp gjennom 
årene! Vinteren 
1987 var spe-
sielt kald. Det 
var så kaldt at 
vannet i kaffe-
trakteren frøs! 
sier Anne-Rita.
Nå foregår 
omtrent all job-
bing innendørs, 
i tempererte 
haller. Det 

får samme pris på smolten i dag, ler Jostein 
Kaspersen.
- Den første smolten fra forsøksanlegget i 
Glomfjord leverte i 1986 ble lastet i en liten 
brønnbåt fra nedre kai og transportert helt til 
Bergen, og det var jo langt. Rundt 30.000 fisk 
ble sendt, men bare rundt 60-70 % overlevde 
turen, sier Anne-Rita.
I dag legger store brønnbåter til anleggets kai 
og tar med seg mellom 250.000 og 500.000 

stykker i slengen – avhengig av størrelsen på 
smolten.
- Mellom 98 og 99 % av dem er fremdeles i 
live 90 dager etter fisken er levert i brønnbåt, 
sier André, som supplerer med at rundt 10 % 
faller fra i prosessen fra rogn til ferdig levert 
smolt.
Anne-Rita jobbet ved smoltanlegget fra 1985 
til 1995. Jostein Kaspersen og André Spigseth 
jobber her fremdeles.

Ruvende: anlegget ved sjøkanten fremstår som ferdig i 1989. Men mye har skjedd siden den 
gang… 
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- Det er vel egentlig en prestasjon i seg selv 
at vi har klart oss så godt som vi tross alt har 
gjort, begynner Sture Karlsen.
Vi snakker om fjoråret, da vanskelig ble til 
svært vanskelig. Også for BIS Production 
Partner, da wafer-markedskrisen for alvor ga 
konsekvenser fra sommeren av.

aRBEiD TiL aLLE
- Vi gjennomførte et eget prosjekt i Glomfjord 
i samarbeid med foreningene og de ansatte. 
Vi snudde alle steiner. Vi slanket administra-
sjonen, fikk de faste kostnadene ned, klarte å 
jobbe enda mer effektivt og bli enda mer kon-
kurransedyktige. Dermed klarte vi å snu et 
stort underskudd i 2010 til et positivt resultat 

SlANKING oG læRING
BIS har slanket seg gjennom 
snuoperasjonen i fjor. Og man 
har lært, mener lederen.

- Det er en prestasjon at vi har klart oss så godt som vi har! mener BiS-leder Sture Karlsen, som fratrer i sommer. Men han mener BiS har noe 
å lære etter «rock’n roll-årene».

i fjor, forklarer Sture.
Det er ikke svært lenge siden Industrifolk 
opererte med om lag 95 som tallet på ansatte i 
vedlikeholdsbedriften. Nå: 70.
- Men så langt er ingen sagt opp på grunn av 
for lite arbeid. Vi har hatt flere permitterings-
varsler ute, men har likevel funnet nok å gjøre 
til alle, understreker han.

BRuKER BiS-NETTVERKET
- Men så er også Mono-fabrikken besluttet 
nedlagt, og SiC Processing og Si Pro kan bli 
stengt. Hva nå med BIS?
- Det er selvsagt blitt mindre oppdrag, men vi 
har fått en brukbar start på året, med positivt 
resultat i første kvartal. Det som er viktig for 
oss er å levere på vår vedlikeholdsavtale med 
Yara slik at vi for fornyet tillit og forlengelse 
av kontrakten. I tillegg må vi helt klart søke 
enda flere oppdrag utenfor industriparken.
- Og så skal vi huske at vi har svært mange 

kompetente ansatte, flinke folk som kan utfø-
re hva det skal være av oppdrag. Et eksempel 
på dette er at vi gjennom BIS-nettverket leier 
ut våre folk til for eksempel revisjonsstanser 
og olje- og gassindustrien.

Å LæRE aV
- Kunne BIS i Glomfjord ha gjort noe an-
nerledes de siste årene, noe som ville gjort 
situasjonen annerledes nå? 
- Helt sikkert flere ting, men da det tok av 
med REC-utbyggingene, havnet vi også i 
«bobla», og da tok vi ikke godt nok vare på 
alle de kundene vi hadde fra før. Så da vi 
skulle orientere oss tilbake igjen, hadde en 
del funnet seg andre partnere, slik at vi måtte 
begynne på scratch igjen. Så dette er det nok 
en del læring i. 
- Vi må aldri igjen stille oss slik at vi ikke 
klarer å ivareta de kundene vi har, selv om vi 
får store, nye prosjekter, mener han.

REC Wafer Mono, midt i mai 2012. Det er gan-
ske nøyaktig åtte uker siden pressekonferansen 
der REC-styrets beslutning ble gjort kjent: 
Også monofabrikken skal stenge dørene, bare 
fem måneder etter identisk beslutning for mul-
tifabrikken. Men altså: Mai 2012, hva skjer?

