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Viktig: Bjørn Platou fra Decon-X som utvikler 
desinfiseringsmaskinene som produseres hos Tronrud 
Engineering på Eggemoen, fortalte statsminister Erna 
Solberg hvor viktig maskinen er nå og i framtiden. 

statsMinisteRnBesØk: Erna Solberg besøkte  
Eggemoen Aviation & Technology Park for å tilegne seg 
kunnskap om hvordan det står til med næringslivet etter 
koronakrisen inntraff. 

Fikk hilse PÅ de ansatte: Statsminister 
Erna Solberg hilste på Dragan Katavic som har 
jobbet på Eggemoen i 25 år. Han viste henne hvordan 
desinfiseringsroboten fungerer.

Erna Solberg lot seg 
imponere av digitali-
sert industri da hun 
besøkte Tronrud 
Engineering på Egge-
moen tirsdag etter-
middag. 
IngvIld drange Tronhus 
ingvild.tronhus@ringblad.no

Statsminister Erna Solberg be-
søkte Eggemoen Aviation & 
Technology Park, der hun møt-
te flere av bedriftene som hol-
der til i teknologiparken. 

– Det er viktig å høre og se 
hvordan næringslivet har det 
nå, sier statsministeren. 

Hun fikk blant annet en inn-
føring i hvordan desinfiserings-
maskinene som produseres hos 
Tronrud Engineering fungerer. 
Maskinene har blitt mye brukt i 
koronakrisen.

Solberg tok seg tid til en prat 
med Dragan Katavic som har 
jobbet på Eggemoen i 25 år. Han 
demonstrerte en av robotene 
for henne. 

– Dette er veldig smart, uttal-
te Solberg.

– Besøket gir oss goodwill
Statsministeren fikk også se en 
pakkemaskin som blant annet 
brukes til pakking av potetgull-

poser. Avdelingsleder Erik Hjer-
taas ved Tronrud Engineering 
demonstrerte for statsministe-
ren hvordan verdens raskeste 
posepakkemaskin fungerer. 

– Det er svært spennende å ha 
Erna Solberg på besøk. Besøket 

har garantert noe å si for både 
oss og henne. Det gir oss good-
will fra kunder når vi kan vise 
til at vi har hatt statsministeren 
på besøk. For hennes del er det 
viktig fordi hun lærer mye av 
bedriftsbesøket, sier Hjertaas. 

Det er statsministeren enig i. 
– Hva vil du bruke den kunn-

skapen du har fått her i dag til? 
– Det er svært viktig for meg å 

høre hvordan næringslivet har 
det. Her er mye nytenkning 
som det er spennende å høre 
om. For oss som lager tiltaks-
pakkene (økonomiske støtte-
ordninger etter korona, journ.
anm.) til bedrifter, er det viktig 
å tilegne seg kunnskap slik at 
disse kan justeres best mulig, 
og for å finne ut hvor flaskehal-
sen er. Vi holder nok liv i mange 
bedrifter som kanskje uansett 
ikke hadde hatt en framtid, for-
klarer Solberg.

spennende industri
– Hvorfor valgte du å besøke 
Tronrud Engineering? 

– Det er et spennende miljø 
her. Framtidens industri dreier 
seg ikke kun om olje og gass, vi 
trenger flere ben å stå på. Digi-
talisert industri slik som finnes 
her, er spennende å følge med 
på, mener statsministeren. 

Erna Solberg besøkte næringslivet på Eggemoen:

– det er mye nytenkning

lÆRte Mye: Her får hun en innføring av prosjektleder Geir Atle Ekås ved en av maskinene som 
produserer flasker. – Et viktig kunnskap, mener statsministeren.

Det boblet over av glede 
da statsminister Erna 
Solberg tok seg tid til å 
besøke Gledeshuset. 
IngvIld drange Tronhus 
ingvild.tronhus@ringblad.no

Statsminister Erna Solberg 
måtte takke nei da hun fikk in-
vitasjon til å komme på premi-
eren av Hønefossrevyen. Men 
da Se og Hør utfordret henne til 
å komme og hilse på Erna Sol-
berg, spilt av Jonas Rønning, 
takket hun ja. 

– Takk for revyinvitasjonen. 
Jeg kunne dessverre ikke kom-
me, for jeg hadde andre ting å 
gjøre, sier statsministeren. 

Møtte «kolleger»
– Ja, du har jo litt annet å drive 
med. Som for eksempel å styre 
landet, spøker Marie Risan, 
som for anledning statsminis-
terbesøket har inntatt revyrol-
len som Bollestad. 

Da statsministeren ankom 
Gledeshuset, ble hun tatt godt 
imot av revyfigurene Bollestad, 
Bent Høie, Erna Solberg og dø-
vetolken vi alle kjenner igjen 

fra de mange pressekonferan-
sene med koronainformasjon. 

Etter en rask omvisning på 
Gledeshuset, ble Solberg gelei-
det inn i heisen av Bror Ander-
sen. Hun rakk en rask titt på 
sky-baren før hun satte seg på 
første rad i salen. Det ble på-
pekt at «Erna» hadde litt mye 
hår på brystet. 

– Det er jo sånn at du har hår 
på brystet i overført betydning 
innenfor politikken. Det har 
ikke jeg, så jeg må ta igjen med 

å ha hår på brystet, forklarer 
Rønning. 

I høye hæler, kjole og parykk 
innrømmer han for Ringerikes 
Blad at han er litt nervøs i for-
bindelse med det eminente be-
søket. 

– Men hun er grei. Jeg har truf-
fet henne tidligere. Hun virker 
som en god leder. Til sammen-
ligning med andre internasjo-
nale ledere er Erna rund i kante-
ne. Hun har skjønt at hun er 
valgt av folket, mener Rønning. 

Pressekonferanse
Så var det var klart for presse-
konferanse, men denne gangen 
kunne Solberg lene seg tilbake 
og se parodien av seg selv og 
sine kolleger. Hun lo godt og 
smilte seg gjennom åpnings-
nummeret av revyen. Denne 
gangen var det alt hun rakk av 
revyen. 

– Det hadde vært gøy å se 
hele. Når det gjelder parodien 
av meg, må du nok starte med å 
øve på dialekten, sier Solberg. 

Hun har ingenting imot å bli 
parodiert. 

– Det er dummere å ikke bli 
parodiert, sier hun. 

– innovativt
– Hva tenker du om at de har 
klart å gjennomføre revy her i 
Hønefoss nå i koronatid? 

– Det er innovativt. Smitte-
verntiltakene har vært og er en 
stor belastning for dem som 
driver innenfor kulturlivet. 
Derfor er det fint at de her greier 
å gjennomføre her, mener 
statsministeren.

– stas med besøk
Hege Kjørstad ved Gledeshuset 
synes det er stas å ha besøk av 
statsministeren. 

– Det er flott at hun besøker 
oss. Vi er jo så stolte av at vi har 
fått til å gjennomføre revyen 
nå, som en av få av sitt slag i 
Norge. At vi kan vise Erna Gle-
deshuset og det vi har fått til 
her betyr mye for oss. jeg håper 
hun legger merke til den flotte 
fossen utenfor også, sier Kjør-
stad. 

statsminister erna møtte «erna» på gledeshuset

litt aV en gJeng: Revygjengen tok godt vare på Erna Solberg da hun besøkte Gledeshuset tirsdag.

- Det er mye nytenkning 


