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Fellesforbundets landsmøtevedtak vil legge ma-
len for videre fremdrift, men LO-Stat hjelper 
ikke til. De sitter på gjerdet og dingler med de 
rødgrønne beina sine.  Les mer på side 2 

Forbundsleder Kjell Atle 
Brunborg: 
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I denne kampen har vi ingen ting å gi. Det er et ufravikelig krav at AFP skal fortset-
te på minst det nivået som er i dag. Alt annet vil bli forkastet. 

Det er rett og slett hån 
mot de som har lagt 
igjen helsa si på jobben 
og ikke orker å stå i ar-
beid til de er 67. Argu-
mentet om at det skal 
lønne seg å arbeide blir 
direkte latterlig, og mo-
ralsk forkastelig. Regje-
ringa, Stortinget, LO, og 
LO-Stat syns det er greit 
at du skal tjene mindre 
når du går av tidlig. 
Et annet sted i avisa kan 

du lese at også NJF vil 
kjempe for AFP, proble-
met er at de etter vårt 
syn er alt for passive, de 
dekker seg for mye bak 
LO-Stat og Morten Øye. 
Som for øvrig på LO-
Stats tariffkonferanse 
fikk seg til å si at AFP er 
en tapt sak, selv om det 
ikke var LO-Stats poli-
tikk å gå for en dårligere 
ordning enn den vi har i 
dag. 

Sitter på gjerdet 
LO-Statleder Morten 
Øye sitter stille på gjer-
det og venter og ser hva 
de får til i privat sektor, 
det er liksom Fellesfor-
bundet som skal dra las-
set, så skal vi dilte etter. 
Vårt inntrykk er at han 
ikke vil løfte en finger 
før det foreligger resulta-
ter i privat sektor. 
Dette holder ikke, Mor-
ten Øye. 

Jens Stoltenberg 
På Jernbaneforbundets 
landsmøte i 2004 tok vi 
saken opp med daværen-
de stortingsrepresentant 
og statsministerkandidat 
Jens Stoltenberg. Det var 
ikke måte på hvor mot 
han var pensjonskommi-
sjonens innstilling til 
tidligpensjon. Han sa 
følgende fra talerstolen: 
Jeg greier ikke å svare 
på alle spørsmålene, 
men jeg skal love dere at 
jeg har lyttet… 
Først til Dag-Arne.. 
Pensjonskommisjonens 
innstilling, hva mener vi 
om den, spurte du. Vel, 
det jeg prøvde å si er at 
vi er i dialog med LO, og 
jeg jobber for at vi skal 
komme frem til en felles 
holdning til alle hoved-
spørsmålene. Men inn-
stillingen er ikke enten 
bare dårlig eller bare 
god, men det som ikke er 
godt er at de foreslår en 
altfor dårlig tidligpen-
sjon. Det går ikke, det er 
altfor dårlig. De forsla-
gene de har om AFP, det 
vil si, de har jo avskaffet 
det, og laget en veldig 
mye dårligere tidligpen-
sjon, den kommer Arbei-
derpartiet til å si nei til. 
Så jeg kan si det allerede 

22. november aksjonerte vi igjen, gjennom en fanemarkering utenfor Stortinget. Rundt 60 
fagforeninger var tilstede. Lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Karin Andersen 
(SV), ble overrakt et skriv fra Aksjon Forsvar AFP med krav om en anstendig tidligpensjon 
for sliterne i arbeidslivet.       Foto: Øystein Hagen 
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nå (altså i oktober 2004, 
red. anm.), nei til kom-
misjonens forslag på 
dette punktet. Jeg mener 
det også er uakseptabelt 
når i hvert fall noen av 
medlemmene i pensjons-
kommisjonen går inn for 
individuelt baserte pen-
sjonsordninger. Det be-
tyr i virkeligheten priva-
tisering av Folketrygden, 
det er vi også i mot… 
 
Vi regner med at folk 
har såpass gangsyn at de 
ser hva som nå skjer: 
 
Arbeiderpartiet går 
nettopp inn for en 
langt dårligere tidlig-
pensjonsordning.  
 
Og det ser ut som de 
også går inn for å priva-
tisere Folketrygden, 
gjennom en ordning som 
fører til at det gapet som 
oppstår mellom Folke-
trygdens ytelser og det 
folk må ha for å leve, vil 
resultere i private pen-
sjonsforsikringer. Dette 

blir enorme summer, en 
millardkapital som for-
sikringsbransjen suger 
rett ned i egen lomme. 
Og Morten Øye og LO-
Stat sitter og folder sine 
rene rødgrønne regje-
ringshender. 
 
Bruttoordningene 
Det er et ubestridt fak-
tum at bruttoordningene 
våre i Statens Pensjons-
kasse er under hardt 
press. Det bemerkelses-

verdige er at vår mann i 
LO ikke tar dette mer 
alvorlig. Når gapet mel-
lom folketrygdens ytel-
ser og 66 prosent av 
sluttlønna blir større, blir 
det et rom som må fyl-
les. Dette gjør selvsagt 
Statens Pensjonskasse 
gjennom å øke premien. 
- Vi skal forsøke å få til 
noen tilpasninger, er det 
eneste Morten Øye har å 
si til det. 
 
Fagforbundets Stein 
Guldbrandsen, tidligere 
tillitsvalgt i Sporveien sa 
det ganske tydelig: 
 
Det er ingen som sier at 
vi ikke har en god pen-
sjonsordning i dag, men 
vi har jo en god ordning 
fra en lav lønn, det er 
ikke oppsiktsvekkende 
lukrativt. 
 

 Dag-Arne Johansen 

 
 
 

 
Aksjonsleder Stein Aamdal fra Fellesforbundet gjorde det helt klart  under aksjonsdagen 22. november 
at bare en ordning som er like god som dagens avtalefestet pensjon kan godtas. 
– Dersom pensjonsforliket legger føringer som gjør en akseptabel AFP-løsning umulig, øker det sjansen 

for at trepartsforhandlingene om AFP blir resultatløse, slo 
Aamdal fast. 
Han gjorde det klart at fagforeningene ikke vil godta å bytte 
dagens AFP med en ordning som er dårligere. 
- Regjeringen krever at LO må godta at AFP skal tilpasses 
målsettingen om at «det skal lønne seg å jobbe». Det lønner 
seg å jobbe i dag. Alle vet at pensjon er lavere enn lønn, sa 
Aamdal. 
 
 
Foto: Øystein Hagen 

” En god 
pensjons-
ordning fra 
en dårlig 
lønn er 
ikke særlig  
lukrativt.” 
 

Stein Guldbrandsen, 
Fagforbundet 

Reiulf Steen 
med elemen-
tær regning 
 
– Det er ingen overras-
kelse for meg at dere 
trosser dette været for å 
forsvare noe som er så 
viktig, sa Reiulf Steen i 
sin appell foran Storting-
et på aksjonsdagen. Han 
presiserte for Stortinget 
at en og en fortsatt er to. 
– Dette finner jeg det 
nødvendig å si. For re-
gjeringen har forsikret at 
vi ikke skal få noen dår-
ligere pensjonsordning 
enn før. Samtidig vil de 
spare millioner. Da er 
det nødvendig å minne 
om elementær regning, 
sa han, og oppfordret til 
å fortsette forsvaret av 
AFP. – Det er nå vi må 
forsvare våre velferdsgo-
der. Vi vet ikke noe om 
hvordan dette landet vil 
se ut om noen år, sa han. 
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Forbundsleder Kjell Atle Brunborg var på allmøtet på Grorud uklar på flere spørs-
mål om pensjonsreformen. Likevel hevdet han at det ikke må være noen tvil om at 
forbundet skal sloss for AFP, og kjempe for brutto-ordningene i pensjonskassa. 
Forbundslederen gjorde 
det klart at NJF vil stå på 
for pensjonskassa. Men 
ellers gjorde han ingen 
god figur på allmøtet 
med verkstedarbeiderne. 
Vi fikk mange tilbake-
meldinger fra medlem-
mene om uklarheter og 
ulne svar. Det er derfor 
tilliten til NJF i AFP- og 
pensjonsdiskusjonen er 
frynsete hos verkstedper-
sonalet. Vi har tidligere 
kritisert Jernbaneforbun-
det for ikke å være akti-

ve nok i debatten, og at 
de gjemmer seg bak LO 
og Arbeiderpartiets linje. 
Kjell Atle Brunborg 
svelger ikke påstanden 
sånn helt uten videre, 
men forstår at verksted-
arbeiderne er utålmodi-
ge.  
Brunborg blir også be-
skyldt for ikke å ha satt 
seg godt nok inn i pen-
sjonsreformen, men han 
bedyrer at han har Stor-
tingsmelding nr. 5 
(Pensjonsreformen, red. 