PRODuSERER uT Mai
- Alle ansatte er oppsagt, vi har planlagt at 
siste produksjon skal foregå i pinsehelga, altså 

eN MoNo-STATuS 
Produksjon til pinse. Minst 25 har 
fått ny jobb. Klart for Åpen dag.

Det er mange tomme og stille kontorer i REC 
Wafer Mono-administrasjonen. Bedriften 
produserer wafere ut denne måneden, men 
så er det stopp, forteller fabrikksjef ivar 
Blekastad (t.v). – Minst 25 av de ansatte har 
så langt fått seg andre jobber, opplyser HR-
rådgiver Terry Whittall. 

til 29. mai. Og nå planlegger vi en Åpen 
dag i fabrikken, opplyser fabrikksjef Ivar 
Blekastad. 
Produksjonen av wafere pågår altså fortsatt, 
og i de kommende to ukene. De om lag 145 
som fikk oppsigelse i mars, går i hovedsak 
oppsigelsestid med lønn ut juni. Høsten må 
de altså møte som arbeidsledige eller som 
ansatte i andre bedrifter. REC forsøker nå å 
selge fabrikken slik den står. 
- Men jeg ønsker ikke å signalisere noen op-
timisme rundt det – jeg er fornøyd dersom 
det kommer inn ett tilbud, for å si det sånn. 

Vi hadde budfrist 10. mai, og så får vi se hva 
som nå skjer, mener Blekastad.

LæRER JOBBSøKiNG
HR-rådgiver Terry Whittall har daglig kontakt 
med ansatte som nå er på søken etter nye 
jobber. Og, de som frigis fordi de allerede har 
skaffet nytt. 
- Jeg vil anslå at minst 25 har fått seg nye 
jobber. Noen går til nytt arbeid lokalt i Meløy, 
men jeg ser også av lista mi at det er mange 
som flytter, opplyser han. 
I nær én måned har staben nå kunnet benytte 
seg av jobbsøkerkurs. Det er Tredjepart og 
BIS Produksjonstjenester som ut denne måne-
den driller i å bli bevisst på sin egen kompe-
tanse, skrive CV, jobbsøknad  og forberede 
seg på jobbintervjuer.

iNViTERER iNN
Samtidig begynner det å haste for å få gjen-
nomført en helt spesiell dag. 
- Ja, vi har lenge snakket om å gjennomføre 
en åpen dag i fabrikken, og nå begynner det å 
haste! forteller Ivar. 
- De som jobber her, forteller jo hjemme 
om hva de driver på med, men det er sikkert 
mange barn, foreldre, naboer og venner som 
ikke har noe forhold til hvordan det egentlig 
foregår. Derfor har vi hatt lyst til å invitere 
dem inn for å kikke i produksjonen. Det skal 
vi nå gjennomføre, fastslår han. 
Og datoen for Åpen dag? 22. mai.
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- Veldig spennende å lære seg et nytt fag. 
Til nå har jeg gjennomgått fire kurs: Visuell 
inspeksjon, penetrant-prøving, magnetpul-
verprøving og strålevern ved industriell 
radiografi, sier John Werner mens han viser 
oss rundt på BIS sin egen NDT-lab.

NøYaKTiGHET
Poenget med NDT er å kunne avdekke 
materialsvakheter i et objekt uten at det blir 
ødelagt. John Werner Breckan forteller at 
innenfor fagfeltet er det åtte ulike detektiv-
metoder. 
- Man må være nøye, og man må kunne se 
hva som er en feil og hva som bare er en 
forstyrrelse. Det er ikke alt som påvises som 
er en feil. Erfaring er viktig, fastslår han. 
Ikke sjelden kan man komme i en slags kon-
flikt, fortsetter han. 
- Noen ganger står oppdragsgiver overfor 
en produksjonsstans, og er avhengig av at 
testing gjøres raskt. Det er tidspress pga. tapte 
inntekter dersom produksjonen ikke kom-
mer i gang. Da er det viktig å ikke ta lettvinte 
løsninger, forklarer John Werner.

OVERTaR
Per Rønnåbakk har hatt fagansvaret innen-
for NDT inntil han gikk av med pensjon for 
halvannet år siden. Tanken er at John Werner 
Breckan skal overta, men inntil han er ferdig 
utlært er han hjelpesmann og lærer mye av 
Per, som har lang erfaring – blant annet i 
røntgen-fotografering. 
- Strålevern-kurset er påbudt i forbindelse 
med røntgen-fotografering og håndtering av 
isotoper og radioaktivt materiale. I industriell 
radiografitesting rettes en isotop mot f.eks. et 
rør som skal prøves. En del av strålingen går 
gjennom og treffer en film som er plassert bak 
røret. Dette er spesielt brukt ved å ta bilde av 
ammoniakkrør, finne støypefeil i tykke plater, 
se gjennom sveiser og så videre. Metoden er 
kjekk å bruke der det er vanskelig med til-
gang til strøm, og utstyret man trenger er lett 
å ta med seg ut i felten, forteller John Werner 
Breckan.

