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Børge S. Selstad har 
jobbet døgnet på tamp. 
Den grove feilen Meløy 
Energi gjorde i mars 
truet selskapet med 
konkurs, og 30 ansatte 
kunne mistet jobben. 
I Ny Næring forteller 
Energi-sjefen hvordan 
han og styret skal redde 
virksomheten.
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- Jeg er veldig takknemlig for sjansen. 
For en som kommer ´utenifra‘ og ikke 
har det store kontaktnettet her var det 
utrolig fint at Anita (Taraldsen) ønsket 
å satse på meg, smiler han. 
Planen var å bli pianostemmer og 
Morten takket for seg som aktiv mu-
siker. Så røyk planen da mannen som 
skulle lære han opp som pianostem-
mer sluttet å ta kontakt.
- Det var jo veldig kjipt, og da sto jeg 
der da. Ingen inntekt, og en enormt 
lang vei tilbake til å jobbe som fulltids-
musiker. Bandene hadde erstattet meg 
og jeg måtte ha begynt på ´scratch´ i 
så fall. 

To uker
Han fikk seg jobb på søppelbil, og så 
begynte ballen å rulle. Det resulterte i 
at han kjørte opp til vogntog i Stjørdal 
så han kunne kjøre bilen. Så ble han 
ringt fra IRIS i Meløy, og begynte så i 
jobb der som sjåfør.
- Etter hvert nærmet kontrakten min 
seg slutten og det var ikke mulighet for 
å fortsette. I mellomtiden hadde jeg 
kjøpt meg hus på Reipå, som trengte 
en del oppussing, og var en del innom 
på Montér på Ørnes. 
Han kom i snakk med Anita, og to 
uker etter endt kontrakt hos IRIS 
hadde han ny jobb hos Solhaug Bygge-
vare.

God på kundeservice
- Jeg stortrives virkelig. Det er ingen-
ting i meg som sier at jeg vil tilbake 

Jeg stortrives virkelig. 
Det er ingenting i meg 
som sier at jeg vil tilbake 
som musiker og det 
forteller meg at dette var 
rett valg.

MORTEN LARSEN

som musiker og det forteller meg at 
dette var rett valg, smiler Morten. 
Han trives med kjøringen, og ikke 
minst folkene han får hjelpe igjennom 
jobben sin.
- Jeg mener god kundeservice er viktig. 
Det er gøy å kunne hjelpe og jeg ser 
frem til å bli ordentlig god på dét.
Å selv ha et oppussingsprosjekt hjelper 
han, både i å tilegne seg kunnskap, 
men også å kunne relatere til kundene. 
- Jeg gjør meg en del erfaringer som 
kommer godt med når kunder har 
spørsmål om diverse prosjekter.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs
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Morten 
Larsen (28)

Morten Larsen (28) er oppvokst i 
Bodø og har gått grunnskolen på 
Grønnåsen. Så gikk han musikklinja 
ved Bodø videregående skole. I 8 år 
jobbet han som heltidsmusiker, før 
han nå har byttet karriere-vei. Han 
er ansatt som sjåfør hos Solhaug 
Byggevare og er bosatt på Reipå hvor 
han har kjøpt seg hus. "

Stort sprang for Morten
Morten Larsen (28) jobbet 
som heltidsmusiker i åtte år. 
Nå har Bodø-mannen flyttet 
til Reipå, kjøpt seg hus og 
landet spennende jobb hos 
Solhaug Byggevare.

Morten stortrives som ny sjåfør hos Solhaug Byggevare. – Jeg får sett mye natur, møte hyggelige kunder og har veldig gode kollegaer. 

Det ble riktig for Morten å ta et ganske stort karrieresprang. – Det er ingenting i meg som 
ønsker å gå tilbake til å være musiker.



 

KRAFT - MOT - SAMARBEID

Hun har brukt høsten til å bli varm 
i trøya i sin nye jobb i Yara Glom-
fjord, Lene-Marie Olsen. Gjennom 
de siste 8 årene som fabrikkinspektør 
har 41-åringen vært inne i stort sett 
det som er av tanker i fabrikkene, og 
inspisert stort sett hvert eneste rør. 
Denne totaloversikten kommer til 
nytte nå:

Fordel Lene-Marie
- Ja, for nå er jeg blitt vedlikeholdsle-
der for våt del i fullgjødselfabrikken, 
og for kalksalpeterfabrikken. Det er en 
komplisert fabrikk med store mengder 
produksjonsutstyr, så jeg ser på det 
som en fordel at jeg er godt kjent i 
store deler av den, sier Lene-Marie.
Mens Yara Glomfjord i høst har fått 
på plass sin nye fabrikkinspektør Knut 
Breivik, er hun selv altså faset over i 
posisjon som vedlikeholdsleder. Her 
går hun i spann med Sebastian Ste-
fanski, og de to rapporterer til teknisk 
sjef Hans Erik Sporsheim. Lene-Marie 
som første kvinne noensinne, i denne 
funksjonen i fabrikken.

Ny jobb, samme bedrift
- Jeg merker at det er enda 
mer trøkk i den nye jobben 
– det skjer noe hele tiden, 
og dagen blir aldri sånn 
som jeg hadde planlagt 
den!

Lene-Marie Olsen (41) tiltrådte i sommer som Yara Glomfjords nye vedlikeholdsleder for våt del av fullgjødselfabrikken. Hun kommer fra stillingen 
som fabrikkinspektør i samme bedrift.

Helt siden den første jobben som som-
mervikar i PKL i 1999, har jeg alltid 
jobbet i mannsdominerte yrker både på 
land og offshore.

LENE-MARIE OLSEN

Alltid mannsdominert
- Men dette er ikke noe jeg tenker 
over, eller som noen rundt meg gjør et 
poeng av. Helt siden den første jobben 
som sommervikar her i PKL i 1999, 
har jeg alltid jobbet i mannsdominerte 
yrker både på land og offshore, og dét 
har jeg alltid stortrivdes med!

Etter videregående skole med studi-
espesialisering på Ørnes, gikk turen 
til Trondheim for Lene-Marie, og 
ingeniørutdanning i materialteknologi. 
Så jobb innenfor teknisk inspeksjon 
i Force Technology, før hun, mannen 
Eirik T. Bones og de to barna flyttet 
hjem til Meløy i 2014 – Lene-Marie 
ble hentet til nyopprettet stilling som 
fabrikkinspektør hos Yara.

Får utvikle – liker
- Jeg hadde nok ikke sett hjemover til 
Meløy, hvis det ikke var for at davæ-
rende fabrikksjef Arve Jordal kontaktet 
meg. Og at jeg nå, noen år senere, kan 
bytte jobb internt i bedriften, og få 
mer kompetanseutvikling – dét synes 
jeg er veldig bra. Det er ingen selvføl-
ge, på et lite sted, å få kunne utvikle 
seg slik som jeg får nå! smiler hun.
Nå er det prosesser som budsjetter, 
vedlikeholdsplanlegging og forbere-

delse av revisjonsstans som gjelder for 
Ørnes-damen.
- For meg er det viktig å vite at her er 
masse flinke folk som jeg gjerne ber 
om hjelp og samarbeider med. Når 
man belyser et problem fra flere sider, 
ja, så skjønner man omfanget bedre, 
og kan finne ut i fellesskap hvordan 
man skal ha det – slik kommer man 
langt!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs"
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- Jeg håper at bedriften ser en ung 
mann som har god faglig kunnskap og 
som de kan bygge videre på i mange 
år framover, smiler Kristoffer Johnstad 
Hansen (22).
- Men ja, det kjennes litt spesielt at jeg 
allerede er med på å vurdere de unge 
folkene som vi ønsker inn i bedriften – 
det er jo bare et drøyt år siden jeg selv 
tok fagprøven!

Har fått tillit
Typisk lovende arbeidstaker: Kristoffer 
stemplet inn hos Bilfinger for første 
gang 3. oktober. Og fikk umiddelbart 
en ekstra dose ansvar.
- Bedriften har vist meg en tillit som 
jeg setter veldig stor pris på. De hadde 
jo egentlig ingen grunn til å sette meg 
på all denne opplæringen og gi meg 
dette ansvaret – jeg er fortsatt i prøve-
tiden min! 

- Så kan kunden, eller vi selv, bare 
skanne koden og få opp detaljer på 
alle jobber som er gjort, når de er gjort 
og av hvem. Dette lastes også opp til 
en sky-tjeneste, en slags boligmappe 
som følger huset. Slik får kunden 
nøyaktig det han vil ha, og slipper å 
være usikker på noe som helst med det 

- Se her, vi fester denne 
QR-koden i sikringsskapet 
når jobben er gjort, viser 
Kristoffer. 

Unge skuldre...
liker ansvar

Ung, dyktig elektriker kom 
rett inn til stort ansvar, 
hos Bilfinger. Kristoffer 
skal bygge oppdrag og 
tillit i det private service-
markedet.

Kristoffer J. Hansen er ikke eldre enn 22 år, men har både fått og ønsket 
seg stort ansvar hos sin nye arbeidsgiver Bilfinger. Utebildene er knipset 
av kollegaer.

Det dreier seg om å gjøre det man har 
sagt man skal gjøre, og ha god dialog 
med kunder og leverandører, unngå 
misforståelser.

KRISTOFFER J. HANSEN

- Men, at de satser på meg og har 
troen på meg…..ja, her skal jeg bli 
lenge, og etter hvert har jeg lyst til å ta 
teknisk fagskole – jobbe mer overord-
net med planlegging og være med å 
bygge opp folkene våre.
Kristoffer fra Eidsvoll flyttet med faren 
Rino Hansen til Meløy som 17-åring, 
og her har ting gått fort! 2 år med 
elektroutdanning, 2,5 år i lære hos 
Meløy Elektro, deretter et lite år som 
fagarbeider samme sted, før Bilfinger 
fra i høst. Og altså, ekstra dose ansvar:

Tettere på
- Ja, nå har jeg et hovedansvar for å 
bygge opp serviceavdelingen i bedrif-
ten, altså å gjøre oppdrag for private. 
Vi er kjempesolide på industri og næ-
ringsliv, men til nå har vi ikke lykkes 
med privatmarkedet.
- Fordi det er vanskelig?
- Det er ihvertfall veldig annerledes 
– vi er tettere på kundene, det er mer 
kontakt med mennesker, ikke bare 
elektrikerjobb. Og da dreier det seg 
om å gjøre det man har sagt man skal 
gjøre, og ha god dialog med kunder og 
leverandører, unngå misforståelser. For 
straks man får et dårlig rykte, vil det 
gå skeis. 

- Så, jeg snakker mye med kundene, 
de får være med å bestemme løsninger 
der de kan - dette setter de pris på! 
smiler Kristoffer.

Nye, unge inn
Han begynte utdanningen med å 
prøve studiespesialisering, men med 
flyttingen nordover fulgte elektroval-
get.
- Så fant jeg plutselig ut at jeg var 
ganske flink til dette, og at jeg kan 
bli flink på andre ting, også, hvis jeg 
spesialiserer meg. 
Og flinke folk, dét liker også Bil-
finger-konsernet. Nå har Kristoffer, 

sammen med sin lokale leder, snakket 
både om mulighetene for teknisk 
fagskole og framtidig mer-ansvar, 
dersom det jobbes bra. Ikke lenge 
etter sin egen læretid, har han allerede 
fått et ansvar i å ta vare på lærlinger. 
Han skal også spesialisere seg på å 
prosjektere, installere og vedlikeholde 
brannalarm-anlegg. Allerede er han 
god på elbil-ladere.
- Nå er vi i ferd med å få inn endel 
nye, unge folk, og at vi kan få en større 
avdeling der vi kan ta på oss flere stør-
re oppdrag. Veldig spennende!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

elektriske systemet i huset sitt.
Kristoffer er superbruker på bedriftens 
helt nye ordresystem, som er spesialde-
signet for fornøyde kunder. Elinn gjør 
for eksempel søking etter nødvendig 
utstyr lekende lett, og på en tidsbespa-
rende måte som kunden tjener på, i 
lavere timetall på regningen.
- Vi får mange gode tilbakemeldinger 
fra kundene. De vet jo at ting koster, 
men setter pris på at det ikke blir enda 
mer kostbart enn det trenger være!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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«
..et gunstig tilbud om fastprisavtale på strøm lå ute i 6 dager, og 800 kunder 
i Sør-Norge bestilte produktet. Problemet var at strømprisen samtidig steg 

kraftig, og mens konkurrentene rakk å justere opp sin egen utsalgspris, var ikke 
Meløy Energi rask nok. Dermed må selskapet betale mye mer for strømmen enn 
de tjener på å selge den. Feilen påfører selskapet et tap på flere titalls millioner 
kroner, og har truet med å velte hele virksomheten. I denne artikkelen forteller 
administrerende direktør Børge S. Selstad om feilen, hvilke konsekvenser den 
fikk, hvordan krisen nå skal løses, og hvordan Meløy Energi skal komme styrket 

ut av det som skjedde. Og om han har vurdert sin egen stilling.

I mars 2022 gjorde Meløy 
Energi en grov feil.

ALT DU TRENGER!

Montér Solhaug Halsa
Holandsfjordveien 164, 8178 Halsa   Tlf: 75 72 14 40
Man-fre: 08.00-16.00 Lør: 10.00-14.00
post@solhuagbyggevare.no   www.monter.no

Montér Solhaug Ørnes
Spildra, 8150 Halsa   Tlf: 75 72 14 40
Man-fre: 08.00-17.00 Lør: 10.00-14.00
post@solhuagbyggevare.no   www.monter.no

Bygger du ditt nye hus, eller renoverer du det gamle?
Montér Solhaug Byggevare skaffer alle byggevarene du trenger. 

Dessuten har vi erfaring – den du trenger for å få gode råd underveis!

MONTÉR SOLHAUG HALSA:  
STENGT 

MANDAG 12. DESEMBER 
GRUNNET VARETELLING
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«
Den første uka i mars 2022 kjøpte 
om lag 800 kunder i Sør-Norge en 
fastpris-avtale på strøm, levert fra 
Meløy Energi. Avtalen var spesielt 
gunstig fordi strømprisen var begynt å 
stige kraftig. Russland hadde invadert 
Ukraina 24. februar, og en energikrise 
var i utvikling i Europa. 

Meløy Energi klarte ikke raskt nok å 
fange opp feilen, og ta fastpris-produk-
tet ut fra sin portefølje. Meløy Energi 
måtte kjøpe strøm for det mangedob-

Dette er saken:Meløy Energi AS

Etablert i 1938 som Meløy kommunale elek-
trisitetsverk. Er delt i de to selskapene Meløy Ener-
gi AS og Meløy Nett AS. Børge S. Selstad er daglig 
leder for 35 ansatte fordelt på de to selskapene, og 
Rolf Inge Sleipnes er styreleder. Styremedlemmer 
er Line V. Bang, Leif Kristiansen, Roald Kristensen, 
Torunn Olufsen og Mats Engen. Meløy Energi AS 
eies 100 prosent av Meløy kommune, og hadde i 
2021 driftsinntekter på 155 millioner kroner, og et 
driftsresultat før skatt på 7,2 millioner.

- Hva skjedde, Børge?
- Det er viktig å huske at vi har solgt denne 
fastprisavtalen helt siden 2008. Men, det har 
aldri hatt noe stort volum, altså ikke vært veldig 
populært blant kundene. Så, i mars i år hadde 
vi satt ned prisen på fastavtalen, fordi vi ventet 
prisnedgang. Så skjer det motsatte, og mens kon-
kurrentene rekker å sette prisene opp, gjør ikke 
vi det, tidsnok. Dermed blir vi veldig konkurran-
sedyktige på pris, og får en voldsom pågang av 
nye kunder som kjøper den gunstige fastprisav-
talen. Dermed ble vi etter den første uken i mars 
sittende med 800 nye fastpriskunder som kjøper 
strøm fra oss langt rimeligere enn det vi selv må 
kjøpe den for. Vi gjorde en alvorlig feil ved å ikke 
reagere raskt nok. Men, i et større bilde burde 
ikke produktet vært i markedet i sør i det hele 
tatt, etter at Norge i praksis fikk et 2-prissystem 
mellom sør og nord, høsten 2021. 

- Dere burde ha holdt dere i nord?
- Slik kan det sies. Husk at hvis strømmarkedet 
hadde oppført seg slik det har gjort stabilt de siste 
15 årene, og slik hele markedet trodde ved inn-
gangen til 2022, så ville konsekvensene av feilen 
vært helt kontrollerbare. Slik ble det ikke. For da 

BØRGE S. SELSTAD

Hadde prisene utviklet seg slik 
alle trodde, og kundene stått 
ut avtaleperiodene sine, ville 
selskapet kunne fått en for-
tjeneste på disse avtalene på 
30-40 millioner kroner!

BØRGE S. SELSTAD

"
" "

Russland gikk til krig mot Ukraina, 
begynte strømprisene å stige, og Euro-
pa gikk inn i en energikrise. Og med 
de fastprisavtalene vi da hadde solgt, 
var vi, i bittelille Meløy Energi, plut-
selig eksponert for alle konsekvensene 
av Putins krigshandlinger. Plutselig 
står vi med begge beina planta i den 
europeiske energikrisen. Der skal ikke 
vi være! Så vil jeg også understreke at 
styret og jeg selv har bedt om en uav-
hengig gransking av hva som skjedde, 
og den situasjonen selskapet kom i.

- Konsekvensene av feilen ble alvorlig?
- Ja, og her er det en hårfin balanse-
gang mellom å bli geniforklart eller 
idiotforklart. For hør: hadde prisene 
utviklet seg slik alle trodde ved inn-
gangen til 2022, og kundene stått ut 
avtaleperiodene sine, da ville selskapet 

fått en fortjeneste på disse avtalene 
på 30-40 millioner kroner! Men, så 
ble lille Meløy eksponert for krigen i 
Ukraina og energikrisen i Europa, og 
kontraktene som skulle gitt positiv 
kontantstrøm inn, gav plutselig en 
nedside som truet selskapets eksis-
tens. Vi hadde hatt fastprisavtaler i 
markedet i mange år, men i såpass lite 
omfang at det var for lite til å hedge, 
eller sikre, slik for eksempel bankene 
gjør når de først kjøper pengene til en 
sikret pris, før de låner dem ut med et 
påslag. Tidligere i år fikk vi bransjeråd 
om å ikke sikre, men så inngikk vi et 
samarbeid med Salten Kraftsamband 
(SKS), som har vært svært viktig i 
arbeidet for å redusere tapene våre.

- Og å sikre, eller hedge, jeg forstår at 
dette heller ikke var mulig?
- Sammen med SKS begynte vi arbei-
det med å få sikret innkjøpsprisene 
våre på strøm. Vi sikret ut fra historis-
ke data, og på det vi trodde var på et 
bra volum og en ok pris. Men så ser vi 
gjennom sommeren i år på forbruks-
profilen til fastkundene, altså avtaler 
som strekker seg fram i tid, at de har et 
vesentlig høyere forbruk enn historiske 
data viste. Og ville altså gi oss enda 
større tap. Samtidig var prisene på 
strømkjøp for oss gått i taket. Prisene 
vi da kunne sikre på, var 4,50 kroner 
kilowattimen for siste kvartal i år, og 
5,50 for første kvartal i 2023. Med 
slike priser ville vi tapt 70-80 millioner 
kroner, bare i vinter, på fastprisavtale-

ne i sør. Vi ville gått konkurs. Derfor 
kunne vi ikke sikre prisene, vi måtte 
vente på at de gikk ned.

- Skal vi snakke om tapene, da?
- Strømprisene endres hver dag, og vi 
har ulik lengde på kontraktene, så dét 
er fortsatt ikke mulig å fastslå nøyak-
tig. Dette har også med framføring av 
tapene å gjøre, altså det regnskapsmes-
sige. Tapet vårt i år blir nok uansett på 
flere titalls millioner kroner, uansett 
markedspris. Hadde strømprisen i 

vinter blitt på over 20 kroner i sør, 
slik analytikere mente, ville vi tapt 
160 millioner, bare i 1. kvartal neste 
år. Slik blir det ikke. Vi har klart å ta 
ned volumet med 15 prosent, altså 
på kilowattimer som vi taper penger 
på, gjennom en kampanje der kunder 

Strømmarkedet er ekstremt 
presset, og ingen kunne forut-
se dette, selv ikke selskapene 
som jobber med det 24-7. For 
oss som er små, får situasjo-
nen store konsekvenser. 

BØRGE S. SELSTAD"
kommer over på spotpris - det vi selv 
kjøper strømmen for. I kontraktene 
tjener vi rundt 1 krone pr. kilowatt-
time, så hvis spotprisen er 3, så taper 
vi 2. I slutten av oktober og tidlig i 
november så tjente vi faktisk penger, 
for da kostet strømmen mindre enn 
fastprisen vi hadde solgt. Vi har sikret 
innkjøpsprisen på et nivå som er mulig 
i markedet nå, og nok til at vi skal 
håndtere situasjonen. Men, vi vil ikke 
sikre alt! For hvis strømprisen går ned 
til 1 krone igjen, ønsker vi jo ikke å 
kjøpe all strøm til en pris som er mye 
høyere. Strømmarkedet er ekstremt 
presset, og ingen kunne forutse dette, 
selv ikke selskapene som jobber med 
dette 24-7. De store taper også mye, 
men for oss som er så små får situa-
sjonen store konsekvenser. Og mens 
vi taper på kraftsalg i sør på grunn av 
høye priser, er det motsatt i nord. Dere 
er prisen så lav at vi ikke tjener på 
egenproduksjonen vår. I sommer stan-
set vi faktisk produksjonen i perioder 
– vi ville ha gått med tap. Sånn sett så 
blør vi litt i alle ender. 

Vi vurderer en rekke tiltak som samlet kan innbringe 
mange titalls  millioner kroner. Da vil vi skaffe oss 
likviditet til å dekke alle tapene.

Vi gjorde en alvorlig feil ved å ikke 
reagere raskt nok. Men, i et større bilde 
burde ikke produktet vært i markedet 
i sør i det hele tatt, etter at Norge i 
praksis fikk et 2-prissystem.

BØRGE S. SELSTAD

belte av det fastpriskundene fikk 
kjøpe den for. Fra mars til oktober 
tapte selskapet flere titalls millioner 
kroner.

Før dette forutså analyseselskaper 
og aktører som Statkraft og NVE 
at strømprisen i 2022 ville komme 
tilbake til normalt nivå på 33-37 øre 
pr. kilowattime i nord, og 38-42 øre i 
sør. Da ville fastprisavtalene i sør vært 
god butikk for Meløy Energi. Isteden 
steg prisen til mellom 4 og 5 kroner.

Meløy Energi klarte i sommer å sikre 
prisen på et nokså stort volum av kjøpt 
strøm. Men, fastpriskundene i sør viste 
seg å ha et langt større forbruk enn man 
forutså – de brukte langt flere kilowatti-
mer, og til en fastpris som Meløy Energi 
tapte store beløp på. 

Meløy Energi tilbød disse kundene å gå ut 
av fastprisavtalen og over til spotpris-avta-
le, mot en økonomisk kompensasjon. På 
denne måten klarte man å redusere volu-
met av kilowattimer, og altså tapet, med 

om lag 15 prosent. Strømprisen i sør gir 
fortsatt en mulig fare for konkurs.