adm.) på pulten sin, og 
stadig leser i den.  
Verkstedarbeiderne er en 
kritisk medlemsmasse, 
og krever at forbundet 
blir en aktiv støttespiller 
i denne saken. 
- Hva vil du gjøre for å 
styrke tilliten til verk-
stedarbeiderne? 
- Min oppgave når jeg er 
ute er å forsvare for-
bundsstyrets vedtak. NJF 
fronter AFP når den skal 
tas, det er i tariffoppgjø-
ret. Og som jeg tidligere 

har sagt; vårt forbund er 
helt på linje med de and-
re forbundene i denne 
saken. Hvis det var folk i 
salen på allmøtet som er 
uenige med oss, er det 
greit, vi er jo ikke i krig. 
Vi får ikke fram syns-
punkter hvis det ikke er 
uenighet, sier forbunds-
lederen. 
- AFP-aksjonen har gjort 
en god jobb, og har satt 
tingene på dagsorden, 
det viser bare styrken i 
LO, og det er viktig. Vi 
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har ofte forskjellige rol-
ler, dette er en grasrotak-
sjon, ære være de som 
har deltatt i den, fortset-
ter han. 
- .. men hvorfor støtter 
dere da ikke aksjonen 
ved bevilgninger og 
medlemskap? 
- NJF som forbund støt-
ter ikke aksjonen med 
bevilgninger. Dette er 
som sagt en grasrotak-
sjon, men foreningene 
står selvfølgelig fritt til å 
gjøre sånt. Ingen for-
bund i LO har støttet 
denne aksjonen med be-
vilgninger, Norsk Jern-
baneforbund bevilger 
mest penger fra solidari-
tetsfondet til humanitære 
aksjoner.  Norsk Folke-
hjelp er vår hovedsamar-
beidspartner. 
 
Gjør inntrykk 
Verkstedarbeidernes 
engasjement i pensjons-
saken gjør inntrykk på 
forbundslederen, han har 
stor respekt for den glø-
den og organiseringen 
som er gjort, men selv 
om opprøret startet i 
verkstedsektoren mener 
han det også er andre 
som har engasjert seg 
godt, spesielt Elektro. 
- Det er imponerende det 
dere har gjort, og dere 
har brakt viktige innspill 
på banen. Det er sunt 
med diskusjoner. Og dis-
kusjoner er dere gode på, 
veldig gode, sier Brun-
borg. 
- Kan du forstå at verk-
stedarbeiderne er litt 
skuffa over forbundet 
sitt? 
- Ut fra det dere har gjort 

og tenkt i pensjonssaken 
kan jeg til en viss grad 
forstå skuffelsen over 
forbundsstyrets vedtak. 
Håvard Libæk har gått 
mot vedtakene forbunds-
styret har fattet i denne 
saken, jeg ser jo at deres 
syn ikke har nådd fram 
der. 
- Hvorfor mener du det 
er greit med indekse-
ring? Folk får jo dårli-
gere pensjon av det... 
- Indekseringen er en bit 
av mange elementer i 
pensjonsreformen, og 
forbundsstyrets vedtak 
som var et innspill til LO 
kongressen bygger på 
helheten, der eksempel-
vis tjenestepensjon til 
alle, fortsatt god AFP og 
beholde bruttopensjon er 
viktige elementer.   Et 
solid flertall mener det.  
En kan ikke uten videre 
ta ut enkeltelementer og 
påstå at folk får dårligere 
pensjon.  Etter un-
derskriftsaksjonen dere 
hadde, holdt vi et nytt 
forbundsstyremøte, der 
ble det enda større fler-
tall. 
 
Usikker om rygg-
dekning 
- Er du sikker på at du 
har medlemsmassen bak 
deg når du fremmer ditt 
syn i forbundsstyret og 
andre steder? 
- Forbundsstyret er det 
organet som snakker på 
vegne av medlemsmas-
sen. Så vet vi jo at det 
finnes folk som ikke er 
like enige med forbundet 
i alle saker, men jeg har 
ikke noe inntrykk av at 
vi er på kollisjonskurs 

når det gjelder kampen 
for en anstendig AFP. 
Det har jo vist seg at 
verkstedpersonalet, blant 
annet, ikke er fornøyd 
med pensjonsreformen 
og de vedtak forbunds-
styret har fattet der, men 
da sier jo samtidig de 
medlemmene at de ikke 
er enige med de vedtak 
LO har fattet. Jeg vil un-
derstreke at vi står godt 
samla i kampen om AFP 
i forbundet. 
- Følte du at du var hos 
ulvene da du var på 
Grorud? 
- Nei, jeg følte jeg var 
hos mine egne. 
 
Bruttopensjonene 
Forbundslederen lover at 
NJF skal kjempe for 
fortsatt eksistens av brut-
tordningene i Statens 
pensjonskasse. Og er det 
noe vi vet forbundets 
medlemmer brenner for, 
er det nettopp pensjons-
kassa. Det er krystallkla-
re meldinger fra med-
lemmene på at den ikke 
skal tukles med. 
- Er viljen til stede finner 
vi resultatene, sier Brun-
borg. 
- Det er jo sånn at når 
grunnlaget i Folketryg-
den reduseres, blir pen-
sjonsordningen vår 
svært dyr for bedriftene? 
- Ja, det er riktig, men 
NSB har allerede vært 
der. Vi hadde forslag til 
tilpassinger vi, blant an-
net endringer av barne- 
og enkepensjonsordning-
ene, men dette ble stop-
pet av Høyreregjeringen 
og Morten Meyer. Jeg 
satt i utvalget i fjor sam-

men med Gerd Liv Val-
la, Jan Davidsen og 
Morten Øye fra LO Stat. 
Det siste møtet hadde vi 
i desember, men så kom 
Vallasaken opp og ødela 
hele fremdriften. Regje-
ringen må gjøre noen 
vedtak etter hvert. Jeg 
vil ta dette opp med 
Morten Øye for å få sa-
ken i gang igjen, sier 
Kjell Atle Brunborg. 
 
  

 Dag-Arne Johansen 

Fikk hjelm 

Vi har satt oss i respekt. 
NJF kjører en føre var-
linje. I en bisetning før 
allmøte kom forbundsle-
deren med en liten betro-
else: På kontoret før han 
reiste til Grorud hadde 
noen lagt en hjelm på 
pulten hans. Sterke mis-
tanker går mot andre i 
forbundsadministrasjo-
nen.  
Vi nevner i fleng:  
Arne Drabløs. 
 
Plasterlappen han hadde 
i panna etter allmøte var 
allerede på plass før 
møte. 
Så er det sagt… 
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16. mai la uførepensjo-
nist-utvalget fram sin 
innstilling. Den nye 
pensjonsreformen ram-
mer systematisk de som 
har dårlig helse, dårlig 
økonomi og lav utdan-
ning.  
 
 

Jomar Kvitland 
Leder Statsbanenes 
verkstedforening, 
Marienborg 
 
   
Det er fortsatt nødvendig at lege-
ne mener helsa di gjør deg ufør, 
men det er ikke lenger nok. Nå 
skal saksbehandleren på det nye 
sammenslåtte arbeids- og trygde-
kontor NAV vurdere din restar-
beidsevne. Legene er mer uav-
hengig av budsjett og politiske 
føringer enn en saksbehandler. 
 