DETEKTiV-METODER
Penetrant-prøving går ut på å bruke en spesi-
ell fremkallingsvæske. Metoden brukes for å 

læReR deTeKTIv-MeTodeR
John Werner Breckan er bygg-
tekniker hos BIS. De to siste åre-
ne har han skolert seg innenfor 
Non-destructive testing (NDT).

Detektiv: John Werner oppbevarer sine mange mystiske væsker, sprayer og pulverbokser på 
NDT-laben.

påvise mikrosprekker. 
- Jeg har selv vært med på å finne gass-
lekkasjer i ovner. Syrefast materiale kan 
testes for sprekker, som avdekkes ved 
hjelp av fremkaller, sier Breckan.
Magnetpulverprøving brukes til å finne 
sprekker og andre feil i overflaten av 
materialer som kan magnetiseres - for 
eksempel jern og stål. En elektrisk åk-
magnet (yoke) brukes i denne testmeto-
den. 
- Magnetpulver/jernpulver påføres, og 
deretter brukes en yoke – som fungerer 
som en magnet. Man danner et magne-
tisk felt, og jernpulveret flytter seg over 
sprekken i materialet, forklarer og viser 
han. 
John Werner peker på et bilde av en flens 
en operatør hadde demontert fordi han 
hadde mistanke om feil. Her kan man 
ikke se noen skader, men etter magnet-
pulver-testing ble sprekker funnet.

ViSuELL TESTiNG
- Ofte har man tidspress og skal inn i for eksem-
pel en tank og se etter skader. Da bruker man 
ultralydmåling, speil og egne øyen-observasjo-
ner. Man ser etter sprekker, perler i sveisene eller 
andre ting. 
Han sier videre at gasskjøleren i syre B-fabrikken 
er veldig sentral. Den tæres innenfra av nitrose-
gass, og må inspiseres ofte. 
- Penetrant-testing tar rundt en time – alt etter 
temperaturen ute. Eventuelle sprekker i kjøleren 
vil kunne påvises relativt raskt, sier han.

DOKuMENTaSJON
I forbindelse med revisjonsstansen til Yara er det 
mange tanker og rør skal inspiseres!
- Finner man feil skal det også etter-kontrolleres, 
og det tar tid. Sommeren 2011 var min første 
erfaring med NDT. Interessant og artig å gjøre 
noe nytt, sier Breckan.
Rapportskriving og dokumentering er viktig.
- Oppdragsgiver får tilsendt alt av dokumenta-

sjon elektronisk. Vi skanner og legger ved bil-
der og oversender dokumentene i pdf-format.
Resultater av NDT-metodene er altså doku-
mentert og oversendt til kunden, men hva så?
- Vi påviser svakheter, men deretter er det opp 
til kunden å håndtere saken videre. Vi sier 
ikke hva som skal gjøres - det avgjør kunden 
selv, avslutter detektiv Breckan.
Akkurat som etterforskerne: De overlater 
resten til rettsapparatet…

Målemetode: Her kontrollerer John Werner Breckan et rør ved bruk av et ultralyd-apparat.

Magnetpulver: For å påvise sprekker i 
svartjern bruker en skikkelig detektiv spray, 
jernpulver og en stor magnet.



1514

Så har også Anne Haugberg 
(45) ryddet kontoret ved REC 
Wafer Multi. Og setter kursen 
sørover, til Nesna kommune.
- Ja, jeg tiltrer 1. juni som per-
sonalsjef for omlag 300 ansatte, 
fordelt på om lag 200 årsverk, 
opplyser Anne.
Dermed forlater hun Glomfjord 
etter 10 år i administrasjonen 
for wafer-produksjonen, som er 
besluttet nedlagt.

LaGE STaNDaRDER
- Nå skal jeg bruke det jeg har 
lært fra privat sektor – det er 
vel fordeler og ulemper i begge 
leire. Men jeg er ikke i tvil om 
at man kan jobbe smartere også 
i det kommunale systemet, 
mener hun.
Annes offentlige karriere består 
blant annet i at hun var leder 
for lønns- og personalavdelin-
gen i Gildeskål kommune fra 
1999-2002, og personalsjef i 
Kvalsund i 2002. Dette året ble 
hun rekruttert til stillingen som 

peRSoNAlledeR 
vIdeRe

Livet etter REC fører 
Anne Haugberg til 
Nesna. Til en kjent sek-
tor og en kjent jobb…

- Jeg kommer til å huske menneskene – og den sterke veksten 
i REC, sier anne Haugberg. Nå blir hun  personalsjef i Nesna 
kommune.

personalleder ved daværende 
ScanWafer.
- På Nesna er det lenge siden 
de har hatt egen personalsjef, 
så en viktig oppgave for meg 
blir å følge opp alle de ansatte 
og lage standarder for perso-
nalarbeidet, forklarer hun.    

