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- Det var helt uvirkelig, vi trodde nesten ikke det vi så.  
(Yngve Andersen, Mantena Grorud)  
 

- Dette er noe av det mest utbrente jeg har vært med på.  
(Redningsleder Torkil Greging) 
 

- Som foreningsleder er jeg stolt over hva våre medlemmer har gjort i denne situa-
sjonen. Mantenas og NSB Bergings verkstedarbeidere er ikke bare best på vedlike-
hold, men deres erfaring og kompetanse gjør de også best på berging i Norge. Dette 
er noe NSBs ledelse bør merke seg, sier Glenn Rygh.  Les mer på side 2 og 3 

Foto: Bülent Karabulut  
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- Det var helt uvirkelig, vi trodde 
nesten ikke det vi så, sier Yngve 
Andersen fra Mantena Grorud. 
Han var blant de første som kom 
fram til brannstedet på Halling-
skeid. Bare gutta fra Berging og 
Beredskap Jernbane var der noen 
timer før. Torkil Greging var red-
ningsleder, og hadde med seg det 
faste mannskapet Geir Moen, 
Kjell Anders Pedersen og Hans 
Amberg.  
- Boltene som har holdt snøover-
bygget sammen lå i tusentall i 
pukken, det var nesten helt umu-
lig å gå. Det luktet svidd, omtrent 
som om du kommer inn i en 
krigssone, eller i et nedbrent hus, 
forteller Yngve. Stanken og synet 
betegner han som sterkt, og det er 
utrolig hva slags varme som har 
vært der, sier han videre.   
Nå er han trygt tilbake på Grorud, 
sammen med de tre andre fra 
Mantena han jobbet sammen med 
der oppe; Georg Zyperski fra Lo-

dalen, Terje Holt og Bülent Kara-
bulut fra Grorud. Til sammen var 
Mantenagutta på fjellet i nesten to 
døgn. For Berging og Beredskap 
Jernbane gjenstår det fortsatt mye 
arbeid.   
 
Det utbrente 73-settet sto midt i 

en veksel, så det første de måtte 
gjøre var å få fjernet den første 
vogna. Men før de kunne begyn-
ne på det, måtte Jernbaneverkets 
banefolk holde på i flere timer for 
å lage ny skinnegang under settet 
- og noen meter til.  
- Vi brukte en NOHAB til å dytte 
litt fram og tilbake, og forsøkte å 
flytte på vognene, vi klarte en 12 
– 14 meter. Men så var det stopp, 
lageret i den ene hjulgangen låste 
seg totalt. Vi vurderte faktisk å 
dra hele vraket på stive hjul, sier 
Yngve.  
For å få klaring til boggiene måt-
te de fjerne alle rester av luftpute-
ne, felger plater og rør. Så la de 
ferdigkappede svillestumper inn-
smurt i fett, hver på 33 centime-
ter, som mellomlegg. Dessuten 
måtte settene renses for skrap un-
der. Metall var smeltet ned i skin-
negangen, og mye hadde brent 
seg fast.   
I en hastighet på 5 km/t klarte de 
tilslutt å slepe vogna de 70 kilo-

Forvridde metallrester, svidde skinnestumper, stanken av nedbrent 
jernbane. Det var det som møtte gutta på Hallingskeid. 

Terje Holt, Geir Moen og Yngve Andersen diskuterer hvordan de skal gripe dette 
an.  

Alle foto: Bülent Karabulut  
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meterne ned til 
Haugastøl. Res-
ten av vraket må 
stå inntil videre. 
Jernbaneverket 
startet straks med 
å legge ny skin-
negang rundt 
vraket og å byg-
ge opp igjen KL-
anlegget og sig-
nalkabler slik at 
Bergensbanen 
kunne åpnes 
igjen.  
 

Transportutfordring 
- Dette er noe av det mest utbren-
te jeg har vært med på, og skade-

omfanget er enormt. Utfordringen 
vår var at banen skulle åpnes 
igjen raskt, så vi ble enige med 
Jernbaneverket om å utsette res-

ten av hentingen. Men dette er 
utvilsomt den mest omfattende 
transportutfordringen jeg kjenner 
så langt. Redningsteknisk var 
ikke dette noe problem. Og vi har 
hele tiden hatt en svært tett og 
god dialog med Jernbaneverket, 
forteller redningsleder Torkil 

Greging.   
- Vi skal prøve å hente ned resten 
så fort som mulig, men det er 
usikkert når dette blir. Vi skal 
forsøke å kjøre på egne hjul, 
men går ikke det må 
vi bruke traller der 
det trengs.  
Greging skryter av 
Mantenagutta.  
- Dette er erfarne og 
flinke gutter, og det 

er utrolig viktig at vi 
har med folk som 
kjenner, og kan jern-
banemateriellet, sier 

han.  
 
Stolt foreningsleder 
Alle åtte som bidro til red-
ningsaksjonen er medlemmer i 
vår forening.  
- Som foreningsleder er jeg 
stolt over hva våre medlemmer 
har gjort i denne situasjonen. 
Mantenas verkstedarbeidere er 
ikke bare best på vedlikehold, 
men deres erfaring og kompe-

tanse gjør de også best på berging 
i Norge. Våre gutter i NSB Ber-
ging har også helt unik kompe-
tanse. Dette er noe NSBs ledelse 
bør merke seg, sier Glenn Rygh. 
 
- Føreren av toget fikk stoppet 
rett foran brannen i overbygget, 

og prøvde forgjeves å rygge tilba-
ke. Men da forsvant kjørestrøm-
men, og han gjorde det eneste 
riktige: å få evakuert alle de drøyt 
250 passasjerene. 30 minutter se-

nere sto 
de to 73
-settene 
i full 
fyr, for-
teller 
Yngve 
Ander-
sen.  
Det som 
er helt 
sikkert 

er at disse settene har kjørt sin 
siste tur. De rakk å bli 13 år gam-
le før de møtte sin overmakt.  
 

Dag-Arne Johansen 

Kjell Anders Pedersen (tv) og Georg Zyperski 

Bülent Karabulut  

Torkil Greging 

Hans 
Amberg 
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NSB har et datterselskap som har 
som formål å vedlikeholde NSBs 
rullende materiell. I dag fører det-
te til at man får arbeid utført av 
høy kvalitet til lave priser for 
NSB. Overskuddet i Mantena 
havner jo til syvende og sist tilba-
ke i NSB kassa i form av prisre-

duksjoner på vedlikeholdet. Nor-
ge som nasjon har et miljø som er 
i stand til å levere alt vedlikehold 
av den norske togparken. Fra 
NSB-hold vanker det kaker og 
skryt hver eneste vår når verk-
stedarbeiderne ved hjelp av mas-
se ekstrainnsats har berget togtra-
fikken gjennom en vinter som ser 
ut til å ha kommet overraskende 
på NSB-ledelsen. 
Like fordømt presterer konsernle-

delsen å vedta at dette vedlikehol-
det skal konkurranseutsettes. For 
en enkel verkstedarbeidersjel vir-
ker dette helt meningsløst. Hva er 
vitsen med å eie et verkstedsel-
skap hvis det ikke skal brukes? 
Hvilke personer og miljøer har 
egentlig interesse av denne kon-

kurranseutsettingen, hva skal det 
egentlig konkurreres om. Så vidt 
vi har brakt i erfaring vil de sam-
me vedlikeholdsprogrammene bli 
brukt, det samme materiellet skal 
vedlikeholdes sannsynligvis av de 
samme verkstedarbeiderne i sam-
me lokaler som nå. Kan det være 
våre lønns og arbeidsavtaler som 
er for gode, eller er pensjonen vår 
for god? Kan årsaken være at 
noens personlige interesser av å 

være svære sjefer, reise rundt å 
inngå betydningsfulle kontrakter 
veier tyngre en det at nasjonen 
Norge har et robust vedlikeholds-
miljø for jernbanemateriell som 
er eiet av det norske folk. 
Det ville være interessant om 
noen av dere i konsernledelsen 

som ivrer for dette, kunne gi oss 
et svar på disse spørsmålene som 
er så utfyllende at selv en enkel 
verkstedarbeider skal kunne ta 
del av deres visdom. 
 

Glenn Rygh 
redaktør 

 

Spørsmål fra en enkel verkstedarbeider til de vise menn i kon-
sernledelsen. 

Foto: Dag-Arne Johansen 
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14. juni var det duket for en varm 
og slitsom øvelse.  
Denne gangen var det et samar-
beid med guttene og jentene fra-
Lodalen. 