Slutt på uførepensjonistene 
I dag får du uførepensjon, den 
samme pensjonen som du ville 
fått om du fortsatte i jobben til 
fylte 67 år. I stedet får du en ufø-
restønad på 66 prosent av inntek-
ta du hadde i de tre beste av de 
fem siste år før du ble ufør. Slik 
beregnes midlertidige stønader. 
Slik markeres at å bli varig uføre-
trygdet skal bli en sjeldenhet. 
 
Skatt 
I dag er en uførepensjonist pen-
sjonist, har pensjonistskatt og 
honnørbillett. I stedet skal du 
skattes som lønnsmottaker. Det 
innføres en ny minste uføretrygd 
på 132 100 kroner som skal gi 

samme netto inntekt til minste-
pensjonistene som i dag. De store 
taperne er de som har en pensjon 
fra 132 000 til om lag 172 000. 
Det er de fleste. Tapet er fra  
17 000 til 5 000 kr i året, netto. 
Vinnerne er de med svært høy 
pensjon eller middels pensjon 
med stor formue.  
 
Barnetilskuddet  
I dag får pensjonister med trygd 
under 165 000 kroner i året 25 
000 i barnetilskudd per barn. Et-
ter den nye ordningen skal alle få 
7000 kr. Uførepensjonister med 
ett barn mister 1 500 kroner i må-
neden, med to barn, det dobbelte. 
 
Slutt på god pensjon 
Det er tungt å bli ufør og tape 40 
prosent av inntekta i mange år, 
gjerne med store helseutgifter i 
tillegg. En viktig trøst har vært at 
som pensjonist får du det samme 
som om du hadde stått i arbeid 
fram til pensjonsalder. Du blir 
ikke livsvarig straffet. 
Nå kommer en ordning der opp-
tjeningen av pensjon stanser ved 
62 år, du mister fem opptjenings-
år og pensjonen reduseres med 
12,5 prosent, 1 500 til 2 000 
mindre i måneden. I tillegg blir 
pensjonen justert ned etter hvert 
som levealderen øker. I 2050 re-
duseres altså pensjonen med yt-
terligere 18 prosent. Utvalget sy-
nes sjøl dette er urettferdig og 
ulogisk. De som har laget pen-
sjonsreformen sier jo at det bare 
er å jobbe til du er 70, så taper du 
ingenting. Dette er et argument 
som ikke kan brukes på uføre, de 
kan jo ikke jobbe. I tillegg er det 
ikke i denne gruppa levealderen 
øker. Her er det ren straff at andre 

lever lenger. Halvparten av 
innsparinga på pensjonsreformen 
skal tas fra de uføre. 
 
Jeg blir rett og slett trist til sinns. 
Uføretrygdede som gruppe har så 
lite. I tillegg til dårlig helse har de 
som oftest både lav utdanning og 
lav inntekt. Jo tidligere ufør du 
blir, jo mindre har du skaffet deg. 
Du har lite å tære på når inntekten 
faller. Fins det ikke mer verdige 
motstandere å angripe? 
  
Dersom ei rød-grønn regjering 
gjennomfører dette, sviktes alle 
prinsipper arbeiderbevegelsen og 
velferdssamfunnet er bygget på. 
Sykdom og uførhet er ikke selv-
forskyldt. Full lønn under syk-
dom og uførepensjon som gjør at 
livet kan fortsette noenlunde som 
før, er grunnleggende for et soli-
darisk samfunn. Ingen vet hvem 
som blir rammet. 45 prosent av 
oss er uføre den dagen vi går av 
med alderspensjon. 
 
Enslige 
Det på tide at vi stanser den vok-
sende diskriminering av enslige. 
Det er et lavmål når utvalget vil 
ta fra enslige minstepensjonister 
6 000 kr og gi til de som er gift.  
Det overgås bare av forslaget om 
å ta fra minstepensjonister med et 
barn 1 500 kroner i måneden og 3 
000 om de har to. 
 
Alt dette gjør de for å presse ufø-
repensjonistene for den siste drå-
pe av restarbeidsevne de har. 
Men står det arbeidsgivere klare 
til å motta denne arbeidsinnsat-
sen? 
 
  

Debatt 
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I Landsstyrets utta-
lelse om AFP ved-
tatt 22. april 2007 
slås det fast at: ”ny 
alderspensjon i Fol-
ketrygden og en til-
passet AFP-ordning 
må utformes slik at 
de som ikke ønsker 
å fortsette i arbeid 
etter fylte 62 år, 
kan velge å gå av 
med en tidligpen-
sjon på samme nivå 
som dagens AFP-
ordning”. 
 
 
Geir Jarle Sirås 
Leder Trondheim SV 
 
 
SVs sentralstyre har 
laget en innstilling til 
partiets landsstyre i den-
ne saken, der man også 
tar til orde for at partene 
i arbeidslivet må finne 
de endelige løsningene 
på hvordan AFP-
ordningen skal bli.  
Stridens kjerne er hvor 
lønnsomt det skal være å 
gå av med AFP-pensjon, 
framfor å fortsette i jobb 
fram til ordinær pen-

sjonsalder. Mange ar-
beidstakere som går av 
med pensjon når de er 62  
år ønsker å fortsette i 
arbeidslivet, og forliket 
legger opp til at de da 
skal få både pensjon og 
eventuell ny lønn. Prob-
lemet er at det for mange 
ikke er et reelt valg å 
fortsette i jobb. 

 
Dette gjør at pensjons-
reformen vil ramme 
svært ulikt for ulike yr-
kesgrupper. Derfor vil vi 
ha en AFP-ordning som 
er så god at den bøter på 
urettferdighetene i pen-
sjonsforliket. 
En viktig grunn til at 
mange er nødt til å gi 
seg når de blir 62 år 
skyldes utstøting fra ar-

beidslivet på grunn av 
økt press og brutalise-
ring. Samtidig går nær-
ingslivet så det suser. 
 
SV landsstyre vedtok 
25. november 2007 å 
støtte Fellesforbundets 
krav om en AFP-ordning 
på dagens nivå. 
Landsstyret konstaterer 

at fagbevegelsens krav, 
slik de er formulert i 
vedtak på landsmøtet i 
Fellesforbundet, legger 
et godt grunnlag for å 
finne løsninger som iva-
retar dette. Sjøl om ar-
beidslinja er et vesentlig 
grunnlag i arbeidet med 
ny pensjon, er det nød-
vendig å finne frem til 
ordninger som sikrer de 

som av ulike grunner 
ikke er i stand til, eller 
ønsker, å stå i arbeid ut-
over 62 år, en pensjon på 
dagens nivå. 
 
Den endelige utforming-
en av en tilpasset AFP-
ordning må gjøres i sam-
arbeid med partene i ar-
beidslivet. Fordelingen 
av kostnadene med en 
tilpasset AFP må fastset-
tes gjennom forhand-
linger med partene, der 
arbeidsgiverne må ta sin 
del av kostnadene. 
 
• Regjeringens AFP-
utvalg skal legge fram 
forslag til ny AFP-
ordning innen 
31.desember 
 
• Arbeids- og inklude-
ringsminister Bjarne Hå-
ken Hanssen leder ut-
valg, hvor lederne for 
organisasjonene i ar-
beidslivet er med. 
 
• AFP skal avgjøres i 
tariffoppgjøret til våren 
Dagens AFP-ordning 
utbetaler pensjon i perio-
den 62 til 67 år. 
 
 

Debatt 

Foto: Bjørn Balstad 
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Det er få i Norge som kan skilte med kunnskap om dieselsystemer som 
gutta på diagnosestasjonen hos Mantena på Marienborg. Bare ved å 
høre en motor på tomgang kan de lokalisere feilen… 

T rioen Einar Wiggen, 
Olav Haugen og 

Bjørn Lundemo fungerer 
som team og sitter på 
unik kompetanse på die-
selsystemer. Alle tre har 
en mannsalder bak seg 
på jernbanen og har over 
flere år tilegnet seg kom-
petanse det er få her i 
landet som har. Spesial-
feltet er pumper og die-
selsystemer som 
start/stopp og effekt. 
- Jeg kan nok høre en 
motor på tomgang, og 

etter kort tid lokalisere 
feil bare ved å lytte på 
gangen, innrømmer 
Wiggen. 
- Det har skjedd flere 
ganger, sier han med be-
skjeden mine. Og litt 
stolthet. 
 