HuSKER MENNESKENE
Anne Haugberg er opprinnelig 
fra Mosjøen, og etter videregå-
ende skole med realfag gikk 
turen til Bodø og høgskolestu-
dier i henholdsvis økonomi/
administrasjon, organisasjon/
administrasjon og historie. 
Senere tok hun grunnfag i jus 
ved Universitetet i Oslo. 
- Jeg ser fram til den nye job-
ben – jeg kommer jo opprin-
nelig fra offentlig sektor. Fra 
REC Wafer i Glomfjord vil 
jeg huske menneskene, og at 
vi hele tiden var i sterk vekst. 
Samholdet var bra, både i gode 
og dårlige tider – man husker 
jo gjerne de gode, og jeg gikk 
alltid til jobb med liv og lyst.
- I den siste tiden har det dreiet 
seg om å tilrettelegge for ny 
drift i fabrikkene. For dét kom-
mer forhåpentligvis, sier Anne 
Haugberg.

Egentlig er det rett og slett bare en venne-
gjeng som har gått sammen og bestemt seg 
for å møtes. Hvor mange, varierer fra gang 
til gang. 
- Er det noen som ikke kan komme en tirsdag 
må permisjonssøknad leveres – i tre eksem-
plar! sier Kjell Åge Pedersen spøkefullt.

FiSK 
Gjengen på 10-15 stykker møtes for å spise 
middag – nærmere bestemt fisk – hver eneste 
tirsdag. De har klart å påvirke kantina til å ha 
fisk på menyen fordi:
- Fisk er noe vi spiser litt for lite av hjemme, 
så derfor ønsket vi oss dét på menyen, sier 
Kjell Åge.

MØTeS I TIRSdAGSKlubbeN
Kantina ved Meløy Bedrifts-
service (MBS) er møtested for 
tirsdagsklubben. Her møtes en 
gruppe mennesker til sosialt 
samvær – hver tirsdag. Men hva 
gjør de?

Kompiser: Fra v. Hans Petter Eriksen og Tom Hamsund treffes ofte 
over en bedre middag.

- Vi måtte fravike kravet da det var feit-
tirsdag. Men da åt jeg så mye klubb, fett og 
saltkjøtt at jeg var dårlig et døgn etterpå, ler 
Tor Oscar Lillevold.
Lill Andersen jobber i MBS og reklamerer 
gjerne for middagstilbudet.
- De gangene det har stått husmannskost som 
klubb og saltkjøtt på menyen har det vært 
opp imot 50 gjester her. I tillegg stikker noen 
innom og plukker opp mat de tar med hjem, 
sier hun.
Middagsbuffeten er åpen fra kl. 15.30 til 
17.00 mandag til torsdag, og ukens meny fin-
ner man på hjemmesidene til MBS, sier Lill.

SOSiaL MøTEPLaSS
Den tirsdagen Industrifolk er innom står det 
salt uer og stekt steinbitfilet på menyen. Det 
skravles og diskuteres, og latteren sitter løst.
- Dere kunne ha spist heime i dag, men hvor-
for gjør dere ikke det? spør vi.
- Fisk lager vi ikke midt i uka, for det har vi 
ikke tid til. Det gjør vi heller i helgene, sier 
Eva Hamnevoll og fortsetter:

- For 99,- kroner kan man spise så mye man 
vil. Det er egentlig ikke dyrt, for man klarer 
ikke å lage en fullverdig, hjemmelaget mid-
dag til samme pris hjemme, tror Eva. 
- Og så sparer man masse tid og oppvask! 
skyter Lill Andersen inn. Det fine er dessu-
ten at når man kommer hjem er man full av 
arbeidslyst. Da er man mett, og maten har fått 
satt seg skikkelig, sier hun overbevisende.
- Det er lettvint og sosialt, og vi gleder oss til 
hver tirsdag. Det er godt å vite at kjøkkenet 
fremdeles er blåst når vi kommer hjem, sier 
Jenny Ann Skaland fornøyd.

aRBEiDSKOLLEGER
Jenny Ann forteller at hun og Mary-Ann 
Selfors jobbet i lag i 20 år på Boldevin, deres 
ektefeller Jan Robert Skaland og Tor Oskar 
Lillevold har jobbet lenge i lag på Hydro, og 
så har Jan Robert og Mary-Ann vært arbeids-
kolleger på MBS i flere år.
- Faktisk jobber Tor Oscar og jeg i lag på 
Glomfjord skole nå. Det var vi fire som 
begynte å spise i lag. Vi blir egentlig aldri helt 

ferdige med hverandre, ler Jenny 
Ann.
- Vi blir her helt til kl. 16.45 hver 
tirsdag. Det passer med arbeidsti-
den til Jenny Ann, som da går på 
jobb ved biblioteket. 
Kjell Åge Pedersen forteller at 
det hender øvrig familie også blir 
med i kantina fra tid til annen.
- Er det flere som ønsker å bli 
med er de hjertelig velkommen! 
Alle vil bli tatt godt imot, lover 
Mary Ann Selfors.