 
Vi fra Grorud reiste avgårde i egen 
brannbil og verkstedbilen, personalet 
fra Lodalen hadde kostet på seg egen 
buss, da de ikke har egen brannbil 
eller annet transportmiddel tilgjenge-
lig. 
Men i hver fall, dagen viste seg ikke 
akkurat fra sin beste side da vi skulle 
reise, det var rett og slett et ganske 
utrivelig vær, men men, hva kunne 

vi gjøre. 
Vi satser på at været blir bedre når vi 
kommer frem, vi skulle jo tross alt 
helt til Hobøl. Vel fremme begynte 
faktisk været å lette, til alles lettelse, 
vi vet jo alle hvor utrivelig det er og 
være ute hele dagen under åpen him-
mel, du blir ganske våt og kald. 
Først var det noen praktiske og teo-
retiske oppgaver, noe om brann og 
førstehjelp. Ganske greit med en 
innføring før det bar av gårde på 
øvelsesfeltet. 

Her ble gruppa delt i naturlige to 
deler, det var en gruppe med røyk-
dykkere (10 mann) og resterende var 
mannskaper i forhold til brann og 
førstehjelp. 
Her var det bare å henge i. 
Røykdykkerne fikk med seg Arne 
Wilhelmsen som hjelpe- og pumpe-
mann på brannbil, viktig å bruke 
eget utstyr når man øver. Denne 
gangen måtte faktisk røykdykkerne 
rulle og koble slangene selv, pust og 
stønn dette var en varm og slitsom 
oppgave med alt utstyr på. 
Gutta fikk mange varme dykk og det 
var mange varmegrader inne i con-
taineren. 
De så ut som noen heite og varme 
kyllinger når de kom ut, her var det 
bare å komme seg unna varmen og 
helle i seg vann, masse vann. Disse 

gutta bruker masse energi og forbru-
ker masse væske. 
Litt lengre nede på øvelsesfeltet var 
det en helt annen gjeng som svetta 
og sleit, her var det også flammer, 
men det var også personskader, 
hvordan griper vi an dette. Innsatsle-
der skaffet seg raskt overblikk over 
situasjonen og meldte videre til 
mannskaper hva han trengte. Du gjør 
det og du gjør det. Her gikk det 
unna, vær forsiktig og tenk egen sik-
kerhet.    

Her var det bare å samle utstyr og 
komme i gang, noen tok seg av 
brannslanger, noen med brannappa-
rat, og noen tok seg av skadde, sam-
leplass må være utenfor fare, og 
tenkt vindretning, har noen ringt 
AMK (alarmsentralen), bra! Da er 
det bare å vente og hjelpe til der det 
trengs flere innsatsmannskaper. 
Dette var en veldig realistisk og 
spennende øvelse, med mange for-
skjellige elementer. Det var en sliten 
og svett gjeng som tok seg en velfor-
tjent hvil. 

   
Etter noen minutter med oppsum-
mering og briefing var det klart for 
ny øvelse, her er det ikke noe hvile-
hjem. 
Ny innsats, alle på en gruppe, du 
gjør det og du det, det var mange 
flittige ben som beveget seg mot 
høyre og venstre, har du kontroll på 
flammene, pasienten, AMK, hvem 
møter, hvem gjør ditt og hvem gjør 
datt, her var det aktivitet. Kan ikke 
komme bort til personen som ligger 
bak gasspost, det brenner og er en 
forferdelig varme, hva gjør vi? 
Stopp! alle over der og slukk, vi skal 
jo redde liv, det er jo det det handler 
om, her gikk det unna. 
Få skadde personer hit, ambulanse er 
på vei. 
Puh, endelig i boks, instruktører og 
mannskaper var veldig fornøyd. 
Hvordan gikk det for røykdykkerne? 
Gutta klarte seg meget bra, noen var 
varmere i toppen enn andre, nå var 
det bare å få slanger og utstyr tilbake 
på plass. Pust og stønn, dette var 
varmt. 
Etter en lang dag på øvelsesfeltet, 
smakte det godt med en dusj og en 
velfortjent middag. 
Veldig bra jobbet hele gjengen, og 
det er jo kjempeartig å samkjøre 
øvelser med Lodalen også, viktig og 
holde sammen og samarbeide med 
øvelser der vi kan, slik at mannska-
pene blir kjent med hverandre. 

 

Kathrine Gonella 
Industrivernleder  
Grorud 



 6 

 

Foreningen engasjerer seg i 
uførereformen ved deltagel-
se i markering utenfor Ar-
beidsdepartementet 

I slutten av mai la regjeringen 
frem sitt forslag til reform av ufø-
reytelsene i Norge, og på torsdag 
den 16. juni var det samlet en 
mengde folk på Einar Gerhard-
sens plass utenfor Arbeidsdepar-
tementet for å vise sin misnøye 
med dette forslaget, representan-
ter fra foreningen var selvfølgelig 
tilstede med vår fane.  
Uføremeldingen i fra 2007 har 
siden den gang vært jevnlig om-
talt, og er svært omstridt siden 
den tar sikte på å kutte i ytelsene 
til de som allerede har lite å rutte 
med. Siden utredningen ble lagt 
frem i 2007 har man kommet noe 
bedre ut enn hva som var antydet, 
og dette takket være godt opplys-
ningsarbeid og protester i fra 
grasrota. Men å fortsatt komme 

uheldig ut når man allerede er i 
en vanskelig situasjon, er vel ikke 
bra nok da velferdssystemet vårt 
er basert på at vi skal ta vare på 
de som faller utenfor?  
 
Flere tiltak berører de trygdede. 
Blant annet skal det å bli 100 pro-
sent avklart som ufør i fremtiden 
bli vanskeligere, noe som legger 

opp til deltidsarbeid. Om 
det er slik at den type del-
tidsarbeid som skal ligge til 
rette for den syke ikke fin-
nes, vil veldig mange måtte 
gå arbeidsledige og samti-
dig motta mindre utbeta-
linger. Samtidig som man 
legger mer til rette for at de 
med restarbeidsevne skal få 
brukt den, har man flyttet 
fokuset i fra å sikre de som 
ikke kan jobbe en verdig 
inntekt, til å mistenkelig-
gjøre deres tilstand som 
ufør.  
 
Noe annet som også gir 
lavere pensjon, er at pen-

sjonsopptjeningen for uføre skal 
stoppe ved 62, ikke 67 år som nå. 
Altså, fem opptjeningsår tapt. For 
de som kan jobbe noe ved siden 
av, vil også summen de kan tjene 
bli redusert fra ca. 79 000 kr til 
31 700 kr, uten fratrekk i trygden. 
Barnetillegget de uføre til nå har 
fått, vil de fortsatt få, men dette 
skal ses på senere og sjansen for å 
få dette redusert er tilstede i  
fremtiden. 
 
Som nevnt er en av grunnpilarene 
i velferdssystemet vårt å sikre de 
som har blitt uføre en verdig le-
vestandard og å unngå fattigdom, 
derfor ser vi det som uakseptabelt 
å stramme inn ved disse ordning-
ene. Mens fagforeningsfanene sto 
oppreist på Einar Gerhardsens 
plass, ble kravene om å viderefø-
re dagens ordninger overlevert 
Tove Linnea Brandvik fra Ar-
beids- og sosialkomiteen. Mens 
vi venter på høstens avgjørelse i 
fra våre folkevalgte, fortsetter vi 
med oppfordringen om å forsvare 
dagens uføretrygd. 

Glenn Noss 
Verkstedarbeider 
Mantena Lodalen 

Roy Pedersen, leder LO i Oslo 

Til venstre: Tove Linnea Brandvik fra Arbeids- og sosialkomiteen og  Bjørn Tore 
Egeberg fra Aksjon Forsvar Dagens Uførtrygd  
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Hur gör man egentligen 
för att bli riktigt gammal? 
Det är det många som frå-
gar mig om (!) 

Eftersom jag alltid vill hjälpa mina 
kompisar så söker jag  på internett 
och bestämmer mig för att testa ”Dr 
Demkos dödskalkulator”…nu blir 
det spännande…Fördelen med denna 
mycket seriösa test är att jag samti-
digt som testen pågår, kan följa med 
på dödstalsutvecklingen…jo…på en 
liten skärm vid sidan av frågeformu-
läret. Sålunda får jag se min ålder-
dom både förlängas och förkortas 
markant allt eftersom mina svar fal-
ler i dålig jord hos Dr. Demko. När 
27 av 50 frågor står igjen är min lev-
nad uppe i aktningsvärda 108 år! 
Men efter 45 frågor har min dödsdag 
normaliserat sig på 86 år och till sist 
så säger Dr. Demko till mig att jag 
skall få uppleva 84 årsdagen, men 
inte mer! Detta trots ett regelbundet 
intag av både rödvin, (kombinerat 
med motion) paranötter och sol-
skyddsfaktor 12.  
 