Modifiserte 
Dieselteamet var skeptis-
ke da 93-motorene kom, 
gutta ble nesten fortvila 
da de ikke ble hørt da de 
kom med innspill. 
- Disse motorene er 

konstruert for flatlandet i 
Tyskland med vedlike-
holdsbase i hver ende av 
strekningen de skulle 
kjøre. Her i Norge ble de 
satt inn på den lengste 
og mest kronglete strek-
ningen med klima som 
likner Nordpolen, sier 
Wiggen. 
- Det var jo rene galska-
pen, jo vi var fortvila, 
sier han. 
I begynnelsen gikk mo-
torene 200 000 kilometer 
før de måtte revideres. 

Gutta var ikke fornøyd 
med motorene, de gikk 
ikke som de skulle, og 
snart var den nitide ana-
lysen i gang. De fant 
mange modifikasjons-
muligheter. Punkt for 
punkt plukket de syste-
mene fra hverandre og 
luket vekk den ene feilen 
etter den andre. 
- Nå går motorene glatt 
over en million kilome-
ter mellom hver gang, 
sier Einar Wiggen stolt. 
- Det har tatt meg 30 år å 

Einar Wiggen reviderer dieselpumper med stødig hånd. Med sin kompetanse og 30 års erfaring kan han ved å høre motoren 
på tomgang lokalisere feilen.            Foto: Dag-Arne Johansen 
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lære dette, vi har blitt en 
egen forskningsstasjon, 
men er ikke noe smartere 
enn andre for det. 
- Vi er gode på dette for-
di vi driver med det hele 
tiden, sier gutta, og for-
teller at det finnes mange 
dieselsystemer. 
- Det tar bare tid å lære 
dette, sier Wiggen, og 
legger til at de sårt skulle 
hatt noen ungdommer 
her. 
Gutta i diagnosestasjo-
nen begynner å dra på 
åra, og skal Mantena 
fortsatt sitte på diagno-
sen må det rekrutteres 
nedenfra, mener diesel-
ekspertene. 
Gutta har all feilsøking 
på 92 og 93 samt at de 
også jobber på Di8. 
Alle tre presiserer at die-
selmotor på jernbane 
ikke kan sammenliknes 
med motorer i biler eller 
båter. Vibrasjonene, kli-
maet og de belastninge-
ne en motor på et tog 
blir utsatt for er noe helt 
spesielt, sier de. 
 
Er kjent 
Diagnosestasjonen på 
Marienborg er kjent over 

hele trønderlagsregio-
nen, ja kanskje i hele 
Norge. Både fergesel-
skaper, shippingmiljøene 
og annen transport-
næring har høstet goder 
av guttas kunnskaper. 
De justerer, hører, juste-
rer igjen, forsker og fin-
ner feil, og både eksterne 
og interne kunder får 
tilbake motorene sine 
som om de skulle vært 
nye. 

- Vi er konger på haugen 
når det gjelder dieselsys-
temer, flirer Wiggen be-
skjedent. 
Bak ham henger en vegg 
fullt av kompetansebe-
vis, og sammen med 
elektrikeren Bjørn Lun-
demo og mekaniker 
Olav Haugen kan de 
skilte med grove doku-
menter. 
Gutta har til og med hatt 
folk her som har kom-
met i klammeri med båt-
leverandøren sin, på mo-
torer som ikke har gått 
skikkelig, det har tatt 
dem noen timer å finne 
problemet, og kunden 
har kunnet peke nese til 
leverandøren i ettertid. 
 
Skryter av Mantena 
Gutta skryter av Mante-
na. De får lov å utvikle 
seg, får kjøpe det utsty-
ret de ber om, og blir på 
alle måter respektert for 

den jobben de gjør. 
- Bygningen vi er i pas-
ser perfekt for det vi dri-
ver med, så der ble vi 
hørt, sier Wiggen. 
- Dette er et moderne 
dieselverksted, - ja altså 
for dieselutstyr, presise-
rer Haugen, og viser 
stolt frem prøvekjørings-
benken for regulatorer. 
- Dette er en fantastisk 
oppfinnelse, sier Wig-
gen, og berømmer kolle-
ga Haugen for kreativite-
ten ved konstruksjonen. 
Gutta reparerer ikke sel-
ve motorene, det foregår 
andre steder på verkste-
det. 
Stolt viser de fram test-
benker, prøveplasser og 
annet utstyr. 
Mantena Marienborg 
sitter på kompetanse de 
kan være stolt av. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Bjørn Lundemo (tv) er elektriker, Olav Haugen (th) mekaniker og hjernen bak prøvekjørings-
benken for regulatorene dieselpumpene er avhengige av. 

Olav Haugen er teamets Petter Smart 
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Natt til mandag 3. desember rullet det siste 18-loket ut av Fjellstallen for 
siste gang. Etter planen... 

En epoke i jernbanehis-
torien skulle vært over, 
lokvedlikeholdet i Fjell-
stallen burde vært histo-
rie. Gjennom 42 år har 
nesten alle typer elektris-
ke lok fått sitt vedlike-
hold og pleie i hallene 
under Vålerenga kirke. 
Den særegne svingskiva 
som bandt cellene sam-
men med resten av jern-
banenettet skulle tatt sin 
siste runde. Fra nå av var 
det bare rotter og grunn-
vann som skulle finne 
det nødvendig å ha til-
hold der, Fjellstallen 
hadde gjort jobben sin. 
Det skulle vært stille i 
Fjellstallen nå. 
 
Et fraflytta stillverk 
mot låste dører, noen 
halvrydda kontorer. 
Tomme garderober. Det 
er alt. 
Svingskiva kreker seg 
fortsatt rundt. Stoler står 
igjen, noen ark har falt 
ned i den fortsatt opplys-
te grava, vann som sild-
rer. Fire meter over stjer-
na i ringstallen dundrer 
trailerne i Vålerengatun-
nelen. 
Utenfor ligger snø, ved 
sandbua henger fortsatt 
plakaten fra siste valg-
kamp, rødgrønn regje-
ring og ny giv for jern-
banen. Det skulle ha 

vært rust på skinne-
strengen, vekslene skulle 
ligget rolig. 
 
Dette skulle vært histori-
en om Fjellstallens siste 
dag, at den døgnet rundt, 
gjennom tykt og tynt, 
hadde holdt sin hånd 

over NSBs lokomotiver. 
Fram til 1. desember. 
Så enkelt var det ikke. 
 
Det står fortsatt 17-lok 
på rekke og rad på spor 
3, ved siden av, på spor 
4, står et 18 lok oppkop-
let med ATC-feil. Ved 

senkegrava står et annet 
lok, på spor 2 står et 
tredje, der holder to ka-
rer på med reparasjon av 
vannlekkasje i fronten. I 
celle 4 venter et fjerde 
lok på nye boggier, som 
visstnok skulle være kla-
re, men som ikke er det. 
 
De noen og tjue årsver-
kene som har holdt til i 
Fjellstallen de siste årene 
har representert lok-
vedlikeholdet på en god 
måte. Gjennom sine ar-
beidsmetoder, kunnskap 
og logistikk har de levert 
lokomotiver av ypperste 
klasse til mer enn det 
kunden har forventet. 
Flere av medarbeiderne i 
Fjellstallen er de eneste i 
landet som besitter spiss-
kompetanse på loktype-
ne 17 og 18. De har 
kjempet for å beholde 
sin kjære Fjellstall, men 
må snart gi tapt. 
Det vil fortsatt være 
virksomhet der inne en 
stund til. 
 