ENEBOERNE
Tom Hamsund, Hans Petter Erik-
sen og Per-Arne Stark pleier også 
å møtes til middag i kantina.
- Jeg sparer tid og penger på å 
gå hit og spise. Hvis man regner 
på det å skulle lage middag til 
én person tror jeg ikke det blir så 
mye dyrere å gå hit. Det er veldig 
god mat, og man spiser så mye 

man vil. Ei uke var det ribbe på 
mandag, stekt laks på tirsdag 
og saltkjøtt på onsdag. Ei farlig 
uke, ler Tom.
- Jeg liker å gå til dekket bord. 
Det er lettvint, og man kjøper 
seg på en måte ut av proble-
met. Jeg er også aleine og bor 
på hybel, og det er sjelden 
jeg bruker tid på å lage mat 
hjemme. Da koser jeg meg 
heller med å spise middag 
sammen med andre, sier Hans 
Petter Eriksen
Tom Hamsund er enig. Bare 
Per-Arne Stark mangler denne 
tirsdagen. De tre utgjør en fast 
gjeng som bruker å møtes over 
middagstallerkenen i MBS-
kantina. Ikke bare på tirsdager.
- Nei, vi går hit oftere enn de 
på langbordet, humrer Tom 
Hamsund.

Hyggelig lag: Fra v. Kjell Åge Pedersen, Jenny ann Skaland, Jan Robert Skaland, Tor Oscar Lillevold, Lill andersen, Mary-ann Selfors, Bente 
Christensen, ann Helen Solbakken, Runar Horsberg og Eva Hamnevoll.

Fisk: Her forsyner Runar Horsberg seg med salt uer og steinbit-
filét. Jenny ann Skaland og ann Helen Solbakken følger etter.
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Alder:  24 år
Bosted: Glomfjord
Stilling:  Kantinemedarbeider ved 
  Meløy BedriftsService (MBS)

Avskjedsintervju litt sånn litt for 
tidlig? Ja, for det er ikke før på 
sensommeren at Sture Karlsen 
forlater BIS, Glomfjord og 
Meløy. 1. august tiltrer han som 
prosjektleder hos elektroentre-
prenøren YIT i Bodø.
- Opprinnelig hadde jeg tenkt 
å ukependle ned hit når resten 
av familien flytter oppover i 
sommer. Men jeg ble kontaktet 
og fikk et tilbud som jeg kanskje 
ikke ville fått om to år, så da 
valgte jeg etter en totalvurdering 
å takke ja, forklarer BIS-lederen, 
som understreker at han trives 
veldig bra hos industriparkens 
vedlikeholdsleverandør.
Og prosjektledelse, dét har han 
rikelig erfaring med, både i BIS, 
Hydro og tidligere Elektro AS.

FaNTaSTiSK iNKLuDERENDE
Vi spør hva han kommer til å 
huske best, når han senere ser 
tilbake på tiden i Glomfjord.

MANGe MINNeR foR STuRe
Sture kommer til å 
savne Glomfjord - 
både jobben og lokal-
samfunnet. I sommer 
flytter han sammen 
med familien og blir 
prosjektleder i Bodø.

- Glomfjord er fantastisk inkluderende, både innenfor og utenfor 
portene i industriparken. Det kommer jeg til å huske, og savne, sier 
BiS-leder Sture Karlsen. i august tiltrer han ny jobb i Bodø

- Det må være at Glomfjord er et 
fantastisk inkluderende sam-
funn, både på jobb og fritiden. Å 
komme hit som ny og ukjent er 
ikke noe problem, man blir godt 
tatt vare på! Dette kommer jeg til 
å huske, og savne.
- Så kommer jeg garantert også 
til å huske at jeg deltok i alle 
REC-utbyggingene, helt fra jeg 
gikk sammen med Bjørseth i 
lokalene til det som skulle bli 
ScanWafer. Det er fryktelig trasig 
å se på hvordan det har gått med 
REC, og sånn sett ikke noe godt 
minne, men jeg kommer til å 
huske denne tiden spesielt.

SNuOPERaSJON
Sture Karlsen er opprinnelig fra 
Sulitjelma, og kom til Glomfjord 
og elektrikerjobb for Elektro AS i 
1992. Sentral i installasjoner som 
ved Akzo PQ Norge Silicates 
og Sentrumsgården på Ørnes. 
Arbeidsleder aut-el-verkstedet 
i fullgjødselfabrikken fra -97, 
vedlikeholdsingeniør automa-
sjon fra -99 og avdelingsleder 
for automasjon/elektro i Hydro 
Produksjonspartner fra -04. Fra 
høsten -09 fungerende daglig 
leder i samme bedrift, nå under 
navnet BIS, og fast i samme jobb 
fra da og altså til sommeren i år.

