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60 år! 

Årets lønnsoppgjør ble ingen jubelseier, men 
gjennomsnittlig fikk alle et tillegg på ca. 9 000 
kroner.  Vi kan leve med det… 

Les mer på side 2 

Møt sjefen 
over alle  
sjefer... 
 
side 4 

Verksted-
arbeider’n  
gis ut på 60. året. 
Dette er rett og 
slett jubileums- 
utgaven 
side 10 

Nyland syd 
er rett uten-
for Grorud 
verksted. 
Men hva er 
det egentlig? 
 
Side 12 



Side 2 

Årets lønnsoppgjør er sånn passe bra. Ikke for dårlig og heller ikke det beste. Rundt 
9 000 til alle, pluss små endringer i overenskomstene. Det positive er at lærlingene 
får et løft. 

Det ble JA 
Selv om folk er sånn 
passe fornøyd ble det 
flertall for resultatet i 
alle tre selskapene ved 
uravstemninga. Størst ja 
flertall ble det i 
MiTrans, mens Cargo-
Net kun hadde et knapt 
flertall. I Mantena stem-
te rundt 25 prosent nei. 
 
CargoNet 
I CargoNet gis det et 
generelt tillegg til alle 
på 9 300 kroner fra 1. 
april. I tillegg er det satt 
av en pott på 450 000 
kroner for å lage et nytt 
lønnsystem til terminal-

arbeidere og kundebe-
handlere. 
- Vi er passe fornøyd, 
det kunne vært bedre, 
men vi lever med dette, 
sier klubbleder i Cargo-
Net Petter Trønnes. 
 
MiTrans fornøyd 
Nils Bull i 
MiTransklubben vil 
ikke karakterisere opp-
gjøret som bra, og er 
ikke begeistret. 
- Vi  anbefalte forslaget 
for medlemmene, og er 
fornøyd med totalresul-
tatet. Dette kan vi leve 
med, sier han.  
- Nå får vi fullt ut betalt 

for reise i jobb, (med 
fratrekk for en time) 
det er vi godt førnøyd 

med. Stigen er avkor-
tet og med 9 000 i 
tillegg fra 1. april er 
MiTrans på høyde 
med de andre, sier 
Nils Bull. 
Arbeidstidsavtalen er 

også forlenget med to 
år. 
 
Mantena 
Glenn Rygh er heller 
ikke misfornøyd, men 
mener vi kunne opp-
nådd noe mer. 
- Selskapenes økonomi 
tilsier at det var rom for 
mer, men det er for så 
vidt greit. Vi forventer 
også at samme lønns-
vekst skjer for lederne 
og at ikke de stikker av 
med større kake. 
Alle får et tillegg på 
9 300 kroner fra 1. janu-
ar.  
 

Lærlingene får lønns-
løft 
Det gledelige her er at 
lærlingene vil få et 
lønnsløft ved at grunn-
satsen lærlingelønna 
blir beregnet ut fra nå er 
oppjustert til lønnsnivå-
et for fagarbeidere ge-
nerelt. Det betyr at de 
nye satsene blir hevet til 
301 850 kroner. Skifter-
ne får også litt ekstra.  
 
Misnøye med helgetil-
legget i Lodalen 
De vi har snakket med 
er generelt sett fornøyd, 
men det er uttrykt mis-
nøye i Lodalen på at 
helgetillegget ikke er 
nevneverdig øket. Be-
lastningen ved å jobbe 
helger er relativt stort, 
så mange mener kom-
pensasjonen her er for 
dårlig. Når vi i tillegg 
vet at NSB fikk forleng-
et helgetidspunktet fra 
fredag kl. 20.00 og til 
mandag klokka 05.00 
blir det litt skjevt. Det 
er ikke mindre belasten-
de å jobbe helg i Mante-
na enn andre steder i 
konsernet.  

Dag-Arne Johansen 



Side 3 

Annonse 
Rusproblem? 

Har du et rusproblem og ikke 
klarer å takle det? Har 
alkoholen eller pillene tatt 
strupetak på deg?  
Du kan få hjelp! Ta kontakt 
med AKAN-kontakt Svein 
Rune Jacobsen på Grorud, 
tlf 916 54747, eller Dag-Arne 
Johansen i Lodalen, tlf 916 
52144.  

Det er ikke så ille som det høres ut, men de resterende bruene som ikke 
er i bruk over Jordhullet i Lodalen skal nå fjernes. 
Lodalen klarer å håndtere 
dette på en forsvarlig 
måte ved at hensetting av 
materiell vil foregå på 
Loenga, og derved gjør 
det ingen ting om det blir 
strømløst i østenden av 
Lodalen. Man var en tid 
redd for at det måtte be-
nyttes diesel skiftemaskin 
inne i hallene, men det ser 
nå ut til å være avverget. 
Det blir forbudt å skifte i 
østenden i det tidsrommet 
rivingen pågår. Statens 
Veivesen beregner å starte 
rivingen i august, og arbeidet vil 
ta rundt seks uker. 

Det blir etablert midlertidig par-
keringsplasser for alle i Lodalen 

på høyre side av den gam-
le Kværnerhallen. Parke-
ringsbevis fås ved henven-
delse til  lokal leder. 

Dag-Arne Johansen 

Akankontaktene Svein Rune Jacobsen og Dag-Arne Johansen deltok 
sammen med hovedverneombudet i Mantena Svein Kjøraas på kurs for-
spillavhengighet. 
Dette er det første av en 
rekke kurs AKAN sentralt 
vil holde om emnet spillav-
hengighet. Norge er en av 
verstingene når det gjelder 
antall spilleautomater og 
agressivitet på automatene. 
Problemet med spillav-
hengighet har vokst 
enormt, også i arbeidslivet, 
og nå har flere bedrifter  
fått dette inn i handlings-
planen for sitt AKAN-
arbeidet.  
 
Akan ser store likhetstrekk 
ved rus og spillavhengig-

het. Suget etter å spille er 
der konstant, og det er det-
te AKAN ønsker å behand-
le. 
 
Det finnes hjelp for de som 
har blitt avhengige av spill. 
Ta kontakt med Akankon-
takten på din arbeidsplass, 
så skal vi hjelpe deg vide-
re.  
Du kan også gå inn på  
www.hjelpelinjen.no 
 

Dag-Arne Johansen 

Ingen endring i 
ledsaging for  
Lodalen 
Det blir ingen endring 
på hvem som skal led-
sage til og fra Lodalen. 
Det er enighet om at 
Mantena fortsatt utfører 
denne oppgaven for 
NSB. 