Dr Demko lär mig att livslängden 
hänger intimt sammen med vissa 
faktorer vi alla så väl känner: rök-
ning, alkohol, sömn, kost och mo-
tionsvanor, nära relationer, dumma 
chefer, sura äktefeller etc. Detta är ju 
iochförsig ingen nyhet men egentli-
gen detsamma tjatet vi tidigare har 
läst och hört om. 
 
Statistisk sentralbyrå SSB.no ger 
också de sina råd med kalla fakta. 
Det talar sitt tydliga språk. Statisti-
ken visar tydligt att vi helst inte skall 
vara arbetare och definitivt inte ma-
troser eller servitörer. Att köra taxi 

är heller inte det speciellt smart om 
man vill uppleva många år som pen-
sionär. Detta är det absoluta botten-
skiktet! Här är det så illa att vi t.ex. i 
matrosens fall, snackar om fel sida 
om 70-årstrecket!!  
 
På den andra sidan gör både hög-
skolelektorerna, läkarna och inte 
minst prästerna det väldigt bra. Präs-
terna gör det allra bäst, vilket kanske 
är en fördel då det är de som skall få 
alla slarvarna ned i jorden. Det är 
nog många som tolkar statistiken 
dithän att detta är bevis nog på att 
matroser och servitörer sannerligen 
borde fimpa röken och ställa bort 
flaskan. Finns det flera faktorer som 
spelar in? Jo, vi har faktiskt en viktig 
faktor som sällan nämns:….få en 
OSCAR ! 
 
En Oscarsvinnare lever nämligen 
hela fyra år längre än de andra skå-
despelarna som var med i samma 
film. Studier från Sverige visar att en 
professor lever längre än en fil lic., 
som i sin tur lever längre än en fil 
mag. och en fil kand. Tjänstemän 
och funktionärer lever längre än yr-
kesarbetare som i sin tur lever längre 
än specialarbetare och diversearbeta-
re.  Förklaringen till detta  finner vi i 
vår hjärna. I olika väl genomförda 
studier har man visat att människor 
längre ned i den sociala hierarkin 
pga. psykobiologiska mekanismer 
(hjärnans reaktion på hur man upple-
ver omvärlden) producerar hormoner 
(bland annat glukocorticoider från 
binjurarna) som skadar kroppen och 
dess organ. Det handlar om långva-
rig stress och dess destruktiva effek-
ter på hälsa och livslängd. Klassklyf-
tor skapar stress som förkortar livet 
för de som tillhör arbetarklassen.  
I ”pensjonsforliket” har vi ett be-
grepp som kallas 
”levealdersjustering”. Tanken är att 
vi skall arbeta fler år ju äldre vi blir. 

Vad är det då med levealdersjuste-
ringen som är så viktigt? Jag frågar: 
Varför skall en arbetare få färre 
år som pensionär än vad en lektor 
får, bara för att lektorens och lä-
karens levnadsålder tenderar att 
bli längre?  
 
Detta är djupt orättvist! 
Statistiken visar tydligt hur viktigt 
det är för vår hälsa att få bort klass-
klyftorna och de mekanismer som 
gör att de finns. Det visar också på 
att det inte finns privata lösningar på 
ett generellt problem som detta, som 
har orsaker i samhällstrukturen och 
klassamhället. Det hjälper inte bara 
med rökstopp och sundare livsstil 
när det är den sociala hierarkin som 
är huvudorsaken till klassbunden 
livslängd. Det kan hjälpa den enskil-
da att inte bli arbetare men att hellre 
utbilda sig till lektor. Men det hjäl-
per inte arbetare som kollektiv, så 
länge vi måste ha människor i dessa 
arbeten.  
 
Många har glömt att arbetarrörel-
sen kom till som en reaktion mot ett 
klassamhälle som var djupt orättvist 
och kränkande för oss. Arbeiderpar-
tiet i Norge har sitt existensberätti-
gande i denna kamp. Ett arbeiderpar-
ti som går in för en en nedmontering 
av välfärdstaten har inget existensbe-
rättigande, men öppnar istället dör-
ren för högerpopulism. 
Svaret måste vara: Vänsterpopulism! 
Ta upp kampen för ekonomisk de-
mokrati NU. 
Klassamhället är livsfarligt! 
 
 
 
 
 
 

 Harald Christiernin 
Verkstedarbeider  
Mantena Stavanger 
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I MiTrans er de ikke ar-
beidsledige om dagen. Alt 
fra revisjoner på vogner, 
til skader og prosjekter. Jo 
da, det er nok å gjøre. 
 

Gruppeleder Sverre Stok-
ke teller på fingrene når vi 
spør hva de har å gjøre 
om dagen. Han ramser 
opp revisjoner på B5 og 
annet gammelt matriell, 
reparasjoner på B7, et 
nesten ferdigstilt prosjekt 
på 92, en skade på 92, det 
fikk en tømmerstokk 
tredd gjennom førerrom-
met, skinnebremsprosjek-
tet på B7 og el 18, og ja… 
- Men vi er litt ømfintlige 
for folk da, sier Stokke. – 

Vi har for eksempel bare én 
elektriker… 
- Hva har dere gjort på 92? 
- Der har det vært en del ombyg-
ging av interiøret, høytaleranlegg, 
kompressor og nye frontlys… 

Det prosjektet er inne i sin siste 
uke nå.  
På skinnebremsprosjektet har de 

ei vogn ferdig, og er godt i gang 
med vogn nummer to, forteller 
Stokke. - Det er vel en 24 vogner 
som skal bygges om. El 18-
lokene tas på Hamar, de er det 22 
av. Så det er da arbeid i noen må-
neder framover, forteller han.   
Arild Kinnsbekken jobber med 
vognrevisjon. Han vasker vogner, 
konteinere og gult materiell. Han 
har også en del innvendig arbeid, 
som bytte av seteputer, rullgardi-
ner og annet interiør. I tillegg 
flekklakkerer han på vognkasse 
og boggier.  
- Det er bra dere skriver litt om 
oss nå, det blir jo nesten aldri 
skrevet noen ting om MiTrans, 
bare Mantena, sier han.  
- Men jeg er jo her nå…?  
- Ja, det er bra det…  
Ved ei B7-vogn står noen og ven-
ter på at sveiseren skal bli ferdig, 
så de kan komme under vogna 
igjen. Litt lenger bort tar noen seg 
fem minutter og en kaffe, mens 
sveiseren holder på.  
 
Gult 
På det gule materiellet jobber det 
tre mann, forteller gruppeleder 
Harald Huseby. I den avdelinga 
tar de service på Robeltraller,  

Arild Kinnsbekken har mange og varierte oppgaver på B5-vognene. 

Dag-Arne Johansen 
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LM-vogner og andre vogner for 
Jernbaneverket og Baneservice. 
Sånne vogner kan være losjivog-
ner, boggivogner, ja nå har vi ei 
vannvogn hengende i bukkene 
her, den skal vi bytte hjul på. I 
tillegg revideres det gule materi-
ellet, forteller Huseby.   

- Jeg skal begynne i den gule av-
delinga i juli, sier Knut Brenden. 
Han er ferdig med prosjektet sitt, 
og får nye utfordringer på gult 
materiell. Så da blir de fire en 
periode. Harald Huseby fyller 62 
i november og teller på knappene 
om han skal gå av med pensjon, 
men han er ikke sikker.  

Maling 
I malerverkstedet, eller lakkbok-
sen som noen kaller den, holder 

de på med lakke-
ring av lastebiler 
for Forsvaret. Og 
litt flekklakke-
ring på et 72-sett.  
- Så MiTrans er 
konkurransedyk-
tige på lakk? 
- Ja, det tror jeg 
nok, Forsvaret 
vil i alle fall bru-
ke oss, sier Stok-
ke.  
Det er ikke så 
mange innleide i 
MiTrans nå, det 
er noen polakker 

i malerverkstedet, og en sveiser 
på B7-prosjektet. 
- Jeg syns det er en god stemning 
her jeg, sier Sverre Stokke.  
 