I Meløy kommunestyre 27. oktober sa 
styreleder Rolf-Inge Sleipnes at styret 
har 100 prosent tillit til administre-
rende direktør Børge S. Selstad. Styret 
mener Selstad både har både den kom-
petansen, troverdigheten og arbeids-
kapasiteten som selskapet trenger for å 
løse den vanskelige situasjonen.

Tekst: Edmund Ulsnæs 
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Spotpris

Hedging

Hedging (sikring) er en investering 
som utføres for å minimere eller 
fjerne risiko ved en annen investering. 
Hedging skal minske faren for uøn-
sket forretningsrisiko, og unngå å bli 
utsatt for svingninger i markedet. 

Wikipedia

Spotpris er prisen per kilowattime for 
levering av strøm det neste døgnet, 
og er den markedsprisen strømlev-
erandørene kjøper inn strømmen for, 
på kraftbørsen. Med en spotprisavtale 
betaler du som kunde det samme 
som strømleverandøren kjøper kraft-
en for, på kraftbørsen NordPool. 

Wikipedia

Vi har klart å ta ned volumet med 15 prosent, altså på kilowattimer som vi taper penger på, 
gjennom en kampanje der kunder kommer over på spotpris, det vi selv kjøper strømmen for.

BØRGE S. SELSTAD

Jeg tør nesten ikke tenke på 
hvor mange timer som er 
jobbet, og hele organisasjonen 
har snudd hver eneste store og 
lille stein som kan snues. 

BØRGE S. SELSTAD

"
- Selskapet stod i fare for å gå kon-
kurs. Hva gjorde dere?
- Det er enklere å si hva vi ikke gjorde. 
Jeg tør nesten ikke tenke på hvor 
mange timer som er jobbet, og hele 
organisasjonen har stått på utrettelig 
hver eneste dag med å snu hver eneste 
store og lille stein som kan snues. Vi 
er kommet oss ut av mange avtaler, 
fått kunder over på spotpris, noe som 
er lønnsomt for oss, men ikke er nok. 
Oppe i dette har vi fått ekstremt god 
hjelp av Salten Kraftsamband og bank-
forbindelsen vår, og også fra andre 
aktører rundt oss. For min del har jeg 
selvsagt vært opptatt av at egenkapita-
len i selskapet ikke skal gå tapt, men 
den største drivkraften har egentlig 
vært bekymringen for de ansatte. Det 
er 30 flotte mennesker som har stått 
i fare for å miste arbeidsplassene sine. 
Men, vi har klart å ta ned tapene, ta 
ned risiko, fått gode prissikringer – vi 
er i et tryggere farvann nå.

- Men tapene….hva gjør dere?
- Ja, for én ting er å miste egenkapi-
talen og dermed gå konkurs – den 
bekymringen er vi litt ute av nå. Men, 
så kan vi fortsatt gå konkurs fordi vi 
ikke har penger til å betale regningene 

våre, altså at vi ikke har likviditet. Der 
vurderer vi for tiden en del strukturelle 
grep, for eksempel å selge oss ut av 
noen selskaper vi har eierskap i. En 
annen mulighet er å selge kontraktene 
våre, altså slutte med kraftsalg. Og så 
har vi jo en del reserver i våre assets, 
eller omløpsmidler. Med dette mener 
jeg at en eventuell salgsverdi på om-
løpsmidlene er langt høyere enn den 
bokførte verdien på dem, i regnskapet.
En løsning kan være å selge noen av 
omløpsmidlene våre. Vi vurderer en 
rekke tiltak som samlet kan innbringe 

mange titalls millioner kroner. Da vil 
vi skaffe oss likviditet til å dekke alle 
tapene, og trygge driften i mange år 
framover. 

- Er det for tidlig å snakke om læring?
- Nei, en slik krise gjør at vi også må 
tenke gjennom hva vi jobber vi med, 
hva er vi god på og mindre god på. 
Hvor vi har mest positive kontant-
strømmer. Kanskje må man i en slik 
situasjon også gjøre noen strukturelle 
og organisatoriske grep. I dag har vi 
for eksempel samlet alt i det kom-
mersielle selskapet vårt, slik at ved en 
konkurs ville vi også mistet Lysvatn 
Kraftstasjon – vår viktigste eiendel, 
med ekstremt høy oppetid og god 
produksjon. Det er nok ingen tvil om 
at hvis konsernet var mer splittet i 
selskaper etter forretningsområder, så 
hadde man i en slik krise hatt større 
handlingsrom til å trygge verdier i 
ulike avsnitt av konsernet. 

- Og sånn «egentlig» så går jo Meløy 
Energi veldig bra?
- Ja, og dét skal jeg illustrere. Hvis 
vi tar bort kraftsalget, som er tapene 
våre, så er faktisk driften av Meløy 
Energi AS på 5,5 millioner kroner i 

plussresultat, ut oktober måned! Og 
egenproduksjonen vår av strøm, den 
er 3 millioner bak budsjettert produk-
sjon, fordi prisene er så lave i nord. 
Så, før vi nå går inn i en tid med mest 
produksjon og høyest priser, ville dette 
året normalt endt på 10-12 millioner 
i overskudd – dét er ikke et dårlig år! 
Det er veldig stor aktivitet, og driften 
av selskapet går veldig bra. Bare så 
synd at alt dette ødelegges av det store 
tapet på kraftsalg. Og det er trist at de 
effektive tiltakene vi nå skal gjøre, må 
gå til å dekke tap, istedenfor å vide-

reutvikle bedriften. Men, ok, så tar vi 
et stort tap nå, og så er målet å starte 
med blanke ark så raskt som mulig.

- Dyrkjøpte erfaringer kan jo også 
gjøre en sterkere?
- Absolutt. Denne krisen har avdekket 
noen svakheter i businesscaset vårt, 
men også lært oss at vi har et større 
utviklingspotensiale enn vi kanskje 
trodde. Anleggsavdelingen vår, for 
eksempel, der vi bygger strømanlegg 
for både private og næringslivet - dette 
er lønnsom virksomhet. Og fiber, ikke 
minst. Vi er etterspurt som entrepre-
nør. Mens på kraftsalg, der tyder mar-
kedsutviklingen på at vi vil bli for små, 
vi vil ikke kunne bli konkurransedyk-
tige i fortsettelsen. Så, kanskje skal vi 
selge noe, kvitte oss med andre ting, 
og sette opp driften vår litt annerledes 
enn til nå. Vi skal også huske at høyest 
mulig omsetning ikke bestandig betyr 
at butikken er god – dette er det 
overskuddet, resultatet av driften, som 
bestemmer. En slik situasjon som vi 
har opplevd nå, dét ønsker man seg 
aldri. Men, jeg er helt trygg på at vi 
etter denne krisen skal stå stødigere 
som selskap enn noen gang.

- Styret har hele tiden vært tydelig på 
at de har 100 prosent tillit til deg. Men, 
som øverste sjef, har du vurdert din 
egen stilling? 
- Helt klart, dét har jeg. Og å ta ansvar 
ved å trekke seg, kunne på mange må-
ter vært det letteste for meg, personlig. 
Men, hvis jeg hadde gått av, ville det 
øket faren for at selskapet skulle gå 
overende. En sjef må stå i situasjonen, 
han kan ikke bare slippe ansvaret sitt. 
I dette tilfellet har dét vært å lede det " "Det er veldig stor aktivitet, og 

driften av selskapet går veldig 
bra. Bare så synd at alt dette 
ødelegges av det store tapet 
på kraftsalg. 

BØRGE S. SELSTAD

omfattende arbeidet det er å berge sel-
skapet. Så kjenner du også til medias 
påtrykk i denne saken, og å gi etter for 
presset utenfra kunne tatt bort både 
tid og fokus fra den eneste virkelig 
viktige jobben: å redde selskapet og 
30 arbeidsplasser. Oppe i dette vil jeg 
gjerne få fram at jeg har hatt en utrolig 
stor støtte fra familie, venner, styret, 
kolleger og tidligere kolleger!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Krisen har avdekket noen 
svakheter i businesscaset 
vårt, men også lært oss at 
vi har et større utviklings-
potensial enn vi kanskje 
trodde. 

BØRGE S. SELSTAD"
Det har vært et spesielt og krevende år for staben i de to Meløy Energi-selskapene. Her snakkes daglig leder Børge S. Selstad (t.v.) og Ronny Eliassen. De andre bildene viser kraftspenn i Spildra ved 
Ørnes, og Lysvatn Kraftstasjon.
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Profilen

"

Det brede smilet er det første man 
legger merke til når man møter Terje, 
han er positiv som få. 
- Jeg har en helt fantastisk arbeidsplass 
og kunne ikke hatt bedre kollegaer! 
Her trives jeg virkelig godt, smiler 
han. 

Hydro-drømmen
Født og oppvokst i Glomfjord, da 
Terje var ung gutt drømte han i likhet 
med mange andre unge i industribyg-
da om jobb hos Hydro. 
- Vi vokste opp med «Han Hydro» 
som fikset det meste og tok ansvar. 
Veldig mange i bygda jobbet der og 
det ble naturlig å ønske seg dit. 
Og dét prøvde Terje på. I 1983, etter 
endt løp på grunnskolen, gikk han 
grunnkurs maskin og mekaniker hos 
Meløy videregående skole og påfølgen-
de år plate og sveis. I 1986 gikk han et 
år på kjemi og prosess-linja.
- Jeg prøvde å få meg læreplass hos 
Hydro, men var uheldig og fikk ikke 

plass. Det var mange arbeidere på den 
tiden, mimrer han. 

Statkraft-idyllen
Etter hvert kom han i kontakt med 
arbeidskontoret (i dag NAV) som 
ordnet han praksisplass hos Glomfjord 
Kraftverk. 
- Kraftverket var viktig, men forsvant 
liksom litt i skyggen av Hydro. Nå når 
jeg er voksen og ser tilbake føler jeg 
meg utrolig heldig som endte opp hos 
Statkraft, uttrykker han. 
30. november 1987 var Terjes første 
arbeidsdag inni fjorden. Og så ballet 
det bare på seg.
- Jeg fikk en vaktmesterfunksjon 
ganske tidlig og hadde en hel del 
forskjellige oppgaver. Mye vedlike-
hold, forefallende arbeid på bygninger, 
rydding og sånne ting. 
Etter hvert utviklet stillingen hans seg 
– det gås daglige inspeksjonsrunder 
på Glomfjord Kraftverk og Svartisen 
Kraftverk. Det var i utgangspunktet 

´alle´ sitt ansvar, det ble fordelt på de 
ansatte med en ansvars-uke hver.
- Så ble det til at jeg dekket mye opp 
når andre måtte ut på forskjellige opp-
drag og så fant vi ut at det var lettere 
om jeg bare overtok det ansvaret på 
fulltid, forklarer han. 

Mannen med oversikt
Det ansvaret tar han seriøst, og Terje 
har stålkontroll på arbeidsoppgavene 
sine. 
- Jeg holder oversikt over verdier, 
tall og temperaturer og passer på at 
de stemmer overens med det som er 
forventet. 
Han er opptatt av å gjøre en god jobb, 
for seg selv og for bedriften. 
- Jeg er ikke så opptatt av hva arbeids-
oppgavene mine er, så lenge jeg vet 
hva som er forventet av meg så trives 
jeg med det meste, humrer han. 
Inspeksjons-runder, prøvetaking, litt 
renhold og organisering – Terje har det 
som plommen i egget.
- Vi er en veldig fin gjeng her i kraft-
verksgruppa og nå har jeg faktisk blitt 
den eldste også. Det er jo litt moro, da 
jeg begynte var jeg yngst, smiler han.  

Lange men fine dager
Etter arbeidstid er det ikke rom for å 
kule egget, Terje har en krevende men 
givende hobby.

- Jeg eier to islandshester som er 
oppstallet på Reipå. De krever mye av 
fritiden min med stell, mating, måking 
og ridning. Men det er knallskøy! 
Uttrykker han.
Med fulltidsjobb og fulltidshobby er 
dagene lange og fulle av aktivitet for 
Terje. Men på noen annen måte ville 
han ikke hatt det.
- Jeg blir et nytt og bedre menneske 
etter hver ridetur. Og når man har hest 
skal de brukes, de skal ikke stå til pynt, 
mener jeg! 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Terje Brandt 
(56)

"
Født og oppvokst i Glomfjord. Han er 
sønn av Kåre (d. 2000) og Anny (d. 
2015) og har en eldre bror – Knut. 
Terje har gjennomført grunnskolen i 
Glomfjord. Også videregående utdan-
nelse tok han ved Meløy videregående 
skole – maskin og mekaniker 
grunnkurs, plate og sveis kurs 1 og et 
år på linja for kjemi og prosess. I 1987 
fikk han praksisplass hos Statkraft og i 
1999 fikk han fast jobb i bedriften. 

Terje har aldri angret
- Jeg er litt som Donald på margarinfabrikken, jeg kan brukes 
til det meste! Terje Brandt (56) ler høyt. I 35 år har han hatt 
Statkraft som arbeidsgiver og ikke én dag har han mistrivdes. 

Drømmen om Hydro ble ikke oppfylt – når Terje ser tilbake er han takknemlig for dét. For det er hos Statkraft han virkelig trives!

Jeg er ikke så opptatt av hva arbeidsoppgavene 
mine er, så lenge jeg vet hva som er forventet av 
meg så trives jeg med det meste.

TERJE BRANDT

Vi er en veldig fin gjeng her 
i kraftverksgruppa og nå har 
jeg faktisk blitt den eldste 
også. Det er jo litt moro, da 
jeg begynte var jeg yngst.

TERJE BRANDT
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- De holder til rett ved fabrikken 
vår, og spesielt når det haster, 
er de viktig for oss. Så vi har en 
stabil omsetning rettet mot dem, 
basert på at vi ønsker å ha dem 
her!

Når det haster
Dette forteller Trond Trana, 
logistikksjef hos Yara Glomfjord.  
Han leder en avdeling med 9 
ansatte, der innkjøperne hans 
har nærmest daglig kontakt med 
Tools-butikken på Glomfjord 
Torg, pluss fast- avtale på enkelte 
lagervarer. Men, i varegruppene 
Tools leverer i, har Yara i Norge 
en sentral avtale med Ahlsell, så
- Dermed er det de som er 
foretrukket. Men, for oss er det 
langt til nærmeste Ahlsell-butikk 
i Bodø, og når det ikke er tid til 
å planlegge eller få leveranse fra 

Midt i smørøyet ligger de nå, etter at 
flyttingen av butikken var et faktum 
nå i høst. Med større areal har Tools 
Glomfjord rigget seg for å drive god 
butikk i årene som kommer.
- Vi trivdes godt der vi lå før, for all 
del. Men det var et mye mindre lokale 
med mange kriker og kroker som gjor-
de det vanskelig å utnytte alt arealet. 
Så da kjente vi at vi hadde behov for 
noe nytt, smiler han.
Det nye lokalet ligger midt på torget, 
og byr på ca. 350 kvadratmeter med 
areal.

Tett samarbeid
Tools Glomfjord er en av mange vikti-
ge leverandører til Glomfjord Industri-
park – på både verktøy, arbeidsredska-
per og ikke minst arbeidsklær.

Grattis – fra Kunden
Han er sjef for innkjøp 
hos regionens største 
innkjøper. Nå gratu-
lerer han sin viktige 
samarbeidspartner 
med nye lokaler.

Trond Trana, logistikksjef i Yara Glomfjord.

dem, benytter vi Tools. Generelt ser 
vi dessuten at det er lengre le-
veringstid på en del varer i dag enn 
før, så omsetningen vår mot Tools 
blir helt klart betydelig, ja.

Viktig begge veier
Drift og vedlikehold av en gjødsel-
fabrikk, og arbeidsutstyr og -klær 
til dem som gjør jobben. Dette 
gjør Yara Glomfjord til distriktets 
desidert største innkjøper av varer 
og tjenester, og fra en lang rekke 
små og store leverandører. Tools er 
altså den ene, og nå på plass i nye 
lokaler på Glomfjord Torg, nærmest 
vegg-i-vegg med Yara-fabrikkene. 
Forretningen ble etablert på stedet 
i 2007, utløst av REC Wafers 
stor-utbygginger gjennom flere år. 
Trond selv kom som innkjøpsleder 
til nettopp REC i -09, og fikk fra 
2013 samme stilling i Yara – i dag 
er han logistikksjef. 
- Så jeg har hatt med Tools å gjøre i 
mange år. Vi har hatt mange harde 
forhandlinger, men har et godt 
samarbeid – de er en dyktig partner 
og viktig for oss, slik vi også er 
viktig for dem.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Nye lokaler for viktig butikk
- Det er fint å være ferdigflyttet! Nå kan vi fortsette å 
serve industriparken med det de trenger, og ikke minst 
være en god butikk for Glomfjord-samfunnet! Avde-
lingsleder Lars Kåre Øijord er godt fornøyd med Tools 
sine nye lokaler.

Det er viktig at vi 
har ansatte som 
trives på jobb og 
det opplever jeg at 
de gjør. Det reflekte-
res i måten butikken 
driftes på og hvor-
dan kundene opp-
lever oss når de er 
innom.

LARS KÅRE ØIJORD

- Vi har et tett og bra samarbeid med 
industriparken som gir butikken en 
veldig trygg grunnomsetning, noe vi 
setter veldig pris på. Så leverer vi gode 
produkter og er en viktig ressurs for 
bedriftene her, utdyper han.
Lars Kåre har vært avdelingsleder for 
butikken siden 2018 og har selv lang 
fartstid i industrien.
- Jeg er utdannet prosessoperatør og 
har selv jobbet en del år i industripar-
ken, forteller han.
Dét gir gode forutsetninger for å vite 
hva som skal til for å være en god 
leverandør.

Behov for butikk
Butikken i Glomfjord ble åpnet da 
REC hadde sin storhetstid i Glomfjord 
– det var stort behov for arbeidsutstyr 

og klær. I begynnelsen kjørte daværen-
de Tools Løvold varene til Glomfjord 
fra Bodø med bil og henger.
- Det åpenbarte seg fort et behov for 
en butikk lokalt i Glomfjord som kun-
ne serve bedriftene i industriparken, 
forklarer Lars Kåre. 
I dag har Tools avtaler med mange av 
bedriftene i parken, hvor de kjører ut 
en del varer direkte, men også har an-
satte fra bedriftene innom i butikken 
titt og ofte.
- Blant annet leverer vi mye arbeids-
tøy til ansatte. Da kommer de hit og 
velger ut det de skal ha og så ordner vi 
med bedriftens logo på klærne.

Leder – ikke sjef
Butikken har tre heltidsansatte – in-
kludert Lars Kåre. Han selv, en mann 
i butikken og en ute-selger, som reiser 
rundt og viser frem produkter og 

bygger relasjoner til bedrifter utenfor 
Glomfjord.
- Det er viktig at vi har ansatte som 
trives på jobb og det opplever jeg at de 
gjør. Det reflekteres i måten butikken 
driftes på og hvordan kundene opple-
ver oss når de er innom. Vi er gode på 
kundeservice! Fastslår han.
Gjennom et langt yrkesliv, og mange 
år som befal i Heimevernet, har Lars 
Kåre gjort seg opp noen tanker om hva 
som skal til for å være en god leder.
- Det viktigste jeg har lært er at det er 
forskjell på å være leder og å være sjef. 
Er du sjef gir du bare ordrer og forven-
ter å bli hørt. Som leder lytter du og 
motiverer til at man skal trekke lasset 
sammen og ikke minst samme vei. 
Man må se mennesker og ha forståelse, 
forklarer han.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Med større lokaler kan Lars Kåre hjelpe kunder frem til akkurat det de trenger. Særlig arbeids-
klær til ansatte i bedrifter går det mye av! Her er det Odd Inge Gundersen, enhetsleder verksted 
hos Bilfinger, som studerer utvalget. 

Lars Kåre Øijord er avdelingsleder for Tools Glomfjord og er strålende fornøyd med nye lokaler. – Vi har bedre plass og kan utnytte plassen vi har bedre!

" "
Vi har et tett og bra samarbeid med industriparken 
som gir butikken en veldig trygg grunnomsetning.

LARS KÅRE ØIJORD



- Jeg er en partyfikser, det er dét jeg 
liker aller best! gliser Andrus Ligi.
Ny Næring tar bilder under feiringen 
av 42-åringens bursdag. I lokalene til 
Halsa Social Club, selvsagt!
- Karene trenger noe å se fram til etter 
lange arbeidsuker, oftest med skiftende 
vær. Her kan vi ta et varmt bad eller 
samles i saunaen – denne klubben er 
en ekstra grunn til å trives i Meløy!

Presidenten
Det er altså selveste presidenten i be-
driften Halsa Byggs egen Halsa Social 
Club som snakker. Kona og de to 
barna hans bor på Saaremaa, Estlands 
største øy – han selv jobbpendler til 
Meløy, på 14. året. Der han de siste 
3 årene har viet all fritid til å skape 
trivsel for ja, sine estiske kolleger i be-
driften, men også for resten av staben.
- De første 10 årene bodde jeg på 
Ørnes, og tenkte egentlig at det var 
på tide å flytte hjem til familien igjen. 
Men, så tok jeg en prat med sjefen, 
Bjørn Kildal, og da la vi en plan 
sammen. Etter at jeg flyttet til Halsa, 
fikk jeg et bedre sosialt liv, nærmere 
der de andre på jobben bor.
- Og ikke minst fordi vi bygget Halsa 
Social Club!

Fest, på riktig
Det er i nabobygget til Halsa Byggs 
administrasjon i sentrum at relativt 
store ting har skjedd de siste årene. 
Her hadde allerede bedriften tilrette-
lagt treningsrom, men under Andrus 
sin ledelse er det blitt bedriftsklubb 
med jacuzzi, badstu og sosialsone.
- Hver lørdag kveld samles vi her – av 
og til over 20 stykker. Vi spiller brett-
spill, ser film, tar badstu, et varmt bad, 
vi spiser og drikker, forteller Andrus.
- Da jeg var ung, var målet med en fest 
å drikke seg full. Men så lærte jeg av 
en kamerat hvordan man virkelig skal 
feste. At man spiser, drikker, prater 
– men at man dagen etterpå er i god 
form og husker alt som skjedde av 
hyggelige ting kvelden før.  Dette lærer 
jeg videre til de andre nå, smiler han.

Presidenten for 
det hele

Fra øya i Østersjøen reiste han for 13 år siden til Meløy 
og tømrerjobb. Nå feires 42-åringen som selvskreven 
president for Halsa Byggs egen Halsa Social Club.

Karene trenger noe å se 
fram til etter lange ar-
beidsuker. Her kan vi ta et 
varmt bad eller samles i 
saunaen – denne klubben 
er en ekstra grunn til å 
trives i Meløy!