Foto: Dag-Arne Johansen 
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Konsernsjefer forbindes ofte med status, høytlønna 
grådighetskultur og formaliteter. En sånn konsernsjef 
har ikke vi. Einar Enger er rett og slett en hyggelig 
mann. Han innrømmer at han er rastløs og utålmodig. 
Dessuten er han stålende fornøyd med Mantena. 

Han vinker borti gangen. 
Et lite signal om at han 
kommer snart. Skal bare 
ordne noe først. Konsern-
sjef Einar Enger er en opp-
tatt mann, men har satt av 
litt tid til 
Verkstedarbeider’n. 
- Heisann, sier han og rek-
ker høflig fram hånda. – 
Sist gang jeg snakka med 
deg var jeg i Lodalen. Hus-
ker du det? 
Han setter seg ned, og til-
byr kaffe. – Jeg må ha litt 
kaffe, det er en nødvendig-
het. 
- Jeg har forberedt meg 
godt, sier han og blar i et 
manus han har skrevet for 
anledningen. 
– Ikke det at jeg skal sitte 
og lese fra dette, men jeg 
har laget noen notater. Jeg 
regner med at du skal spør-
re om hva jeg mener om 
Mantena, og jeg er veldig 
fornøyd, sier han før jeg i 
det hele tatt har fått opp 

notatblokka. 
- Så du er for-
nøyd, ja? 
- Ja det er jeg 
virkelig. Det har 
vært et svært po-
sitivt samarbeid 
så langt. Mantena 
har vært en stor 
bidragsyter for å 
forbedre resulta-
tene til konsernet. 
Mantena leverer 
god kvalitet, og 
det er ikke mye å 
kikke på, men 
utfordringen vi-

dere blir å fort-
sette effektivi-
seringen, det 
gjelder ikke 
bare Mantena, 

men hele konsernet. Vi 
skal være konkurransedyk-
tige og de beste på dette. 
- Du har sittet i denne sto-
len i fem år nå uten nevne-
verdig turbulens. Mener du 
selv du har lykkes med det 
du har gjort? 
- Jeg har vanskeligheter 
med å bruke begrepet 
”jeg”. Jeg sitter jo med 
totalansvaret, men det er 
mange som har bidratt. 
Hvis du ser på planene 
våre, og resultatene, har vi 
fått gjort mye.  Sånn sett er 
dette bra. Du nevner turbu-
lens. Altså; begge parter er 
fri for prestisje. Jeg mener 
at vettet er ganske likt for-
delt her, vi har ulike roller, 
men hvis du har respekt for 
de du møter har du et godt 
utgangspunkt. Enten du er 
direktør eller renholder, - 
eller verkstedarbeider, bi-
drar du med viktige ting. 
Jeg tror resepten på å unn-
gå støy er å vise tillit. Folk 

vil jo det beste for konser-
net, og de store linjene er 
vi enige om. 
- Er du komfortabel med 
tittelen ”Årets leder”? 
- For meg personlig er jeg 
ikke det, jeg ble litt be-
klemt, men på vegne av 
NSB ble jeg stolt. Det er vi 
i sum som har fått til noe. 
- Syns du selv du er en god 
leder, da? 
Nei, ikke i den forstand. 
Jeg får jo tilbakemeldinger 
om det, og det setter jeg 
pris på. Men jeg har kan-
skje et øye for hvem som 
bør være ledere og hvem 
som ikke bør være det… 
Jeg har lyst til å sitere Jens 
Stoltenberg: ”Folk på gata 
klapper meg på skuldra, og 
sier ”stå på Jens”. Men 
det er nok mange som øns-
ker meg vekk, og de kom-

mer ikke opp på kontoret 
mitt og forteller meg det.” 
Sånn er det vel med meg 
også. Det er sikkert folk 
som vil fjerne meg, men de 
sier det ikke. Du får gi meg 
et hint hvis du mener jeg 
bør gi meg. Dette er ikke 
noe prestisje for meg. 

Og nettopp prestisjen og 
statusen ligger fjernt fra 
konsernsjefen. Han er ver-
ken glad i BMW’er eller 
andre flotte greier. Han 
klarer seg med en skarve 
Volvo. 
- Fete firmabiler er ikke 
greia hos oss. Og hva skal 
jeg med 60 kvadratmeter 
kontor? spør han og peker 
bort på kottet sitt på hjør-
net i andre enden av gang-
en. – Det kan nok være litt 
trangt der inne av og til når 
vi blir mange, men da går 
vi bare hit, sier han og hen-
viser til møterommet vi 
sitter i. Vi sparte mange 
millioner kroner på å ef-
fektivisere arealbruken vår. 
- Du tar vel toget til job-
ben? 
- Om jeg blir spurt av pres-
sen om jeg kjører tog til 
jobben og jeg har gjort det 
den dagen, får de det sva-
ret. Har jeg kjørt bil, får de 
vite dét om de spør. Stats-
banenes konsernsjef inn-
rømmer at han kjører mye 
bil. Han bor i Lier, og da 

” Jeg er svært godt fornøyd 
med Mantena. 

” Du får gi meg et 
hint når du mener 
jeg bør gi meg. 

” Fete firmabiler 
er ikke greia hos 
oss. Jeg klarer meg 
med en skarve  
Volvo... 

Alle foto: Dag-Arne Johansen 
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ungene var yngre hadde 
han behov for å komme 
raskt hjem, enten fra møter 
eller fra andre deler av lan-
det. 
- Nå går det bedre, det er 
bare yngstemann som er 
hjemmeboende, jentene har 
flytta ut, men jeg hadde det 
stritt en periode etter jeg 
ble alene med dem, fortel-
ler han. – Jeg jobba nok i 
overkant av hva som var 
forsvarlig en periode, og 
tenkte mange ganger på 
hvordan ungene hadde det, 
om jeg fulgte godt nok 
opp. Jeg håper de ikke har 
tatt skade av det…  
 