Prestisjedatoen røyk så 
det grein, flere av ar-
beidsoppgavene lar seg 
ikke utføre i Toghallen 
foreløpig, selv om det 
daglige vedlikeholdet er 
flyttet ut. Innsett blir ut-
ført på spor 3 i Toghal-
len, flere tilpassinger må 

Visjon 

Virkelighet 
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til, noen ble tatt på 
senga… 
 
Gutta bruker nå rundt 
30 minutter på å henset-
te lok forskjellige steder 
i Lodalen, i Fjellstallen 
tok det tre.  
Det siste loket kommer 
inn på spor 3 ved 10-

tiden. Først etter dette 
tidspunktet er det mulig 
å starte med terminvedli-
kehold. Gutta ser en del 
utfordringer i å bli ferdig 
med vedlikeholdet til 
lokene skal gå igjen, det 
første ved 14-tiden.  
 
150 meter innenfor 

sandbua ved Tinehuset, 
øverst i Lodalen, bak de 
røde lukkede portene, 
sitter historien. Langs 
sporene, i vegger og tak, 
nede i graver og gjemte 
kroker. Mange har lagt 
ned sjela si i disse loka-
lene, helsa også. 
Stemmer til stede, hyl og 

skrik, latter og vemod. 
Det blir snart stille der 
inne nå. En utålmodig 
stillhet. 
Hvor lenge vil den vare? 
 

 Dag-Arne Johansen 
 
  

Dette 18-loket kom inn med ATC-feil. Det var ingen steder å 
sette det i Toghallen, derfor må det stå i Fjellstallen inntil 
videre. Flåmsloket på spor 3 skulle egentlig vært i Bergen. 

Dette loket kom inn med sprekker og vannlekkasje i fronten. 
Det var ingen steder å sette det i Toghallen, derfor måtte Stig 
Are Johansen  reparere det i Fjellstallen.   

 
 

Jeg har gjennom 16 år selv hatt min arbeidsplass i 
Fjellstallen. En verkstedopplevelse, fylt av de mest 
spesielle år av mitt arbeidsliv. Avsporinger, krang-
linger, kontaktledninger som falt ned, ”trekk i sno-
ra, det er klart fra spor 5, kjør på stopp”. 
Vi bytta tverrkoblinger og buffere på spor 1 - på de 
minste lokene, el14 måtte på spor 2, som etter si-
gende var rett. Ved senkegrava fikk lokene nye 
hjulganger på lørdager, kompressorer, ventilatorer 
og strømrettere, og hvem vil spyle vekk elgen på 
ellver’en på spor 1? Dreiebenken under gulvet i 
celle 6 fikk møkkjørt seg under OL og tok kvelden 
da. Vær snill og bestill enda en styreventil. 
Terminer på spor 3. Tidstudie, el-14 og rasket, det 
sto skrevet på veggen med kritt mot spor 2, rote-
ringen av lagene på termin. Lagbaser og synere, 
hvem satte seg på tyfonknappen så den nærmeste 
måtte skifte bukse. Spenningsregulatorer på 14, 
knorrslangene i verktøyburet, og til helvete med 
han som rappa penga fra julebordkassa.  
Sofus, rotta vår, bodde i jernrøret på gulvet ved si-
den av kjøleskapet i mekanikerkroken, fiskene i 
akvariet samme sted vokste seg store og feite, en av  

 

dem fant det også for godt å forlate oss, - dukket 
opp under bordet mandag morgen. 
Høyden på 70, gul hjelm med plog og ende 2, fjæra 
mi og fjæra mi, psoriasis og hjerneblødning. 
Vi hadde middagspause fra 11.30 til 12.30, et kvar-
ter ekstra, med 15 minutter gangtid, sirkus i dusjen 
hver ettermiddag, Zalo mot såpe, kaldt vann og is-
tapper.  
Den gamle rørstolen som ble hugget og sveiset fle-
re ganger, smugrøyking og ljug, latter og pur kame-
ratskap. 
Vi fikk gå ti over halv, like mye sirkus ved inngåel-
se av innarbeidingsavtaler i jula, krangling med 
ledelsen. Vasking av bil for noen, ikke for andre. 
Overtidsnekt og konflikt, glede og fordragelighet, 
julebord i Blåbygget og ei trofast vaskedame. 
 
Vi hadde det godt i Fjellstallen. Et miljø du må lete 
lenge etter for å finne maken til.  
Et hjem for oss, en utgift for andre. 

Dag-Arne Johansen 
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På Marienborg i Trondheim har ROM Eiendom planer om å gjøre maskinverkste-
det om til kontorlokaler for 800 millioner kroner. Verktøyet og utstyret Mantena og 
CargoNet har i maskinverkstedet i dag skal presses inn i andre ombygde lokaler, på 
brøkdelen av plassen. 

Det er flere år siden den-
ne saken startet. ROM 
Eiendom ville omregule-
re store deler av Marien-
borg fra industri- til 
næringsvirksomhet. En 
våken fagbevegelse i 
byen skjønte fort hvilken 
vei det ville gå med in-
dustriarbeidsplassene om 
ROM fikk vilja si, og 
satte foten ned. Mange 
og lange diskusjoner før-
te til at ROM la planene 
til side, men nå kommer 
snart en ny runde. 
 
 

Foreninga mot 
Verkstedfore-
ninga i Trond-
heim har gått 
sterkt i mot pla-
nene, ikke fordi 
de er mot nytt 
verksted, men 
de mener plas-
sen de får tilba-
ke vil hindre 
utvikling av 
verkstedet. 
- Vi ser helt 
klart at dette 
blir et dårligere 
tilbud for oss, 
og verkstedet 

får mye mindre mulighet 
for utvidelser og ekspan-
sjon, sier foreningsleder 
Jomar Kvitland. 
- Det ligger i tiden at det 
blir mer trafikk på jern-
bane, og da er det gal-
skap å hindre oss i å eks-
pandere. Vi blir fanget i 
et klamt nett og får ikke 
muligheter for utvidelse 
hvis en slik ombygging 
kommer på plass, sier 
foreningslederen.  
Mantenas verksted på 
Marienborg i Trondheim 
er suverent best på diesel 
i landet, og verkstedfore-
ninga er redd mange pri-
vate oppdrag kan glippe 
om de ikke får den plas-
sen de trenger. 
- Argumentet for å flytte 
virksomheten er også at 
det skal bli tettere logis-
tikk, men vi har behov 
for den plassen vi har i 

dag, å komprimere logis-
tikken vil bare føre til 
dårligere logistikk i 
verkstedet og enda mer 
skifting av materiell, 
hevder Kvitland. 
 
Verksted underordna 
ROM har i sine ombyg-
gingsplaner inne et kost-
nadsoverslag på 800 mil-
lioner kroner for å gjøre 
de 12 000 kvadratmeter-
ne i maskinverkstedet 
om til kontorer, samtidig 
vil ombygging av 
lokstallen og nytt verk-
sted koste 180 millioner 
kroner. Kvitland stusser 
over at ROM er villige 
til å bruke så mye mer til 
kontorer enn til verksted. 
- Jeg synes ikke dette 
henger sammen, det vir-
ker som at det å bygge 
verksted er underordna, 
det er om å gjøre å få 

Foreningsleder på Marienborg, Jomar Kvitland, viser hvor 
det nye verkstedet er tenkt plassert. 
- Bygger de dette verkstedet blir vi fanget i et klamt nett, og  
får ikke utviklet oss, sier han. 

Det blir trangt og kronglete med skifting og hensetting av materiell, me-
ner foreninga. Her står type 93 hensatt utenfor Marienborg. 
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bygget mest mulig kon-
torer for utleie, sier Kvit-
land, som måtte tåle å se 
deler av området ble om-
regulert fra industri- til 
næringsvirksomhet for 
noen år siden. 
- De vil presse oss inn i 
en hall på 4 000 kvadrat-
meter, ca en tredel av det 
vi har i dag. Vi ser at 
dette ikke blir godt nok, 
derfor er vi meget skep-
tisk til planene.   
Kvitland har også vans-
kelig for å tro at styret i 
ROM og NSB synes det 
er fornuftig å bevilge 
over en milliard kroner 

på Marienborg uten sik-
kerhet i inntjeningen.  

- Den finnes så vidt jeg 
vet ikke i dag, sier han. 