- Hvor lenge har du vært ansatt i MBS?

- Til høsten blir det 5 år. Jeg har vært fulltids-
ansatt mesteparten av tiden, men på grunn av 
reduksjoner og utfordringer rundt REC har vi 
kantineansatte gått ned i stillingsprosent. Jeg 
jobber nå i 50 % stilling ved kantina. Det håper 
jeg skal snu snart, og at det blir full aktivitet i 
industriparken igjen. 

- Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

- Jeg jobber fra kl. 08:30 til 12:15 hver dag. 
Morgenen starter med pakking av varer som skal 
ned til kantina på nedre område. Den drives også 
av MBS. Så smører jeg mat til kantinedisken, 
kutter opp grønnsaker til salatbuffét og gjør 
andre forberedelser frem mot lunsjserveringen 
fra kl. 11.00. Andre arbeidsoppgaver er å pynte 
kaker, koke gomme og andre lage varm lunsj og 
middag. Vi leverer seks forskjellige typer kaker, 
og jeg liker veldig godt å lage marsipankaker. 
Akkurat nå fikk jeg en bestilling på 20 snitter 
fra HIAF til kl. 11.00. Arbeidet er variert, og jeg 
trives godt her.

- Du har ikke utdannelse innenfor faget?
- Nei, men jeg har erfaring fra kantinejobber i 
Bodø, samt på kafé Kafka. Jeg har dysleksi, og 
norsk skriftlig er litt utfordrende for meg. Men 
jeg har laget meg regler, og det går greit i det 
daglige. I tillegg til jobben her hos MBS jobber 
jeg litt på Lille Glomstedet i helgene. Drøm-
men er å få tatt fagbrev som kokk etter hvert, og 
kanskje få jobbe i utlandet en vakker dag. For 
eksempel å jobbe på et hostel hadde vært artig. 

- Hva gjør du på fritiden?
- Jeg deler leilighet med broren min, og det blir 
en del tid brukt på datamaskinen. Både chat, 
Facebook og spilling. Men jeg liker veldig godt 
å reise, for det syns jeg er spennende. Sommeren 
2010 var jeg på interrail i Europa. Da var jeg tre 
uker på rundreise alene og overnattet stort sett på 
hostel med frokostservering. Jeg møter mange 
artige folk og lærer om andre kulturer på slike 
turer. Så får jeg øve på engelskferdighetene mine 
også. Jeg har alltid vært interessert i historie, og 
syns spesielt Midtøsten er interessant. Den fineste 
byen jeg har besøkt i Europa er Amsterdam. Der 
var det så rolig og fint. En helt spesiell atmo-
sfære, syns jeg.

- Planer for neste reise?
- Jeg har lyst til å reise til Storbritannia og Irland 
til sommeren. Kanskje får jeg broren min med 
også, og da skal vi til Skottland. Ellers kunne 
jeg godt ha tenkt meg til Japan. For nerder som 
meg, som liker tegneserier og tegnefilmer godt, er 
Japan et perfekt reisemål. 

- Jeg tror jeg er en omgjengelig 
og folkelig fyr som har klart å 
skape gode relasjoner og som ser 
folk, svarer han.
Spørsmålet var hva han mener 
han selv har gitt som viktigste 
leder-bidrag til bedriften BIS 
Production Partner.
- Og jeg er veldig fornøyd med at 

vi har klart å senke sykefraværet 
fra 11-12 prosent og ned til 5,1. 
Det er en meget sterk prestasjon 
som alle i BIS Glomfjord skal 
ha honnør for. Dessuten har vi 
klart å tilpasse oss til situasjonen 
vi er i ved at vi snudde et kraftig 
underskudd i 2010 til et positivt 
resultat for fjoråret, avslutter han.

- Glomfjord har en rolle i Yara, 
nå og i fortsettelsen. Vi har 
investert mye her, og har lyst til å 
fortsette med det, når dere kom-
mer med bra prosjekter! var det 
enkle budskapet fra Jørgen Ole 
Haslestad.
Yaras konsernsjef i Norge be-
søkte Glomfjord i april. Sammen 
med HR-sjef Håkan Hallén stilte 
han til Industrifolk-fotografering 
sammen med Jyri Rantanen, 
Kristine Haukalid og Leif Kristi-

hyGGelIG Sjef-beSØK
Da konserndirektøren 
besøkte Yara Glomfjord, 
var det i hyggelig ærend. 
For her vil han satse.