God utvikling 
Med knallhard jobbing, 
snuoperasjoner og dyktige 
folk rundt seg mener han 
det har gått rette veien med 
NSB. 
- Nesten i overkant. Vi har 
utvikla oss mer positivt 

enn det jeg trodde. Vi skal 
være nordiske. Se på Tåg-
kompaniet. Det var et vel-
lykket kjøp. Men vi kom-
mer ikke til suksess hvis 
ikke Jernbaneverket får det 
til. Vi må gjøre det beste ut 
av det vi har, sier han, og 
blir energisk. Han vil passe 
seg for å være politisk nå, 
men lar det skinne gjen-

nom at samferdselsbudsjet-
tet nok er i minste laget. - 
NSB er et trafikkselskap, 
og både gummihjul og 
jernhjul er like viktige. 
Med en god infrastruktur 
lever landet. Tenk om vi 
kunne kjøre Oslo - Tøns-
berg på tre kvarter, sier han 
drømmende. - Det hadde 
vært noe.   
- Vi skal levere best mulig 
hver dag. Persontogsida 
vår har hatt en veldig fin 
balansegang. Vi har hatt 
både riktige kortsiktige og 
langsiktige planer. Det var 
en fjær i hatten å vinne 
Gjøvikbanen. Det gjorde 
oss godt. Det er ingen tvil 
om at det er NSB som kan 
tog i Norge. 
Et godt eksempel på det 
som ikke var så bra og som 
vi endra på etter hvert, var 
merkevarebygginga sier 
han, og innrømmer at det 
burde han ha gjort noe med 
enda tidligere. – Det ergrer 
meg at jeg ikke så det før. 
Jeg fikk mange tilbakemel-
dinger på at det ble for 
komplisert for folk å ta 
toget, og sånn skal det jo 
ikke være. Jeg skjønner at 
faren din ergra seg over det 
der. Det er bra vi ble kvitt 
det. 
- Hva vil du egentlig med 
Mantena? 
- Jeg vil veldig gjerne drive 
vedlikehold i egen regi. 
Men det går på pris og 
kvalitet. Selskapet må ut-
vikles videre, og det må 
tjene penger. Vi skal ikke 
ta på oss jobber som ikke 
er butikk. Jeg vil ikke si 
om det blir konkurranseut-
setting i fremtiden, men jeg 
vil understreke at det eksis-
terer ingen planer om å 
konkurranseutsette Mante-
na nå. Er Mantena best på 
kvalitet og pris, klarer det 
seg. 
 
 

- Møter du ikke deg sjøl litt 
i døra når du på den ene 
siden vil at Mantena skal 
tjene penger, for i neste 
omgang å presse Mantena 
på pris? 
- Jeg har prøvd å svare på 
dette tidligere uten at jeg 
kanskje har fått det tydelig 
fram. Men jeg mener det er 
viktigere at Persontog er 
konkurransedyktige enn at 
Mantena skal gå med over-
skudd. Hvis ikke Persontog 
er konkurransedyktige - og 
mister anbud, da har ikke 
Mantena noe å vedlikehol-
de. Persontogvirksomheten 
må ha et kostnadsnivå. 
Vedlikehold er noe av det-
te. Det er ikke noe poeng at 
datterselskapene går med 
store overskudd, de er hjel-
petjenester. Det er bedre at 
Persontog er vinneren enn 
at Mantena er det. Og NSB 
vil fortsatt ha størst andel 
av oppdragene Mantena 
utfører, sier Enger. 
 Han er rimelig klar 
over organiseringen av 
Mantena, men har ikke noe 
svar på når eventuelt Man-
tena og MiTrans kan slå 
seg sammen med vedlike-
holdsenheten til CargoNet. 
- Det har vi ikke tatt stil-
ling til, men å slå sammen 
de tre kan være interessant 
å drøfte. CargoNet har jo 
flere eiere, så det blir en 
utfordring der, men jeg er 
villig til å se på det. 
Hvem som eier Mantena 
om ti år har han heller ikke 
noe svar på, men han ser 
ikke bort fra at det på ett 
eller annet tidspunkt kan 
komme en industriell med-
eier. At Mantena skal på 

børs ser han helt bort fra. 
- Jeg greier ikke å se inn i 
framtida, sier sjefen. 
- Verkstedarbeiderne har 
streika flere ganger. Har 
du noen gang vært bekym-
ra for at vi skulle finne på 
det igjen? 
- Jeg har ikke redsel for 
det. Dere skal ha det dere 
rettmessig har krav på. Jeg 
har ingen ønske om streik. 
Se på hvordan det var i 
NRK nå. Ingen lystig situa-
sjon. Som jeg sa i sted, vi 
skal ha respekt for hver-
andre, og jeg mener be-
stemt at den beste måten er 
å diskutere seg fram til 
løsninger. 
- Tar du utfordringen og 
blir med på å bytte luftpu-
ter på ei B7vogn en dag? 
- Det gjør jeg gjerne. Det 
hadde vært moro. Da får 
jeg vel kjeledress?  Jeg har 
hatt på meg det mange 
ganger, jeg da. Men du 
gliser, er det skikkelig 
tungt dette eller? Jeg stiller 
opp jeg, bare ring du, men 
det må bli etter ferien.  
- Har du forståelse for at vi 
ønsker å holde pensjons-
grensa lav? Det er ikke 
papirer vi flytter på, verk-
stedarbeid er tungt. 
- Det er jeg ikke i stand til 
å vurdere, men generelt 
burde vi ha jobba lenger 

enn det vi gjør. Jeg har tro 
på fleksible løsninger. 
Kanskje jeg kan svare bed-
re etter jeg har jobba i 
verkstedet? Hva var det vi 
skulle vi gjøre? Bytte ku-
ler…? 

 
Dag-Arne Johansen 

 
  

” Det er viktigere 
at Persontog er kon-
kurransedyktige 
enn at Mantena skal 
gå med overskudd.  

” Jeg vil understre-
ke at det eksisterer 
ingen planer om å 
konkurranseutsette 
Mantena nå.  

” Kanskje jeg kan 
svare bedre etter at 
jeg har jobba i 
verkstedet?  



Side 6 

Nyland syd er sannsynligvis den mest miljøvennlige terminalutbyggingen i Grorud-
dalen på mange tiår. Planforslaget ROM eiendomsutvikling har lagt fram er helt i 
tråd med eksisterende vedtatte kommuneplan for Groruddalens sentrale deler. 
Tomta ligger ved siden 
av Mantena Groruds 
jernbaneverksted på Ny-
land, langs Alnaelva 
som her ligger i dagen. 
Planarealet på totalt 224 
dekar vil etter ROMs 
plan bli bebygd med 
godsterminal på ca 80 
dekar og friområde og 
park vil være i størrel-
sesorden 110 dekar. Res-
ten er vei og jernbane-
spor. Området knytter 
seg naturlig inn til en del 
av Alnabruterminalen. 
ROM eiendomsutvikling 
ønsker å utnytte området 
på en mest mulig effek-
tiv og samfunnsnyttig 
måte til terminalvirk-
somhet. Utnyttelsen av 
byggområdet til dette 
formålet er en forutset-
ning for at sentrale eien-
dommer i Bjørvika og på 
Fillipstad som i dag bru-
kes til jernbanevirksom-
het kan frigis til 
byutvikling, slik det er 
vedtatt av Oslo bystyre. 
 