Verkstedforeninga har 
god dialog med bystyret 
i Trondheim i denne sa-
ken. 
- Det foreligger en avtale 
mellom Trondheim 
kommune og ROM Ei-
endom om at ROM for-
plikter seg til å bygge et 
så stort verksted så det 
rommer den aktiviteten 
vi hadde per 1. januar 
2004, den avtalen er vi 
godt fornøyd med at ek-
sisterer, sier Jomar Kvit-
land. 

Dag-Arne Johansen 

Planen er å gjøre maskinverkstedet om til kontorer. Enn så 
lenge forbeholder foreninga seg retten til å jobbe der, og å 
avholde medlemsmøter. 

NJF har forhand-
let fram enda  
bedre avtale 
 
NJF har inngått avtale med Jern-
banepersonalts bank og forsikring 
om en enda gunstigere ordning 
for deg som vil være totalkunde. 
Totalkundetilbudet ble lansert 
tidligere i år, til svært gunstige 
vilkår, men nå har NJF og NLF 
forhandlet fram et enda bedre til-
bud. Blant annet vil du få ytterli-
gere reduksjon i forsikringspre-
mien, og gunstige vilkår i banken. 
Ta kontakt med JBF ved person-
lig fremmøte, henvis til totalkun-
deavtalen med Jernbaneforbun-
det, oppgi at du er medlem i NJF, 
og du får den nye og bedre avta-
len. 
Dette er en spesialavtale kun for 
medlemmer av Norsk Jernbane-
forbund og Norsk Lokomotiv-
mannsforbund, ingen andre får 
disse gunstige betingelsene. 

Si fra! 
 
Blir du skadet på jobb eller fri-
tid, meld fra med en gang, det er 
foreldelsesfrister på forsikring-
er. Husk også at du ikke bare er 
forsikret gjennom bedriften, 
men også at du har en god for-
sikring gjennom ditt medlem-
skap i NJF. 
Vi gjør også oppmerksom på at 
denne forsikringen gjelder døg-
net rundt i motsetning til ar-
beidsgivers forsikring, som gjel-
der i tilknytning til arbeidstiden. 

Juletrafikk 
 
 I Vingehjulet nr. 7 kan vi lese 
at det er ansatt nye medarbeide-
re på kundesenteret på Lille-
hammer. Lederen for kundesen-
teret Stein Erik Jensen håper å 
ha alle medarbeiderne klare til 
juletrafikken starter i oktober. 
 
Jula varer tydeligvis ikke lenger 
helt til påske. Den starter bare 
tidligere… 

Juletrefest 

Statsbanenes Verkstedarbeider-
forening, Oslo arrangerer jule-
trefest søndag 6. januar 2008  
klokka 13.00 på velferdssalen 
verkstedet Grorud. 
 
Vi ønsker alle NJF-medlemmer 
velkommen med barn, barne-
barn eller kanskje noen kjente. 
Pris: voksne 50 kroner, barn 
gratis. 
 
Det blir leker og gang rundt ju-
letreet, sang og moro, og kan-
skje kommer nissen også… 
Påmelding innen 31. desember 
til Kathrine Gonella på tlf. 916 
54490, eller foreningskontoret 
på Grorud, tlf. (231) 54684. 
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Norsk Bane  
– på banen igjen 

 
 Norsk Bane er frempå igjen med sin Haukelibane til Bergen. Det er bra for oss at 
diskusjonen om høyhastighetstog nå kanskje starter for alvor. Mer jernbane betyr 
flere vedlikeholdsoppgaver. Mantena og MiTrans er landets suverent beste på vedli-
kehold, og bør kjenne sin besøkelsestid når den tid kommer. 

Det pussige er at det er 
bred enighet i Stortinget 
om å utrede mulighetene 
for en høyhastighetsbane 
i Norge.  
- Vi kan bygge spor til 
50 millioner kroner per 
kilometer i den norske 
fjellheimen. I Tyskland 
kan det koste 3-4 ganger 
så mye, sier Jørg 
Westermann i Norsk 
Bane til Dagens Nær-
ingsliv, og konkluderer 
samtidig med at det kan 
lønne seg å bygge ut 
høyhastighetsbaner i 
Norge. 
Det å bygge i den stabile 
fjellgrunnen er rimelige-
re enn andre grunnfor-
hold, mener Wester-
mann. 
- Arealene i Norge er 
oftere mindre utbygd 
enn på kontinentet. Da 
blir kostnadene ved ut-
bygging lavere, sier 
Westermann til avisa. 
Både billigere tomter og 
hardere fjell skal gjøre 
hurtigtog mellom Oslo 
og Bergen billigere enn 
fra Oslo til Gardermoen. 
Ifølge Flytoget kostet 
Gardermobanen 10 mil-
liarder kroner da den ble 

bygget. Kilometerkost-
naden ble 150 millioner 
kroner.  
- Fjellet på Romerrike er 
dyrere å bygge tunnel i. 
Nylig er jo verdens 
lengste veitunnel bygget 
mellom Lærdal og Aur-
land. Den kostet 40 mil-
lioner per kilometer, sier 
Westermann. 
 
Haukelibane 
Norsk Banes opplegg er 
en bane fra Oslo og sør-
vestover. På Haukeli de-
les sporet, slik at ett spor 
går mot Stavanger og ett 
mot Bergen.  
- I opplegget har vi to 
avganger i timen fra 
både Stavanger og Ber-
gen, mot Oslo, og like 
mange den andre veien, 
forteller Westermann i 
intervjuet. Hvert tog skal 
ha 300 seter, og Wester-
mann regner med en fyl-
lingsgrad på 50 prosent. 
Norsk Bane regner med 
å bruke to og en halv 
time fra Oslo til Bergen. 
Hvis høyhastighetstoget 
skal ta mesteparten av 
markedet, må toget bru-
ke mindre enn 2,5 timer, 
viser undersøkelser som 

er foretatt. 
Mellom Madrid og Bar-
celona bruker toget drøyt 
fire timer. Der går det fly 
hver halvtime. 
 
Marked for tog 
Det flyr flere mennesker 
mellom Oslo og Bergen 
enn mellom New York 
og Washington, hevder 
stortingsrepresentant 
Øyvind Halleraker over-
for nettstedet E24. 
- Transportbehovet i 
Sør-Norge er enormt. 
Det går 36 store fly mel-
lom Bergen og Stavang-
er hver dag, sier han til 
nettstedet. 
Ifølge Oslo Lufthavn 
Gardermoen flyr 54.000 
personer mellom Oslo 
og Bergen på en vanlig 
uke. Dette er sjette mest 
i Europa, og på linje 
med strekningen London 
- Paris. 
 
Koster penger 
Totale investeringskost-
nader skal bli om lag 50 
milliarder kroner, tilsva-
rende 85 millioner kro-
ner per kilometer for 
dobbeltsporet jernbane.  
Inntektene fra prosjektet 

vil være 6 milliarder 
kroner i 2018, mens pro-
sjekterte kostnader er 3 
milliarder.  
- Det gir 3 milliarder til å 
betjene investeringskost-
nadene, mener Norsk 
Bane. 
De totale rammene er 
beregnet å koste 200 – 
250 milliarder kroner, en 
formidabel sum penger. 
Skeptikerne til slike ba-
ner mener det er urealis-
tisk å bruke en slik sum 
på jernbaner. 
Bare for å nevne det; 
overskuddet på statsbud-
sjettet for neste år ser ut 
til å bli 300 milliarder 
kroner. 
Så hva er problemet? 
 

 Dag-Arne Johansen 
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NSB går så det griner. Mantena leverer det selskapet skal, og har ligget på 
en gjennomsnittlig leveranse på tett oppunder 99, 9 prosent gjennom hele 
året. Bonusen bør være innen rekkevidde. Eller...? 

V i har gjennom hele 
året stått til for-

ventningene, og levert 
mer en det som var krite-
riene for utbetaling av 
bonus. 
 