ANDRUS LIGI

- Gratulerer, Andrus! Bjørn Kildal (t.h.) og Karl Kildal og de andre i Halsa Bygg sørget for flott bursdagsfeiring da deres estiske President 
Neptun av Halsa Social Club nylig fylte 42 år. Og det er bursdagsbarnet selv, Andrus Ligi, som har hovedæren for bedriftens helt spesielle 
sosiale tiltak - med badstu, varme bad og sosialt samvær – klubben som gjør det enda triveligere å være håndverker. Foto: prikkenoverien 

Til vanlig er Andrus Ligi den ene av 6 
ansatte fra Estland i Meløy-bedriften 
Halsa Bygg. Her ser vi ham på jobb i 
prosjektet som i vinter pågår for fullt 
i Glomfjord, nemlig byggingen av Yara 
Glomfjords nye kontrollrombygg for 
syrefabrikkene. Foto: Edmund Ulsnæs

"
Ulykken som forandret
Og så var det presidentens dramatiske 
historie, da. Hendelsen som han sier er 
selve bakgrunnen for etableringen av 
Halsa Social Club.
- Det skjedde lørdag 4. august for 4 år 
siden, så nå kan jeg feire 2 fødselsdager 
i løpet av året! slår han fast.
Og forteller om ettermiddagen der 
han selv satt bak rattet i varebilen med 
lasterommet fullt av verktøy og utstyr. 
Han og de 2 arbeidskameratene skulle 
hjem for å ta helg da de møtte bobi-
len. Føreren var utenlandsk og tydelig 
uvant med smale, norske veier, han 
brukte nesten hele veibanen. Andrus 
la egen bil inntil fjellveggen, traff en 
stor stein og ble kastet i autovernet på 
andre siden – før varebilen gikk rundt 
og havnet opp ned i fjorden.

- Begge de andre kom seg ut, og klarte 
etter hvert å komme seg til land, hus-
ker Andrus.

Et lite mirakel
Han selv ble sittende fast inne i bilen, 
som raskt ble fylt av sjøvann og tømt 
for oksygen.
- Jeg har hørt at å drukne skal være 
en behagelig måte å forlate verden på. 
Etter å ha forsøkt å knuse bilvinduet, 

gav jeg etterhvert opp. Jeg så en tunne-
låpning, og med masse lys der i enden. 
Jeg visste at jeg skulle dø.
Men så….skjedde det selv han i 
ettertid ikke kan forklare. Plutselig var 
Andrus ute av bilen, fikk hodet over 
vannet og kunne krabbe i land.
- Det var Neptun som hentet meg ut 
og reddet meg! sier han skråsikkert, 
fortsatt undrende til at han er i live.
Og forklarer med dette president-bil-
det av seg selv ved inngangen til Halsa 
Social Club – Andrus utstyrt med 
snorkel…

Sjefen har æren
Nå forklarer han hvorfor han selv fort-
satt jobber i Norge, og mer spesifikt 
for Halsa Bygg.
- Det er Bjørn Kildal, sjefen min. Det 
er noe helt spesielt ved ham, og han er 
grunnen til at jeg blir. Kona mi synes 
det skjer altfor lite her, og at det er for 
kaldt i havet! Men Bjørn… han vet 
hva som skal til for at vi karer fra Øst 
skal bli her. Det er ikke vanlig å gjøre 
sånn som han har gjort – han har latt 
oss bygge sauna og lage en egen sosial 
klubb, det er veldig spesielt, roser 
Andrus.
- Ja, uten ham ville jeg nok vært tilba-
ke i Estland nå!

Tekst: Edmund Ulsnæs
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- Andrus er en som i egen 
person synliggjør hvor 
viktig utenlandske arbeids-
takere er for oss i Halsa 
Bygg, sier daglig leder 
Bjørn Kildal.

Han er full av lovord om 
både håndverkeren Andrus 
og om ham som «presi-
dent», altså i den sosiale 
bedriftsklubben.
- Andrus bidrar sterkt til 
det gode arbeidsmiljøet i 
bedriften, han er både en 
stå-på-person, faglig sterk 
og sjarmerende – rett og 
slett en som er flink med 
mennesker og derfor også 
fungerer veldig godt i 
møte med kundene våre, 
enten det er en eldre dame 
eller en bedriftsleder, er 
skussmålet fra Halsa Byggs 
daglig leder.
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Helt i begynnelsen av november var 
den levert og klar – den nye grov-
knuseren som Reipå Knuseri har 
investert 6 millioner kroner i, levert av 
METSO. 
- Vi har to knusere i drift fra før, den 
ene er inne på ´service´ nå og får vedli-
kehold. Så totalt har vi nå tre knusere i 
drift, utdyper Frank Robert. 
- Hvorfor var det viktig å kjøpe en helt 
ny maskin?
- Vi synes det er fint å kan ha en helt 
ny maskin som man kan slite ut selv, i 
stedet for å kjøpe brukt, smiler han.

Business is booming
Reipå Knuseri har fulle bøker og 
stort trykk på prosjekter – Business 
is booming, som de ville sagt over 
Atlanteren. 
- Vi har litt lite folk, litt lite maskiner 
og ´hågen på´ med prosjekter. Men 
det er artig, det er ingenting som er 
bedre enn at det går bra, utdyper Mats 
Swensen som er prosjektleder i Reipå 
Knuseri. 
Rundt estimert har Reipå Knuseri 30 
heltidsansatte og løser oppdrag langt 
utover Meløys kommunegrenser. Blant 
annet kan du, også i denne utgaven 
av Ny Næring, lese om det spennende 
prosjektet som foregår i Breivika.

Klar med knuser
- Vi har bare kjøpt brukte 
knusere i alle år, så den-
ne gangen var det greit å 
kunne kjøpe en helt ny en! 
Frank Robert Svendsgård 
og Mats Swensen inspi-
serer Reipå Knuseris nye 
skjønnhet.

Vi har litt lite folk, litt lite maskiner og ´hågen 
på´ med prosjekter. Men dét er artig, det er 
ingenting som er bedre enn at det går bra.

MATS SWENSEN"
Stor, men (nok så) lett
Den nye investeringen kan knuse litt 
større stein, men er akkurat ´liten´ nok 
til at den kan transporteres til oppdrag 
hvis det er behov. Med dispensasjon, 

så klart. Og stenging av bruer og god 
kommunikasjon med Vegvesenet. Det 
meste er stort og krevende når man 
skal flytte på en maskin som veier 47 
tonn.

- Likevel er den enkel på den måten at 
vi ikke må demontere den for å flytte 
den. Hadde den vært noe større måtte 
vi ha gjort det, legger Mats til. 
Med tre knusere i drift rigger Reipå 
Knuseri seg godt til å fortsette å kunne 
levere alt innenfor sitt fagfelt i årene 
som kommer. 
- Den er nyere, har bedre sensorer som 
gjør at det blir mindre nede-tid på 
vedlikehold. Den blir et godt tilskudd 
til driften fremover! Smiler Mats.

Tekst og foto: Malin Ulsnæs

Gutta er fornøyde med den nye investeringen – f.v Rune Haugen, Mats Swensen og Frank Robert Svendsgård.

Vi snakker størrelser når maskiner veier 47 tonn, og litt høydeforskjell blir det mellom Frank 
Robert og Mats. – No syns e du ser veldig ned på meg, spøker Mats.

Den ´gamle` knuseren er inne på service og får overhaling av METSO – Timo Svendsgård (t.v) 
hos Reipå Knuseri bidrar i vedlikeholdet.
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- Stolt av leverandørene våre, og vel-
dig, veldig fornøyd med sluttresultatet, 
storsmiler fjellfører Fred.
- En flott opplevelse – setter stor pris 
på det dere har gjort! storsmiler like 
mye ordfører Sigurd.
For gjett hva Statkraft rakk å gjøre, før 
høsten ble til vinter? Jo, tunnelene ble 
fiks ferdig sikret, og all veibane ferdig 
asfaltert – langs den populære Fjellvei-
en til de to Storglomvassdammen og 
Holmvassdammen. 

Sjekk den 
gladsaken!

Ja, for en slik gladsak er ikke hverdagskost, 
selv ikke i Ny Næring! Så gikk da også smilene 
helt rundt - se bildet – på alle de som ble med 

til fjells for kake og snorklipp.

Vi setter veldig stor pris på det ansvaret Statkraft 
har tatt ved å oppgradere veien – det er en flott 
opplevelse å kjøre opp her nå.

SIGURD STORMO

- Dette er en skikkelig gladsak! Både 
for Statkraft, Meløy kommune og alle 
de veldig mange som bruker veien opp 
for å få sett demningene, eller gå tur 
innover i nasjonalparken, er de to enig 
om.

Stolt av leverandørene
Og de to er for ordens skyld Fred Inge 
Kristensen, Statkrafts kraftverkssjef i 
Meløy, og Sigurd Stormo, ordfører i 
Meløy. På senhøsten tok de med seg 

flott festkake, kaffe og store smil til 
fjells – Sigurd selvsagt med saks og 
snor. Fred Inge inviterte alle firma som 
har hjulpet å gjøre jobben, og deler av 
sin egen stab. Sannelig snek ikke Ny 
Næring seg med, også. Mangemillio-
ner-prosjektet ble påbegynt i fjor og 
deretter videreført i hele år, ut oktober. 
Fjellrensking og -sikring, nye tunnel-
matter, betongsprøyting, flytting av 
toppunkt i øverste tunnel, asfaltering. 
Oppgavene har vært store, og mange.
- Aller mest stolt er jeg av leverandøre-
ne som har utført arbeidet for oss. De 
har vært utrolig flinke til å samarbeide 
og støtte hverandre, aldri nei i deres 
munn, og overlappingen mellom dem 
har gått veldig bra! skryter Fred Inge.
Hovedentreprenør Stetind i 
Brønnøysund og Hansen Maskin 
og Transport kunne riktignok ikke 
komme til kakeslabberas, men fikk 
fine ord fra sjefen, i likhet med John 
Kildal & Sønner og Terje Halsan AS. 

God grunn, var det, til i jubel og brede smil, da 
Statkraft nylig kunne ny-åpne den totalre-
noverte Fjellveien ved Glomfjord. Tunnelene 
er fjellrensket og -sikret, ny asfalt er lagt. 
Raskere, bedre og tryggere tilkomst til Meløys 
råeste (menneskeskapte) bildemotiv…Fra 
venstre på vårt jubelbilde Laila Freding og 
Anna-Elisabeth Kristiansen (begge Statkraft), 
ordfører Sigurd Stormo, Vidar Breivik og Fred 
Inge Kristensen (begge Statkraft), Ruben 
Pedersen (John Kildal & Sønner), Håvard 
Jentoftsen (Terje Halsan AS), John Einar Kildal 
(John Kildal & Sønner) og Leif Kristiansen 
(Glomfjord Grendeutvalg). Foto: Tor Oscar 
Lillevold

Det ballet på seg underveis, så 
dette ble litt mer enn jeg trodde... 
kremt, for å si det mildt! Men, vi er 
veldig, veldig fornøyd!

FRED INGE KRISTENSEN

Og Nordland Betong i Kilvika pluss 
Norconsult i Bodø – de har også hatt 
viktige roller.

Langt og godt forhold
- Vi setter veldig stor pris på det ansva-
ret Statkraft har tatt ved å oppgradere 

veien – det er en flott opplevelse å 
kjøre opp her nå, sammenliknet med 
tidligere, roser ordføreren, han som 
selv gjerne drar til fjells den veien, med 
fiskestanga.
Meløy kommune har et svært langva-
rig vertskommune-forhold til Stat-

kraft, gjennom noe sånt som 100 år og 
gjennom to store kraftutbygginger – fra 
1912 og fra 1987. Et godt samarbeid, 
og med jevnlige møter, fastslår Sigurd.
- Og nå så vi at anleggsveien fra Stor-
Glomfjord-utbyggingen hadde forfalt 
over litt tid. I fjor vår hentet vi inn 
geolog, og vi konkluderte med at vi på 
grunn av sikkerheten måtte oppgra-
dere – spesielt tunnelene, men også 
veibanen, forklarer Fred Inge.
- Det ballet på seg underveis, så dette 
ble litt mer enn jeg trodde…..kremt, 
for å si det mildt! Men, vi er veldig, 
veldig fornøyd med sluttresultatet! 

Og sikrere for staben
Fjellveien strekker seg langs Fykanvan-
net og opp til Storglomvassdammen, 
med avstikker til Holmvassdammen 
underveis, og er i overkant av 9 kilo-
meter lang, før den ender på om lag 
600 meters høyde. I snart 20 år har et 
spleiselag i næringslivet, og tilskudd fra 

" Statkrafts Storglomfjordfondet, gjort 
det mulig å engasjere Terje Halsan 
AS til å åpne veistrekningen til påske. 
Denne viktige jobben er koordinert 
av Glomfjord Grendeutvalg, der en 
egen avdeling for Fjellveien er ledet 
av Leif Kristiansen. Kjøreturen har de 
siste årene vært en nokså røff reise for 
vanlige personbiler, men altså ikke nå 
lenger.
- Nå gjenstår bare litt småtteri, som 
skilting av lengde, stigningsgrad og 
makshøyde for kjøretøy i tunnelene, 
opplyser Fred Inge.
- For våre ansatte er dette anleggsvei, 
og med dette er den blitt atskillig 
sikrere å ferdes langs. Så, det er virkelig 
flott å kunne presentere denne gladsa-
ken sammen med ordføreren! smiler 
Fred Inge Kristensen.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Tor 
Oscar Lillevold og Edmund Ulsnæs

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 2524

"



- Det var jeg som gikk veldig i front 
for dét ja. Det var vel kanskje bare 
meg, faktisk, ler Ingvild. 
Og vipps – så er Ingvild leder både i 
Glomfjord og i Neverdal. To spiseplas-
ser hvor en også har åpen pub i hel-
gene med vidt forskjellige konsept og 

Ingvild satser 
stort

- Jeg gir stort sett alltid hundre prosent, det er veldig unaturlig for 
meg å gjøre ting halvveis! Ingvild Selfors Lillevold (40) er kantine-
leder hos Meløy BedriftsService – som nå satser på ´Svengen`.

Det gir meg energi, mestringsfølelse 
og ... Jeg vet ikke, en opplevelse av at 
jeg kan og får til. Det gir meg masse.

INGVILD SELFORS LILLEVOLD
Matlaging, oppfølging av ansatte, kakebaking, utvikling... Oppgavene er mange, men Ingvild går på med godt mot. Det gir henne mestringsfølelse 
å få til.

målgrupper. Dét ansvaret kunne nok 
ha stresset de fleste, men for Ingvild er 
det mest bare motiverende.
- Jeg er nok veldig snar til å se po-
tensialet i prosjekter, og hva som kan 
forbedres. Og da er det vanskelig for 
meg å ikke gjøre det, smiler hun. 
Hun sitter i kantina i Glomfjord In-
dustripark, og lunsjgjestene begynner å 
strømme til. Telefonen ringer og plin-
ger jevnt og trutt igjennom samtalen 
vår. Mange oppgaver skal gjøres, kaker 
skal bakes og konsepter skal utvikles. 

Motivert
Atten år gammel begynte Ingvild sin 
karriere i service-bransjen. Da hos 
Glomfjord Hotell som på den tiden drif-
tet kantina for Glomfjord Industripark.
- Jeg er nok den som har vært her 
lengst, sånn sett, smiler hun. 
Og i årene etter har det ikke vært 
mindre action, heller mer. Sammen 
med datteren Kristina som hun fikk 
siste året på videregående, flyttet hun 
til Trondheim i 2006 og begynte på 
studier – som barnehagelærer. 
- Jeg trivdes godt med dét, men det var 
vanskelig å få fast jobb. Det ble mye 
vikar-oppdrag og dét trivdes jeg dårlig 
med. Jeg må bli varm i trøya og kjenne 
plassen godt for at jeg skal være god i 
jobben min.
I årene etter jobbet Ingvild på hotell, 
som butikksjef og drev til og med egen 
skjønnhetssalong. Alt det måtte hun 
legge bak seg da hun, denne gangen 
med mann og totalt to barn, satte 
kursen hjem mot Glomfjord i 2018. 
Og siden da har jobben hos Meløy 
BedriftsService inspirert, motivert og 
utfordret henne – på godt og vondt.

Bestemt
- Kantina i Glomfjord er rettet mot 
ansatte i industriparken og de som bor 
i Glomfjord. Vi har gjort noen forsøk 
på å trekke til oss andre kunder også, 
men det er vanskelig. På ´Svengen´ er 
det jo stort sett bare privatfolk som 
kommer.

Ingvild gløder når hun snakker om 
jobben sin og har en plan for det aller 
meste. 
- Jeg vet hva jeg vil, hva jeg vil at vi 
skal være og hvordan jeg mener at vi 
skal lykkes. Både her i Glomfjord og 
på ´Svengen`. 
- Er det ikke litt heftig, da? Å skulle 
drive og utvikle to spiseplasser?
- Det er jo alle disse idéene mine, da. 
Når jeg ser noe med potensiale som 
kan bli veldig bra klarer jeg ikke la 
være, ler hun.

Inspirert
Hun innrømmer også at i støytene 
krever jobben henne litt i overkant 
mye og at hun kan kjenne på dårlig 
samvittighet ovenfor ´de hjemme´.
- Det blir mye jobbprat, lufting av 
strategier og tanker rundt alt mulig 
rart. For meg gir det meg energi, men 
jeg innser at det kanskje ikke er like 
inspirerende for mannen min å høre 
på, humrer hun.  
Men det tapper henne ikke. Noen 
jobber for å leve - man må kunne 
konkludere med at Ingvild i stor grad 
lever for å jobbe. 
- Det gir meg energi, mestringsfølelse 
og ... Jeg vet ikke, en opplevelse av at 
jeg kan og får til. Det gir meg masse, 
smiler hun. 
Allerede har driften av ´Svengen` 
vist seg å være en suksess. Ingvild er 
kjempefornøyd med stort antall gjester 

innom og ikke minst antall besøkende 
på søndagsbuffet.
- Der har vi et luksusproblem, faktisk, 
vi har ikke plass til alle som ønsker å 
spise hos oss. Kanskje jeg må be om 
å få bygge ut lokalene, bemerker hun 
smilende. 
Heller ikke dét ser hun mørkt på. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

"
"

Jeg er nok veldig snar til å 
se potensialet i prosjekter, 
og hva som kan forbedres. 
Og da er det vanskelig for 
meg å ikke gjøre det.

INGVILD SELFORS LILLEVOLD

Oppvokst i Glomfjord. Hun gikk 
grunnskole i hjembygda og stud-
iespesialiserende linje på Ørnes 
hvor hun sisteåret fikk datteren 
Kristina (21). Mellom 2006 og 
2017 bodde hun i Trondheim hvor 
hun tok utdanning som barne-
hagelærer, fast jobb på Panorama 
Hotell i 2009, assisterende bu-
tikksjef i en del år før hun i 2016 
startet egen skjønnhetssalong. 
Den overlot hun til noen andre 
da hun flyttet hjem med familie 
i 2018. Ingvild er gift med Odd 
Sandbakken. Sammen har de 
sønnen Oskar (7). 

MBS ble etablert sommeren 2002 av 
Meløy Næringsutvikling AS, Hydro Agri 
Glomfjord og flere andre bedrifter i 
Glomfjord Industripark. Eies 100% av 
Frem Bodø. Bedriften selger tjenester 
som produksjonsbedriftene selv 
ikke ønsker å ha som en del av sin 
egen kjernevirksomhet. MBS drifter i 
dag kantine, resepsjon, budtjeneste, 
persontransport, arbeidstøyhåndtering 
og bilutleie i Glomfjord Industripark, 
og driver i tillegg kursvirksomhet og 
personellutleie. Bedriften tar også 
oppdrag innen renhold, catering og 
boligvedlikehold. Fra og med høsten 
2022 drifter de også ´Svengen` i Never-
dal – pub og spiseplass. 
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Ingvild Selfors
Lillevold (40)

Meløy Bedrifts-
Service AS
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Han er Nordland Fylkeskommunes 
lokale ekspert og tilrettelegger for 
etter- og videreutdanning. For voksne, 
i Meløy. Stort behov. 
- Kompetanse er den viktigste driveren 
for å få til utvikling i en bedrift. Utfor-
dringen for ledelsen er tid! vedgår John 
Howard Bottolfsen.
I jobben sin benytter han et pent 
knippe offentlige virkemidler, for å 
hjelpe næringslivet. Ett eksempel er 
det treårige forsøket Kompetansepilot 
Salten, som avsluttes og oppsummeres 
til våren. Her har han samarbeidet tett 
med næringsforeninger og bedrifter i 
Salten, og har egen arbeidsgruppe der 
også Salten Regionråd og kommune-
nes kompetansekontor RKK Salten er 
med.

Har ikke tid
- I små- og mellomstore produk-
sjonsbedrifter, men også til dels i det 
offentlige, tar produksjonen nesten all 
fokus. Bedriftslederen har ikke tid til 
å orientere seg om kompetansetiltak 
som bedriften vil tjene på å satse på. 
Det er der vi kommer inn.
- Vi har lært at vi må oppsøke be-
driftene, gå rundt i produksjonen, få 
oversikt. Så hjelper vi dem å peke på 
tilbudene som trenges. Saken er at det 
finnes ganske mange og ulike tilbud 

- Joda, det er et heftig nok. Men så er det 
bare i fire år, og da er jeg der jeg ønsker 
å være!
Maria Angell Olsen (26) tar en pust i 
bakken og forteller om planen. Hvor hun 
var, hvor hun er, hvor hun skal. Altså 
utdanning og jobb.

En mulighet for flere
- Det begynte med at da jeg hadde tatt 
fagbrevet som helsefagarbeider i 2017, så 
ville jeg mer. Jeg ville ta påbygging, for 
så å kunne studere ved universitetet. Jeg 
ville bli miljøterapeut, forteller hun til Ny 
Næring.
Mer om hvorfor, får du høre om litt. Men 
hvordan? Påbygging betyr å skaffe seg den 
generelle studiekompetansen for høyere 
studier, og med ferskt fagbrev trengte Ma-
ria bare norsk, matematikk, samfunnsfag 
og naturfag.
- Jeg hadde aldri hørt om Nettskolen i 
Nordland før, og nå er jeg glad for at dere 
lager denne artikkelen!
- For dette er en så bra mulighet og så bra 
et tilbud at flere bør får det med seg!

På veis mot målet
Fortsatt i full jobb ved Meløy kommunes 
Mosvoldtunet, fikk hun nemlig alt gratis, 
her hjemme – lånte bøker, fikk oppføl-
ging fra lærere på Teams når hun plagdes, 
for eksempel med matte. Videre: under-
veisprøver ved Kompetansehuset Meløy i 
Glomfjord Industripark, og jevn oppføl-
ging som standpunkt-elev – altså ikke 
bare en eksamen, slik privatister har det.
- Det var et perfekt opplegg, samtidig 
som jeg kunne stå i jobb, som var viktig 
for meg.
Med første brikke på plass kunne Maria 
fortsette mot det virkelige målet. Hun 
fikk studieveiledning fra John Howard 
Bottolfsen – han jobber i det fylkeskom-
munale prosjektet Karriere Salten og er 
prosjektleder for Kompetansepilot Salten 
- og hun visste nå at veien til arbeid som 
miljøterapeut kan gå via flere bachelor-løp 
ved universitetet - som sosionom, sykeplei-
er, barnevernspedagog og vernepleier.