Mye å smile av for Yara Glomfjord da konsernsjefen kom på besøk! 
Bak fra venstre konserndirektør Jørgen Ole Haslestad og HR-sjef 
Håkan Hallén. Foran fra venstre logistikksjef Kristine Haukalid, fabrikk-
sjef Jyri Rantanen og ansvarlig for industriparkdrift Leif Kristiansen.

ansen i den lokale ledelsen.
Toppsjefen innledet Glomfjord-
besøket med kveldsmiddag 
sammen med den lokale leder-
gruppa og fagforeningsledere. 
Neste dag vanket bedriftsin-
formasjon og framvisning av 
brannstasjonen, syrefabrikken, 
fullgjødselfabrikken og PKL med 
kaiområdene som nå skal rustes 
opp for mange titalls millioner 
kroner.
- Investeringene våre i 2012 og 
2013 er 2,5 ganger høyere enn 
det ordinære, så det er ingen tvil 
om at toppledelsen har tillit til 
det vi driver med i Glomfjord, 
fastslår Jyri Rantanen.
- Bare i år har vi nesten 100 ulike 

prosjekter. Dette er prosjekter 
som dels skal øke sikkerheten, 
dels øke produksjonen og dels 

gi lavere kostnader, forklarer 
fabrikksjefen.
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Jørn Are Pedersen (32) fra 
Glomfjord er ansatt på bygg-
avdelingen til BIS Produc-
tion Partner fra 2. mai. Han har 
bakgrunn som bilmekaniker, 
operatør hos REC, mekaniker 
hos SiC Processing, og tok sist 
tømrer-fagbrev hos Solhaug 
Bygg. Ny er også Jan-Roger 
Sivertsen Krokstrand (41) 
fra Ørnes. Industrirørleggeren 
har fartstid fra Hydro, Medical 
Technology, PQ, SiC Processing 
og Semek, men er nå altså tilbake 
til utgangspunktet. Fra 2. mai er 
Jan-Roger ansatt som mekaniker 
ved BIS sitt mekaniske verksted.

Fra 13. februar i år er Ulf  Nico-
laisen  (45) fra Tjongsfjord over 
i ny jobb. Han er ansatt som byg-
ningsarbeider hos BIS og kom-
mer fra jobben som skiftleder 
ved den nedlagte Scan Crucible-

Nye fjeS 
hoS bIS

Jan-Roger Krokstrand

Jørn-are Pedersen

fabrikken. Ronny Johnsen 
(42) fra Bjærangfjorden er fra 
samme dato BIS-ansatt me-
kaniker. Han har lang fartstid 
som mekaniker, og jobbet sist 
hos Miras.
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- Vi har i mange år snakket om å flytte 
nærmere familiene våre. Vi er begge fra 
Dønna, og bosetter oss nå i Sandnes-
sjøen, hvor jeg har fått jobb hos Aker 
Solutions.
Even startet hos engineering-selskapet 
7. mai som innkjøper/prosjektingeniør. 
Kona Veronika Sørøy og de to barna 
kommer etter til sommeren.
- Jeg føler meg heldig. Jeg ville aldri 
vært tiden i REC foruten, og er takk-
nemlig for den brede erfaringen jeg 
har fått. Måten REC har jobbet med 
forbedringsarbeid på har blitt lagt merke 
til utad, sier Even stolt.
Aker Solutions driver drift- og prosjekt-
støtte mot oljeindustrien. Avdelingen i 
Sandnessjøen teller rundt 40 stykker, og 

på oljeeveNTyR
Even Knudsen var ansatt 
nr. fem ved ScanWafer. Nå 
er REC-eventyret er over, 
men han er allerede over 
i et nytt et.

Flytter: Med REC-erfaring i kofferten tar Veronika Sørøy og Even Knudsen fatt på nye 
eventyr – i Sandnessjøen.

Even skal jobbe mot BP på feltene Skarv 
og Valhall - rett utenfor Helgelandskysten.

LaNG FaRTSTiD
Even Knudsen og kona Veronika Sørøy 
har vært ansatt i henholdsvis 16 og 13 år 
hos ScanWafer – senere REC Wafer. Han 
både i produksjon, logistikk og teknisk 
avdeling. Hun i produksjon og rentrom.
- En merkelig følelse å slutte. Det har vært 
både opp- og nedturer, men det siste året 
har jeg hatt en dårlig følelse. Ærlig talt 
var  det greit å få en avklaring nå. Det var 
på en måte startskuddet til å finne på noe 
nytt, sier Even.
Veronika betegner tiden hos waferprodu-
senten som utrolig lærerik.
- Vi har fått være med på alt! Det har vært 
en veldig flott tid, og jeg syns spesielt 
samholdet var fantastisk og fortsetter:
- Oljeselskapene etablerer seg i Sandnes-
sjøen nå, og stedet er i rivende utvikling. 
Jeg håper jo på et oljeeventyr, jeg også, 
avslutter Veronika, som snart skal i gang 
med søknadsprosessen.