Miljøvennlig utbygging 
- Utbyggingen gir et 
stort potensial for over-
flytting av godstransport 
fra vei til bane, og Ny-
land syd vil betjenes på 
veisiden direkte fra over-
ordnet veinett. Og et vel-
dig viktig moment er at 
110 mål vil bli friareal 
som legges til Alnapar-
ken gjennom dette plan-

forslaget, sier prosjekt-
sjef i ROM eiendomsut-
vikling Kjersti Eios 
Haugstad. 
- Statens veivesen utar-
beider også i disse dager 
en plan for ny hovedsyk-
kelvei gjennom Grorud-
dalen. Et av tre alternati-
ver vil følge øvre trasé 
gjennom Nyland syd, via 
Brubakkveien, forteller 
hun. 
- Vi er svært opptatt av å 
lage en terminal med 
minimale miljøbelast-
ninger, og det får vi til 
hvis denne planen blir 
vedtatt. 
Området vil få en skik-
kelig ansiktsløftning, og 
Alnaelva og grøntareale-
ne rundt vil få en lang-

siktig sikring. 
 
Mindre trafikk med 
terminal 
Med utbygging av termi-
nal i forhold til boliger, 
vil det bli langt færre 
biler på veiene med ter-
minal. Privatbiler til og 
fra boligene vil gi en tra-
fikk på rundt 3 900 biler 
i døgnet, 870 av dem i 
rushtiden, mens termi-
nalvirksomhet vil gi i 
overkant av 1 100 biler i 
døgnet, og under 180 i 
rushtiden. Skulle områ-
det bli kontorarbeids-
plasser vil vi kunne få en 
trafikk opp mot 5 600 
biler i døgnet. Den nye 
terminalen vil løse et 
reelt transportproblem, 

det er planlagt ny avkjø-
ringsvei fra Nedre Kal-
bakkvei langs godsspo-
ret og opp til terminalen. 
10 – 12 tusen kjøretøyki-
lometer mindre per døgn 
vil være resultatet. 
- Bama er svært interes-
sert i å etablere seg på 
Nyland syd, og mye av 
godset vil jo i langt stør-
re grad kunne fraktes 
over på jernbane. Dette 
er helt i samsvar med 
kommuneplanen. Dess-
uten vil Bamas virksom-
het på Økern kunne leg-
ges ned og områdene her 
legges ut for boligfor-
mål, sier Eios Haugstad. 
Kommuneplanen 
Et av de viktigste sam-
ferdselspolitiske målene 
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for transport av gods i 
Norge og EU er å få 
transport fra vei til bane. 
Det er de siste årene en 
markert økning av dette, 
og Samferdselsdeparte-
mentets ambisjoner om 
en sterk satsing for gods 
på bane inkluderer å ut-
vikle Nyland syd til et 
effektivt terminalområ-
de. Dette henger godt 
sammen med Oslo kom-
munes mål: Det må skaf-
fes effektive transport-
korridorer for gods-
transport som gir en 
mest mulig miljøvennlig 
varetransport. Det må 
legges til rette for et 
godt sambruk mellom 
bane, båt og bil som bi-
drar til at mest mulig av 
godstransporten er 
bane- og båtbasert. Det 
er en viktig nasjonal og 
regional oppgave å sam-
ordne godstransporten 
på en mest mulig bære-
kraftig og arealeffektiv 
måte. 
 
I terminalområde 
- Omkringliggende om-
råder er typiske termi-
nal- og næringseiendom-
mer, i stor grad preget av 
Alnabruterminalen og 
Grorud verksted, og an-
nen variert næringsbe-
byggelse, og Alna i bun-
nen med frodig vass-
dragsvegetasjon. Det er 
ca 1 500 meter til nær-
meste lokalsenter, Gro-
rud, og rundt 1 000 me-
ter til nærmeste bolig-
område. Derfor er tomta 
helt ypperlig til miljø-
vennlig terminalvirk-
somhet. Reduserte ut-
slipp som følge av behov 

for mindre trafikk langs 
E6, Østre Aker vei og 
Trondheimsveien, vil 
spare Groruddalen for 
14 600 kilo Nitrogenok-
syd, sier Eios Haugstad. 
En mulig reduksjon av 
tungtransporten gjennom 
nordre deler av Grorud-
dalen er anslått til 550 
kjøretøyer i døgnet, leg-
ger hun til. 
- Ingen av de nærmeste 
boligområdene vil bli 
belastet med terminalen 
på Nyland syd. 
   
I sin tid da Groruddalen 
ble bebygd var grunntan-
ken å la folk bo i dalsi-
dene og ha industrivirk-
somhet i dalbunnen. Det-
te er det logisk å følge. 
Friluftsområdene i Gro-
ruddalen er mye brukt, 
med bymarka som en 
suveren ener øverst på 
hver dalside.  
 
Lang fremdrift 
Det har vært en lang og 
kronglete fremdrift. Al-
lerede i januar 1999 ble 
de første møtene med 
Plan og bygningsetaten 
holdt. Siden har det vært 
et utall møter med for-
skjellige instanser, komi-
teer, høringer og politi-
kere. I september 2004 
var innstillingen klar fra 
Plan og bygningsetaten, 
året etter fra Byrådet. 
- Får vi det endelige ved-
taket til sommeren kan 
byggingen starte om 1 – 
2 år, forteller Kjersti 
Eios Haugstad. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Tyveriene i Lodalen 
var renholdsselskapet 
Aircon 
 
Det har vært flere tyverier i Lo-
dalen det siste året. Mistanken 
har hengt over alle ansatte, og 
mange har følt presset. Nå er det 
hele avslørt, og synderen var ren-
holderen i det  eksterne renholds-
selskapet Aircon. 
 
Arbeidsmiljøet blir ikke sunt av å stadig ha ty-
verier, og sammen med ledelsen har vi samar-
beidet om å finne ut av dette. 
Renholderen ble tatt på fersk gjerning etter å ha  
hatt mistanken på seg en stund. Vi ventet bare 
på konkrete bevis. Og det fikk vi til slutt.  
 
Penger borte flere ganger 
I november i fjor ble det borte flere tusen kroner 
fra kantina. Senere har det gjentatte ganger blitt 
borte penger fra forskjellige garderobeskap i 
vognhallen. Dette førte til at det ble innført kode 
på kortlåsene til garderobene i motorvognavde-
linga og i damegarderoben til vogn. 
Pc’er og andre ting har også blitt borte, uten at 
man har funnet ut av det, og mistanken her har 
vært helt åpen. Men mistanken ble sterkere og 
sterkere for tyveriene fra garderobene, og i mid-
ten av mai ble renholderen fra Aircon tatt med 
buksene nede.  Da hadde han forsynt seg med 
penger fra to skap.  Han innrømmet etter hvert 
forholdet da han ble konfrontert med bevisene, 
og ble umiddelbart fjernet fra Lodalen. Saken er 
politianmeldt, også Aircon er varslet om forhol-
det. 
 