 

Knut Andersen 

” Det er bra dere 
skriver litt om oss 
nå, det blir jo nes-
ten aldri skrevet 
noen ting om 
MiTrans” 

Arild Kinnsbekken 

Knut Brenden 
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I slutten av mai kom en mel-
ding om forandring av uføre-
trygden. Det tas sikte på at det 
skal vedtas nye lover om dette 
før jul i år. 
 
40 prosent av befolkningen er uføre-
trygdet før de blir pensjonert.  
- Her foreslår regjeringen at uføre-
trygden skal  delvis 
"levealdersjusteres" det betyr at hvis 
levealderen går opp skal trygden 
senkes for den enkelte. 
(I dag er det  ingen slik ordning i  det 
private og det offentlige) 
- En foreslår at en ikke kan tjene opp 
pensjonspoeng i folketrygden etter 
62 år. (I dag 67 år i privat sektor for 
oss med offentlig pensjon 70 år) 
En foreslår at all privat uføretrygd 
skal være 66 prosent av tidigere lønn 
for vanlige inntekter og at det  skat-
tes som om en er yrkesaktiv. I dag så 
er uføretrygden pensjonsbeskattet, 
(altså lavere skatt). Forslaget er at 
uføretrygden skal økes slik at det 
ikke blir tap for den enkelte. 
 
Vi med offentlig pensjon har i dag 
66 prosent av full lønn og pensjons-
beskatning. For oss innebærer det å 
skattes som yrkesaktiv at vi taper for 
vanlig inntekt rundt 30 000 kroner i 
året. Regjeringen sier at de har til 
hensikt å kompensere dette tapet for 
oss med offentlig pensjon i forhand-
linger  med offentlige fagforbund 
etter at den private uføretrygden er 

vedtatt. 
Dette er skisse for forverring, men 
det var fryktet at en skulle kom-
me  med verre kutt.  
De uføre har en laveste levealder, og 
i statistikken over yrkespassive er 
det en synkende levealder. Vi vet fra 
før at det er ti års kortere levealder 
for kokker enn eksempelvis advoka-
ter. 
At uføretrygden skal senkes hvis 
levealderen øker, blir begrunnet med 
at "40 prosent av innsparingene i 
pensjonsreformen kommer av leve-
aldersjusteringene". 
 
For oss med offentlig pensjon leg-
ger regjeringen opp til en omkamp 

for å ødelegge vår gode pensjonsord-
ning. Dette skal gjøres blant annet 
ved at en tar bort 30 000 av trygden, 
og så skal det forhandles om hvor-
dan dette skal kompenseres. 
Hvis opptjeningen i offentlig  
uførepensjon stoppes ved 62 år, be-
tyr det at store grupper offentlig an-
satte ikke får full opptjening. Det 
gjelder både deltidsarbeidende i 
kommune-Norge og langtidsutdan-
nede. 
Det er altså all grunn til å følge 
med og å støtte opp om arbeidet som 
gjøres for å forsvare oss mot disse 
svært alvorlige forslagene. 

Nils Bull 
 

I Oslo er det like mange serve-
ringssitteplasser som i Køben-
havn. København er dobbelt 
så stor som Oslo.  
 
På et møte i næringsutvalget i LO 
Oslo innledet sjefen på Sentrum po-
litistasjon og lederen for servitørfo-
reningen i Oslo. 

De var enige i alt og påpekte følgen-
de: 
- Det er 100 000 sitteplasser i serve-
ringssteder i Oslo like mye som i 
stor København (som er dobbelt så 
stor). 
- Denne overetableringen fører til 
snusk og kriminalitet i bransjen. 
- Antall skjenkebevillinger bør hal-
veres til 550. 
- Kriminaliteten vil vær borte fra 
bransjen i løpet av to år  hvis følgen-
de tiltak settes inn: 
Serveringsbevillingen knyttes til ad-
ressen, og at bevillingshaver fysisk 

må jobbe på stedet, og at overtredel-
ser av lover og regler fører til steng-
ing av serveringsstedet på den faktis-
ke adressen i et par uker for hver 
overtredelse. 
Dette er fortalt Byrådet flere ganger, 
men de er ikke interessert.   
- Så godt som alle som søker får 
skjenkebevilling. 
- Hvis halvliteren selges for under 45 
kr er det kriminalitet i bildet. 
     Nils Bull 

Fagforening og politi 
mot kriminalitet i  
serveringsbransjen 

Illustrasjon: Storm P 
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Som den observante leser kanskje 
har fått med seg har Verkstedar-
beider’n vært utgitt siden 1946.  
 
Vi har imidlertid fått brev fra Nasjonalbiblioteket 
at de følger med på våre utgivelser, og skriver føl-
gende til oss: 
 
I følge våre opplysninger startet bladet i 1946 
med årgang 1. Dersom bladet hadde vært ut-
gitt hvert år siden starten, ville man i 2011 
være kommet til årgang 66. 
 
Vår registreringshistorikk viser at bladet har 
hatt noen år uten utgivelser, nemlig i 1958-
1962 samt 1966-68(?) Da teller man vanligvis 
ikke årganger, noe som dere også har tatt 
hensyn til ved årgangsnummereringen i årene 
etterpå. 
Senere har det vært en del feil årgangsnum-
merering, bl.a. på 50- og 60-tallet som har for-
plantet seg opp igjennom årene. 
 
I 2006 endrer dere den allerede ukorrekte år-

gangsnummereringen fra 50 til 60 og denne 
følges fram til i dag. På siste hefte benyttes 
årgang 65. Vi kan si at i 2011 er det 65 år si-
den dere startet bladet, men teller man år-
ganger vil man komme til 66 (hvis man ser 
bort i fra de årene bladet ikke ble utgitt). 
 
Vi ønsker bare å gjøre dere oppmerksomme 
på dette, og det er selvsagt dere som bestem-
mer hva som skal stå på bladet. Men, vi setter 
pris på en tilbakemelding fra dere om dere 
ønsker å fortsette årgangsnummereringen el-
ler ikke. 
Med vennlig hilsen 
 
Britt Nancy Westgaard 
rådgiver 
Pliktavlevering periodika 
 
Nasjonalbiblioteket 
Pliktavlevering 
8607 Mo i Rana 

Løsningen redaksjonen har bestemt seg for er: 
”Utgitt siden 1946”  
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- Han er flink til å jobbe, og det er sånne 
folk vi skulle ha fått sugd tak i som lær-
linger vet du, sier fagarbeider Terje 
Holt. Han og kollega Lasse Bech er vei-
ledere for Mats hele uka, og er strålende 
fornøyd med hjelpa de får. 

Mats går i niende klasse på Mjær ung-
domsskole, og har arbeidsuke på sko-
len. Siden mor har kontakter, og en 
velvillig verkstedledelse ikke så noen 

problemer med én enkelt skoleelev, ble 
det boggiavdelingen på Mats. Med kyn-
dig veiledning hele uka er alt i trygge 
hender. 
- Jeg skal være her hele uka. Men fredag 
skal jeg skrive ned hva jeg har holdt på 

med, sier han fornøyd. 
- Hvordan har uka vært? 
- Det er fint å være her, bedre enn på 
skolen i hvert fall, smiler unggutten. 
Mats må opp om morran denne uka. Og 
halv seks kommer mor og drar han i øra. 
– Jo, det er litt tidlig, medgir han. 
- Det går fint, han gjesper ikke før ved 
ellevetida, fleiper Terje Holt. 
- Det er mer slitsomt å være her enn på 
skolen, sier Mats. 
- Det er fordi det er så jævla varmt her 
det, gliser Lasse Bech. 
Skoleeleven syns han har greie folk 
rundt seg, og han påstår han har lært en 
del om boggier. 
- Og så har han lært alt om kvinnekrop-
pen, skyter en annen inn, i det han farer 
forbi. 
- Har du lyst til å begynne her, da? 
- Jeg veit ikke helt… Har ikke tenkt så 
mye på hva jeg skal bli, egentlig. 
- Men du hadde tatt ei uke til her, hvis 
du hadde fått lov? 
- Tror det. Hvis jeg hadde orka å stå 
opp, så… 

Blant boggier og fagfolk, støy og verktøy på 
Grorud finner vi en nykledd og ung gutt. 15-
årige Mats Gonella har arbeidsuke, og har 
nesten blitt ekspert på boggier. 