Vidar Breivik (33), opprinnelig rødøyfjerding, 
har fått seg jobb som fagarbeider elektro, 
og Svein Arve Hansen (40) fra Grønøy som 
fagarbeider mekanisk. Startdato for de begge 
var 23. april i år. 

ELEKTRO OG MEKaNiSK
- Jeg har bakgrunn fra Elektro AS, HPP og sist 
som vedlikeholdsingeniør hos Mono, sier 
Vidar, som kan skilte med fagbrev i elektro-
faget og ingeniørutdanning.
- Før jeg kom til REC Wafer Multi i 2006 job-
bet jeg på skipsverft på Møre, hos Statoil på 
Mongstad og på Melkøya. Jeg har fagbrev som 
industrimekaniker, og har gjennom tidligere 
jobb i Bodø Energi faktisk hatt litt med kraft-
stasjoner å gjøre før, sier Svein Arve.

TRiVSEL
De tilhører begge kraftverksgruppa på 11 
mann. 
- Her er det færre ansatte og foreløpig færre 
systemer å forholde seg til. Det er veldig greit 
nå i begynnelsen, sier Vidar, som liker utear-
beid. Han har allerede vært til fjells.
Hva med tiden hos REC? 
- Vi har gjort så mye bra, og fått lært enormt 
masse på disse årene, sier Vidar.
- Det er sørgelig og trist at det gikk slik med 
REC Wafer. Det har vært en veldig fin arbeids-
plass, legger Svein Arve til.
Litt tidlig å si enda, men de sier begge at job-
bene er spennende og interessante.
- Vi har mye å sette oss inn i! avslutter de to.

To TIl STATKRAfT
Begge kommer fra vedlikeholds-
avdelingen på REC Wafer. Nå er 
de i samme båt igjen - på Fykan.

Nye arbeidsklær: Vidar Breivik (til v.) og Svein 
arve Hansen er nå fagarbeidere hos Statkraft 
på Fykan.

- Det var trist med REC. Derfor 
er det godt å ha kolleger man kan 
mimre sammen med, sier Anne 
Mari Bernhoff (51).
Hun er utdannet sosionom og 
jobbet i Meløy kommune i ti år før 
hun i 2008 begynte på personal-
avdelingen til REC Wafer. Der ble 
hun i tre og et halvt år.  
- Når savnet etter tidligere kolleger 
blir for stort er det godt å ha Anita 
og Katrine rundt seg, sier hun. 
Anita Seljeseth (48) er enig. Hun 
har vært med på industrieventyret 
siden august 1997, først som admi-
nistrasjonssekretær hos ScanWafer. 
Etter hvert gikk hun over til Mono, 
som administrasjonssjef og senere 

TReKlØveR fRA ReC
De var kolleger på REC 
Wafer Mono. Nå har de 
fått nye utfordringer 
hos arbeidsgiver NAV.

Blide fjes: Med personalbakgrunn fra REC er trekløveret saksbehandlere hos Nav. Fra v. anne Mari 
Bernhoff, anita Seljeseth og Katrine Steinbakk Jensen.

som HMS-sjef.
- Jeg er veldig takknemlig for 
å ha fått vært med på oppturen 
i REC. Men vi har kommet til 
et godt miljø og en spennende 

arbeidsplass med helt nye utfor-
dringer, sier Anita Seljeseth.
Katrine Steinbakk Jensen (43) 
har siden hun kom til Glomfjord 
i 2001 jobbet både i barnehage 

og på tannlegekontor. Hos REC 
Wafer siden august 2008 i 
utbyggingsprosjektet, og senere 
som administrasjonssekretær og 
HR-rådgiver. 

Annett-Eileen Kildal (41) 
flyttet i vinter fra Glomfjord til 
Bergen, og jobb i oljenærin-
gen. 1. mars begynte hun som 
vedlikeholdsingeniør hos Apply 
Sørco, og jobber mot Statoils 
oljefelt Kvitebjørn og Brage.
- Jeg trives godt her nede, og 
syns vestlendingene er hyg-
gelige. Selv om det var trist å 
flytte fra Meløy har jeg blitt 
godt tatt i mot her, og har fått 
mye ansvar, sier maskiningeniø-
ren som begynte på REC Wafer 
helt tilbake i 1997. 

INGeNIØReR SoM dRo

øystein Raadeannett-Eileen Kildal

Østfoldingen Øystein Raade 
(41) har etter fire år som pro-
sjektingeniør i REC Wafer Mul-
ti sagt opp og startet i ny jobb 
hos NorSun i Årdal Sivilinge-
niøren med utdanning innenfor 
teknisk fysikk er fra 1.desember 
i fjor prosessingeniør i selskapet 
som Alf Bjørseth etablerte, og 
jobber nå innenfor wafersaging 
av diamanttråd. 
- Jeg savner naturen og folkene! 
Sogningene er ikke fullt så 
enkle å bli kjent med som nord-
lendingene, sier Øystein Raade.
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