Ut med Aircon 
Aircon står ikke høyt i kurs hos oss. Generelt 
dårlig bygningsrenhold har preget selskapet hele 
det året det har vært her, og nå også tyveri fra en 
av deres ansatte. Vi har fått nok, og vil ha dette 
selskapet ut av Mantena! 

Dag-Arne Johansen 
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Istedenfor å lage en tredje rullebane på Gardermoen kan man 
bygge ut kollektivknutepunkter for jernbane på Torp og Rygge, 
mente samferdselspolitikere fra Akershus på seminaret Jernba-
nen som bredbånd. Det er mulig å bygge jernbane som klarer å 
få ned reisetiden mellom de tre terminalene til en time. Da vil fly-
kapasiteten i dette triangelet rundt Oslo ha like stor kapasitet 
som London har i dag. 

Sommer på 
Hvaler? 
Det er fortsatt noen ledige da-
ger/uker på Hvaler i sommer. 
Ta kontakt med Torkil  
Greging på tlf. 916 54530 for 
mer informasjon. 

Jörg Westermann fra Norsk Bane har lansert ideen om jernbanen som bredbånd. 
Man bygger høyhastighetsbaner etter motorveiprinsippet, der avkjøringsspor til 
stasjonene er poenget for å holde hastigheten på togene oppe. 
Westermann lanserte 
ideen på seminaret Jern-
banen som bredbånd, 
som vi var delarrangør 
av, sammen med organi-
sasjonen ”For Jernbane” 
i april. 
Norsk Bane har mange 
interessante tanker om 
jernbaneutbygging, kan-
skje litt i ytterkant av 
hva som er realistisk, 
men det mangler i hvert 
fall ikke på ideer. 
Med en hastighet på 250 
kilometer i timen kan 
man tilbakelegge en mil 
på to minutter og 25 se-
kunder, ifølge Wester-
mann. Han er svært opp-
tatt av hastigheter, og 
mener det er mulig å 
kjøre tre ganger så effek-
tivt som i dag, med 
mindre materiell og fær-
re personale, og påstår at 
med en gjennomsnitts-
hastighet på 101 kilome-
ter i timen vil utgifter og 
inntekter være like. Økes 
gjennomsnittshastighe-
ten vil også inntektene 
øke, ifølge Westermann. 

Haukeligbanen 
Det vil være mulig å 
bygge en høyhastighets-
bane over Haukeli til 
Bergen, med sidebane 
ned til Hauge-
sund/Stavanger, og få 
reisetiden ned i under-
kant av to og en halv 
time. Investeringene vil 
forsvare seg over tid, 
mener han. 

Tidligere administreren-
de direktør i NSB 
Osmund Ueland bare lo 
av planene, og ville ikke 
engang kommentere 
dem. Fullt så arrogant er 
ikke dagens ledelse. 
Mulig planene er sve-
vende, men det er riktig 
å ha planer, og det er 
også viktig at folk som 
Jörg Westermann skisse-

rer fremtidens løsninger. 
Vi vil ikke latterliggjøre 
Westermann og Norsk 
Bane, og hilser nye ideer 
velkommen, selv om vi 
nok ikke ser for oss en 
Haukelibane i de nær-
meste årene. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Foto: For Jernbane 
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Naturvernforbundet tenker seg 
en helt ny 110 kilometer lang 
bane langs sørlandskysten, 
mellom Skorstøl ved Gjerstad 
og Kristiansand. Etter deres 
mening skal det gå an å lage 
en bane som får reisetida mel-
lom Arendal og Kristiansand 
ned på 30 minutter, og samti-
dig ligge der folk bor. Ikke 
som i dag der banen går langt 
inni skogen i tynt befolkede 
områder. Mellom Grimstad og 
Arendal skal det kunne kjøres 
på 10 minutter. 
Ifølge Naturvernforbundet bor 
det 160 000 innbyggere i regi-
onen der banen er tenkt byg-
get. Det er 6 900 daglige pend-
lere mellom Tvedestrandområ-
det og Kristiansand, og 8 500 
biler trafikkerer daglig E18 på 
strekningen. Grunnlaget for ba-
nen er dermed til stede. 
 
Bør med i Nasjonal transport-
plan 
– Nå må Agderbanen utredes. 
Banens muligheter må kartleg-
ges skikkelig. Det samme gjel-
der mulige traséalternativ samt 
kostnader og andre ulemper. 
Utredningsarbeidet må starte nå 
slik at det kan være mulig å få 
banen med i Nasjonal transport-
plan 2010–2019, sier rådgiver 
Holger Schlaupitz. 
 

Naturvernforbundet har lenge sittet på planer om en Agderba-
ne. Nå kommer forslaget fram i lyset.  

Bane for folket 
Agderbanen vil være for folket. 
Den vil være en vesentlig del av 
folks hverdag, og vil kunne kom-
binere både lokal- og fjerntra-
fikk. 
- De reisende går av og på hele 
tida, og denne banen bør priori-
teres før en eventuell Grenlands-
bane, fordi Agderbanen vil styr-
ke Grenlandsbanens trafikk-
grunnlag, sier Schlaupitz. 
Agderbanen, samt en kraftig ut-
bygging av Vestfoldbanen vil 
kunne gi timesavganger til og fra 
Oslo mot Sørlandet, og halvti-
mesavganger i Vestfold.  
 
 

Kostnader 
I følge Naturvernforbundet vil 
enkeltsporet bane koste rundt 
seks milliarder 2002-kroner, en 
dobbeltsporet bane vil øke kost-
nadene til 8,4 milliarder med 
dobbeltspor mellom Arendal og 
Kristiansand. Alt dette eksklusi-
ve moms.  
 
Med dette inviterer de herved 
Jernbaneverket til å starte utred-
ningen. Vi kan ikke se at det er 
galt å ha ideer, vi skal ikke sette 
oss imot organisasjoner som kan 
øke vårt livsgrunnlag.  
 