Gode veiledere fra venstre Terje Holt, Trond Andreassen, sjefen sjøl og Lasse 
Bech.             Foto: Dag-Arne Johansen 

Motorsykkelparkeringen er flyttet fra hovedinngangen til  
fløy J, utenfor serviceavdelingen. Noen syns dette kanskje 
er litt langt unna garderoben, men for  undertegnede pas-
ser det veldig bra… 
Parkeringen er blitt veldig fin, og er tydelig merket, så 
dette burde bli veldig ryddig  - helt i 5S-ånd. 
Det eneste minuset i forhold til den gamle parkeringen 
ved siden av hovedinngangen, er at der sto syklene tørt på 
grunn av utbygget i annen etasje, men dette burde kunne 
løses av rette vedkommende… 
Det viste seg også at asfalten var for myk, så det er produ-
sert plater for å legge under støttene. 

Ove Hansen 

Dag-Arne Johansen 
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Alle jeg så, late, spreke og ivrige, 
gikk jo rundt med denne greia på 
hofta. Til og med de jeg ikke 
trodde holdt på med sånt, kom 
sånn passe arrogant bort og viste 
meg hofta si.  
Jeg startet friskt. 9424 skritt førs-
te dagen. Pes. Ingen stjerne på 
skjemaet. Faen. Neste dag enda 
flere skritt. Stjerne. Puh. Snart 
hadde jeg en venn å konkurrere 
med også. En hyggelig kollega 
som på skjemaet fremsto som en 
rød liten figur, og til stadighet var 
noen millimeter foran meg. Og 
han derre bleike herr Gjennom-
snitt ble etter hvert bare pingla i 
forhold til meg. Jeg dro fra som 
bare det. Jeg kom opp i over 
12 000 en dag. Logget meg på, la 
inn, fikk stjerne, sjekka andre. 
14 000, 17 000, 28 000… Hva? 
Vel, jeg måtte ta fram sykkelen. 
En times tur. To timers tur… 
Sykle til jobben. Stjerne etter 
stjerne dukka opp. Og jeg leda på 
min røde venn. Perfekt. En kveld 
jeg skulle legge meg kikka jeg på 
dingsen. 9875. Hva? Ingen stjer-
ne i dag? Pokker heller. Jeg flytta 

bordet, endret litt på en stol, gjor-
de noen runder i stua. Passerte tv-
en 43 ganger. Stjerne. Og leda 
stort på min røde venn. La meg 
med god samvittighet.  
Påske. Fri. Øl. Varme. Sommer. 
Ingen stjerne. Faen. Måtte sette 
fra meg glasset. Gikk lang tur. 
Hørte på musikk. Ha, 16 579. 
Den satt. Og min røde venn? Ha 
ha, langt bak…  
Tida gikk, jeg fikk vondt i beina. 
Det regna. Blåste… Ingen stjerne. 
Faen. Ut i drittværet. Stjerne.  
Jeg nærmet meg Åndalsnes. Bare 
noen få kilometer igjen nå. Stjer-
ne hver dag, bortsett fra fredager. 
Fredager er dårlige dager. Kom 
igjen nå, bare litt til, så er du der. 
Leda på den røde… Og herr 
Gjennomsnitt har falt helt av las-
set. Jeg er stor, jeg er best. Du er i 
mål om to dager. Leda trygt. Siste 
dag, la inn 14 674. Du er i mål. 
Men hvor er min røde venn? 
Hva? Er det mulig?  
Hvordan klarte du det? Ved? Har 
du sjaua ved???  
Grrrr. 

Dag-Arne Johansen 

Da jeg fikk på meg den lille dingsen for noen uker siden tenkte jeg at fy søren, nå 
må jeg virkelig trå til her.  

Også i år har foreningen arrangert 
lærlingetur.  Den 19. mai dro 11 
lærlinger sammen med represen-
tanter i foreningen med danske-
båten. Vi ankom København fre-
dag morgen og dro videre med 
tog til Helsingør, så ferje til Hel-
singborg, hvor vi besøkte Mante-
nas verksted i Helsingborg. 
Det er bare ett år siden verkstedet 
ble åpnet så det fremstår fremde-
les som nytt, og det er veldig rent 

og ryddig i lokalene. 
Vi fikk vite at det nå var levert 23 
av 49 sett, som skal bli vedlike-
holdes i verkstedet. 
Vi ble meget bra mottatt, og de 
som var med fikk svar på de 
spørsmål de hadde både om toge-
ne og verkstedet. 
Foreningen har fått positive tilba-
kemeldinger fra lærlingene om 
turen, så det er et veldig populært 
tiltak.     
    Ove Hansen 

En gjeng med fornøyde lærlinger på tur 
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De fleste kjenner George Orwell 
som forfatteren av ”1984” og 
”Animal farm”. Dette er sterke ro-
maner som advarer mot totalitære 
styresett, og merkelig nok siteres 
Orwell ofte av folk på høyresiden og 
brukes som sannhetsvitne om hvor 
forferdelig venstresiden er. Dette 
kan man selvsagt gjøre dersom man 
mangler kunnskap om hvem George 
Orwell var og hva han gjorde. 
George Orwell, eller Eric Blair som 
var hans virkelige navn, vokste opp i 
Burma, der han en stund jobbet i 
kolonipolitiet. Han ble tidlig klar 
over hvor urettferdig verden er, og 
hvor brutal den er. Et tidlig essay 
han skrev, ”En Hengning” viser det 
til fulle. 
Orwells rettferdighetssans var sterk, 
og da han og kona Eileen bestemte 
seg for å dra til Spania, som da var 
midt i en blodig borgerkrig, var me-
ningen at de skulle jobbe som fri-
lansjournalister og rapportere fra 
borgerkrigen. Imidlertid kom de til 
Barcelona i Katalonia, og her var 
stemningen langt mer revolusjonær 
enn de fleste steder i Spania. Anar-
kismen sto meget sterkt her, og fri-
het og likhet var idealer som fenget 
Orwell veldig. Så, i stedet for å skri-
ve om krigen gikk han til nærmeste 
militskontor og vervet seg til kamp 
mot fascismen. 
Tilfeldighetene ville ha det til at han 
havnet i en arbeidermilits organisert 
av et lite ytterliggående venstreparti 
kalt POUM (Partido Obrero de Uni-
ficacion Marxista – Arbeidernes par-
ti for marxistisk enhet) og dette skul-

le påvirke Orwells fremtid og hans 
syn på verden langt mer enn han 
kunne forutse på det tidspunktet. 
Etter en kortvarig og lite effektiv 
militær trening ble Orwell sendt til 
fronten ved Alcubierre i det golde og 
karrige Aragon.  Han var sjokkert 
over hvor dårlig bevæpning og utstyr 
arbeidermilitsene hadde, han klaget 
bittert over sitt førti år gamle gevær, 
- ubrukelig på de avstandene som 
man behøvde å skyte ved fronten, og 
han kommenterte at de fleste skade-
ne militsen hadde var fordi folk ska-
det seg på egne våpen grunnet dårli-
ge våpen og dårlig ammunisjon. Ar-
tilleri hadde de praktisk talt ikke, ei 
heller maskingeværer, og de hadde 
for lite ammunisjon. De hadde ikke 
engang nok ulltepper til alle, noe de 
led sterkt under i de kalde nettene 
oppe i fjellene. 
Orwell hadde forventet at skytter-
gravskrigen ville være omtrent slik 
den var under første verdenskrig, der 
skyttergravene lå et steinkast unna 
hverandre og der krigføringen på-
gikk ustanselig. I stedet viste det seg 
at fascistenes og republikkens skyt-
tergraver lå langt fra hverandre, de 
fulgte høydedragene, og mellom Or-
wells stilling og den nærmeste fi-
endtlige stillingen lå en nokså dyp 
dal. Dagene ble i liten grad preget av 
krig, i stedet var kampen for å holde 
seg tørr, varm og mett det som pre-
get dagene der oppe. De klatret vidt 
og bredt for å sanke brensel for å 
kunne holde seg varme og tørre, ing-
en lett oppgave ettersom stillingen 
hadde vært der i månedsvis og alt 
brensel i nærheten for lengst var 
brent opp.  Mat og vann ble fraktet 
opp til dem på eselrygg fra Alcubier-
re, og etter hvert ble mangelen på 
tobakk og stearinlys veldig merkbar, 