Det har vært store disku-
sjoner i Mantena om bo-
nusutbetalinger. Gleden 
var derfor stor da det 
viste seg at konsernet 
ville påskjønne medar-
beiderne for den ekstra 
innsatsen som ble gjort i 

2006.  
Ble de framsatte mål 
oppnådd i 2007, vanket 
det også bonus for utbe-
taling i 2008. En særde-
les hyggelig melding. 
 

K onsernsjef Einar 
Enger skriver i sin 

lederspalte i siste num-
mer av Vingehjulet at 
2007 ligger an til å bli et 
rekordår trafikkmessig, 
og at NSB har lagt fram 
det beste tertialregnska-

pet noen sinne. Samtidig 
skriver han:  
 
Det er derfor meget vik-
tig at vi i en periode der 
mye går bra, ikke legger 
oss til dyre løsninger 
eller bevilger oss goder 
som fører til et kost-
nadsnivå som kan bli 
svært krevende å leve 
med den dagen mar-
kedsutviklingen ikke er 
så god som den er nå. 
 

T il dette er det å si: 
Det er skapt en for-

ventning i konsernet, 
stor forventning, særlig i 
Mantena, at hvis målene 
nås, utløses en hyggelig 
bonusutbetaling som 
takk for den innsatsen 
medarbeiderne har lagt 
ned gjennom hele året. 
 

H ittil i år har altså 
Mantena levert mer 

enn forventet. Samtlige 
av Mantenas ansatte har 
gjort det de kan for å nå 
sine mål - og lykkes. 
 
Vi er godt fornøyd med 
konsernets utvikling om 
dagen, og mye av æren 
for det skal vi ha. Vi har 
gjort vårt, nå er det snart 
tid for innhøsting. Da 
gjelder det imidlertid 
ikke å gjerde inn epleha-
gen så høyt at vi ikke 
kan høste.  
Det er dårlig politikk 
overfor verkstedarbeide-
re. 
 

V i tror, for å bruke 
konsernsjefens 

egne ord; vettet er noen-
lunde jevnt fordelt på de 
fleste av oss… 
 

 Dag-Arne Johansen 
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I maskinverkstedet 
på Marienborg står 
to gutter dypt kon-
sentrert. Med milli-
meterpresisjon og 
den største nøyak-
tighet reviderer de 
Bm 92-motorer som 
de aldri skulle ha 
gjort annet. Etter 
revisjon blir moto-
rene som nye. 
 

J onny Wiggen og 
Christopher Wannebo 

er motormekanikerlær-
linger, men selv om de 
er nye i faget har de alle-
rede fått dreisen på det. 
Fem seks motorer står 
ferdige på gulvet ved 
siden av dem. 
- Vi plukker motorene 
helt fra hverandre, sliper 

ventiler, bytter stempler, 
pakninger og gjør dem 
helt topp, sier gutta. 
- Denne motoren har gått 
1,6 millioner kilometer, 
og vi bruker rundt 100 

timer på jobben, forteller 
de to lærlingene.  
Litt lenger bort står de 
mer erfarne gutta og 
overvåker. 
- Jævlig flinke gutter, 

sier en som haster forbi. 
 
Liker seg 
- Det er en interessant 
jobb, vi liker oss i ma-
skinverkstedet. Det er 
mye jobb å revidere, 
men ganske gøy også, 
da, sier de.  
– Spesielt er det mye 
jobb når vi skal snu det 
lageret der, sier Wiggen, 
og peker nedi motor-
blokka. 
- Vi overhaler turboen 
også, men dieselpumpa, 
den tar fatter’n seg av 
der borte sier Wiggen 
junior, og nikker mot 
diagnosestasjonen der 
faren holder stødig hånd 
på dieselutstyret. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Lærlingene Christopher Wannebo (tv) og Jonny Wiggen liker 
det de holder på med. Etter revideringen blir 92-motorene 
som nye.     Foto: Dag-Arne Johansen 

Hyttene våre på Skei står til med-
lemmenes disposisjon. Søknads-
fristen for vinterferien er satt til 15. 
desember. Ønsker du å være der i 
påsken må du søke innen 15. janu-
ar. Søknadsskjema finner du på vår 
hjemmeside 
www.verkstedarbeideren.no,  
eller ring foreningskontoret, tlf. 
231 54684.  
Ønsker du en helg eller andre peri-
oder, kan du ringe foreningskonto-
ret tre måneder før, og høre om det 
er ledig. Ingen søknad i helger.  
Vi ønsker deg et trivelig opphold! 
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Gullfiskens AFP 

Min søte lille gullfisk har gått av 
med AFP. Jo, det er helt sant. 
Den er sliten, fant det ut helt selv. 
Tidligere i høst, før den bestemte 
seg, kunne jeg komme smygende 
inn mot bollen dens, liste meg 
inntil, se hvordan det sto til. Flere 
ganger lå den bare der og gapte. 
Med buken i været. Den virket 
veldig sliten.  
Jeg har gått ned fra sju til fire pel-
lets kuler nå. Den orker ikke å få i 
seg mer, er mett. Mett på livet, 
mett på arbeid. Den er heller ikke 
så effektiv som før. I gamle da-
ger, da den riktig svingte seg, da 

renset den steiner og bøss  som 
bare det. Men det er lenge siden. 
Nå er det andre boller. Den svøm-
mer bare apatisk rundt, i et langt 
lavere tempo. Jeg tror det er alde-
ren og all den tunge jobben den 
har hatt. 
Her en dag godtok den det. Tilbu-
det om tidligpensjon. Vi hadde 
harde forhandlinger, fisken og jeg 
på ene siden, fiskeriminister Hel-
ga Pedersen på andre. Det satt 
langt inne, vi forhandlet på over-
tid. 
Fisker lever forskjellig. Fisken 
min var en av sliterne, jobbet 
hardt og presist, konstant. Renset 
planter, renset steiner, alger, et 
hardt liv. Den la sånn sett igjen 
helsa si på jobben. 
Den har svømt rundt i bollen sin i 
snart to år nå, det tar selvsagt på. 
Den nådde et punkt i livet, orket 
ikke mer.  
Det er den vel unt å få en verdig 
alderdom.  
Den kan fortsatt svømme rundt, 

bevares, men å jobbe går ikke 
lenger. Det er rett og slett ikke 
tema. Mange fisker klarer det, 
men fisken min datt av lasset før 
tida. Jeg trodde lenge den skulle 
klare å holde ut i arbeidslivet til 
over jul, det gikk ikke. Nå skal 
den bare kose seg, ta de siste run-
dene, det går saktere nå, ting tar 
tid. Ved juletider bikker den over 
to år, da forsvinner tillegget, det 
ble en del av avtalen med Helga, 
hun var stram der, vi må ned til 
tre pelletskuler, livet ut. Den bur-
de klare det også, selv om det 
skal holde hardt. Fisken min er 
seig, den gir seg ikke. Her en dag 
demonstrerte den ved å spytte en 
stein i veggen på glassbollen. 
Helga hørte det, men brydde seg 
ikke om det.  
Fisken min vil snart dø. Sulten og 
avmagret etter et langt liv.  
Jobben er gjort. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Foreningas bibliotek kjøper 
stadig nye bøker. Har du ikke 
fått lest de siste, sier du? Biblio-
teket vårt er åpent hver torsdag 
mellom 13 og 14, eller henvend 
deg til truckfører Ragnar Fred-
stad på Grorud. 
Biblioteket har massevis av bø-
ker, alt fra krim til nyutgivelser 
av skjønnlitteratur, tekniske og 
historiske bøker pluss mange 
andre. Kom bare opp, du finner 
biblioteket i samme gangen som 
foreningskontoret. 
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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.  

Redaktør:  Dag-Arne Johansen, Mantena Lodalen tlf. 916 52144 
Medlemmer: Nils Bull, MiTrans Grorud 
  Grethe Moe Appelqvist, JIL Grorud 
 

  Layout og trykk: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 
   
Stoff til Verkstedarbeider’n kan sendes på e-post til 
dagarne.johansen@mantena.no  Har du leserinnlegg, kan du skrive under med 
fiktivt navn, men redaksjonen må alltid vite hvem som skriver. 
Er det noe du lurer på kan du ringe  (231)54 684 

ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO OG 
JERNBANENS VERKSTEDARBEIDERES LANDSRÅD 

JIL Grorud arrang-
erte prøve JM i go-
kart på Rudskogen 
motorsenter den 29. 
september 2007.  
 