 Dag-Arne Johansen 

Illustrasjon: Naturvernforbundet 
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Snart ti år har gått siden 
Svealandsbanan ble inn-
viet på nytt, og de første 
hurtigtogene begynte å 
kjøre mellom Stockholm 
og Hallsberg. For bebo-
erne i Eskilstuna førte 
dette til at hovedstaden 
kom mye nærmere, en 
times reisetid med tog, 
mot to og tre timer med 
buss tidligere. Over en 
natt økte trafikken med 
300 prosent mellom 
Eskilstuna og Stock-
holm. Generelt har reise-
tiden mellom Hallsberg 
og Stockholm blitt hal-
vert. 
 
Oppblomstring av lo-
kalsamfunnet 
Den korte reisetiden og 
mulighetene for å bo 
langs banen førte til at 
en strøm av barnefamili-
er fra Stockholm solgte 

leilighetene sine og flyt-
tet ut til distriktene langs 
banen. I Eskilstuna for-
andret en negativ befolk-
ningstrend seg til en 
svært positiv, boligprise-
ne steg kraftig, og nær-
ingslivet fikk en vold-
som vekst. 
I og med Svealandsba-
nans vekst gikk Eskilstu-
na mentalt sett fra å være 
en utpost i Bergslagen til 
å bli en del av Stor-
Stockholms ytre del. Det 
påvirket hele byen. Og 
kommuneledelsen er 
kjempefornøyd med ut-
viklingen. 
 
Hus sto tomme 
På begynnelsen av 1990-
tallet sto opptil 1 600 
leiligheter og hus tom-
me. Nå bygges det villa-
er og leiligheter i stort 
monn for å dekke etter-

spørselen. Forsiktige an-
slag ved oppstarten av 
banen hadde man håpet 
på en økning av pend-
ling inn til Stockholm 
med 20 - 30 prosent. En 
undersøkelse for fem år 
siden foretatt av Institu-
sjonen for infrastruktur 
ved KTH i området viste 
at pendlingen hadde øket 
med 125 prosent. Jern-
banens markedsdel av 
persontrafikken har økt 
fra seks til over 30 pro-
sent mellom nordre Sö-
dermanland og Stock-
holm. 
 
Nytt materiell 
Da den 115 kilometer 
lange banen ble re-åpnet 
mente planleggerne at 
det var god nok kapasitet 
med enkeltspor. Dette er 
nå i ferd med å nå kapa-
sitetstoppen, og disku-

sjonen har kommet om 
det skal bygges ytterlige-
re ett spor. I august 2004 
satte SJ inn de første av i 
alt 43 nye dobbeltdekke-
de vogner på strekningen 
Eskilstuna - Stockholm, 
med maks hastighet 200 
km/t. 
 
Norge en sinke 
Det norske Storting må 
snart bestemme seg for 
om det skal satses på 
jernbane her i landet el-
ler ikke. Historien fra 
Sverige er et synlig be-
vis på at store og positi-
ve samfunnsmessige 
konsekvenser blir resul-
tatet hvis jernbaneutbyg-
gingen virkelig tar fart. 
Tenk hvilke resultater 
som kunne oppnås rundt 
Hønefossregionen om 
Ringeriksbanen hadde 
vært bygget. En ny dob-
belsporet jernbane til 
Vestfold hadde knyttet 
hele fylket nærmere 
Oslo, og både foruren-
sing og biltrafikk ville 
blitt kraftig redusert. Det 
nytter å satse på jernbane 
– hvis man virkelig vil. 
 

 Dag-Arne Johansen 
 
  

Utbygging av Svealandsbanan i Sverige ble en revolusjon for kommunene langs ba-
nen. Den vel ti mil lange strekningen mellom Stockholm og Eskilstuna lå nede i flere 
år, men en satsing på banen ga voldsomme og helt uventede effekter. 
Bare over natta økte passasjertallet med flere hundre prosent. Plutselig lå Stock-
holm kun en time unna. 
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Vi har i flere år trodd at den første utgaven av Verkstedarbeider’n ble utgitt første gang i 1956. Så 

viste det seg etter litt detektivarbeid at første utgave kom i september 1946. Men det er noen år 

avisa ikke har blitt gitt ut, og derfor ble vi lurt trill rundt av våre egne. På de to neste sidene er det 

klipp fra avisas første år. 

Litt om verkstedfor-
holdene i Bispegt. 
 
Før forandringen av verkstedet i 
Bispegt. 12, var plassen noenlun-
de likt fordelt på de enkelte avde-
linger. En avdeling som den gang 
hadde dårlig verkstedplass var 
snekkere som arbeidet ute på 
tomten. De hadde som regel en 
vognplass i snekkerverkstedet. 
Den plassen dekket ikke behovet 
for vognplass under tak i vinterti-
den den gang, og da var det en 6 - 
8 mann som hadde dette arbeidet. 
Nå er avdelingen på 24 mann og 
den plassen de hadde i snekker-
verkstedet har de nå ikke mer, alt 
er opptatt av vogner som står for 
heloppussing. I sommer har det 
gått med reparasjon ute, men nå 
når vinteren står for døren må det 
skaffes plass til denne avdeling. 
Dessuten er det mange andre ar-
beidere som er avhengig av plass, 
så som vaskere, støvsugere, låse-
smeder og flere. De små repara-
sjoner som disse arbeidere utfører 
er steget i sterk grad under og et-
ter krigen, så får de ingen plass å 

arbeide, må vognene bli stående. 
Det må nå bli slutt med at disse 
arbeider ute i all slags vær, det er 
helsenedbrytende å arbeide under 
de forhold som nå er. 
De avdelinger som nå er fordelt 
med hensyn til verkstedplass er i 
første rekke revisjon av kortvog-
ner, de hadde før et verksted 
”Borgen”, nå har de to til, nemlig 
”Bedehuset” og en avdeling i ma-
skinverkstedet. Revisjon av per-
sonvogner har også fått et bra til-
skudd, fra spor 2 til spor 5, pluss 
kjellerverkstedet som hovedrevi-

sjon av boggi-
traller. Maler-
verkstedet er 
også utvidet, fra 
fem vognplasser 
til ti vognplas-
ser. 
Jeg er klar over 
at en del kort-
vogner står og 
venter på tur for 
å bli revidert, 
men skal ikke 
det andre arbei-
det også utfø-
res?  For person-

vogner ser det i dag ikke ut for å 
være behov for all verkstedplas-
sen, kunne en ikke da revidere 
kortvogner i Løftehuset og la de 
avdelinger som ikke har verksted-
plass få noe av den andre plassen 
som da ble ledig. Det forekom-
mer meg at ledelsen har glemt det 
innvendige og utvendige arbeide 
på vognene, men en må vel kunne 
si at arbeidet på vognkassen er 
like viktig som arbeid på under-
stell og traller. 
Hvis vi skal få arbeidet til å gå 
unna og fart i gjenreisningen av 

Første utgave så slik ut. 

materiellet ved jernbanen, bør 
plassen fordeles så det glir, ikke 
bare de enkelte avdelinger. Men 
kanskje det er planer og andre 
ting som gjør at det i dag ser litt 
uryddig ut, som det ikke er godt 
for en verkstedarbeider å kjenne, 
så det er kanskje vanskelig å utta-
le seg. Men riktig ser det ikke ut 
til å være. 