det bidro ikke til velvære… 
Men, Orwell tilbrakte tre måneder 
der oppe og ble Cabo, en slags un-
deroffiser, ettersom han var  dyktig 
og innga tillit. Da han kom tilbake til 
Barcelona på permisjon følte han at 
noe hadde endret seg der, men det 
tok tid før han skjønte hva som 
skjedde. Og, her finner vi nok kimen 
til Orwells store romaner. 
Orwell fikk gjennomleve et av de 
merkeligste skuespillene i den spans-
ke borgerkrigen, det var muligens 
uavvendelig at et oppgjør måtte 
komme, men fra de fleste ståsteder 
er det fullstendig meningsløst å ut-
kjempe en intern borgerkrig mens 
man samtidig kjemper i en borger-
krig mot en felles fiende. Forvirret? 
Det var også Orwell. 
I korte trekk kan man si at begge 
sidene i den spanske borgerkrigen 
var koalisjoner, på Franco siden sto 
fascister, konservative og religiøse 
organisasjoner med mer. På den fol-
kevalgte regjeringens side sto libera-
le demokrater, anarkister, kommu-
nister (Stalinister), ytterliggående 
venstrekommunister av ymse sjatte-
ringer…. Det var et broket bilde, og 
de forskjellige retningene var forent 
på grunn av at de slåss mot en felles 
fiende, ikke fordi de slåss for samme 
mål, for det gjorde de absolutt ikke. 
Så, en dag i mai 1937 kom Guardia 
Civil, som var under kommunistisk 
kontroll, for å ta over telefonicabyg-
ningen (telefonsentralen) i Barcelo-
na. Bygningen var kontrollert og 
drevet av CNT/FAI, den anarkistiske 
fagbevegelsen som altså slåss på 
samme side som kommunistene mot 
Franco. Dette så anarkistene som et 
angrep på seg og det kom til heftige 
gatekamper i Barcelona mellom 
kommunister og anarkister. 

 
Tore Mentyjærvi 
Salgs– og servicevert 
NSB 
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Midt oppe i dette sto George Orwell. 
Han var altså tilknyttet en arbeider-
milits som tilhørte det ytterliggående 
venstrepartiet POUM.  I POUM øns-
ket man ikke å delta i kampene, men 
følte at man måtte støtte anarkistene 
som de sto nært politisk. Imidlertid 
ble det vanskelig å holde seg utenfor 
kampene. En dag tok Guardia Civil 
over Kafe Moka i nabohuset til 

POUM hovedkvarteret (I dag hotell 
Rivoli, adresse rambla 128.), dette 
tolket naturlig nok POUM som en 
forberedelse til å angripe dem, noe 
som ble ekstra tydelig da Guardia 
Civil skjøt på en amerikansk POUM 
militsmann som ubevæpnet gikk mot 
hovedkvarteret. 
Kommandant Georges Kopp, en 
Belgisk frivillig som var blitt en nær 

venn av Orwell, fikk forhandlet seg 
frem til en våpenhvile med Guardia 
Civil. Men, POUM militsen følte seg 
utsatt slik stillingen var og de tok 
seg derfor opp i teatre Poliorama 
som lå på motsatt side av gaten og 
der noen få menn med geværer ville 
kunne være i stand til å stoppe even-
tuelle angrep mot hovedkvarteret. 
Poliorama ble drevet av anarkistene i 
CNT og de var velvillige til å slippe 
militsen inn. Så, Orwell tilbrakte tre 
dager og netter på taket av Poliora-
ma mens han holdt vakt. Han nøt 
den vakre utsikten over Barcelona, 
mens geværskudd og maskingevær-
salver runget i gatene med stor inten-
sitet. Der oppe hadde han tid til å 
reflektere over galskapen i det hele. 
Etter hvert døde kampene hen og 
folk gikk tilbake til arbeidet. Regje-
ringen sendte tropper, de såkalte 
”Asaltos” fra Valencia og disse tok 
kontroll i gatene. Alt gikk tilsynela-
tende tilbake til det gamle. Men, 
man må i etterpåklokskapens navn si 
at Anarkistene og POUM nok feil-
vurderte situasjonen.  Kommuniste-
ne hadde nok verken ønske om, eller 
styrke til, å ta et større oppgjør med 
anarkistene på dette tidspunktet. 
Imidlertid måtte skylden for kampe-
ne legges et sted, og POUM var en 
ypperlig kandidat. POUM var et lite 
parti med en liten milits, og å ta dem 
var en mye lettere oppgave enn å ta 
Anarkistene som var svært sterke. 
Så, Orwell dro tilbake til fronten, 
denne gang ved Huesca, der han fikk 
slåss langt hardere enn ved Alcubier-
re. Han ble der skutt gjennom halsen 
av en snikskytter og overlevde med 
nød og neppe. Da han kom tilbake til 

 fortsetter på neste side... → 
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Barcelona var alt forandret. Det fore-
gikk en voldsom propaganda mot 
POUM, de ble anklaget for å være 
fascister i forkledning, avisen deres 
”La Batalla” ble så sterkt sensurert at 
det knapt sto noe i den lenger, og 
folk med tilknytning til POUM ble 
arrestert. POUMs leder Andreu Nin 
var forsvunnet, det skulle senere vise 
seg at han var blitt torturert og hen-
rettet av kommunistene. 
Orwell måtte gjemme seg i Barcelo-
na, han sov ute og unngikk steder 
der han kunne bli kjent igjen. Plutse-
lig var han for politisk forbryter å 
regne, ettersøkt av regimet han slåss 
for og nesten mistet livet for. Han 
gjorde en del for å forsøke å få fri 
sin venn Georges Kopp som var ar-
restert, ikke uten fare for eget liv, 
men måtte tilslutt flykte fra Spania 
sammen med sin kone. 
Han kom hjem og satte seg ned for å 
skrive om sine opplevelser i Spania, 
resultatet ble ”Hyllest til Katalonia”, 
en av de aller beste øyenvitneskild-
ringene fra den spanske borgerkri-

gen. 
Så, Orwell hatet fascismen, nok til at 
han hadde slåss mot den med våpen i 
hånd, frivillig. Samtidig hadde han 
sett hva totalitære krefter hadde gjort 
med den siden han selv slåss for, og 
stått i fare for å miste friheten og 
livet av den grunn. At bøker som 
”1984” og ”Animal Farm” ble til blir 
forståelig i lys av dette. 
Men, til dem som bruker Orwell som 
sannhetsvitne om hvor ille venstresi-
den er er det verdt å minne om hva 
Orwell selv skrev om dette i essayet 
”Why I Write” (Hvorfor jeg skriver)  
fra 1946, min oversettelse: Hver 
eneste linje av seriøst arbeid som jeg 
har skrevet siden 1936 har blitt skre-
vet, direkte eller indirekte, mot tota-
litarianisme og for demokratisk sosi-
alisme slik jeg forstår den. 
Orwell hatet undertrykkelse og hans 
opplevelser med kommunistene i 
Spania gjorde ham mildest talt ikke 
til en venn av Stalin. Og, man kan 
forstå hvorfor. Allikevel er det nok 
noen mangler i Orwells analyse av 

hva som skjedde og hvorfor, og dis-
se fortjener å nevnes. 
Da de militære, ledet av General 
Sanjurjo (og siden ledet av Franco 
etter Sanjurjos død), gjorde opprør 
var det innsatsen til hurtig organiser-
te arbeidermilitser som sørget for at 
kuppet ikke lyktes umiddelbart. 
Hadde det ikke vært for dem ville 
det aldri vært noen spansk borger-
krig, og det ville muligens ha kunnet 
avgjort andre verdenskrig i fasciste-
nes favør. Slik sett kan man si at 
Spanias fagforeninger og politiske 
partier på venstresiden gjorde en 
formidabel innsats for å redde Euro-
pa fra diktaturet, selv om de selv 
ikke fikk oppleve seieren. 
Men, alle disse bevegelsene hadde 
forskjellige mål og forskjellige syn 
på veien videre. Anarkistene og par-
tiet POUM var enige om en ting. De 
ville ha revolusjon umiddelbart, og 
de mente at den eneste måten å hol-
de arbeidernes engasjement oppe til 
krigføringen var om samfunnsend-
ring skjedde samtidig, at alle som 