I ufyselig vær møtte 12 
lag opp for å kjøre mes-
terskapet. Vi kjørte i 
seks timer, det var slit-
somt på en meget våt 
bane. Det var mange 
som havnet i grusbarrie-
ren og  det ble vist frem 
en mengde vakre piruet-
ter på asfalten. Vinneren 
ble det laget som klarte 
flest runder i løpet av de 
seks timene. 
 
Sosialt 
Vi hadde montert opp 
stort party telt hvor vi 
solgte grillpølser og vaf-
ler samt mineralvann. 
Gratis kaffe hadde vi 
også.  
Grillmester Kjøraas kun-
ne rapportere om følgen-
de forbruk: ca 300 pøl-
ser, 20 liter vaffelrøre, 

10 liter mineralvann 
samt 40 liter kaffe. Ar-
rangementet ble meget 
vellykket fordi Rudsko-
gen var en dyktig arrang-
ør, seriøs men med glim-
tet i øyet, samt en kjem-
peinnsats av medlemmer 
i JIL Grorud som stilte 
opp både før, under og 
etter arrangementet. Vi 
håper dette kan bli et fast 
arrangement slik at enda 
flere kan komme ut i det 
fri og slippe adrenalinet 
løs. Hva med å kunne 

dytte sjefen ut av ba-
nen??  
 
Resultatlisten ble slik: 
 
1. Kondisærne: 238 run-
der på 6:01:29 
 
2. Grorud 1: 236 runder 
på 6:02:07 
 
3. Ofotbanen: 236 run-
der på 6:02:08 
 
10. Grorud 2: 225 runder 
på 6:02:23 

 
11. CargoNet: 221 run-
der på 6:01:59 
 
12. Bosina racing: 205 
runder på 6:02:31  
 
Vi gratulerer vinnerne 
og ser frem til neste års 
dyst. 
 
Vennlig hilsen 
J.I.L. Grorud 

Fo
to:
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len
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Vi har spurt seks medlemmer som tidligere jobbet med lok i 
Fjellstallen: 

 
 Hvordan er det å jobbe i Toghallen? 

Stig Are Johansen, Toghal-
len, Fjellstallen, Toghallen, 
Fjellstallen…: 
- Foreløpig syns jeg ikke noe 
om det. Ingen ting er jo ferdig. 
Jeg jobber delvis i Fjellet også, 
på jobber vi ikke får gjort i 
Toghallen. 

Leif Bentestuen, Toghallen: 
- Det veit jeg jo nesten ikke, 
jeg har min første dag her i 
dag. Det er uferdig her, for å si 
det pent. 

Erik Tangen, Toghallen: 
- Hva skal jeg si om det da? 
Foreløpig er det greit, men det 
blir mye flying. Må jo regne 
med det, når vi skal bruke 
Jordhullet som hensettings-
spor. Flyttinga er jo ikke fer-
dig ennå, men jeg syns det er 
en grei start. 

Ole Gustav Tangen Olsen, 
Toghallen: 
- Det vil du ikke skrive, he he. 
Det er fryktelig tungvint. Mes-
teparten av tida driver vi med 
skifting. I 2007 bruker vi 
håndveksler og har flytta oss 
50 år tilbake i tid. Portene 
fungerer ikke, og det er tung-
vint med all klatringa inn og ut 
av lokene. 

Morten Hovland, produk-
sjonsleder, Toghallen: 
- Det er mye fremmed her, 
med sporbruk og sånt. Det 
mangler en del på rampa, blant 
annet. Vi må ha flere vasker så 
vi kan vaske frontvinduene, og 
det må bli lengre rampe på 
spor 3. 

Arne Kristian Nilsen, 
Toghallen, Fjellstallen, 
Toghallen, Fjellstallen…: 
- Til Tomm Bråten: Dette er 
en fiaskoflytting. Ingen ting er 
lagt til rette. De sjefene som 
har noe med flyttinga å gjøre 
trekker seg unna. Det er ikke 
noe vits i å fly mer rundt grø-
ten nå. Vi har flytta, men jeg 
har vært i Fjellet i tre dager nå.  

Av plasshensyn kunne vi bare ha seks uttalelser, men flere ønsket egentlig å ytre seg i denne saken 
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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 
www.verkstedarbeideren.no 

 

Tusen takk til verkstedarbeiderfo-
reningen for oppmerksomheten på 
min 50-årsdag. 
Jan Tore Syljeset 
 
Takk til verkstedarbeider 
foreningen og Mantena AS, for hil-
sener, blomster og gave, i  
anledning min 50-årsdag.           
Hilsen Kjell Vidar Sparby 
 
Jeg vil få takke Mantena AS Gro-
rud og verkstedarbeiderforeningen 
for de fine gavene jeg fikk i anled-
ning min fratreden i jobben i NSB 
og Mantena  gjennom 40 år. Sen-
der en hilsning til alle i Mantena 
Grorud. 
Beste hilsener Svein Haugstulen, 
2672 Sel 
 
Takk for oppmerksomheten til min 
75-års dag. 
Hilsen Bjørn Karlsen 
 
Jeg vil få takke til Mantena, verk-
stedarbeiderforeningen og arbeids-
kolleger for alle gaver og oppmerk-
somhet i anledning min avgang 
med pensjon. 
Med hilsen Jan Thingberg 
 
Hjertelig takk for blomsten jeg fikk 
til min 80-års dag. 
Hilsen Gunnar Arnesen 
 
Takk for den pene blomsten som 
jeg fikk på min 75-års dag. 
Vennlig Hilsen Jan Andersen 
 
Hjertelig takk for oppmerksomhe-
ten på min 75-års dag. 
Kjell Sørensen 
 

 

Takk for oppmerksomheten 
Hilsen Harry Lund 
Statsbanenes Verkstedarbeider 
forening, Velferdskomiteen: 
Hjertelig takk for fine blomster jeg 
fikk til min 75-års dag. Stå på i 
kampen mot pensjonsreformen, 
sørg for at indekseringen ikke blir 
satt ut i livet i 2010. 
Mange hilsener Torgrim Elsrud 
 
Hjertelig takk for den fine bloms-
ten jeg fikk til min 85-årsdag, tan-
kene går tilbake til Nyland. 
Vennlig hilsen Knut M. Møller-
Nielsen 
 
Hjertelig takk for den fine bloms-
ten på min 80-års dag 
Hilsen Leif P. Pedersen 
 
Jeg vil takke administrasjonen i 
Mantena og gode arbeidskolleger 
for gaver og oppmerksomhet i for-
bindelse med min 50-års dag. 
Thoralf Eriksen avd 3842 
 
Hjertelig takk for oppmerksomhe-
ten på min 70-års dag. 
Svein Amundsen 
 
Hjertelig takk for oppmerksomhe-
ten til min 70-års dag. 
Mange hilsener Hans Erik Fey 
 
En stor takk til verkstedarbeiderfo-
reninga, Mantena Lodalen og gutta 
i Fjellstallen for gaver på min 60-
års dag 
Hilsen Åsmund Jacobsen 

Til verkstedarbeiderforeningen 
v/velferdskomiteen. 
Takk for blomster på min 75-års dag. 
Arne Kinnsbekken 
 
Hjertelig takk til verkstedarbeiderfo-
reningen for det fine bildet jeg fikk 
ved min avgang, etter mange fine år 
ved verkstedet 
Hilsen Torbjørn Herness 
 
Takk til alle for oppmerksomheten 
på min 60-årsdag 
Hilsen Odd Næss 
 
Takk til verkstedarbeiderforeningen 
og Mantena AS, for hilsener og ga-
ver i anledning min 60-års dag 
Hilsen Jan Bakke 

Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 231 54684. Eller send oss et kort. Annonsen koster ingen ting.   
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