 Verkstedarbeider, Bispegt.   
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Telefonkiosk  i verkstedet. 
 
Verkstedarbeider’n er blitt anmodet om å 
be verkstedets administrasjon om at det blir 
satt opp en telefonkiosk inne på verkstedets 
område. I mange nødvendige tilfeller blir 
en ofte avhengig av å måtte gå ut i byen for 
å ringe, slik at en blir nødt til å ta fri fra ar-
beidet. 
 
Vi retter herved henvendelsen til rette ved-
kommende. 

Red. 

Uveirsskuret ved Nyland stoppested 
 
Klubbstyret ved verkstedet Grorud har gjennom 
sin organisasjon og sine nærmeste sjefer flere 
ganger mosjonert planen om å bygge et uveirs-
skur på Nyland stoppested. Saken er fremmet 
av verkstedbestyreren, men vi er fremdeles 
henvist til guds frie natur i all slags veir. Hva er 
meningen? Tyskerne bygde i alle fall et rotte-
reir i sin tid, som står der til skam og skjensel  
for N.S.B. Vi henstiller nå til rette vedkommen-
de å ta seg av saken, for det er alvor i våre ri-
melige krav. 

Klubbformannen 

Trenger vi produksjonsutvalg? 
 
Det er et gammelt ordtøke som heter: ”Gjør 
det sjøl, så bryr du ingen”. Det ligger mye i 
dette. Om en titter litt på det forholdet som 
er mellom N.S.B. og private forretnings-
menn kan en nesten si at det går ”troll i 
orda”. Et enkelt eksempel: Varmekolben i 
en personvogn ryker. Det blir sendt bud et-
ter en elektriker. Kolben blir tatt ned og le-
vert inn på forrådet. Melding om skaden 
skal gis til verksmesteren. Forrådet pakker 
omstendelig inn kolben og sender den til en 
privat bedrift som etter en lett reparasjon 
tjener penger. Selvsagt på sin patent. Kunne 
det ikke være en tanke og forenkle dette 
noe gammeldagse system? For eks. kjøpe 
inn noen deler eller materielle slik at vi 
kunne reparere slike småskader selv? Det er 
sikkert mange andre ting i samme retning. 
Vi kommer igjen. 

Har Fabrikktilsynet noe å si? 
 
Fabrikktilsynet har gått sin runde i verkstedet 
Grorud, første gang i 1943, så om igjen i 1946 
med de samme anmerkninger, omlegging av 
golvet i garderoben, mangelfull trekkanord-
ning i flere avdelinger. Vi kan med skriften si: 
det er likedann i dag. Klagene er innsendt til 
herr maskinsjefen, og hva er resultatet; jo null. 
Med de gode resultater av mer produksjon som 
kan spores i vår avdelingskulle det være rime-
lig å tenke for administrasjonen at dette må 
bevares. Dette gjøres i første rekke på den må-
ten at arbeidsstokken trives på arbeidsplassen. 
Altså hånd i hånd om forbedringene. 

Klubbformannen 
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Feriehjemmene våre har mye å gi deg som medlem. Enten du liker sjøen og måkeskrik, eller en tur 
på fjellet med golf, bading riding eller sykling, har du sjansen. 

Vi er stolte av feriehjemmene 
våre. Og vi legger ikke skjul på 
det. Vi får stadig henvendelser fra 
andre om å leie ut, men prinsippet 
vårt om at du som medlem skal 
prioriteres først ligger fast.  Både 
Solhell på Hvaler, som vi har 
brukt over en million kroner på 
nå, og hyttene på Skei er populæ-
re steder å reise til.   
Det tar tid å bygge opp fortrolig-
het til feriesteder. Men etter hvert 
som folk har besøkt hyttene våre 
har det blitt mer og mer populært. 
Hvis du fortsatt ikke vet hva du 

skal gjøre i sommer, ta kontakt 
med foreningskontoret på Gro-
rud, tlf. (231)54684 og hør om 
det er ledig på 
Skei på et tids-
punkt som pas-
ser deg. Vil du 
til Hvaler be-
gynner det å bli 
fullt nå, men ta 
en telefon til 
Torkil Greging 
på 916 54530, så 
kanskje du har 
flaks. Ferie-

hjemmene står der til din disposi-
sjon. 

 

Foto: Trond Næss 

På torsdager er det skikkelig svetting i gymsalen på Grorud. Da tar elekt-
riker og instruktør Kathrine Gonella med seg cd-spilleren og step-brettet. 
Folk får virkelig kjørt seg i trim-timen. 

- Det hele begynte som 
alternativ trening for de 
som ikke var så interes-
sert i fotball og sånt, 
som en slags dametrim, 
men så kom HMS-
ansvarlig Torbjørn Her-
ness bort og lurte på om 
røykdykkerne kunne 
være med, og dermed 
var det gjort, forteller 
Kathrine Gonella.  
Etter hvert kom det and-
re med også, og nå er det 

mel-
lom sju 
og ni 
som er 
med 
hver 
gang. 
De 
fleste 
er 
menn, 

hvor har det blitt av da-
mene? 
Snappet opp litt her og 
der. 
Kathrine er ikke utdan-
net instruktør, men har 
en rekke år bak seg i tre-
ningen, og påstår hun vet 
hva hun holder på med.  
Siden 17-18 års alderen 
har hun drevet med step 
og aerobic, og det er er-
faringene her folk får 
kjørt seg på.  

- Er det ar-
beidsrelaterte 
øvelser? 
- Vi bruker 
stepkasse og 
gjør øvelser 
som bygger opp 
muskulaturen. 
Det er godt for 
hele kroppen, 
dessuten kjører 
vi litt koordine-
ring i tillegg. 
Dette er kjempeviktig 
for de som sitter mye i 
løpet av dagen, derfor 
har vi mye skulder og 
nakkeøvelser. Det blir 
mye de samme øvelsene 
for å få med alle. Pro-
grammet får folk til å 
svette, og det bidrar til 
bedre kondis, smiler 
Kathrine.  
- Kroppen får kjørt seg 

litt, og det har den jo 
godt av.  
Hun syntes folk flinke, 
og gir det lille ekstra.  
- Men jeg kunne tenke 
meg at det kom noen 
flere, sier hun. Noen 
som føler presset? Vi 
trener torsdager klokka 
14 i gymsalen på Gro-
rud. 