Det er ikke første gang Verkstedarbeider’n skriver om den spanske borgerkrigen. Allerede i november 1946 sto en halvsides 
artikkel på trykk i den ferske foreningsavisa.  
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slåss visste at de slåss for sin egen 
og folkets frihet i helt bokstavelig 
forstand. Orwell støttet dette synet 
og argumenterte i ”Hyllest til Kata-
lonia” for at kommunistene støttet 
borgerskapet og forrådte Spanias 
arbeidere, og at dette var en viktig 
faktor som førte til at rekrutteringen 
av frivillige ble mindre og entusias-
men for å slåss ble mindre. 
Kommunistene på sin side var langt 
mer pragmatiske, de mente at krigen 
måtte vinnes først, så fikk heller re-
volusjonen komme etterpå.  De var 
pragmatiske, kalkulerende og svært 
effektive militært sammenlignet med 
Anarkistene og POUM. At de var 
svært brutale både mot politiske 
motstandere og mot sine egne kan 
det ikke herske tvil om, ei heller om 
at de manøvrerte taktisk, sikret seg 
nøkkelposisjoner som ga dem kont-
roll over militæret, politiet og etter 
hvert regjeringen.  Sovjetunionen 
var den eneste som støttet den spans-
ke republikken med våpen, og det 
var kommunistene som organiserte 
de internasjonale brigadene, og det 
er klart at dette ga innflytelse. Det er 
fullt mulig at deres strategi om å 
først vinne krigen var det rette, den 
beste strategien for å stoppe Franco, 
og det er mulig at den ellers så fram-
synte og analytiske Orwell her var 
for farget av sin egen milits sitt stå-
sted. Uansett ville motsetningene 
innenfor den Spanske republikken ha 
utløst et oppgjør dersom de hadde 
vunnet krigen mot Franco. Anarkis-
men, kommunismen og de liberale 
demokratenes politiske mål er sim-
pelthen så langt fra hverandre at det 
er utenkelig at det ville kunne blitt 
en fredelig sameksistens etter krigen.  
Og, slik kommunistene hadde sikret 
seg kontroll over de væpnede styrke-
ne, politiet og regjeringen er det 
nærliggende å anta at de nok ville ha 
vunnet den endelige drakampen. 

Men, dette kan man spekulere om, 
man vil aldri kunne vite hva som 
ville skjedd. 
Så, med disse erfaringene med seg 
satte George Orwell seg ned og 
skrev noen av de mest betydnings-
fulle romanene som har blitt skrevet 
på 1900 tallet. I romanene er temaet 
totalitære styresett. I ”Animal Farm” 
er det revolusjon som dreies til et 
totalitært samfunn, formodentlig er 
det Orwells egne erfaringer i forhold 
til Stalins kommunisme som ligger 
til grunn for denne skremmende bo-
ken om hvordan håpet om frihet blir 
til fangenskap under et nytt styresett. 
I 1984 er det livet under et totalitært 
samfunn og ødeleggelsen av indivi-
det som er tema, om det er fascistisk 
eller Stalinistisk går ut på ett, det er 
ensrettingen og ødeleggelsen av all 
fri tanke det dreier seg om. 
Så, hvorfor er det verdt å lese og 
snakke om Orwell i dag? Han døde 
for lenge siden, kjempet i en krig 
som de fleste har glemt, skrev om 
fascisme og kommunisme som er 
styresett som har falt… Er det i det 
hele tatt noen grunn til å huske ham 
og til å lese ham i dag? Mitt svar er, 
som den våkne leser vil ha skjønt for 
lengst, - ja. 
For en tid tilbake hadde jeg en sam-
tale med et politisk bevisst, våkent 
og intelligent menneske, og det var 
som vanlig interessant og moro. 
Men, da vi i forbifarten kom inn på 
George Orwell, kom en ytring som 
både skremte meg og fikk meg til å 
tenke. ”Jeg har lest 1984, men det 
har jo ikke blitt sånn.”, var påstan-
den. ”Ikke det?”, tenkte jeg. Totali-
tære regimer har det vært mange av i 
verden etter Orwells tid, nå i dag kan 
jo Militærdiktaturet i Burma og 
Nord Korea nevnes som eksempler. 
Det Orwell advarte mot skjer i dag 
også. Nynazistene vokser seg sterke 
mange steder, i Russland og det tid-

ligere Øst-Tyskland f.eks, totalitære 
strømninger finnes så absolutt enda. 
Og, noe vi sjeldent tenker på er at 
mulighetene i dag er så mye større… 
Da jeg leste 1984 første gang, fak-
tisk i 1984 da jeg var 15 år, hadde vi 
fjernsynet som jo er en enveis kanal. 
I 1984 skriver Orwell om fjernskjer-
men som alle må ha på, der sendes 
propaganda, men den virker toveis 
og brukes til å overvåke. I 1984 var 
dette science fiction og lett å avfeie 
slik min samtalepartner gjorde nylig. 
Men, i dag har vi nyttige hjelpemid-
ler som vi knapt kan tenke oss å leve 
uten. Vi har ikke lenger bare fjernsy-
net, vi har PCer koblet til internett, 
et fantastisk hjelpemiddel i et fritt 
samfunn. Men, hva vi gjør på nettet 
kan logges uten at vi selv har kont-
roll over loggene. Og, det finnes pro-
gramvare som kan fjernstyre webka-
meraet ditt slik at noen kan se inn i 
stua di uten at du selv er klar over 
det. Det er mulig å avlytte mobiltele-
fonen selv når du ikke snakker i den. 
Orwell var visjonær og forutså den-
ne teknologiske utviklingen, han 
bruker andre ord enn vi gjør om dis-
se redskapene, men han har fått rett i 
det. Vi lever heldigvis ikke i et tota-
litært samfunn, men redskaper som 
totalitære makthavere tidligere bare 
kunne drømme om er allerede instal-
lert i våre hjem, og vi bør være på 
vakt mot misbruk av dem, i de rette 
hender kan disse redskapene gjøre at 
Orwell får så alt for rett. 
Så, å lese Orwell er viktig selv i dag. 
Han er en av de viktigste stemmene 
som har deltatt i samfunnsdebatten i 
moderne tid. Om vi leser og forstår 
ham kan vi forhåpentligvis sørge for 
at spådommene hans ikke blir virke-
lighet i sin fulle gru. 

Interessert i mer om George Or-
well? 
På foreningens bibliotek kan du finne flere bøker 
av George Orwell.  Samt mange andre gode bøker. 
Vi har tusenvis av gode titler, gamle, nye, historis-
ke, nostalgiske og interessante. Legg turen innom 

en dag, du vil bli imponert. 
Henvendelse til Ragnar Frestad i transporten.  
Biblioteket har, som du sikkert vet,  flyttet til Tåke-
heimen.  
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K lokka ringer, altfor 
tidlig, selvsagt. Man 

står opp, og alt det der, 
trer på seg regnbukse, 
regnjakke, setter seg på 
mopeden og kjører ned til 
Lørenskog stasjon. Går 
sakte bort til plassen sin 
på plattforma. Ja, jeg har 
fast plass på plattforma. 
To minutter igjen. Ett mi-
nutt. Nå! Men nei. Ingen 
tog. Fem minutter går. 
Nei. Ingen ting. Ti minut-
ter. Helt tyst. Så kommer 
det ny avgangstid på 
skjermen. ”Forventet Av-
gangstid 7.13” står det. 
Ikke engang ”avgangstid” 
klarer de å skrive riktig. 
Avgangstid med stor A du lik-
som… Men drit i det, toget er 
forsinka. Ikke sant? Og ingen ting 
skjer. Jo…, der skjedde det noe. 
Toget ble borte fra infoskjermen. 
Ja vel? Så en sprakende stemme i 
halvparten av høyttalerne på Lø-
renskog stasjon: Lokaltog til As-
ker er innstilt mellom Lillestrøm 
og Oslo S. 
Helsike også. Jeg som helt innerst 
i hjernebarken min hadde en svak 
tanke om at jeg kanskje skulle ta 
mopeden helt til jobben i dag. Det 
gjorde jeg ikke, dusten. Jeg blir 
stående på plattforma og se på 
den vesle bjørka som er på vei 
opp sprekken gjennom asfalten, 
og tenker stille at den buska der 
blir jo én meter høy før det flotte 
toget kommer. Og så kjenner jeg 
irritasjonen komme. Jeg blir svett 
i panna. Svett nedover ryggen. 
Begynner å vandre langs den gule 

stripa. Sakte. 
Der kommer toget. Toget? Ja, et 
møkkete godstog. Hø! Jeg blir 
naturlig nok stående å telle. 25 
containervogner har CargoNet å 
dra på denne regntunge juni fre-
dagsmorgenen. Ser toget passere 
signalet borti svingen der, det 
skifter farge fra grønt til rødt. Sis-
te vogna forsvinner mot Høybrå-
ten, tilbake står et nakent signal 
og geiper rødt mot meg. Og jeg 
bestemmer meg for at jeg skal 
stirre på det signalet til det viser 
grønt igjen. Hva annet har jeg å 
gjøre?  
Jeg blir stående der. Tida går, det 
dumme signalet blir jo ikke grønt. 
Og jeg beveger meg ikke en tom-
me før det skifter. Sånn er det 
bare. Men så, der var det klart 
igjen. Jeg går sakte videre. Så 
kommer nok et godstog. Og det 
samme signalet skifter nok en 