Strevsomt, en stund
- Jeg kom ikke inn på vernepleie i Bodø, 
for det er så stor pågang. Da valgte jeg 

Kunnskap som løfter
Bedriftslederen trenger mer 
fagfolk. Kompetanse-agen-
ten skal vise fram tilbudet 
fra det offentlige. Ofte er det 
billig eller gratis.

John Howard Bottolfsen

Ville mer – fikk lokal hjelp 
Med fagbrevet på plass som 
helsefagarbeider, kjente 
Maria på at hun bare ville 
fortsette – få mer kompetan-
se og ta mer ansvar. Da fikk 
hun hjelp av et tilbud hun 
ikke visste fantes i Meløy.

Maria Angell Olsen jobber som helsefagarbeider i Meløy kommune – her ved Mosvoldtunet på Ørnes - men tar 
samtidig bachelorgrad for å kunne jobbe som miljøterapeut. Nå takker hun Nettskolen i Nordland, som er fylkets 
tilbud for voksne over 25 år, for god hjelp til å legge kabalen som kan kombineres med jobb.

I forrige utgave av Ny Næring møtte vi Gard Angell Olsen, som er gift med Maria i denne 
artikkelen. Han reiste sammen med henne ut av Meløy for å bygge kompetanse, men de 
kom tilbake, og utdanner seg nå begge til nye utfordringer. Hun skal bli miljøterapeut, mens 

Gard etter flere år som elektriker er blitt lærer i samme fag ved Meløy videregående skole, 
og nå tar pedagogisk utdanning.

Fagbrev er veldig viktig, og vi trenger alle de som 
jobber som fagarbeider! Men ja, jeg vil utdanne 
meg videre for å jobbe terapeutisk i miljøarbeid.

MARIA ANGELL OLSEN "

uten kostnader, men som har få søke-
re, opplyser John Howard.
Som altså tilbyr og tilrettelegger 
modulbasert opplæring på feltene som 
bedriftene trenger. I bedriften. Ferskt 
eksempel:
- Lakseslakteriet Salten N950 på 
Sørarnøy. Der må opplæringen skje 
mens det jobbes. De har behov for 
kompetanse i for eksempel norsk, 
og i produksjonsteknikk. Der har vi 
meglet et opplegg med en tilbyder, og 
all opplæring vil bli gitt i moduler, og i 
bedriftens lokaler.

Alle tjener
Bedrifter og det offentlige trenger 
kompetanse, fagutdanning, høyere 
utdanning. For en ansatt er veiene til 
målet mange, ofte uten kostnader og 
fullt mulig å kombinere med full jobb 
og full inntekt.
- Meløy er i norgestoppen på fagbrev 
og utdanning av unge fagarbeidere. 
Men, vi har også veldig mange voksne 
som tar fagbrev, for eksempel i innen-
for salg, kontor og reiseliv. De vil stå 
sterkere, få bedre lønn og ønsker mer 
kompetanse. Dette tjener selvsagt også 
arbeidsgiveren deres på.
- Både fagbrev og kortere kurs. Når 
man ikke får tak i kompetansen uten-
fra, kan man oppgradere dem man har 
i bedriften, mener John Howard. 
- Det er viktig å bygge en kultur for 
dette, i bedriftene. Og at det tilrette-
legges for at ansatte kan løfte kompe-
tansen sin - litt i arbeidstiden, litt på 
fritiden.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

barnehagelærer. Slik blir jeg pedagog, og 
så er planen min å bli spesialpedagog etter 
dette, forklarer Maria.
I høst var hun i gang, og altså fortsatt i 
kombinasjon med jobb i Meløy kommune. 
Deltidsstudiet er beregnet til 30 timer i 
uka, eller 75 prosent, mens hun fortsatt har 
80 prosent stilling i helsesektoren. Prak-
sis-delen av studiet er lagt til barnehage.
- Wow…..mye arbeid?
- Jo, men det er bare for en periode. Og jeg 
har kjempesnille ledere på jobb – de tilrette-
legger for at jeg kan avspasere ved samlinge-
ne i Bodø, og ta ut permisjon uten lønn når 
jeg skal ha praksis. Og jeg jobber mye kveld, 
så jeg kan ofte studere på dagtid, smiler den 
arbeidsomme damen.

Maria vil mer
- For du vil mer enn «bare» ha fagbrev?
- Fagbrev er veldig viktig, og vi trenger alle de 
som jobber som fagarbeider! Men ja, jeg vil ta 
høyere utdanning for å jobbe terapeutisk i miljø-
arbeid. Barnehage er også veldig gøy, men det 
er miljøterapi jeg virkelig brenner for. Og så vil 
jeg ta enda mer ansvar, være enda mer til hjelp 
for tjenestemottakerne våre. Jeg føler jeg kan gi 
enda mer, og få enda mer innvirkning på ting.
- Nettskolen i Nordland var nytt for meg, 
men en i familien tipset meg om å kontakte 
John Howard Bottolfsen. Dét angrer jeg ikke 
på – dette er en flott mulighet som flere bør 
benytte seg av!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



Etablert i 1988, tuftet på 
brødrene Karl og Tormod 
Kildals tidligere foretak, som 
var stiftet i 1979. Eies i dag 
av Karls sønner Kåre Kildal (f. 
1963) og Bjørn Kildal (f. 1981), 
som gjennom holdingsel-
skaper eier 50 prosent hver av 
selskapet. Bjørn er daglig leder, 
mens Kåre har funksjonen som 
økonomisjef, fra sitt bosted i 
Bergen. Halsa Bygg oppnådde 
i 2021 driftsinntekter på 53,4 
millioner kroner, og bedrif-
ten har om lag 40 ansatte. 
Brødrene Kildal eier på samme 
måte datterselskapet Halsa 
Boligbygg AS, som eier deler av 
Halsa Byggs forretningslokaler, 
lokalene til Joker Halsa og 
Meløy Auto på Halsa, flere to- 
og firemannsboliger på Halsa 
og Engavågen, samt en andel 
av Sjystjerna-bygget, tidligere 
Fiskklipp, på Ørnes. Halsa Bol-
igbygg AS eier også selskapet 
Best Halsa AS. 
Tekst: Edmund Ulsnæs

Halsa Bygg AS

Ferdig bygg – økt bolyst
Berit Skoglund (78) er en av fire heldige leieboere som har 
fått flytte inn i Halsa Boligbyggs nyeste ferdigstillelse. 
– Jeg stortrives og kunne ikke hatt det bedre! Smiler hun.

Berit Skoglund er intet annet enn kjempefornøyd med sitt nye hjem, leilighet i splitter ny firemannsbolig på Grindåsen. – Her stortrives jeg! Fastslår hun.

For ca. ett år siden rapporterte Ny Næring at firemannsboligen var satt opp og innendørs-

arbeidet kunne begynne. Ett år senere er prosjektet fullført og leietakere er flyttet inn.

En romslig og veldig moderne leilighet bor 
hun i, på gateplan med to soverom. Varme-
kabler, egen carport med parkering og en 
nydelig utsikt er stikkord for å beskrive den 
nye firemannsboligen på Grindåsen. 
- Det var viktig for meg å kunne leie og slippe 
vedlikehold av et helt hus. Det ble for mye for 
meg, spesielt etter at jeg ble alene, bemerker 
Berit.
Hennes mann gikk bort for fire år siden, og 
huset hun tidligere eide på Jæra i Glomfjord 
krevde den positive damen for mye. Hun flyt-
tet inn i ny leilighet på Halsa i september i år.

Stortrives 
- Jeg har bodd på Halsa for en del år siden, 
men mye har skjedd siden den gang. Det er 
mange nye mennesker her og det synes jeg er 
veldig fint. Jeg stortrives med å bo her, det er 
så stille og rolig. Og ikke minst en fantastisk 
utsikt, smiler hun. 
Leieboliger er sterkt etterspurt på Halsa og 
endelig står firemannsboligen på Grindåsen 
ferdig og er innflyttet, satt opp av Halsa Bygg 
på oppdrag fra eiendomsselskapet Halsa 
Boligbygg AS. Totalt fire enheter med en 
størrelse på ca. 80 kvm hver - alle med to 
soverom og høy standard. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

FRAMTIDEN 
BESTEMMER

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 3130



- Dette er litt som i fotball. Vi må ut-
vikle våre egne, vi klarer ikke å hente 
folk fra verken Oslo eller så mange 
andre steder, begynner han.
- Og at vi mister folk av og til – dette 
er livets gang. Skal vi bli irritert hver 
gang dét skjer, så kommer vi ingen 
vei – vi må bygge vårt eget, fortsetter 
enhetslederen.
Denne artikkelen skal handle litt om 
ham som snakket her. Men enda mer 
om å lete etter nye elektrikere. Og 
aller mest om hvordan man bør tenke 
rekruttering. La oss først presentere 
vår main character:

Naturlig bevegelse
- Det er liksom slike gener jeg har: jeg 
vil få til ting. Jeg ser på dette med re-

kruttering litt som 
en ‘mission’, og at 
dette skal vi få til!
Ronny Andersen 
(47) snakker fra sin 
nye lederstol hos 
Bilfinger i Glom-
fjord. Enhetsleder 
elektro siden 1. 
juni. Senere skal 
han ta oss med i 
verkstedhallene 
for å presentere en 
viktig satsing på og 
med skoleelever. 

Den unge 
satsingen
Mange unge fjes på vårt 
hovedbilde illustrerer 
Bilfingers viktigste utfor-
dring. Men også starten 
på en løsning. 

Noe av det første Ronny måtte ta inn 
over seg, er at virksomheten har mistet 
mange ansatte som søkte andre utfor-
dringer. Ikke minst elektrikere.
- Elektrikere er attraktive for flere 
bedrifter i regionen. Da er det helt 
naturlig med bevegelse, der den enkel-
te kanskje kan forhandle enda bedre 
betingelser ved overgangen. 
- Rekruttering er viktig, men kre-
vende, og jeg har en del tanker om 
hvordan vi bør løse det, sier han som 
har lang erfaring i bransjen, både som 
elektriker, prosjektleder og installatør.

Tenker litt fotball
Å nevne fotball i samme setning som 
Ronny Andersen, enhetsleder hos Bil-
finger – dét er helt innafor. Den man-
geårige fotballtreneren for Nordland 
Fotballkrets og Meløy FK tar gjerne 
med seg tankesettet inn i den viktige 
rekrutteringen av unge elektrikere.
- Som for eksempel at ingenting ska-
pes over natta, og at vi må jobbe med 
kulturen vår. Og viktigheten av at alle 
møter opp mest mulig for at laget skal 
prestere best mulig, som igjen henger 
sammen med at folk trives, på jobb, 
trekker han parallellene.
- 1. prioritet for oss er å ta vare på 
dem vi har – at de får utdanne seg og 
utvikle seg videre i Bilfinger. Så må 
vi rekruttere nye, og være veldig på 
hugget, siden mange jakter på de gode 
folkene.
- Og der kommer skoleelevene inn, de 
som nå er hos dere hver uke?
- Ja, det dreier seg om å gi dem sjan-
sen, teste dem ut, finne fram til dem 
som virkelig vil dette, og som kanskje 
blir lærlinger hos oss fra neste sommer.

- Litt sånn frisbee
- Rekruttering – dette er utfordringen 
alle snakker om for tiden?
- Ja, og dét er virkelig noe som inter-
esserer meg. Kanskje litt skummelt å 
si, men….jeg tror at vi ofte sikter for 
høyt og vidt. Litt sånn som å kaste ut 
en frisbee og håpe at noen tar imot 
den, ett eller annet sted. Slik vet vi 
ikke helt hvem vi får, og kanskje drar 
de raskt videre igjen, siden de ikke 
har noen tilknytning her, resonnerer 
Ronny.
- Selv mener jeg vi må begynne med 
de som allerede er her, altså skole-
elever, slik vi selv gjør det nå. Og, 
ellers se etter folk som har en til-
knytning hit, som for eksempel har 
familie i Meløy. De aller fleste som er 
vokst opp et sted, vil alltid ha et sted 
i hjertet sitt for hjemstedet. Så hvis vi 
kan komme i kontakt med dem, og 
tilby dem noe, har vi kanskje funnet 
noen som vil bli, lenge, mener Ronny, 
og mener en systematisk oppfølging av 
tidligere yrkesskoleelever fra Glom-
fjord, kan være et sted å starte.
- Personlig er jeg helt, helt sikker på 
at vi skal klare å snu trenden der vi 
har mistet en del folk, og at vi skal nå 
for eksempel 50 ansatte igjen, smiler 
Ronny.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Vi må begynne med de som allerede er her, 
altså skoleelever. Og, ellers se etter folk som 
har en tilknytning hit, som for eksempel har 
familie i Meløy.

RONNY ANDERSEN

Nå er dette en felles strategi fram-
over. Vi må bruke tid på å finne de 
som blir rett for oss.               RONNY ANDERSEN

Engasjere skole-
elevene så tidlig 
som mulig – i Bil-
finger. I vinter har 
Ronny Andersen 
& Co. arbeids-
besøk hver uke.

" "
Er en del av Bilfinger Engineering & 
Maintenance Nordics AS, der morsel-
skapet Bilfinger SE er et av Europas 
ledende selskaper innenfor vedlike-
hold og servicetjenester innenfor 
industri. Bilfinger leverer prosjekter, 
vedlikehold og service til prosessin-
dustri og energiprodusenter i Norge, 
og har over 1.200 ansatte. Hovedbas-
en er i Porsgrunn, men selskapet er 
lokalisert på 12 andre steder, blant 
annet Glomfjord, med om lag 40 
ansatte og Knut Ivar Amundsen som 
daglig leder. Den lokale virksomheten 
hadde i 2021 driftsinntekter på om 
lag 65 millioner kroner, og driftsresul-
tatet før skatt ble 7,6 millioner.

Bilfinger 
Industrial 
Services 
Norway

Ronny Andersen, 
enhetsleder elektro 
hos Bilfinger

- 3 elever fra elektro på videregå-
ende jobber hos oss hver mandag, 
1 på onsdager og 1 på fredager. 
De har signert kontrakt med oss, 
og vi har kontrakt med skolen. 
De får sikkerhetskurs, HMS-
kurs, adgangskortene de trenger 
til industriparken, ordentlige 
arbeidsklær, eget garderobeskap 
med navnet deres på, og litt 
verktøy. De skal kjenne på at de 

er verdsatt, at ting er på stell, 
forklarer Ronny.
Engasjere skoleelevene så tidlig 
som mulig – i Bilfinger, altså. 
Selvsagt er også klassebesøk til 
bedriften på lista, og å gjøre 
en god presentasjon under den 
kommende Yrkesmessa ved Meløy 
videregående skole 15. februar.
- Og elevene som er hos oss hver 
uke - her blir våre ansatte kjem-

peviktig. Det er ikke alltid lett å 
ha tid og mulighet til å ha med 
seg nye folk ut på jobb, men nå er 
dette en felles strategi framover. 
Vi må bruke tid på å finne de som 
blir rett for oss, forteller Ronny 
Andersen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Bilfinger satser systematisk ungt, i samarbeid med Meløy videregående skole. Elektroelevene Loke Hansen (midten f.v.), Joakim Jensen og Rebecca Holmer (foran t.h.) er på jobb hver 
eneste uke hele skoleåret hos verdlikeholdsentreprenøren. Og tas godt vare på av enhetsleder Ronny Andersen (bak f.v.) og elektrikerne Kristoffer Karlsen, Svein Kibsgaard, Kristoffer 
Hansen, Erlend Karlsen (midten t.h.) og lærling Marie Heløy Nystadnes. Skoleelevene Tobias S. Skaland og Asbjørn Indregaard var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
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Tor-Emil Bergli (19) er ny lærling 
hos Statkraft hos vedlikeholds-
avdelingen – gratulerer! 1. 
september i år var han på plass. 
Han er fersk fra Meløy videre-
gående skole hvor han har gått 
to år mekanisk linje og ett år på 
kjemi og prosess.
TEKST OG FOTO: MALIN B. ULSNÆS

Mikal Mikalsen (31) har fra 
og med 4.april fast jobb hos 
Cargill som industrimekaniker. 
Han kommer fra tidligere jobb 
Altera Infrastructure og jobb som 
WOC-maskinist på bøyelaster i 
Nordsjøen.
TEKST OG FOTO: MALIN B. ULSNÆS

Ny i høst hos Reipå Knuseri er 
Adrian Johan Jensen (20) som 
lærling i anleggsfaget. Tidligere 
har han jobbet for Meløy kommu-
ne. Nå har han en planlagt læretid 
på to år fremfor seg. 
TEKST OG FOTO: MALIN B. ULSNÆS

- Det er jo ikke slik at vi ikke klarer å 
rekruttere inn nye – vi har fått inn 6 
nye i år, og 2 til kommer over årsskif-
tet, begynner Bilfinger-sjefen.
- Det er bare at det går like mange, og 
flere, ut i andre enden!
Knut Ivar Amundsen setter ord på de 
nye tidene i rekrutteringsarbeidet. Bil-
finger er blant Meløy-bedriftene som 
virkelig har fått kjenne på noe som 
begrenser virksomheten i det daglige, 
nemlig mannskapsmangel. 

Vi avslutter 2022 med 4 færre  ansatte enn da vi begynte 
på året. Det høres ikke så mye  ut, men merkes godt – det 
positive er at vi faktisk klarer å rekruttere nye.        BILFINGER-LEDELSEN

Bilfinger har lyktes med 
å rekruttere nye inn, men 
når likevel ikke målet om 
større stab. For bedriften 
«lekker» fortsatt ansatte…

Og så er det jo slik at når det 
er konkurranse om arbeidsta-
kerne, så er det lettere å bytte 
– man kan gå fra noe trygt til 
noe som er like trygt.

MAY VENKE VANGEN

Rekruttering er krevende arbeid i de fleste bedrifter. Akkurat nå er det mer krevende enn noen gang, og dette merker Bilfinger-lederne Knut Ivar 
Amundsen og May Venke Vangen.

Mange inn, mange ut
- Vi har hatt en turnover på over 20 
prosent i år, og der var vi i fjor, også. 
Bilfinger sentralt har en turnover på 
12-13 prosent, opplyser administra-
sjonsleder og rekrutteringsansvarlig 
May Venke Vangen.
Turnover: andelen ansatte som slutter 
fra ett år til et annet.
- Vi avslutter 2022 med 4 færre ansat-
te enn da vi begynte på året. Det høres 
ikke så mye ut, men det merkes veldig 
godt i produksjonen vår. Vi har utlyste 
stillinger innenfor alle fagområder, så 
her er det muligheter for dem som er 
interessert i en ny og spennende jobb! 
Hun selv har fått rekrutteringsarbeidet 
nærmest som heltidsjobb. Utlysninger, 
oppfølging av søkere, koordinering 
av intervjuer, gi tilbud – summen av 
oppgaver rundt å få inn nye hoder i 
driften – arbeidet er meget betydelig.

Målet er å ha rundt 50 ansatte igjen, 
men det viser seg veldig utfordrende å 
få til den økningen, slik som arbeids-
markedet er nå.

KNUT IVAR AMUNDSEN

Fra trygt til trygt
- Dette er en ny situasjon for oss, 
forklarer Knut Ivar, som har flere tiår 
bak seg hos Bilfinger – de siste 3 årene 
som daglig leder.
- Unge i dag tenker nok litt annerle-
des, arbeidstakere kjenner ikke på den 
samme trofastheten mot bedriften som 
vi i vår generasjon har vært vant til. 
De drar gjerne videre etter en stund, 
mener han.
- Og så er det jo slik at når det er 

konkurranse om arbeidstakerne, så er 
det lettere å bytte – man kan gå fra 
noe trygt til noe som er like trygt, sier 
May Venke.
- Og for ledelsen i en bedrift dreier 
det seg jo om å sikre egen virksomhet 
og tilby trygge arbeidsplasser – da sier 
det seg selv at det blir konkurranse om 
folk, slik vi opplever i Meløy nå.

Ikke bare lønn
Bilfinger i Glomfjord har de siste 10-

15 årene gått fra å ha over 70 ansatte 
til i dag rundt 40. Noen årsaker finner 
vi naturlig i digitalisering, automatise-
ring og strukturendringer – hos dem 
selv eller hos viktige kunder. Tilpassing 
av driften. Men, dagens ansatt-tall er 
ikke det optimale:
- Nei, vi trenger flere ansatte, slik 
oppdragsmengden vår er nå framover. 
Målet er å ha rundt 50 ansatte igjen, 
men det viser seg utfordrende å få til 
den økningen, vedgår Knut Ivar.

- Hvorfor slutter så mange?
- Det er mye mer sammensatt enn at 
det dreier seg kun om lønn. Vi har 
egen samtale med alle som slutter, og 
der oppgis mange ulike årsaker, som 
ønske om andre arbeidsoppgaver, og 
få utvikle seg innenfor andre fagom-
råder. Men, jeg tror at dette med stor 
turnover, dét er en situasjon som blir 
det vanlige fra nå av, mener Knut Ivar.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
7 centimeter betong dekker tunnelmattene i hver ende av Fjellveiens to tunneler. På vårt bilde pågår betongs-
prøytingen ved tunnelåpningen over Fykanvannet. Nå skal veibanen i tunnelene få ny masse, og så asfalt.
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- Ordreboka? Den vil jeg si er lovende! 
smiler Pål Einar Olsen.
- Jeg må ta noen forbehold rundt opp-
drag som vi har fått varsel om, men 
som ikke er bekreftet ennå. Men, fort-
setter det slik som akkurat nå, ser dette 
bra ut, og vi vil trenge flere ansatte.
Sier han som rett og slett er daglig 
leder for Årets bedrift i Meløy. Eller, 
korrekt formulert: bedriften som av 
næringslivet selv fikk prisen som Årets 
bedrift under Meløyseminaret på 
Halsa i november. Juryens begrunnelse 
kan du lese i denne artikkelen.

Øker enda mer
- Det er vel summen av mange ting 
som har skjedd over tid, som gjør at vi 
kan øke bemanningen, øke den faglige 
bredden vår og få en bedre kundepor-
tefølje, reflekterer Pål Einar, i kjøl-
vannet av den relativt høythengende 
prisen.
- En sum av strukturert arbeid, dyktig-
het og litt flaks!
Hans INVIS er blitt stor, til engine-
ering-virksomhet å være. Beliggenhe-
ten i distriktsnorge tatt i betraktning. 
15 millioner i driftsinntekter er 
passert. Og 14 ansatte. Eller?
- Nå øker vi faktisk til 15! 
- 1. januar er Jan Roger Krokstrand til-
bake hos oss i ingeniørstilling. Vi har 
hatt en periode med litt lang leverings-

Belønnet for 
byggearbeid 
Sjefen takket for gjev pris. 
Og kvitterte med nok en 
ansettelse. 

Men, fortsetter det slik som 
akkurat nå, ser dette bra ut, og 
vi vil trenge flere ansatte.