Dag-Arne Johansen 

G
lenn R

ygh ga alt, og 
bare kikka litt... 

T
reninga tar som

m
erferie nå,  

m
en er tilbake i august. 

Kathrine Gonella instruerer 
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I garderoben i Toghallen i Lodalen er det funnet 
en sekk i ett av garderobeskapene. Da en medar-
beider skulle låse sitt nye skap en dag, lå sekken 
i skapet. Skapeieren bedyrer at det ikke er hans 
sekk. Selv med nesten ærlige øyne er det grunn-
lag for tvil,  men vi lar tvilen komme skapeieren 
til gode. Sekken inneholdt nemlig flere kilo bla-
der av svært voksent innehold, og aldersgrensen 
for bæring av slik type innehold får vi vite av 
Familie- og forbrukerminister Karita Bekkemel-
lem, er satt til 18 år. Eieren kan, hvis han eller 
hun melder seg, få sitt ansikt på trykk i neste 
nummer… 

Etterlysning 

Det er ikke Ludvig som har glemt igjen denne. Dette er 
åpenbart sterkere saker. 

Skryt i kyllingdress II 
I forrige utgave av Verkstedarbeider’n kom vi i 
skade for å treffe på kyllinger som hakket is. De 
nevnte kyllinger hadde tilsynelatende problemer 
med kyllingdressen sin på grunn av plassmangel 
der  nede. Redaksjonen tok med seg kyllingene 
til Veterinærhøyskolen i Oslo for  nærmere un-
dersøkelse. Det viste seg relativt kjapt at det var 
skryt. Veterinærene klarte med beste vilje ikke å 

måle mer enn tre centi-
meter på det største 
stedet.  
Kyllingdressprodusen-
ten får herved en ufor-
beholden unnskyldning. Hele Mantenas apparat legger seg flat. 
Påfølgende spørsmål fra veterinæren om redaksjonen var helt sikker i sin sak 
om at det var hanekyllinger han kom drassende med, ble ikke bekreftet… 
Bildet til venstre ble tatt på veterinærhøyskolen rett etter undersøkelsen, og 
er kraftig forstørret. 

Det har etter hvert blitt 
en tradisjon å ta med 
lærlingene til Køben-
havn. Det blir sosialt, 
og lærlingene fra hele 
landet blir kjent med 
hverandre. Vi har i flere 
år besøkt Carlsberg 

bryggeri, i fjor var be-
søkssenteret stengt på 
grunn av ombygging, 
men i år ble vi igjen 
godt mottatt. Det er en 
fornøyelse å være med 
lærlingene, vi oppdrar 
dem i beste verkstedar-

beiderstil, og de søm-
mer seg godt.  
Vi mener det både er 
riktig og viktig å ta med 
lærlingene på tur. De 
bidrar aktivt til  å re-
spektere hverandre, og å 
bli kjent med foreningas 

tillitsvalgte. Samtidig er 
det hyggelig for oss 
som forening å kunne gi 
litt av kontingenten til-
bake. Vi takker også 
ledelsen i bedriftene for 
støtte til turen. 

Nok en vellykket lærlingetur til København 

Foto: Dag-Arne Johansen 



Side 15 

Vi har stilt fem medlemmer følgende spørsmål: 
Det ble et knapt JA totalt sett, og: 

Er du fornøyd med årets lønnsoppgjør? 
 

Edvin Hansen, Mantena kom-
ponent, boggi: 
- Det kunne vel ha vært bedre, 
men jeg er stort sett fornøyd. 

Yassin Rafiq, Mantena  
Komponent, maskinering:   
- Ja, jeg veit ikke… Vi må vel 
være fornøyd med dette. For-
handlingsutvalget gjorde en 
god jobb for oss der.   

Mårten Wilberg, CargoNet 
diesel:  
- Ja, jeg vil si det. De som har 
forhandla fram dette har gjort 
en god jobb. 

Charles Heimdal, MiTrans: 
- Det kunne ha vært bedre, men 
det var ikke så ille. Mantena fikk 
jo litt mer, men det er greit.  

Erling Knive, MiTrans: 
-  Fornøyd og fornøyd, det er 
sånn noen lunde, men jeg hadde 
ønsket mer. Ja, ja stort sett må jeg 
vel være det. Det er greit nok.  
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Returadresse: 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening 
Mantena AS Grorud 
Eilert Smiths vei 
0975 Oslo 
Tel.:23 15 46 84 Fax:23 15 47 30 
http://home.online.no/~solveir 

Hjertelig takk til Verkstedarbei-
der-foreningen for blomstene på 
min 60-årsdag. 
Rolf Ingar Løvberget 
  
Hjertelig takk til Mantena Loda-
len og Verkstedarbeiderfore-
ningen for gaver og oppmerk-
somhet på min 50-årsdag. 
Lasse Johannesen 
 
Takk for oppmerksomheten på 
min 60-årsdag 
Hilsen Sverre-Dag Berg 
 
Hjertelig takk for oppmerksom-
heten på min 80-årsdag 26. april 
Hilsen Knut A. Grønvold 
 
Takk til Verkstedarbeiderfore-
ningen for blomsterhilsen til 
min 75-årsdag 
Hilsen Lars Rostad 
 
Takk for gaver og oppmerksom-
het fra Mantena og kollegaer i 
anledning min 60-årsdag 
Jan Thingberg 
 
Hjertelig takk for all oppmerk-
somheten ved min 60-årsdag 
Sverre Stokke 
 
Hjertelig takk til Verkstedarbei-
derforeningen for oppmerksom-
het ved min 80-årsdag 
Ole Nicolaisen 
 
 

Takk for oppmerksomheten ved 
min 75-årsdag 
Hilsen Magnar Stuen 
 
Hjertelig takk for oppmerksom-
heten 
Hilsen Gunnar Eriksen 
(salmaker’n) 
 
Til Verkstedarbeiderforeningen, 
Oslo. 
Hjertelig takk for blomstene på 
min 85-årsdag 
Hilsen Frank Andersen 
 
Takk for oppmerksomheten jeg 
fikk på min 85-årsdag 
Gunvald Karlsen 
 
Hjertelig takk for blomsterhilse-
nen på min 80-årsdag 
Hilsen Kjell Kristiansen 
 
Hjertelig takk for oppmerksom-
heten til min 70-årsdag 
Vennlig hilsen Martin Lekøen 
 
Tusen takk for oppmerksom- 
heten på min 50-årsdag 
Hilsen Sverre Solvang 
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