gang. Det forblir rødt. 
Regner siler ned. Jeg er så 
lite lykkelig som det går an 
å være. Nesten deprimert. 
Da skjer det. Et lokaltog 
kommer seilende inn på 
Lørenskog. Fem vogner. 
Ikke seks? Nei. Det blir 
trangt, tenker jeg. Og jeg 
får helt rett. En kollega står 
lent mot glassveggen i 
midtgangen. Eller lent og 
lent, han har vel ikke noe 
annet valg enn å stå der 
han står, limt fast til veggs. 
Han kan godt slippe taket i 
den oransje stanga, faller 
gjør han  uansett ikke… 
Jeg liker ikke barbervannet 
til han som står ved siden 

av meg. Han trenger ingen ting å 
holde i han heller. Riktig intimt er 
det. Og hun rett bak meg fikler 
med iPod-en sin, får så vidt lirket 
armene opp. 
På Haugenstua får vi nærkontakt 
av tredje grad. Og på Grorud då-
ner nesten han ved døra på andre 
siden. Ved nedbremsingen mot 
Nyland begynner brytinga. Min 
gode kollega tar sats, presser seg 
fram og rekker så vidt bort til 
dørknappen. En rød og grønn og 
gul-blinkende ring. Døra glir til 
side, han forsvinner, jeg presser 
fram mine brede veltrente skuldre 
og følger etter. Nå er jeg sulten 
og forbanna, får jeg uttalt ned 
trappa på Nyland. Ja, der fikk du 
noe å skrive om, sier en stemme 
bak meg. 
Det fikk jeg. 
Hadde det enda vært pent vær… 

Dag-Arne Johansen 

Når det regner, da hører du ingen ting. Helt tyst er det— i høyttalerne 
til Jernbaneverket. Og det skjer hver gang. Hver eneste gang. 
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BLOD, SVETTE OG TÅ-
RER og begrepet: Ondt 
lider ofte Den Norske 
Jernbanemann, kommer 
nok her til sin fulle rett, el-
ler er det ikke slik kan-
skje?  

Kan jeg virkelig ta SÅ feil, eller 
tok jeg SÅ feil den gangen jeg da 
jeg fikk høre om SOS-barnebyer 
at jeg da foreslo at vi kunne opp-
rette et SOS-jernbanefolk også? 
Jeg tenkte da på alle de fattige, 
arbeidsslitne jernbanefolkene i 
slitte og skitne overaller og alle 
de tårer og svette og … Apropos 
”jernbanesvette”, - det er absolutt 
de mest sjeldne dråper du i det 
hele tatt kan greie å oppdrive no-
ensinne og jeg mener bestemt at 
de ble i sin tid solgt i bitte små 
flakonger i parfymeriet på Gune-
rius, ja slike små turistsuvenir-
flakonger til den stive pris av kro-
ner 800.00 per flakong, eller kan 
jeg ha drømt dette tro? Men det er 

faktisk i EN avdeling her på Gro-
rud verksted som de ikke kjenner 
seg igjen i denne utrolige påstand 
og det er i avdelingen som er 
merket: STILLE SONE. Nei, for 
der møtes de visst i stillhet og har 
et stille samvær HELE dagen, 
spiser sin matpakke i stillhet, le-
ser dagens avis i stillhet og går 

fra hverandre ved dagens slutt i 
stillhet med et stille takk for i dag 
og samarbeidet uten at det har 
forekommet avsondring av noe 
som helst slags kroppsvæske. 
Nei, nå har jeg røra noe forferde-
lig fælt, jeg får vel snart oppsigel-
se som skribent i dette bladet, 
men da får jeg heller søke på skri-
bentjobb i Se og Hør (Rør) eller 
Donald Duck eller noe slikt, kan-
skje jeg passer bedre inn der? El-
ler?? Jo, det er meget mulig det, 
men min hensikt her var å under-
streke alle de lidelser Den Norske 
Jernbanemann må igjennom dag-
lig, og også å fremheve hvor sjel-
den Norsk Jernbanesvette er, i 
hvert fall rundt om kring på par-

fymeriene her i Oslo og ellers i 
Norges land. Men skal man snak-
ke litt seriøst, så er vel sannheten 
heller det motsatte, det motsatte 
av hva folk tøyser med angående 
jernbanefolk og sannheten er jo at 
vi har det tålig bra og har en me-
get bra arbeidsplass, nei vi kunne 
vel ikke ha det bedre noe annet 

sted. Eller hva synes dere da fol-
kens, som kanskje har orket å lese 
dette tullete stykket igjennom? 
Du må så gjerne komme med 
dine kommentarer til alt dette tul-
let som jeg skriver, eller noe an-
net du har på hjertet her i bladet, 
ja si det rett ut slik som du ser 
det, for det gjør jeg. Kanskje at vi 
kunne få en litt humoristisk de-
battside om arbeidsslitne jernba-
nefolk eller noe annet morsomt 
jernbanestoff. Er dere med på 
dette gutter og jenter? 
Med hilsen en sliten jernbane-
mann. 
 

Svein Asgrimplass 

Foto: Ove Hansen 
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Takk for oppmerksomheten ved min 75-
årsdag. 
Hilsen Per Ronny Andersen 
 
Hjertelig takk for blomsterhilsen på min 
85-årsdag. 
Hilsen Johannes Bråthen 
 
Takk for oppmerksomheten. 
Vennlig hilsen Lars Johnsen 
 
Tusen takk for vakre blomster på min  
80-årsdag. 
Hilsen Knut Grefsli 
 
Takk for all oppmerksomhet og gaver i 
forbindelse med min 60-årsdag. 
Hilsen Edvin Hansen 
 
Takk til Statsbanenes Verkstedarbeider-
forening, Oslo v/velferden 
Vennlig hilsen Tor Johnsrud 
 
Hjertelig takk til Mantena Lodalen og 
verkstedforeningen for gaver og opp-
merksomhet da jeg gikk av med pen-
sjon. 
Vennlig hilsen Helge Bekkeli 
 
Hjertelig takk for blomsterhilsen på min 
70-årsdag. 
Hilsen Per Nilsen 
 
Hjertelig takk til CargoNet, foreningen 
og arbeidskamerater for gavene jeg fikk 
ved min avgang. 
Hilsen Steinar Carlsen 
 
 

Hertelig takk for blomster på min 85-
årdag. 
Hilsen Sverre Kristiansen 
 
Takker for blomstene jeg fikk da jeg 
gikk ut av styret i foreningen. 
Hilsen Frank Sollie 
 
Til Velferdskomiteen 
Vil med dette takke for blomst jeg fikk 
til min 80-årsdag 29.10.10. 
Med hilsen Hans Olsen, tidligere ansatt 
ved Alnabru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tusen takk for flott blomsterhilsen på 
min 70-årsdag. 
Hilsen Knut Thorkildsen 
 
Hjertelig takk for blomsterhilsenen jeg 
fikk til 70-årsdagen. 
Terje Thorkildsen 

Takk for oppmerksomheten med nydeli-
ge blomster til min 75-årsdag. 
Hilsen Martin Lekøen 
 
Takk for den fine blomsten jeg fikk t på 
min 80-årsdag. 
Hilsen Lars Rostad 
 
Tusen takk for blomsterhilsen jeg fikk 
til min 70-årsdag. 
Hilsen John Sypriansen 
 
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderfore-
ningen for hyggelig hilsen på min 60-
årsdag. 
Med vennlig hilsen John Knudsen 
 
Hjertelig takk for blomsterhilsen i anled-
ning min 70-årdag. 
Hilsen ståle Findahl 
 
Tusen takk til  Statsbanenes Verkstedar-
beiderforening, Oslo for gaven jeg fikk 
da jeg ble pensjonist. 
Hjertelig hilsen Per H. Falla 
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Takk for oppmerksomheten ved Per 
Senneruds bortgang. 
Hilsen Gunvor Sennerud m/familie 
 

Takk! 

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 
ønsker alle sine medlemmer og forbindelser 
en riktig god sommer! 