PÅL EINAR OLSEN

Han har ledet INVIS sin meget hyggelige 
utvikling gjennom 6 år. Nå kunne Pål Einar 
Olsen (f. 1980) stolt motta utnevnelsen som 
Årets bedrift under Meløyseminaret. Prisen 
var en bildemontasje av vår lokale fotograf 
Silje Karlsen, samt 5.000 kroner. Bildet av Pål 
Einar ved møtebordet er fra hans tiltredel-
sesår 2016. Annonsen viser eksempel på 
profilering av bedriften her i bladet Ny Næ-
ring. Og ikke minst: det festkledde lagbildet 
er fra Støtt brygge, knipset under det nylige 
julebordet. Foto: privat

Det er en sum av strukturert arbeid, 
dyktighet og litt flaks! Og nå øker vi 
faktisk til 15 ansatte!

PÅL EINAR OLSEN

tid ute i felt, så det er bra å få inn en 
kyndig ressurs som kan gå rett inn og 
gjøre en jobb, opplyser Pål Einar.

Ære til staben
Selv har han ledet Industrivisualisering 
AS siden 2016, da han overtok etter 
gründer Bjørn Wiggo Eriksen.
- I 2022 klarer vi nok ikke å matche 
fjorårets driftsresultat, men begge disse 
årene har vært gode, både på inntekter 
og resultat.
- Det er de ansatte som fortjener en 
stor del av æren for denne prisen. For 
når vi har jobbet oss til kontrakter 
med kunder, og de ønsker å jobbe 
videre med oss etter oppdragene, så 
er det fordi vi har ansatte som gjør en 
god jobb!
- Og staben vokser?
- Ja, og dette er jo en slags skrekkblan-
det fryd, for hver ny ansatt er en slags 
forpliktelse på å generere flere ingeni-
ørtimer. Samtidig har kanskje forut-
setningene aldri vært bedre, siden vi 
har vokst over tid, har fått en bredere 
portefølje og er blitt stadig bedre kjent 
hos kundene.

Usikkert, lovende
Nylig delte han heder og ære med 
de ansatte, da han samlet staben til 
julebord på Støtt, og innledet avslut-
ningen av året. 2023 lover foreløpig 
godt, men:
- En X-faktor er konsekvensene av kri-
gen, økte råvarepriser og konsekven-
sene de får - myndighetenes føringer 
på grunnrenteskatt. Vi vet allerede at 

det er store investeringer her i området 
som nå skyves på. Så, om alt dette kan 
ta ned aktiviteten hos kundene våre de 
neste årene, dét vet vi jo ikke.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Det er ingen selvfølge å finne en fram-
overlent engineering-bedrift med snart 
15 ansatte, i en tross alt liten distrikts-
kommune i Nordland.

FRA JURYENS BEGRUNNELSE

Hvorfor INVIS?

ÅRETS BEDRIFT I MELØY!

For å gjøre 
seg fortjent til 

å bli Årets bedrift i 
Meløy, skal en virk-

somhet ha prestert meget 
solid på flere områder over 

tid. Bedriften skal ha viktig 
betydning for sysselsetting og 

bosetting, den skal ha god utvikling 
i både drift og lønnsomhet, ha viktig 

betydning for øvrig næringsliv og den 
skal vise evne til utvikling og innovasjon. 

Her er juryens begrunnelse for kåringen 
av INVIS til Årets bedrift i Meløy:

Med sin spisskompetanse på industrimåling, 
skanning og 3D-modellering, har dette selskapet 

blitt en viktig leverandør for industrivirksom-
heter i hele landet, og eksempler i Salten er Yara 
Glomfjord, Nexans på Rognan og Pelagia i Bodø. 
Firmaet bearbeider sitt grunnlagsmateriale med 
avanserte dataprogrammer, og gjør det mulig å 
prefabrikere store tanker og produksjonsutstyr 
som kan heises rett inn i trange fabrikker – med 
bare centimeters klaring.

Selskapet har de siste årene utvidet sin kompe-
tanse fra de mer klassiske mekaniske fagene, til 
å ansette også bygningsingeniører og auto-
masjonsingeniør. Slik dekker de et behov 

som er blitt stadig større hos flere av sine 
kunder. De utfører nå også en rekke 

oppdrag for Meløy kommune, med 
sin kompetanse til beregninger og 

anbudsunderlag i byggesaker. 5 

av de ansatte har dessuten nå skolering og erfaring 
som prosjektledere, en kompetanse som etterspør-
res stadig mer i store bygge- og vedlikeholdspro-
sjekter. Bedriften har også etablert eget kontor i 
Mo Industripark, og deltar aktivt i miljøer som 
Bodøregionens Utviklingsselskap, og næringsforu-
met i både Bodø, Gildeskål og Meløy. Slik bygger 
de sitt omdømme i hele regionen, og bedriver god 
markedsføring.

For utflyttere som har valgt ingeniørutdanning, er 
selskapet dessuten blitt et spennende miljø å søke 
seg hjem til, etter noen år ute. Det er ingen selv-
følge å finne en framoverlent engineering-bedrift 
med snart 15 ansatte, i en tross alt liten distrikts-
kommune i Nordland. Det siste året er også to 
kvinnelige ingeniører ansatt.

Selskapet passerte i fjor for første gang driftsinn-
tekter på 15 millioner kroner, og oppnådde et 
driftsresultat før skatt på 1,6 millioner. Daglig 
leder er Pål Einar Olsen, og fra i sommer har be-
driften 14 ansatte, i sin base i Glomfjord Industri-
park. Vi mener Industrivisualisering AS (INVIS) 
stiftet i 2005 er en verdig Årets Bedrift.
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 -Vi har allerede brukt nær 2 millioner 
kroner på miljøkartlegging av tomta, 
og miljøsaneringen som skal gjøres et-
ter påske, dét er allerede tildelt – John 
Kildal og Sønner AS fikk tilslaget på 
den jobben, opplyser Finn Nordmo til 
Ny Næring.
Norconsult i Bodø har stått for pro-
sjekteringen. Nå forteller byggeleder 
Einar Sandaa at man har ikke har gått 
for en stor totalentreprise, men delt 
prosjektet i relativt små arbeidspakker.
- Dette gjelder grunnarbeid, bygg, rør, 
elektro – på denne måten kan lokale 
entreprenører være med og konkurre-
re, sier Einar. 
- Av totalinvesteringen på 335 millio-
ner kroner, kan om lag 100 millioner 
tilfalle lokale entreprenører. 

Skaper mye aktivitet
2022 går mot slutten, år 6 med «bare» 
forberedelser for Glomfjord Hydro-

Byggestart i juni
Miljøsaneringen av tomta begynner etter påske, og 
Glomfjord Hydrogen bygger trolig fabrikk i Meløy fra 
juni. Lokale entreprenører kan få oppdrag til 100 milli-
oner kroner.

Etter så langt 6 års 
tålmodig grunnar-
beid, kan Finn Nord-
mo (t.h.) glede seg 
til tomtegraving på 
området i bakgrun-
nen – midt i Glom-
fjord Industripark. Nå 
kan det bli bygget 
to fabrikker ved 
siden av hverandre, 
pluss tankeanlegg. 
Byggingen skal ledes 
av Einar Sandaa, 
som har ledet flere 
liknende prosjekter 
for REC Wafer og 
Yara Glomfjord.

Geir Ove Ropphaugen, 
daglig leder i Glom-
fjord Hydrogen AS. 
Foto: Magne Myrvold.

gen. Men også 
det siste. For, fra 
juni neste år lages 
industritomta 
ferdig, den som i 
neste omgang skal 
utstyres med en 
2.000 kvadratme-
ter stor hydrogen-
fabrikk. Lokalt 
har den erfarne 
industri-byggele-
deren Einar San-
daa fått en viktig 

rolle, sammen med Finn Nordmo, 
som er kommersielt ansvarlig – Finn 
er i tillegg engasjert som prosjektleder 
industri i Meløy kommune.
- Denne fabrikken får ikke i seg selv 
mange ansatte, kanskje 2-3 årsverk. 
Men, både byggingen og driften kom-
mer til å skape mye aktivitet, både på 
transport og logistikk, forklarer daglig 

leder Geir Ove Ropphaugen i Glom-
fjord Hydrogen AS.
- Byggestarten blir etter planen i juni 
neste år, og da trenger vi 2 år før vi har 
elektrolyseanlegget i gang med å lage 
hydrogen.

Dobling med Torghatten
Etter innsalg og markedsføring siden 
2016, altså av ny hydrogenproduk-
sjon i Meløy, kom et avgjørende 
gjennombrudd tidligere i år. Enova, 
det statseide foretaket som skal bidra 
til økt innovasjon innen energi- og 
klimateknologi, gav Glomfjord 
inntil 150 millioner kroner i tilskudd. 
Glomfjord Hydrogen skal bli det ene 
av 5 hydrogen-knutepunkter i Norge. 
Av produksjonen på 8 tonn hydrogen i 
døgnet, skal minst 50 prosent benyttes 
til maritimt drivstoff.
- Men, dette er før Torghatten har be-

stemt seg for hydrogen-leverandør for 
de nye Vestfjordfergene. Dersom de 
velger oss, senere i vinter, ja, da bygger 
vi 2 fabrikker. Og da blir produksjo-
nen vår 16 tonn i døgnet, opplyser 
Geir Ove.

Nye lastebåter først 
Vestfjordfergene har til nå vært hoved-
målet for etableringen av den helt nye 
fabrikken i Glomfjord Industripark. 
Men, med myndighetenes knute-
punkt-valg, seiler først andre produk-
sjonsmuligheter opp.
- Det som pr. i dag ser ut til å bli vår 
første hovedkunde, er Halten Bulk AS, 
forteller Finn Nordmo. Lastebåtrede-
riet i Trondheim er gjennom mange 
år en kjent industri-transportør langs 
kysten, og har også fått Enova-støtte til 
byggingen av to helt nye skip som dri-
ves dels av vindkraft, dels av hydrogen.
- Vi har allerede intensjonsavtale, og 
nå har de fått et kontraktutkast fra 
oss. De to skipene deres vil enkelt 
kunne heise om bord ny forsyning av 
hydrogen i container, når de legger til i 
Glomfjord for å laste eller losse gods.

Lokalt kommer etter
Finn forteller dessuten at Glom-
fjord Hydrogen så langt har nær 20 
intensjonsavtaler med ulike rederier og 
transportoperatører. Anleggsbransjen 
med sine gravemaskiner. Asfaltverk. 
Brukere av dampkjeler på strøm eller 
naturgass.
- Etter oppstarten i 2025, kommer vi 
til å ha ledig kapasitet. Nå kartlegger vi 
markedet i Tyskland, siden Glomfjord 
allerede har ukentlig containerrute ned 
til Bremen. Men, vi jobber også hardt 
mot det lokale og regionale markedet 
– både transport, maritimt og ulik 
industri, forteller Finn.
Sluttproduktet fra Glomfjord blir nå 
komprimert hydrogengass. Til meget 
konkurransedyktig pris.
- Det gir oss store fordeler å være i 
Glomfjord Industripark, på grunn av 
infrastruktur som vann og kraft på 
Yaras område, men også på grunn av 
gunstig nettleie. Dette er en fantastisk 
lokasjon som gjør oss meget, meget 
konkurransedyktig, fastslår Geir Ove.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs « Fabrikken får ikke i seg selv mange 
ansatte, men både byggingen og drif-
ten kommer til å skape mye aktivitet, 
både på transport og logistikk.

GEIR OVE ROPPHAUGEN
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Glomfjord Hydrogen AS

Fra 1949 til -93 drev Norsk Hydro verdens største hydrogenfabrikk i Glomfjord – gassen 
ble brukt som råstoff i produksjonen av ammoniakk, som igjen er råstoff i mineralg-
jødsel. Siden 2015 har regjeringen aktualisert hydrogen brukt som drivstoff i spesielt 
maritim sektor, og i Glomfjord ligger det til rette for bruk av vannkraft og elektrolyse – en 
kjemisk reaksjon drevet ved bruk av elektrisk likestrøm.

Glomfjord Hydrogen AS ble etablert 16. juni 2016 i Glomfjord Industripark, og med 
700.000 kroner i kapital. Styreleder er Vegard Frihammer fra hovedeier Greenstat ASA 
(38,4 prosent), og styremedlemmer er Torbjørn Berg fra Nel Fuel AS (23,2), Børge S. 
Selstad fra Meløy Energi AS (23,2) og Erling Dalberg fra Troms Kraft AS (15,2). Daglig led-
er er Geir Ove Ropphaugen. Selskapet skal produsere komprimert hydrogen fra kvartal 
2 i 2025.

«
"



«" Vi har delt prosjektet i relativt små arbeidspakker, 
altså grunnarbeid, bygg, rør, elektro - slik kan lokale 
entreprenører være med og konkurrere.

EINAR SANDAA
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Selskapet hans hadde driftsinntekter på 87 millioner kroner i 
fjor, og i finansieringen av over 140 millioner kroner for hvert av 
skipene som skal være ferdig i 2025, gir Enova et betydelig til-

skudd. Halten Bulk AS driver transportvirksomhet med båter 
i Nord-Europa, og besøker ofte Glomfjord Havn – gjerne for 

å frakte gjødsel fra Yara Glomfjord til norske kunder.
- Vi kommer til å binde oss til 3 leverandører av hydro-
gen langs kysten, og Glomfjord er gunstig fordi vi kan 

fylle mens vi laster gjødsel. Avtalen med Glomfjord 
Hydrogen blir trolig signert nå før jul, fastslår Ivar.
Båtene som tegnes av Norwegian Ship Design er 
utstyrt med vindtårn. Med vindkraft og 10 con-
tainere med komprimert hydrogen, får skipene 
en rekkevidde som tilsvarer seiling fra Kirkenes 
til Oslo, før ny fylling.
- Mens i Europa, der må vi tanke diesel, 
siden vi ikke får bunkret hydrogen, sier Ivar 
Ulvan.

Tekst: Edmund Ulsnæs

- Når vi produserer 8 tonn hydrogen 
i døgnet, kan du gange dette med 8 
for å se hvor mye oksygen som lages – 
dette er nemlig et biprodukt i produk-
sjonen, forklarer Finn Nordmo.
Altså 64 tonn oksygen, hvert eneste 

Yara er interessert
Med byggingen av hydro-
genfabrikk vegg-i-vegg 
med gjødselfabrikken, vil 
Glomfjord Industripark 
kunne styrke sin sirkulære 
produksjon. 

Illustrasjon: Halten Bulk AS

- Vi investerer nå i to nye lastebåter med gravemaskin 
som drives 70 prosent på hydrogen, 30 prosent diesel, 
opplyser daglig leder Ivar Ulvan i Halten Bulk AS.

døgn året rundt. Yara Glomfjord benytter 
store mengder oksygengass i sine syrefa-
brikker, og bygget for få år siden en ekstra 
oksygenfabrikk for å dekke sitt behov. 
Istedenfor å bygge ut ytterligere, for å 
dekke stadig økende oksygenbehov, kan 
Yara kjøpe hos Glomfjord Hydrogen, for 
summen de selv ville brukt på å lage den.
- Yara er svært positiv til dette, bekrefter 
Geir Ove Ropphaugen.
- Å selge oksygengassen til dem vil ikke gi 
oss en voldsom merinntekt, men det gir 
en veldig viktig symboleffekt. 

Tekst: Edmund Ulsnæs
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Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Meløy videregående skole

Rekrutterer i hovedsak elever fra Meløy, Gildeskål og Rødøy, men også fra øvrige deler 
av landet, ikke minst til linjene for teknikk og industriell produksjon (TIP) i Glomfjord. 
Tilbudene gis fra i alt tre avdelinger, der Inndyr håndterer naturbruk og fiske og fangst og 
Ørnes har studiespesialisering. I Glomfjord ligger hovedadministrasjonen, samt utdan-
ningstilbud i TIP, elektrofag og helse- og oppvekstfag. Rektor ved Meløy videregående 
skole er Kjetil Fagervik, mens studierektorer er Kirsti Kvehaugen (Ørnes), Elea B. Tangstad 
(Glomfjord) og Hanne Edvardsen (Inndyr). Tekst: Edmund Ulsnæs

For andre gang skal yrkesmessa hos 
Meløy videregående skole arrangeres, 
hvor et mangfold av bedrifter som er 
relevante for både elevene som går på 
skolen nå, og ikke minst kommende 
elever, får vise frem seg selv og sin 
drift.

Messe med mangfold
- Vi håper og tror at alle de 
vi har invitert møter opp 
og viser frem bedriften sin, 
smiler Ingebjørg S. Bjør-
klund. Formidlingskoordi-
natoren hos Meløy videre-
gående skole gleder seg til 
ny yrkesmesse.

Jeg håper at bedriftslederne prioriterer dette 
og ser viktigheten av å synes for å kunne 
rekruttere.

INGEBJØRG S. BJØRKLUND

Britha Solbakken (t.v) og Ingebjørg S. Bjørklund viser frem stæsjet som ligger klart til Yrkesmessa. – Vi gleder oss og satser på at bedriftene stiller opp og viser seg frem! Sier Ingebjørg.

- Det var veldig vellykket i fjor og vi 
håper å gjenta suksessen i år også. Så 
håper vi så klart enda flere bedrifter 
stiller opp og møter ungdommen. 
Det er viktig relasjonsbygging, fastslår 
Ingebjørg. 

Beholde de unge
Som formidlingskoordinator ser 
Ingebjørg viktigheten av en yrkesmesse 
hvor ungdom får kjennskap til næ-
ringslivet i Meløy, Rødøy og Gildeskål, 
og ikke minst de mulighetene som 
finnes når de skal velge både videregå-
ende linje og hvor en del av de ønsker 
å søke læreplass.
- Jeg ser behovet for at elever og 
ungdom får innblikk i hva kommunen 
vår har å by på av arbeidsplasser og 

karriereveier. Det er et viktig tiltak for 
å beholde unge i kommunen, mener 
hun. 
Nå håper skolen å nå enda bredere ut 
ved at alle avdelingene representeres – 
Glomfjord, Ørnes og Inndyr.
- Totalt så tilbyr vi mange spennende 
linjer og utdanningsløp, så det er vel-
dig positivt for messa at alle avdelinge-
ne nå stiller og tiltrekker seg relevante 
bedrifter. Vi forventer at ca. 500 elever 
kommer på messa, så her er det stor 
mulighet for bedriftene for å synes!

Viktig å synes
Blant annet stiller Nord Universitet 
opp med stand for de elevene som 
snuser på å velge studiespesialiserende, 
og de elevene som skal studere etter 
endt videregående skole. I samarbeid 
med grunnskolene er messa obliga-
torisk for alle 9. klassinger i Meløy, 
Rødøy og Gildeskål og bedrifter fra 
alle tre kommunene er invitert til å 
delta.

 – I løpet av ungdomsskolen skal jo 
de fleste ta et valg på hva de skal gjøre 
videre, og da mener vi det er gunstig 
med en sånn messe for alle 9.klassin-
ger, påpeker Ingebjørg. 
Dermed blir det en viktig dag for 
bedriftene også, som har mulighet til 
å vise seg frem – ikke bare for kom-
mende videregående elever, men også 
til potensielle lærlinger i årene som 
kommer.
- Jeg håper at bedriftslederne priorite-
rer dette og ser viktigheten av å synes 
for å kunne rekruttere, oppfordrer 
Ingebjørg.
Også foreldre er invitert til å komme 
innom, og det håper Ingebjørg de 
benytter sjansen til.
- Foreldrene til elevene er viktige 
støttespillere når de skal velge utdan-
ning, derfor håper vi at de tar seg tid 
til å komme innom og engasjerer seg i 
valget ungene skal ta.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

"
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Lana var bare tre måneder gammel da hun så Glom-
fjord for første gang. Siden har dette vært hjemme 
for henne. 
- Barndommen i Glomfjord husker jeg som veldig 
aktiv, god og trygg. «Han Hydro» tok vare på oss og 
sammen med Statkraft bygde de opp Glomfjord til 
et veldig trygt og godt lokalsamfunn hvor jeg fortsatt 
den dag i dag trives veldig godt.

Brukte naturen
Lana sin mor Maimo flyktet fra Estland til Sverige 
høsten 1944 hvor hun møtte Lanas far Meidor Kor-
snes. I 1947 ble Lana født i Trondheim, men kort tid 
etter flyttet den lille familien til Glomfjord, hjem-
plassen til Meidor, og han fikk jobb på Hydro.
- Vi bodde nede ved Viadukten frem til jeg begynte 
i 4.klasse og der bodde det mange fra skolen min. 
Vi var mye ute, og vi hadde det veldig artig. Min 
bestefar, Einar, dro oss med på hytta på fjellet og ved 
Lysvatn, titt og ofte.

Et varmt lokalsamfunn
Hverdagen var god og trygg og Hydro sikret gode 
levevilkår for sine ansatte. Dette inkluderte boplass, 
såkalte «Hydro-hus».
- Det var en god standard på boligene og hvis det var 

noe som kom det folk fra Hydro og ordnet opp.
- Lokalsamfunnet var veldig varmt, og alle var utrolig 
snille og rause med hverandre på den tiden. Dét opplever 
jeg fortsatt at folk her i Glomfjord er. Min mor ble veldig 
godt ivaretatt av de rundt, og da hun endelig fikk brev-
kontakt med familien sin i Estland igjen, etter mange år, 
var det en gledens dag. Og da gledet folkene rundt oss 
seg sammen med oss og ville sende ting i posten til dem, 
dét husker jeg veldig godt, smiler hun. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Tryggheten

Kraftverket bygde byen i Glomen og på Jæra i begynnelsen av 1900-tallet. Mens Norsk Hydro 
bygde byen videre her, med fabrikk og boliger i Haugvika, fra 1947. Foto: Edmund Ulsnæs

I begynnelsen var: Kraftverket.
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«
Det var i de dager at den mikroskopiske landbruksbygda Glomfjord ble transformert til pulserende 
industristed. Og mens mellomkrigstiden var stadige skifter og stor usikkerhet, ble etterkrigstiden 
stabilitet og trygghet. Vest for kirkebakken bygget Norsk Hydro en liten by i Haugvika. Og øst 
for kirkebakken, der tok Kraftverket vare på sine, slik de alltid gjorde – i dag kjenner vi dem som 
Statkraft. Slikt ble det gode oppvekster av, fortalte kraftbygda-ungan til Ny Næring i september. 
Her kommer en ny episode. 

«Han Hydro» tok vare på
Lana Korsnes Hestad (75)
Yrke: Pensjonist, tidligere lærer ved 
Glomfjord skole
Bosatt: Glomfjord
Oppvokst: Viadukten og Ringveien

Lana husker en god og trygg barndom i Glomfjord.



- I Nordhaugveien gikk vi opp i 
traséen der trikken skulle komme, 
den som skulle gå til Glomen. 
Derfra så vi båtene, mange båter, 
og flere av oss drømte å reise ut. 
Men så var det den ulykksalige 
turen med hurtigruta med mine 
foreldre, da jeg spydde mye av 
turen – da forsvant lysta til å bli 
sjømann, humrer Stein-Eirik 
Hanssen.

Privilegert, ja
Sønn til Martin og Oddlaug 
tilbragte barne- og ungdomstiden i 
Glomfjord, før Bodø og utdanning 
som 17-åring. 
- Det var en flott plass å vokse 

opp. Og kommunen, dét var 
noe vi ikke hadde befatning 
med – Hydro og kraftverket 
ordnet alt. Nesten gratis bas-
seng, vi tok fjellheisen opp for 
25 øre, vi kjørte slalom med 
opplyst løype – det er klart vi 
var privilegert!
Han snakker innom klasseskille 
og skolegang. Og sommerjob-
ben i Hydro-pakkeriet, da tru-
cken skled på gulvet, dundret 
inn i veggen og skremte livet av 
han Sjøteig. 
- På Jæra var det stint av folk 
og masse unger, husker jeg fra 
mine første år. Men kraft-
bygda, og industrien – dét 
oppdaget jeg først da vi flyttet 
til Nordhaugveien. Før jeg 
begynte på skolen gikk jeg 
hver dag over Gregerbrua til 
laboratoriet, med mat til faren 
min. Ikke sjelden dro Anton 
Antonsen meg inn så jeg fikk 
kikke på hva de drev med. Da 
følte man seg som en liten del 
av det store Hydro-universet!

Et annet samfunn
I voksen alder bodde Stein-Erik 
lenger nord i landet, men flyttet 
hjem i 1991, til Ørnes.
- Da jeg vokste opp i Glomfjord, 
besøkte vi ofte besteforeldrene 
mine ute i Spildra. Jeg var vant til 
Glomfjord, med masse yrker, og 
der fru Johansen het fru ingeniør 
Johansen. Mens på Ørnes, der 
var det et helt annet samfunn - de 
fleste var bønder.
- Glomfjord opplevde vi også som 
et slags vindu ut til verden. På 
grunn av alle båtene, og sjøfolkene. 
Én gang det kom en kar og lurte 
på om han fikk låne sykkelen min. 
«Ja», sa jeg, «hvis jeg får sitte på». 
Jeg turte jo ikke låne den bort til en 
fremmed. Så der syklet han rundt 
i Glomfjord, i turban, av alle ting, 
med meg bakpå. Nedi Setvikdalen 
tok vi en pause, og han rullet seg 
det jeg i voksen alder har skjønt var 
en «joint» - jeg husker ennå lukta, 
minnes Stein-Eirik.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Vi slår fast: Meløy-regionens flotteste bygning, Glomfjord kraftverk. Det var her det hele begynte, kraftproduksjonen som igjen gjorde Meløy til 
en godt over gjennomsnittet levedyktig distriktskommune i Norge. Foto: Vegard Anmarkrud

Foto: Nordlandsmuséet

Et vindu til verden
Stein-Eirik Hanssen (68)
Yrke: pensjonist, tidli-
gere rektor og pedagog i 
Meløy kommune 
Bosatt: Ørnes
Oppvokst: Jæra, deretter 
Nordhaugveien

Stein-Eirik Hanssen

«
- Jeg er født i blokk 1, faktisk. Så en 
ekte ´glomfjording` må jeg kan kalle 
meg, humrer Kristen.
Han er oppvokst i det som lokalt 
kalles ´Nergata´, altså Lars Evensens 
Vei, sammen med søstrene Mary-Ann 
og Grete. 
- Hydro hadde en finger i alt. De la jo 
til rette for alt her inne. Alpinanlegg, 
sponsing av fotball-lag, basseng, de 
tok ansvar for veldig mye. I alle fall 
på den siden av Glomfjord jeg vokste 
opp. Så tok kraftverket ansvar for ´sitt´ 
område, altså Jæra og området nede i 
Glommen. 

En finger i alt
Kristen Selfors (64)
Yrke: Seniorrådgiver, Stat-
kraft
Bosatt: Glomfjord
Oppvokst: Lars Evensens 
Vei, Glomfjord

Kristen Selfors

- Den sponsinga av fotballaget vårt 
hjalp jo ikke så mye. Vi var drittdårlig, 
så vidt jeg husker. Det beste vi klarte å 
prestere var vel en kamp uavgjort, ler 
Kristen.
- Stolheis var en sjeldenhet på den 
tiden. Og vi hadde både stolheis og 
skitrekk. Vi hadde det veldig godt når 
man ser tilbake. 
Kristen gikk videregående i Glomfjord 
før han flyttet til Bodø og gikk videre 
skole der. Tredjeåret tok han i Bergen, 
på el-kraft. I 1983 fikk han fast jobb 
hos Statkraft. Sammen med kona 
- Historisk sett har også Statkraft tatt 
mye ansvar for lokalsamfunnet, og jeg 
har hatt en utrolig fin arbeidsplass her 
i 40 år. Statkraft sin rolle i lokalsam-
funnet har endret seg i årene som har 
gått, men ennå tilbyr vi spennende 
arbeidsplasser og tar godt vare på våre 
ansatte, smiler han. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs



Når Ny Næring drikker kaffe sammen 
med Svend Olsen og Knut Bye, er 
det to gode kamerater gjennom store 
deler av livet som vi har foran oss. I 
mange år naboer i Lars Evensensvei i 
Haugvika, og i pensjonistårene en del 
av samme formiddagskaffegjeng som 
trofast møtes ved Glomfjord Hotell.

Fra Glomen til Jæra
- Det første jeg husker er utedassen! 
svarer Knut raskt.
- Den lå ved brakka vi bodde i, nederst 
i Vika i Glomen – det var 50 meter 
bortover, og over en bekk, nesten 
i fjærsteinan. Så du kan tenke deg 

Kamerater med gode minner
Knut Martin Bye (85)
Yrke: pensjonist, tidligere 
arkivleder Norsk Hydro
Bosatt: Glomfjord
Oppvokst: Glomen, Jæra 
og L. Evensensvei

Du kan tenke deg overgangen det var, 
da vi flyttet opp til Jæra, med innlagt 
toalett, og varmt bad én gang i uka!

KNUT BYE

overgangen det var, da vi flyttet opp 
til Jæra, med innlagt toalett, og varmt 
bad én gang i uka, nede i kjelleren!
Knut er sønn til Johannes og Karoline. 
I likhet med Svend gikk han realskole, 
altså utdannelsen mellom daværende 
folkeskole og gymnas. Rett fra skole til 
jobb hos Norsk Hydro, der han jobbet 
på arkiv og post i 38 sammenheng-
ende år, før karrieren ble avsluttet med 
4-5 år på innkjøp.
- Og så husker jeg de svære bryggerihes-
tene til tyskerne, som ofte stakk hodet 
inn kjøkkenvinduet for å hilse på. Og 
kanonen, den som tyskerne hadde 
plassert oppe ved Svengen. Med den 

skjøt de på en diger blink, på en flåte 
som ble dratt bortover fjorden. Men jeg 
tror ikke de traff så ofte, for etter krigen 
så vi at det var få bulker i den! 

Et bedre liv
- Jeg husker krigen, og at det var 
mørklagt her, og ofte portforbud. Og 
at vi lærte oss å si «Haben Sie bong-
bong?» - vi ba tyskerne om drops, 
smiler Svend.
Også etter hvert ansatt ved arkivet hos 
Hydro, senere på personal – Svend 
jobbet over 45 år for hjørnesteinsbe-

driften.
Så forteller de to om spik og spøk 
og det gode liv, spesielt på Jæra - 
Svend kom dit fra Søndre Meløy 
som 2-åring. Jæra i Glomfjord var i 
den tiden fire familier i hvert hus, og 
gjerne fire unger i hver familie, så det 
myldret.
- Og tenk deg, det var gatelys der! sier 
Knut.
- Med lav husleie og en strømpris på 
1 øre kilowatten, så hadde vi råd til å 
bruke strøm, ler Svend.
- Man hadde nok på mange måter et 

Svend Arne Olsen (87)
Yrke: pensjonist, tidligere 
personal- og tariffleder, 
Norsk Hydro 
Bosatt: Glomfjord
Oppvokst: Jæra og L. 
Evensensvei

bedre liv i Glomfjord enn andre steder, 
siden kraftverket og Hydro bygde sam-
funnet og tok godt vare på det.
- Men de bestemte alt, også fargen på 
husene, selv for de som hadde bygget 
selv, smiler Knut.

Rene, skjære bondelandet!
Kameratene forteller videre – om ten-
nisspilling og det negative klasseskillet. 
Om musikkinteressen, og alle butikke-
ne i Glomen og Haugvika - de som for 
lengst er borte. De to var henholdsvis 
3 og 5 år da verdenskrigen kom til 
Norge. Da var Glomfjord allerede 
kraftbygda, selv om utviklingen skjøt 
kraftig fart fra 1947, ettersom Hydro 
bygde fabrikk og boliger i Haugvika.
- Men etter krigen, da var det litt 
knabert – folk kjøpte seg kyr, høns og 
geiter, for matauk, forteller Svend.
- Rett ved brua til Jæra så lå det fjøs på 
både venstre og høyre side. Og det var 
ikke en busk noen steder, slik som det 
er i dag – for der var jo masse geiter!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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med (t.v.) Svend Arne Olsen (87) og Knut Martin Bye (85).
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- Vi var nok ikke helt snille med de 
som kom innover fra Ørnes - de hadde 
til og med en annen dialekt. Og det 
var jo i Glomfjord at det skjedde, 
smiler Martha Hamnevoll.
I voksenlivet har hun selv vært bosatt 
på Ørnes, men hjertet banker for 
Glomfjord, etter en trygg og innholds-
rik oppvekst i kraftbygda under og 
etter 2. verdenskrig. Med en spesielt 
kjent far og bestemor.

Byen Glomfjord
- De tryggeste jobbene var ved kraft-
verket, og Glomfjord hadde mange 
forretninger – både kjøttvare, skredder, 
kjoleforretning, fiskeutsalg, dagligva-
re, urmaker, bakeri og politistasjon. 
Sentrum var jo i Glomen på den tiden, 
mimrer hun.
Martha selv vokste opp der vi finner 
Glomfjord Hotell i dag. Hennes far 
var nemlig kjente Kåre Kolstad, som 
etter landbruksskole først var dreng 
på gårdsbruk i Setvika, og senere drev 
Kolstad-stallen. Han drev transport 
med hest, av post og varer, brøyting 
og etter hvert anleggstransport for 
Norsk Hydro. Som en slags forgjenger 
til Terje Halsan AS, som for øvrig ble 
etablert i 1946.

Husker gleden
- Og den enorme gleden og entusi-
asmen da Hydro etablerte seg med 
fabrikk – jeg husker det ble kunngjort 
på Folkets Hus, jeg tror det var 1. 
mai 1946. Hydro var jo en kommu-

Statkraft i Meløy

Glomfjord Kraftverk på Fykan ble bygget 
i årene før og etter 1. verdenskrig, ved 
reguleringen av Fykanfossen. Aggregat 
1 produserte kraft fra juli 1920 – senere 
kom aggregat 2 og 3. Under 2. verden-
skrig ble det arbeidet med utvidelse med 
tre nye aggregater, for å øke alumini-
um-produksjonen. 

Fra 1993 overførte Statkraft det meste av 
vanntilførselen til nye Svartisen Kraftverk i 

Kilvika, etter Storglomfjord-utbyggingen 
og byggingen av Storglomvassdammen. 
På Fykan er i dag bare det opprinnel-
ige aggregat 3 som fortsatt er i drift. I 
maskinsalen drives også småkraftverket 
Fykanvannet Kraftverk, samt at Statkraft 
tidligere overtok Neverdalsåga Kraftverk 
fra Norsk Hydro. Kraftverkene i Meløy 
henter vann fra et enormt nedslagsfelt i 
kommunene, Rødøy, Rana, Meløy, Beiarn 
og Gildeskål.

Etter Storglomfjord-utbyggingen på 
1990-tallet, forpliktet Statkraft seg 
til å opprettholde 32 arbeidsplasser 
med base i kraftverksbygningene 
på Fykan. Disse er i dag fordelt på 
3 avdelinger, der kraftverksgruppa 
ledes av Fred Inge Kristensen, tekn-
iske tjenester av Petter Abelsen og 
faggruppe lokalkontroll og relevern 
av Anniken Tostrup.

OPPVOKST I KRAFT-BYGDA

Husker entusiasmen
Martha Hamnevoll (84)
Yrke: pensjonist, tidligere 
kontormedarbeider, Norsk 
Hydro i Glomfjord
Bosatt: Ørnes
Oppvokst: Nordhaugveien

Martha Hamnevoll er fulle av gode minner fra oppveksten i Glomfjord. Hun er datterdatter av selveste «kokka», nemlig Mathilde Lantz, som med 
sin livshistorie er brukt i flere sammenhenger der krafthistorien beskrives. På trappebildet ser vi Mathilde sammen med mannen Gustav og noen 
av de ni barna. Jenta som holder mammas hånd er yngstejenta Karin, som er den eneste av barna som fortsatt lever.

ne i kommunen, og drev gartneri og 
vaskeri, og bygde bolighus, taubane og 
basseng.
Martha er ellers barnebarnet til en 
svært omtalt personlighet fra Glom-
fjords eventyrlige krafthistorie. Mathil-
de Lantz. Ordet eventyrlig kan gjerne 
også brukes om hennes liv. Tjeneste-
jenta hos Hans Meyer i Åmøyhamn 
fikk først barn i ung alder, før hun ble 
kokke for 16 anleggsarbeidere som slet 
utstyr til fjells under kraftutbyggingen. 

Hun tjente mer på én måned enn hun 
hadde gjort på et helt år som tjeneste-
jente. Men pådro seg også et mer enn 
strevsomt og utradisjonelt arbeidsliv.

…og kjent bestemor
- Ja, bestemors liv var rett og slett et 
eventyr! Historien hennes er beskrevet 
både i Else Farups «Trekk fra Glom-
fjords historie», i flere årbøker fra 
Meløy Historielag og i Åse og Bjarne 
Flaats bøker. Og faktisk i en reportasje 

i ukebladet «Familien»!
Mathilde ble gift med rallaren Gustav 
Lantz fra Sverige, og var nibarnsmor 
– Marthas mor Gulli var nummer fire 
i rekken.
- For meg var Glomfjord en voldsomt 
god plass å vokse opp. Det var masse 
folk som kom flyttende i de årene, 
og masse ungdommer. En flott tid! 
minnes Martha.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



9 år hos Solhaug Entreprenør, 
og til nå 14 år hos Bilfinger. Nå 
gjør han seg klar til å bytte beite 
igjen, Torleif Rommetveit. – Jeg 
skal inn i stillingen som byg-
ningsingeniør i Yares vedlike-
holdsavdeling, underlagt teknisk 
sjef Hans Erik Sporsheim, opp-
lyser han selv. Gjennom artikler 
i Ny Næring er vi blitt kjent med 
Torleif fra Stord som enhetsle-
der bygg hos Bilfinger, men 1. 
februar er denne epoken over for 
ham, da tiltrer 48-åringen hos 
Yara Glomfjord.
TEKST OG FOTO: EDMUND ULSNÆS

Sjoerd Hoekstra (33), opprinnelig 
fra Nederland, er fra september 
ansatt som hjelpearbeider hos 
Halsa Bygg. Han og kjæresten 
flyttet til Holandsfjorden, hvor 
de leier et hus, i august. Han 
har tidligere hatt jobb innenfor 
transport og logistikk og har 
også jobbet mye på gård. På sikt 
ønsker han å bli snekker. 
TEKST: MALIN B. ULSNÆS

FOTO: EDMUND ULSNÆS

Det var på årets utgave av Meløysemi-
naret – samarbeidet mellom Meløy 
Næringsforum og Meløy kommune 
– at overrekkelsen fant sted. Mads 
Andersen fra DNB tildelte på vegne 
av arrangøren prisen Årets Service-
bedrift til Solhaug Byggevare. Der 
har Anita Taraldsen vært daglig leder 
siden 2013, og i denne perioden har 
driftsinntektene øket fra 37 og opp til 
63 millioner kroner i fjor, da driftsre-
sultatet også ble solide 5,4. Så, der i 
gården gjør man mye riktig. Tidligere 
vinnere av prisen er Ørneskrysset 
Bensin og Service, Mix Flipper Kiosk, 
Dybvik Sport, Fabiola, Sandaa Gart-
neri, Pernilles, Bolga Brygge og Meløy 
Notbøteri.

Her er juryens begrunnelse: 
Bedriften har medarbeidere som har 
gode kunnskaper om både bedriftens 
varer og tjenester, og ikke minst god 
kjennskap til det som byggevarene 
skal brukes til – nemlig kundenes 
store eller små prosjekter – enten de er 
privatpersoner eller proffkunder. 

Gode og kvalifiserte råd er alltid 

Anita tok prisen
Anita Taraldsen og Sol-
haug Byggevare er kom-
met på en eksklusiv liste. 

Anita Taraldsen i Solhaug Byggevare AS, og Mads Andersen i DNB.

tilgjengelig, og som kunde henvises 
man raskt til den som kan hjelpe mest 
og best. Som kunde kjennes det også 
bra å bli sett, hørt og godt behandlet, 
alltid av en smilende og serviceinnstilt 
betjening. 

I betjeningen finner vi også til enhver 
tid lokale ungdommer, i deltidsjobber, 
på tur inn i arbeidslivet. Som kunde er 
det lett å se at ledelsen i bedriften har 
et bevisst forhold til denne rekrutte-
ringen, og at de unge får gå en tydelig 
og god skole i dette med god kundebe-
handling og serviceinnstilling. 

Solhaug Byggevare AS bidrar tydelig 
til det viktige fokuset på god service i 
Meløy, og fortjener prisen som Årets 
Servicebedrift.

Solhaug Byggevare ble etablert i 1986, 
opprinnelig som Ken-H. Solhaug 
Bygningsfirma. I dag er Ken-Henry 
fortsatt hovedeier i Solhaug-Grup-
pen AS, som igjen eier 49 prosent av 
Solhaug Byggevare Holding AS, som 
igjen eier 66 prosent av driftsselska-
pet Solhaug Byggevare AS. Foruten 
Ken-Henry, eies Solhaug-Gruppen 51 
prosent av SN Gruppen AS i Mosjø-
en og Sandnessjøen. Når det gjelder 
butikkselskapet Solhaug Byggevare, så 
eies de øvrige 34 prosentene av Bjørn 

og Kåre Kildal – eierne av Halsa Bygg 
AS. Solhaug Byggevare har butikker på 
Halsa og Ørnes, og i alt 13 ansatte.

Under Meløyseminaret fikk Industrivi-
sualisering AS prisen som Årets Bedrift 
– se artikkel annet sted i bladet. Der 
er tidligere vinnere Nordtun Helse-
Rehab, Yara Glomfjord, Nordland 
Akva, Reipå Knuseri, Norwegian 
Crystals, Fore Båt- og Motorservice, 
Sørheim Holding og Cargill Halsa. 
Årets gründer-pris fikk Ecoprot AS – 
brødrene Asbjørn og Ole Torrissen. 
Der er tidligere vinnere Støtt Brygge, 
Gode Øyeblikk, Aminor, Råkk Huset, 
Svartisen VVS, Enspire Norge AS og 
Brimo Fiskeforedling. 
Mens Årets Meløy-ambassadør, dét 
ble Eirik Holdal, som etterfølger Finn 
Nordmo fra fjorårets seminar.

Tekst: Edmund Ulsnæs
Foto: Malin B. Ulsnæs

Sensommeren og høsten har vært bedre enn mange av oss kan huske på lang tid, altså værmessig. Dette er definitivt gunstig for både byggherre, prosjektledere og utførende arbeidere når Glomfjord 
Industripark nå får et splitter nytt bygg. Det er Yara Glomfjord som investerer nær 20 millioner kroner i å bygge nytt kontrollrom for syrefabrikkene, der man samler operatørene, skiftleder, driftsleder, 
prosessingeniør og vedlikeholdsleder. Hovedentreprenør Halsa Bygg AS engasjerte Terje Halsan AS til å grave ut tomta og gjøre grunnarbeidene, og setter nå selv opp det flotte bygget og tar rørarbeidet. 
Mer lokalt: Meløy Elektro AS tar det elektriske, mens malermester H. Engen er engasjert på maling, og legging av gulvbelegg. Avisutklippet er fra Ny Næring i september. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fin framdrift i fint vær

Solhaug Byggevare AS bidrar 
tydelig til det viktige fokuset 
på god service i Meløy,

JURYENS BEGRUNNELSE
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- Det er stas, absolutt. Vi har fått en 
veldig allsidig opplæring. Som lærling 
i Meløy Energi får du være med på 
det meste av arbeidsoppgaver og da 
kjennes det trygt å ta en fagprøve, 
smiler Casper. 
Han og Magnus gikk opp til fagprøve 
samtidig, men har gått to ganske for-
skjellige løp som lærlinger i bedriften.

Allsidig kompetanse
- Jeg hadde fast jobb i Meløy Energi 
som elektriker fra før, og dermed ble 
læretiden min kortere og mer intensiv, 
utdyper Magnus. 

Etter å ha bestått fagprøven som ener-
gimontør sitter Magnus nå med tre 
fagbrev – prosessoperatør, elektriker 
og energimontør. Mye, allsidig og god 
kompetanse.
- Jeg har tatt noen fagprøver, og den 
erfaringen var jeg helt avhengig av for 
å kunne bestå denne, ettersom jeg har 
hatt mye kortere læretid enn ordinært.

Spille på hverandre
Magnus har stålkontroll på det 
praktiske etter flere år i bransjen, men 
innrømmer at han er hakket svakere 
teoretisk.
- Derfor har det vært fint å gå opp til 
fagprøve samtidig som Casper. Han er 
rimelig fersk ut fra videregående-løp 
og har god kontroll på det teoretiske. 
Vi har kunnet hjelpe hverandre litt 
der, smiler Magnus og Casper sier seg 
enig i det.
- Det er fint å kunne spille på hver-
andre. Jeg har lært masse i løpet av 
læretiden min, men det er en stor 
fagprøve og det er klart man blir litt 
nervøs, utdyper Casper. 
Selve fagprøven går over to uker og byr 
på nok av utfordringer for kandidatene 
som skal opp – samtale med sensor, 
gjennomgang av prosjekt, ut i felt og 
befare, planlegging og gjennomføring. 

Underveis får de også besøk av sensor 
og på slutten av prøven spørres de ut 
og må redegjøre for valg de har tatt 
underveis.

Gjøres ordentlig
Prosjektet under Magnus og Caspers 
fagprøve var å etablere en nettstasjon – 
også kalt trafokiosk. 
- Det må gjøres ordentlig. Det er et 
anlegg som skal funke og stå der i 
årene som kommer, påpeker Casper. 
Likevel var det den teoretiske utspør-
ringen som ga mest sommerfugler i 
magen – hos begge to.
- Det er litt ´make or break´ på 
karakteren din, du er nødt til å svare 
ordentlig for deg. Du må redegjøre 
for valg du har tatt og hvorfor du har 
valgt å løse oppgaver på den og den 
måten. Det var litt nervepirrende, ja, 
ler Casper. 

Nye utfordringer
- Det er kjempepositivt for bedriften å 
ha to nye fagfolk å spille på, det viser 
at opplæringen vi gir er bra, og det er 
så klart stas, smiler anleggsleder Jan-
Erik Risvik. 
Meløy Energi tar inn én til to nye lær-
linger hvert år som utdannes til energi-
montører. Noen blir igjen i bedriften 
med fast jobb, andre drar videre. 
- Jeg skal i førstegangstjeneste i mili-
tæret og så har jeg planer om høyere 
utdanning etter det. Det blir veldig 
spennende, smiler Casper. 
Magnus er fast ansatt hos Meløy 
Energi og blir værende i bedriften – nå 
med enda mer kompetanse og faglig 
tyngde. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Oppvokst på Ørnes og har gått 
grunnskolen der. Etter ungdomssko-
len gikk han elektro-linjen ved Meløy 
videregående skole etterfulgt av to år 
læretid hos Meløy Energi. Nå skal han 
videre i førstegangstjenesten. Casper 
er sønn av Ole Morten Vesterås og Lill 
Tone Grytvik. Han har en lillesøster – 
Lotta (17). 

Oppvokst i Neverdal – sønn av 
Bodil Wassvik Kristensen og Johnny 
Kristensen. Grunnskole på Ørnes, så 
utdanning i Glomfjord som prosessop-
eratør – Meløy videregående skole og 
så to år læretid hos Yara. I 2011, etter 
et år hos SIC Processing, begynte han 
som voksenelev ved elektrolinja og ut-
dannet seg til elektriker. Nå har han tatt 
sitt tredje fagbrev som energimontør og 
har fast jobb hos Meløy Energi. Han er 
gift med Supatra Khakhum Kristensen 
og sammen har de en datter – Amanda. 
Magnus har tre søsken – Ronny, Sandra 
og Sunniva. 

Casper 
Vesterås (20)

Magnus
Kristensen (33)

Meløy Energi ble stiftet i 1938 som 
Meløy kommunale elektrisitetsverk og 
i 1997 som aksjeselskap. Daglig leder 
er Børge Selstad og selskapet eies 
100% av Meløy kommune. Bedriften 
sysselsetter 35 ansatte. 

Meløy Energi

Meløy Energi har tradisjon for å 
utdanne, i 40 år har de hatt lærlinger i 
bedriften. 
- Det er vår måte å rekruttere arbeids-
folk på, vi kan ikke satse på at det 

Fagprøve-suksess for gutta!
To ferske fagarbeidere har Meløy Energi utdannet – Magnus (33) og Casper 
(20) besto fagprøven med glans – nå kan de begge kalle seg energimontører. 

Jeg har tatt noen fagprøver, 
og den erfaringen var jeg 
helt avhengig av for å kunne 
bestå denne, ettersom jeg har 
hatt mye kortere læretid enn 
ordinært.

MAGNUS KRISTENSEN

Stolte gutter, stolte sjefer – to helt ferske fagarbeidere i staben blir aldri feil! F.v. Jan-Erik Risvik, Magnus Kristensen, Casper Vesterås og Torstein 
Myrvang

- Det er fint å kunne spille på hverandre, mener Casper og Magnus. De har jobbet med samme 
oppgave under fagprøven og har kunnet spille på hverandres styrker. 

"
"

Det må gjøres ordentlig. 
Det er et anlegg som 
skal funke og stå der i 
årene som kommer.

CASPER VESTERÅS

Et vellykket utdanningsløp
Torstein Myrvang er binde-
leddet mellom lærlingene 
og montørene. Han legger til 
rette og følger opp underveis. 
– De er faglig sterke og er 
blitt veldig gode montører!

kommer energimontører flyttende 
utenifra. Så da må vi utdanne selv, 
smiler Torstein. 
- Magnus og Casper får mye skryt av 
montørene og jeg opplever at de har 
god kontroll på det faglige og kan job-
ben sin godt. Fra bedriften sin side er 
vi godt fornøyd med utdanningsløpet. 

På sikt
Så blir Magnus værende, og Casper 
drar. Først i militæret og så sikter han 
seg inn på høyere utdanning.
- Vi ønsker jo at de vi utdanner skal 

kunne bli hos oss. Men på sikt har vi 
behov for ingeniører og høyere utdan-
ning også, så det synes vi er veldig fint 
at Casper ønsker. Vi begynner å bli en 
eldre garde en del av oss som sitter her, 
humrer han. 
Torstein var selv lærling i Meløy 
Energi etter å ha fullført skolegang ved 
Meløy videregående skole og har vært i 
bedriften i 30 år. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs
Foto: Edmund Ulsnæs

Torstein Myrvang
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Terje Halsan AS ble etablert av Terje Halsan i 1946, da 
Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glom-
fjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene, 
brøytet og gjorde grunnarbeider, og under byggingen av 
Fykantunnelen på 1960-tallet sysselsatte Halsan nær 30 
personer i knusing, sprenging og frakting av masse. I dag 
ledes den tradisjonsrike familiebedriften av Terjes sønn 
Kristen, og staben på 17 personer disponerer en stor og 
moderne maskinpark. De største oppdragene utføres for 
Yara og andre produksjonsbedrifter, men firmaet leverer 
også tjenester til private i Meløy. I 2009 ble Terje Halsan 
AS tildelt Meløy kommunes næringspris.

Grunnarbeid

Brøyting 

Transport og kranbil-
oppdrag

Grus/pukk/singel/jord

Boligrigg for utleie

Containerutleie/avfalls-
håndtering

Grunnarbeid
Rivningsarbeider
Vei, vann og avløp

Flytting av utstyr
Kranoppdrag
Levering av masser

post@halsan-as.no

Våre dyktige og meget erfarne sjåfører 
utfører alt du trenger av transport, løft, 

avfallshåndtering og grunnarbeid!

- Jeg har en kamerat som bor et annet 
sted i landet, og som på et tidspunkt 
fortalte meg at nå har han byttet jobb 
3 ganger på 5 år. Jeg sa jeg hadde vært 
i samme jobb i 20 år. «Kanskje det er 
på tide å gjøre noe annet?» spurte han 
meg da.

Det åpnet opp
Ronny Andersen forteller med et lite 
smil om munnen. Han gjorde som 
kameraten anbefalte. Og tiltrådte i 
sommer som enhetsleder elektro hos 
den internasjonale vedlikeholdsgigan-
ten Bilfinger – i Glomfjord Industri-
park. Nå er han blitt varm i stolen, og 
i en annen artikkel her i bladet kan du 
se ham i en hovedrolle for en viktig 
satsing i bedriften.
- Kameraten min sa: «Hvis du bytter 
jobb nå, vil du oppdage at det skjer 

Spørsmål endret alt
En kamerat stilte ham et 
spørsmål. Svaret han gav 
seg selv, endte med jobb-
skifte. Nå har Ronny gjen-
oppdaget noen av sine 
gamle egenskaper.  

Etter 20 år i lederfunksjoner hos Meløy Elektro på Ørnes, er Ronny Andersen (47) fra i sommer enhetsleder elektro hos Bilfinger i Glomfjord Industripark.

Kameraten min sa: «Hvis du bytter jobb nå, vil 
du oppdage at det skjer noe med tankesettet 
ditt. Og ja, det var akkurat dét som skjedde.

RONNY ANDERSEN

noe med tankesettet ditt – det er noe 
som åpner opp». Og ja, det var akku-
rat dét som skjedde. Det er ikke fordi 
det er noe feil med den bedriften du 
er i – men….når du går i mange år og 
jobber i et system, og det etter hvert 
blir mange kjente ting, ting som gjen-
tar seg, oppgaver som er noenlunde de 
samme….nesten uten å registrere det 
selv, går du inn i en slags tunnel der alt 
er kjent, og du gjentar deg selv. 

20 år i Meløy
Forteller Ronny om sommerens over-
gang til annen jobb, et litt annet sted. 
Rask tilbakespoling før vi fortsetter: 
som 9-åring flyttet han til Reipå med 

foreldrene Hermann og Ann-Sylvi, 
og småsøsknene Kathy og Ståle. Etter 
grunnskolen valgte han elektrout-
danning i Glomfjord, var lærling hos 
daværende Hydro, og fortsatte med 
automatikerutdanning i Narvik. Etter 
militærtjeneste i Jegerkompaniet eta-
blerte elektrikeren seg i Harstad, traff 
sin nåværende kone Else, bygde hus og 
jobbet for Harstad Elektro. Så var det 
i 2002 at småbarnsfamilien flyttet til 
Reipå, og etter hvert bestod av Ida (i 
dag 22 år, studerer medisin i Trom-
sø), Vegard (20, lærling hos Halsa 
Bygg) og Maja (16, elev på helse- og 
oppvekstfag ved Meløy videregående). 
I heimbygda ble han gjennom årene 

kjent som en drivende kraft bak flere 
satsinger, ikke minst byggingen av 
SpareBank1 Arena - Reipåhallen.

Ser kun framover
- Og så ble det altså nøyaktig 20 år i 
Meløy Elektro – som elektriker, så pro-
sjektleder og installatør, oppsummerer 
han som i dag er blitt 47 år.
- Og hva kom du til, her hos Bilfinger?
- Til en veldig entusiastisk gjeng som 
tok meg veldig godt imot og hjalp meg 
godt i gang!
- Så vet jeg jo at bedriften har hatt 
utfordringer med å rekruttere nye 
fagfolk. Vi er i dag rundt 40, men jeg 
oppfatter at vi kanskje ser på rundt 50 
som nærmere det ideelle for driften 
vår. Og dét er jeg overbevist om at vi 
skal klare – det er liksom sånn jeg er, 
dette skal vi få til – jeg ser på det litt 
som min «mission».
- Historien med at man mistet mange 
ansatte i noen år – den kjenner jeg 
ikke så godt til, og dét kan vel være 
både positiv og negativt. Men, jeg er 
uansett kun interessert i alt det spen-
nende vi har foran oss, og ikke alt det 
som har vært.
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Reipå Knuseri stiller med et sterkt lag når storjobben gjøres med å bygge to småkraftverk i Gildeskål. Våre bilder er fra jobben med Breivikelva Kraftverk, og 240 meter over havet ved Breivik. Her 
er noen av karene, fra venstre Jonas Skaret, Shend Cavolli, Krister Lorentsen, Roy Arne Sandberg og Rune Heitmann.

Roy Arne Sandberg er anleggsleder for Reipå Knuseri. Dette betyr mange kjøreturer, telefoner,  avklaringer og avtaler med egne ansatte og fagfolk fra andre firmaer. Her i prat med en 
representant fra selskapet Master Sealing. 

Da må vi forsterke i bunnen, 
drenere underveis, legge i 
ekstra singel-masse. Det var 
i det hele tatt en betydelig 
jobb å ta kontroll på vannet.

ROY ARNE SANDBERG"
- Her oppe har vi lagt om elveløpet, 
for å kunne lage inntaksbassenget. 
Så, når alt er klart, legger vi elveløpet 
tilbake dit det var, peker og forklarer 
Roy Arne Sandberg til Ny Næring.
Enkelt og greit, liksom – legge om 
ei elv! Og for ham selv, de 12-15 
Knuseri-ansatte og andre innleide, er 
dette nesten hverdagslige greier. For 
alle oss andre: alt er rett og slett stort 
og spektakulært, uansett hvilken vei vi 
snur oss! Vi står på 240 meters høyde 
over Breivik i Gildeskål. Reipå Knuseri 
bygger småkraftverk i samarbeid med 
Moldjord Bygg og Anlegg, og på opp-
drag for Forte Vannkraft AS. Roy Arne 
er Knuseriets anleggsleder.

Sterk gjeng, stort oppdrag
240 meter over havet i Gildeskål finner vi arbeidsgjengen fra 

Meløy-bedriften som elsker de store, tøffe og litt kompliserte job-
bene. Reipå Knuseri bygger småkraftverk i Breivik.

Roy Arne Sandberg

Våt utfordring
- Framdriften har 
vært veldig bra, 
og vi er i rute til å 
være framme ved 
inntaksbassenget 
når vi tar jul den 
23. desember! sier 
han fornøyd.
Når Ny Næring 

er på besøk litt tidligerre, nærmer 
rørgata seg bratthenget der stigningen 
er - tralala - 40 grader. Trafikken går 
hektisk opp og ned langs anleggsveien 
– i UTV (Utility terrain vehicule), i 
ATV (All terrain vehicule), i gravemas-
kin og til fots.
- Nå har vi hatt veldig bra framdrift. 

Men ja, det er mange millioner som 
står på spill dersom noe skulle gå 
feil, og vi kjenner på ansvaret.

ROY ARNE SANDBERG

Litt mer utfordrende var det i sommer 
– det var veldig vått, og ganske mye 
vann i grøfta for rørgata. 
- Da må vi forsterke i bunnen, drenere 
underveis, legge i ekstra singel-masse. 
Det var i det hele tatt en betydelig 
jobb å ta kontroll på vannet, slik at 
kvaliteten blir god på alt arbeidet vi 
gjør.
Understreker han som har snart 30 års 
erfaring når storjobben ledes i havn.

Klart for kraft
Reipå Knuseri ble altså valgt til å legge 
viktige biter i det puslespillet det er å 
lage et kraftverk. Først et stort arbeid 
med skoging, bygging av anleggsvei, 
så graving av grøft og legging av 1,5 
kilometer rørgate med diameter 90 
centimeter. Og, opparbeiding av tomt 
for inntaksbasseng og tilrettlegging for 
annen entreprenørs betongjobb.
- Elvekraftverk har riktignok ganske 
små inntak, for det er ingen magasine-
ring – vi får det vannet elven til enhver 
tid gir oss, opplyser Even Nyhus.

"

Han er byggeleder innleid fra selskapet 
Indira i Bodø, til oppdragsgiver Forte 
Vannkraft. Samarbeider tett med Roy 
Arne.
- Når inntaket og rørgata er ferdig 
rundt årsskiftet, begynner arbeidet 
med kraftstasjonen nede – trafo mon-
teres neste sommer.

…og kraft x 2
De to småkraftverkene Breivikelva og 
Tindåga i Gildeskål er oppdrag av det 
langstrakte slaget for Reipå Knuseri. 
Forhandlingene med Forte ble gjort 
allerede i 2020, anleggsarbeidet be-
gynte i fjor, og fortsatt gjenstår ett år. 
Forte investerer totalt 70-80 millioner, 
Knuseriets oppdrag utgjør om lag en 
firedel av dette.
- Etter nyttår flytter vi hovedriggen vår 
til Tindåga, for å legge rørgate der. Det 
er like prosjekter, men også forskjellig, 
siden der borte er hele traséen sprengt 
ut i fjell, mens det her i Breivik er 
nesten utelukkende graving, opplyser 
Roy Arne.

Mye på spill
Even har i prosjektene også den 
lovpålagte funksjonen som uavhengig 
kontrollør på leggingen av rørgate. 
Den tilhører nemlig tiltaksklasse 1 i 
den såkalte damforskriften.
- Men dét er ikke en vanskelig oppga-
ve, for vi har Jonas (Skaret) hos Reipå 
Knuseri som er eksperten på rørgata – 
han har full kontroll, smiler Even.
Inspeksjonen av nylagt rørgate og 
alle skjøter er en viktig oppgave for 
rette mann – se egen prat med Jonas i 
denne artikkelen.
- Svært oppdrag, store verdier, mye 
som kan gå feil, Roy Arne?
- Ja, dét er klart, men samtidig har vi 
flinke folk som har lang erfaring fra 
liknende ting tidligere. Men ja, det 
er mange millioner som står på spill 
dersom noe skulle gå feil, og vi kjenner 
på ansvaret. Nettopp derfor er doku-
mentasjon så viktig - og ha absolutt alt 
skriftlig.
- Å holde tråden i alt som må doku-
menteres, det er mer jobb enn man 
skulle tro, smiler anleggslederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Joachim Andreassen 
er blitt fast ansatt hos 
Yara Glomfjord. 29-årin-
gen fra Ørnes, bosatt 
Neverdal med samboer 
og 3 barn, fikk fagbrev 
industrimekaniker hos 
Bilfinger i 2013, så rett 
på industrirørlegger og 
fagbrev i 2016. Siden 
har han jobbet dedikert 
for gjødselfabrikken, 
men er fra 1. september 
Yara-mann, som indus-
trimekaniker. 
TEKST OG FOTO: EDMUND ULSNÆS 

Hekmat Mohammad (21) 
har bestått fagprøven 
etter to og et halvt års 
læretid hos Meløy Elektro 
og kan nå kalle seg 
elektriker. Den ferske fag-
arbeideren blir værende i 
jobb hos lærebedriften sin 
frem til sommeren 2023. 
TEKST: MALIN B. ULSNÆS

FOTO: EDMUND ULSNÆS

Roy Arne Sandberg byttet arbeidsgiver 
tidligere i år. Etter 17 år som maskin-
kjører og ofte bas i enkeltprosjekter 
hos Terje Halsan AS, er han nå viktig 
anleggsleder hos Reipå Knuseri.
- Det er 25-30 telefoner inn, hver 
dag i dette prosjektet  – det går i ett 
hele dagen. Det er alt mulig, fra de 
bittesmå tingene til de store, som må 
håndteres. 
- Men jeg liker det, selv om jeg må 
innrømme at det av og til er godt når 
klokka nærmer seg fire på fredag et-
termiddag, og man kan ta helg, smiler 
46-åringen.

Han som forener
I brakkeriggen 100 meter fra fylkesvei-
en gjennom Breivik. Mellom telefone-
ne tar han seg tid til en prat med Ny 
Næring, Knuseriets ledende mann. 
Rørgate legges opp til 260 meter over 
havet, og ingen tid å miste.
- At det er mitt ansvar å forene alle 

Roy i ny rolle
- Jeg var livsekker på at 
jeg skulle bli elektriker! 
Helt til jeg oppdaget 
gravemaskiner, smiler han 
som nå er viktig anleggsle-
der hos Reipå Knuseri.

Anleggsleder Roy Arne Sandberg – midt i prosjektet, midt i trøkken, her på tur til fjells.

som er med, slik at vi jobber raskest og 
tryggest mulig fram mot målet. Det 
er dette jeg liker så godt. Og folkene – 
folk er forskjellig og må behandles på 
forskjellige måter, tas vare på. Jo, jeg 
trives veldig godt med å være anlegg-
sleder, forklarer Roy Arne.

Han oppdaget noe
Arvelig belastet, kan man si. Morfar 
Odd Sandberg var forbilde, drev eget 
maskinfirma der Roy Arne var med og 
ble inspirert. Brøyting, graving.
- Men i ungdomstiden begynte jeg på 
elektroutdanning – jeg var livsekker på 
at jeg skulle bli elektriker! Helt til jeg 
oppdaget gravemaskiner…
- Ja, jeg var helt klart inspirert av 
bestefaren min. Og det var arbeid nok 
i bransjen, også på den tiden. Så jeg 
tok de nødvendige sertifikatene, og 
kjørte lastebil for flere firmaer.
- Men anleggsleder, altså?
- Ja, de siste årene har jeg tatt videre 
utdanning, med tanke på anleggsledel-
se. Det er noe med å følge framdriften 
i et prosjekt, hvordan dette svarer seg 
mot driften i selskapet. Som anleggsle-
der blir jeg også et bindeledd mellom 
vår egen organisasjon og byggherre. 
Det er et trøkk å stå i, men også veldig 
interessant!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Jeg kryper vanligvis 2 rørlengder inn, 
og sjekker at skjøtene ser bra ut. Men 
jeg har vært 500 meter nede i røret, ja, 
smiler hovedpersonen.
- Jonas er rå! Jeg selv får nok etter 
noen få meter ned i røret – han kryper 
500 meter! smiler byggeleder Even 
Nyhus og rister litt på hodet.
- Der inne er det mørkt, kan man si! 
Nei, Jonas er beinhard, nikker Knuse-
riets anleggsleder Roy Arne Sandberg.

"Det sliter  på knærne å krype så langt, så jeg 
har funne t ut at det beste er å gå, inne i røret. 
Jeg er heldigvis ikke så lang i kroppen.

I leggingen av 1.550 me-
ter med rørgate i Breivik 
i Gildeskål, er det Jonas 
Skaret (37) som har en 
spesialjobb som kan få 
det til å gå kaldt nedover 
ryggen på de fleste av oss.

- Vi liker nye utfordringer, og har mange flinke folk – dette er en artig jobb! smiletitter Jonas Skaret ut av den snart 1.550 meter rørgata for 
Breivikelva kraftverk.    

Da det ble kaldt i høst, fikk jeg en aha-opplevelse 
om å bruke tau. De øverste rørene var glatte inni, 
og jeg mistet fotfestet.

JONAS SKARET

Mistet fotfestet
Saken her: den 90 centimeter brede 
rørgata som Reipå Knuseri nå legger 
opp lia i Breivik, består av over 200 
glassfiber-rør – hvert av dem 6 meter 
langt. Når rørene er gravd ned – 5 
meter under bakken på det meste – 
må skjøtene kontrolleres, og røret skal 
være korrekt ovalt. Jonas er den som 
firer seg ned i mørket for å inspisere.
- Ja, men jeg har lys med meg! Og det 

sliter på knærne å krype så langt, så 
jeg har funnet ut at det beste er å gå, 
inne røret. Jeg er heldigvis ikke så lang 
i kroppen.
- Men…..klaustrofobi?
- Nei, det går greit. Og jeg får til å snu 
meg, også, selv om det er litt trangt.
- Men da det ble kaldt i høst, fikk jeg 
en aha-opplevelse om å bruke tau. De 
øverste rørene var glatte inni, og jeg 
mistet fotfestet. Da gled jeg et stykke 

"

JONAS SKARET

Småkraftverk 
i Gildeskål

Reipå Knuseri bygger anleggsvei 
og rørgate, og tilrettelegger 
for inntaksbasseng, til de to 
småkraftverkene Breivikelva 
Kraftverk og Tindåga Kraftverk. 
Beliggenheten på begge er under 
Småtingdan-massivet, og mellom 
Sundsfjord og Kjøpstad i Gildeskål.

Breivikelva får rørgate på 1.550 
meter, Tindåga om lag 900. 
Tindåga-traséen sprenges, mens 
Breivikelva i all hovedsak graves. 
Reipå Knuseri innledet jobbene 
allerede i fjor, og kraftverkene skal 
stå ferdig i slutten av 2023.

Oppdragsgiver er Forte Vannkraft 
AS, som har bygget og i dag driver 
15 småkraftverk i Norge. 5-6 nye 
er under bygging, derav disse 2 i 
Gildeskål. Utbyggingene gjøres i 
samarbeid med grunneierne, og 
kraften selges gjennom Nord Pool 
AS, en markedsplass for elektrisk 
kraft i Norden og Baltikum.

Tekst: Edmund Ulsnæs

nedover i rørgata – det var 10 graders 
helling i terrenget. 

Sjekker lufta
Beinharde Jonas fra Meløya kom til Reipå 
Knuseri for 7 år siden, etter å ha jobbet 
med kjøretøyer og tunge maskiner i For-
svaret. Nå er han etablert med hus og fa-
milie på Ørnes, og er en verdsatt fagmann 
i den viktige Meløy-bedriften.
- Hva kan gå galt? er det jeg må tenke når 
jeg gjør risikovurdering. Det skjer ikke at 
røret kollapser, så det eneste er at jeg kan 
gå tom for luft. Jeg tar vanligvis rørinspek-
sjonen på fredager, og da sjekker jeg først 
at det er åpent i begge ender av rørgata. 
Når jeg kjenner gjennomtrekken når jeg 
er nede i røret, vet jeg at alt er alt i orden, 
gliser han som ikke helt ser problemet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Sen vinter i år, vil mange si, og 
dermed var det ikke en snøflekk 
midt i november her oppe på nær 
500 meter over havet ved Fykan. 
Du kjenner kanskje igjen toppen av 
Fykantrappa – og på våre bilder ser 
man også at utbedringer er gjort. Det 
var i juni 2020 at den populære trappa 
ble stengt for all ferdsel, på grunn av 
rasfaren og at trappa har flere kritiske 
skader. På sensommeren i år utførte 
Bilfinger for Statkraft første del av 
reparasjonene, som innebar å dra opp, 
rette opp og stive av med barduner, 
de om lag 2-300 øverste metrene. 
Zoomer vi inn, ser vi også at trappa 
er sperret fysisk og svært tydelig med 
egen trevegg, slik den også er i bun-
nen, på hengebrua. Den opprinnelige 
Fykantrappa ble bygget for over 100 
år siden, og tilhører verneklasse 2 i 
Statkrafts landsverneplan, som betyr 
at den er bevaringsverdig. 

Tekst: Edmund Ulsnæs 
Foto: Edmund Ulsnæs og Bilfinger
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Antall elever som etter ungdomssko-
len søker seg til studiespesialiserende 
utdanningsprogram har gått ned. Ikke 
bare i Meløy, men i hele Nordland. 
- Selv om vi befinner oss på tre 
ulike lokasjoner og tilbyr forskjellige 
utdanningsprogram, ønsker vi ikke å 
konkurrere med hverandre. Vi er en 
felles skole som ønsker å ha et solid 
fagtilbud totalt og dekker de behovene 
som regionen vår har, uttrykker Kirsti. 
Meløy vgs har som kjent yrkesfagtil-
bud i Glomfjord og på Inndyr, i tillegg 
til studiespesialisering på Ørnes.
Hun mener nedgangen i antall søkere 
til studiespesialisering er overraskende 
og er bekymret for om dette blir en 
trend. Hun mener også at studiespe-
sialisering får et ufortjent rykte som 
veldig teoritung.
- Det er klart at vi har mer teoriba-

Trenger mangfoldet
- Vi trenger både fagarbeidere og de med høyrere utdan-
ning, og Meløy vil tape uten dette mangfoldet! mener 
Kirsti Kvehaugen ved Meløy videregående skole. - Med 
bakgrunn fra studiespesialisering og bachelor har jeg 
enda flere åpne muligheter, mener elev Marius Torrissen.

- Jeg oppfordrer de unge til å høre på seg selv og egne 
ønsker, selv om det betyr å gå studiespesialisering 
mens vennene går yrkesfag! 

KIRSTI KVEHAUGEN

Jeg oppfordrer de unge til å høre på seg selv og egne ønsker, selv om det betyr å gå studiespe-
sialisering mens vennene går yrkesfag, sier studierektor Kirsti Kvehaugen. Her sammen med 
elev Marius Torrissen som har gjort byttet fra yrkesfag til studiespesialisering. 

serte fag, etter tre år hos oss skal du 
være klar for det som møter deg på 
universitetet. Vi har gjort et godt 
stykke arbeid med å inkludere mer 
praktiske oppgaver i undervisningen 
og samarbeider med bedrifter for å 
relatere undervisningen mer til yrker, 
og synes vi har lyktes godt med det. 
Vi samarbeider også på tvers av fag, og 
har ekskursjoner både i nærområdet og 
lenger unna for å gjøre undervisningen 
mer interessant.

Omstilling
Marius Torrissen (18) går studiespesi-
aliserende og har en klar plan på hva 
han ønsker for fremtiden sin. 
- Jeg gikk først helsefag i Glomfjord 
for å bli ambulansefagarbeider. Men 
så har jeg bestemt meg for å ta en 
bachelor i Paramedisin, så da byttet jeg 

til studiespesialisering. 
Marius kjente på at det var forskjell 
mellom yrkesfag og studiespesialise-
ring, men det tok ikke lang tid før han 
var inne i ´gamet´.
- Etter to måneder hadde jeg omstilt 
meg og lagde meg gode strategier for 
å lykkes på skolen. Du må ha en reell 
motivasjon for å lykkes i alt du gjør, 
men det er ikke umulig å få til. Heller 
tvert imot, etter å ha omstilt meg litt 
går det nå kjempefint. 

Omvalg, ikke feilvalg
Kirsti løfter frem viktigheten av at 
man i dag ikke snakker om feilvalg, 
men om omvalg. Fordi det å endre 
kurs er positivt, hvis det kommer av 
at man faktisk har funnet ut hva man 
ønsker å gjøre.
- Jeg tror en del ungdommer i dag 

blir påvirket av hva venner og foreldre 
mener, og det er ikke alltid det ung-
dommen selv ønsker. Jeg oppfordrer 
de unge til å høre på seg selv og egne 
ønsker, selv om det betyr å gå studie-
spesialisering mens vennene dine går 
yrkesfag, smiler hun. 
Marius løfter frem læringen ´bak´ læ-
ringen som det virkelige utbyttet med 
å gå studiespesialisering.
- Det vi lærer i fagene er viktige, så 
klart. Men det som kanskje er aller 
viktigst er måten du lærer deg å jobbe 
på, formen og strukturen. For det er 
den du virkelig trenger når du skal gå 
videre og ta høyere utdanning. 

Trenger kompetanse
Og det er ikke tvil om at mange av de 
Marius har gått skole sammen med 
valgte yrkesfag-veien – det viser statis-

Skolen rekrutterer i hovedsak elever fra Meløy, Gildeskål og Rødøy, men også fra 
øvrige deler av landet, ikke minst til linjene for teknikk og industriell produksjon (TIP) i 
Glomfjord. Tilbudene gis fra i alt tre avdelinger, der Inndyr håndterer naturbruk og fiske 
og fangst og Ørnes har studiespesialisering. I Glomfjord ligger hovedadministrasjonen, 
samt utdanningstilbud i TIP, elektrofag og helse- og oppvekstfag. Rektor ved Meløy 
videregående skole er Kjetil Fagervik, mens studierektorer er Kirsti Kvehaugen (Ørnes), 
Elea B. Tangstad (Glomfjord) og Hanne Edvardsen (Inndyr). Tekst: Edmund Ulsnæs

Meløy videregående skole

- Vi har tre stillingsutlysninger lig-
gende ute nå som vi jobber med å få 
besatt og det er utfordrende, absolutt. 
Vi har, i likhet med mange andre 
bedrifter, stort behov for å tiltrekke 
oss folk med høyere utdanning som 
har den kompetansen vi ser etter. 
Vi trenger gode ingeniører innenfor 
diverse felt, alt fra håndtering av 
dokumentasjon til bruk av GIS (global 
Information System). I tillegg har vi 
en egen avdeling her i Glomfjord som 
jobber med eiendomsforvaltning for 
hele selskapet. Alt i alt er det viktig å 
ha kompetente folk og de stillingene vi 
nå har lyst ut viser behovet. Statkraft 

Under ser du antall elever som har gått ut av VG3 ved Meløy videregående skole avdeling 
Ørnes de siste 12 årene – og de klassene som går ut i de tre årene som kommer.

- Det er ingen tvil om at det er mangel 
på folk med høyere utdanning. Vi har 
et godt samarbeid med videregåen-
de skole når det gjelder yrkesfag og 
fagarbeidere, men vi sliter med lave 
søkertall, spesielt på ingeniør-stillin-
gene vi har lagt ut. Vi har måttet lyse 
ut stillinger flere ganger og enda er 
det ikke alle som er besatt. Vi har en 
kompleks kjemisk fabrikk så det å ha 
folk som har kompetanse til å sette seg 
inn i problemstillingene vi møter på 
og som kan forstå prosessen på et dy-
pere nivå er vi helt avhengig av. I årene 

Tallene:

Øyvind Jenssen
Fabrikksjef, Yara

Fred Inge Kristensen
Kraftverkssjef, Statkraft

i Glomfjord vil alltid ha behov for 
personell med høyere utdanning med 
spennende oppgaver innen flere felt.

som kommer vil vi ha et stort behov 
for arbeidskraft innenfor kjemiprosess, 
mekanisk og også HMS. 

tikken ganske klart. Så hvorfor valgte 
han annerledes?
- Jeg ønsker å holde mulighetene mine 
åpne. Å kunne få meg en jobb stort 
sett hvor som helst og ha muligheten 
til å reise. Og det kan jeg med en 
bachelor, mener jeg da. Og i tillegg, 
med generell studiekompetanse, har 
jeg alle dører åpne. 
Kirsti mener at kommunen vår trenger 
ungdommer som satser på høyere 
utdanning, og det kan vi også lese at 

bedriftsledere i næringslivet støtter 
henne i. 
- Det er mangel på folk i mange 
bedrifter. Skolen vår gjør en kjempe-
god innsats i Glomfjord og produserer 
mange dyktige fagarbeidere. Men nå 
ser vi jo at flere og flere bedrifter tren-
ger universitets-kompetanse. Og det er 
det viktig at ungdom under utdanning 
vet, vi trenger de her, sier hun.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

Du må ha en reell motivasjon for å lykkes i alt du gjør, 
men det er ikke umulig å få til. Heller tvert imot, etter å 
ha omstilt meg litt går det nå kjempefint. 

MARIUS TORRISSEN"
2016:  37
2017:  32 
2018:  32
2019:  22
2020:  23
2021:  21

2022:  19
2023:  19
2024:  25
2025:  12

Kilde: ISkole.no/Kirsti Kvehaugen

2010:  26
2011:  22
2012: 14
2013:  30
2014:  28
2015:  14
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For ja, 80 år er gått siden tolv modige 
menn gjennomførte Muskedun-
der-operasjonen mot kraftverket på 
Fykan for å stanse kraftforsyningen og 
stoppe den viktige produksjonen på 
Haugvik Aliminiumsfabrikk. En av 
de tolv var John Fairclough fra Irland. 
I september besøkte hans barnebarn 
Statkraft for å se med egne øyne de 
prøvelsene hans morfar måtte igjen-
nom. John Fairclough var nemlig en 
av fire som overlevde operasjonen og 
en av to som overlevde krigen. 
- Jeg blir helt satt ut av terrenget rundt 
her. Hvordan fikk de det til? John 
Mackreth (58) er nesten målløs når 
han får se hvordan kraftverket ligger 
til. Anne-Marit og Kristen Selfors 
fra Statkraft har nettopp gitt han en 
omvisning inne på kraftverket og nå 
beveger vi oss rundt bygget.
Han er fra Irland, men har bodd 14 år 
i Sverige sammen med sin daværende 
kone. Dermed forstår han norsk og 
snakker selv en del svensk. 

Umulig tur
- Jeg blir veldig satt ut, og merker at 
jeg er utrolig ydmyk når jeg besøker 
denne plassen. Dette var ingen enkel 
operasjon, konstaterer han og får et 

Et viktig 
besøk

Anne-Marit Oleen tok imot John Mackreth med åpne 
armer da han dukket opp i Glomfjord for å se kraftver-
ket hans morfar var med på å sprenge for 80 år siden. 

Det blir helt annerledes når 
jeg får se med mine øyne 
terrenget rundt her og hvor 
de flyktet. Historien blir på 
mange måter enda mer impo-
nerende.

JOHN MACKRETH

bekreftende nikk fra Anne Marit. Hun 
kjenner historien til de tolv soldatene 
godt, og kan svare på mange av spørs-
målene John har. Sammen setter vi oss 
i bilen og kjører veien opp til rett før 
den første tunnelen som leder opp på 
Glomfjellet. Det var nemlig hit ferden 
gikk etter at rørgata var sprengt. Nå 

måtte soldatene rømme. 
- De skilte seg i to lag, fordi det var 
mørkt og de fant ikke hengebroa til 
trappene for å komme seg over fjellet. 
Morfaren din fulgte en gruppe på fire 
som klatret opp fjellet her, forklarer 
Anne-Marit og peker.
I dagslys ser turen umulig ut å gjen-
nomføre uten hjelp fra Fykantrappene. 
Hvordan de fire fikk det til i nattemør-

ket, rett opp fjellsiden, synes John det 
er vanskelig å se for seg.

Føler seg stolt
Morfar John har fortalt historien 
igjennom oppveksten til barnebarn 
John og delt mange betraktninger 
rundt gjennomførelsen av operasjo-
nen. 
- Det blir helt annerledes når jeg får 
se med mine øyne terrenget rundt her 

og hvor de flyktet. Historien blir på 
mange måter enda mer imponerende. 
Samtidig ser jeg for meg hvor redde de 
måtte ha vært innerst inne, med tys-
kerne hakk i hel, kommenterer John 
mens han studerer fjellet foran seg. 
- Det er ganske utrolig, svarer An-
ne-Marit. 
John har med seg kamera og tar bilder 
av det han ser og opplever. Han har 
ventet lenge på å få besøke Glomfjord 

"Oppe ved hengebrua, den du må over for å komme til Fykantrappene, viser Anne-Marit John 
terrenget soldatene måtte igjennom for å flykte. – Jeg blir målløs, uttrykker John.

Minnesmerket som er reist til ære for de som gjennomførte Muskedunder-operasjonen er 
plassert på plenen utenfor Statkraft. Det tok ikke lang tid før John fant sin morfars navn. 

Anne-Marit ga gladelig John en omvisning i Glomfjord, bilturen opp i Fykandalen ble brukt til å 
dele detaljer fra den enormt spennende historien til de 12 soldatene. 

John Michael Mackreth (58) er opp-
vokst i Wales i Irland. Han har bodd 
14 år av sitt liv i Sverige sammen 
med sin daværende kone. Hans mor 
var gift med irske John Fairclough (f. 
1915) og han var en viktig figur i John 
M sitt liv. John F døde i 1999 og ble 
84 år gammel. Han var selv på besøk 
i Glomfjord på 70-tallet. Han begynte 
sin soldat-karriere som vakt for 
kongehuset i England. Nr. 2 Comman-
do Group lette etter frivillige under 2. 
verdenskrig og John F meldte seg. 
Han trente mye og lenge i Skottland 
og brukte blant annet, ifølge John 
M, mye tid på å svømme i skotske 
innsjøer for å forberede seg på kulden 
han ville møte i Norge. 

John M &
John F

Barnebarn John Michael Mackreth. 
Foto: Malin Ulsnæs.

Morfar John Fairclough. Foto: Leif Høel/
Norsk Folkemuseum

Kvelden 15. september 1942 kom 
en fransk ubåt inn Bjærangfjorden. 
Den transporterte 12 soldater, 
inkludert de norske soldatene Er-
ling Djupdræt ogSverre Granlund. 
Med på båten var også irske John 
Fairclough. Kraftverket i Glom-
fjord produserte strøm til Haugvik 
Smelteverk som igjen produserte 
aluminium som tyskerne brukte i 
produksjonen av krigsfly. De tolv 
soldatene tok seg over fjellet og 
natt til 21. september sprengte 

de kraftverket. Flukten gikk opp 
Fykandalen men etter en skudd-
veksling med tyske soldater hvor 
Djupdræt ble skadet, og senere 
døde, delte gruppen med sabotører 
seg i to. 8 av soldatene ble rimelig 
raskt fanget av tyskerne og senere 
henrettet. De fire gjenværende, 
inkludert Sverre Granlund og John 
Fairclough, kom seg over fjellet og 
til Sverige. 

Kilde: Anne-Marit Oleen/snl.no

Kort fortalt:

Kraftverket var en viktig ressurs for tyskerne og å sprenge det var et effektivt grep for 
å sabotere for Hitlers planer. Foto: Dag Endre Opedal/Kraftmuseet

Muskedunder-operasjonen 
er enormt viktig i Glomfjord, 
og Meløy, sin historie, så jeg 
synes det er veldig viktig at vi 
imøtekommer og tar vare på 
de som ønsker å lære om den

ANNE-MARIT OLEEN

og det er viktig for han å dokumentere 
inntrykkene. 
- Mest av alt blir jeg bare veldig stolt. 
Morfar døde i 1999 og vi fikk mange 
fine år sammen. Endelig fikk jeg også 
besøke Glomfjord og den plassen som 
garantert merket morfar for livet, 
smiler John. 

Ta vare på historien
- Jeg har ingen tilknytning til Glom-

fjord og visste ikke at det gikk an å 
kontakte noen. Jeg var kjempeheldig 
som møtte på både Anne-Marit og 
Kristen som viste meg rundt. Jeg had-
de tenkt å bare kikke litt rundt bygget 
her nede og så dra igjen, men dette 
ble jo en helt fantastisk dag! Smiler 
John fornøyd etter en omvisning som 
tydelig ga mersmak. 
Anne-Marit synes det var en glede å få 
treffe John og bidra til at han fikk et 
fint besøk i Glomfjord.
- Muskedunder-operasjonen er enormt 
viktig i Glomfjord, og Meløy, sin his-
torie, så jeg synes det er veldig viktig 
at vi imøtekommer og tar vare på de 
som ønsker å lære om den. Spesielt når 
de har en så direkte kobling til de som 
gjennomførte den, påpeker hun.

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs

"
John Fairclough besøkte selv Glomfjord 
Kraftverk tilbake på 70-tallet. Allerede da var 
det gått en del år siden operasjonen i 1942. 
Foto: Leif Høel/Norsk Folkemuseum NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 7372



Profilen

"Jeg liker å ha orden i 
sakene og mener jeg er 
god på planlegging og 
logistikk.

GERD BERGHEIM

- Jeg liker å ha orden i sakene og 
mener jeg er god på planlegging og 
logistikk, smiler Gerd fra bakom 
skrivebordet sitt på kontoret hun deler 
med Rune Jacobsen hos Yara. Selv 
om de jobber for forskjellige bedrif-
ter har de en del med hverandre å 
gjøre – Yara kjøper mange tjenester av 
Bilfinger, ikke minst under den årlige 
revisjonsstansen.

Mekanikeren
I 1979, da Gerd gikk i 8. klasse, var 
hun utplassert i bedriften for første 
gang, én gang i uken. På den tiden var 
det som i dag er Bilfinger fortsatt en 
del av Hydro – nemlig vedlikeholds-
avdelingen. 
- Jeg så ikke for meg noen annen type 
jobb, jeg hadde stor interesse for me-
kanisk og maskiner, så det var veldig 
selvsagt for meg å gå denne veien, 
smiler hun.
Etter grunnskolen gikk hun første året 
på videregående i Glomfjord – me-
kanisk. Deretter et år i Kjøpsvik for 
å fullføre skole-løpet. Og så i læretid 
hos Hydro hvor hun fullførte med et 
fagbrev som industrimekaniker. Og 

der ble hun værende, igjennom 40 år, 
men mange omstillinger.

Omstilleren
- Mye har skjedd på den tiden jeg har 
vært her. Vedlikeholdsavdelingen ble 
skilt ut som eget selskap, og rollen min 
har endret seg mye igjennom årene. 
Men dét har jeg trivdes med, fastslår 
hun.
I løpet av de årene har Gerd vært borti 
det meste av arbeidsoppgaver og kjen-
ner bedriften hun jobber for inn og 
ut. Siden 2021 har hun vært i akkurat 
denne stillingen.
- Jeg trives enormt godt med den job-
ben jeg har nå, jeg får sitte og planleg-
ge og ordne. Være et bindeledd, da er 
jeg fornøyd!
Og spør man kontor-partner Rune 
Jacobsen blir hun værende i denne 
stillingen i mange år fremover også.
- Jeg får ikke lov å gå av med pensjon 
sier Rune. Så da blir jeg vel sittende 
her da, smiler hun lurt og de to deler 
en latter over skilleveggen. 

Planleggeren
- Den mest hektiske perioden er uten 

tvil revisjonsstansen. Da skrives det 
arbeidstillatelser i ett sett og det er 
mange prosjekter på veldig kort tid. 
Da går det unna!
- Kan det bli for hektisk for deg? 
- Nei, det tror jeg ikke. Jeg holder 
hodet kaldt og får oppgavene unna, 
det har gått veldig fint frem til nå i alle 
fall, smiler hun.
Det meste går lett med gode kollegaer 
– og dét har Gerd funnet hos Bilfinger.
- Jeg har stortrivdes sammen med de 
folkene jeg har fått jobbe med. Og det 
gjør jeg ennå. En veldig fin arbeids-
plass, konkluderer hun. 

Vedlikeholderen
Utenfor jobb er det familielivet som 
er viktig for Gerd. Hun bor sammen 
med ektemann Knut i Holandsfjorden 
– han er snekker. Tiden brukes hjem-
me, på hytta på Åmøy eller sammen 
med barn og barnebarn.
Både hytta og huset har de bygget selv.
- Jeg liker å ha noe å gjøre, holde på 
med eller å fikse på ting. Vi ordner og 
steller gjerne på hytta eller så er vi på 
jakt. Da har vi tatt med barnebarna og 
dét har vært kjempegøy, smiler hun. 
Hun slapper gjerne av, men fjorten 
dager på ei strand blir for meget. 
- Jeg er glad i ferie, men da helst i 
Norge. Enten her hjemme, eller så 
reiser vi til Averøya og besøker sønnen 
min som bor der. 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs"

Full kontroll i 40 år
Med ansvar for arbeidstillatelser, rapportering og organisering sitter 
Gerd Nygård Bergheim (58) hos Bilfinger - med stillingstittel ´plan-
legger´. I 40 år har hun vært en viktig ansatt i bedriften.

Med spennende arbeidsoppgaver og gode kollegaer, som for eksempel Rune Jacobsen, er Bilfinger en god arbeidsplass for Gerd. God nok til at hun har blitt værende i 40 år. 

Jeg har stortrivdes sammen med de folkene jeg har 
fått jobbe med. Og det gjør jeg ennå. En veldig fin 
arbeidsplass.

GERD BERGHEIM

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET 7574

Gerd Nygård 
Bergheim (58)

Oppvokst i Glomfjord hvor hun har 
gått grunnskole og første året på 
videregående – andreåret i Kjøpsvik. 
To år læretid som industrimekaniker 
hos Hydro og fagbrev. Jobbet 40 år, 
en del år i Hydro og så Bilfinger når 
vedlikeholdsavdelingen ble skilt ut. 
Hun er gift med Knut Bergheim og har 
to barn – Mary og Morten. Hun har tre 
barnebarn. 

Eies av tyske Bilfinger SE, et av Eu-
ropas ledende selskaper innenfor ved-
likehold og servicetjenester innenfor 
industri. Bilfinger leverer prosjekter, 
vedlikehold og service til prosessin-
dustri og energiprodusenter i Norge, 
og har over 1.200 ansatte. Hovedbas-
en er i Porsgrunn, men selskapet er 
lokalisert på 12 andre steder, blant 
annet Glomfjord, der staben består av 
om lag 40 ansatte og ledes av Knut 
Ivar Amundsen.

Bilfinger 
Industrial 
Services
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