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Plassering av politiets beredskapssenter  
Debatten om politiets beredskapssenter har på ny 
blusset opp. Statsbanenes  Verkstedarbeiderfore-
ning, Jernbaneforbundet, LO i Oslo og LO sen-
tralt, har i forrige runde i likhet med Jernbanever-
ket og transportnæringen advart mot å legge det 
midt inne i et område regulert til jernbaneformål . 
Dagens jernbaneverksteder og hensetningsspor 
for jernbanemateriell er maksimalt utnyttet, og 
det trengs flere spor for å møte økningen i togtra-
fikken. Tomta som regjeringen i forbindelse med 
22. juli kommisjonens rapport kunngjorde som 
aktuell, ligger sentralt plassert  mellom Alnabru-
terminalen og jernbaneverkstedet på Nyland. I en 
uavhengig konsulentrapport bestilt av samferd-
selsdepartementet advares det mot å stille områ-
det til disposisjon for annet enn jernbaneformål.  
Vi registrerer at i denne omgang har polititoppe-
ne engasjert seg sterk for å unngå omkamp. Etter 
vår oppfatning er det all grunn til å se på saken 
med friske øyne. Flere av debattantene i forrige 
runde så med undring på at Lahaugmoen, som for 
oss framsto som en langt bedre løsning, ble av-
feid av polititoppene i Oslo, og av Oslobenken på 
Stortinget.  Vi forventer at den nye regjeringen 
finner en bedre løsning på plassering av bered-
skapssenteret enn det foreliggende forslaget. 
 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo  

Den nye regjeringa har tatt opp saken om plassering av politiets beredskapssenter til ny utred-

ning. Verkstedarbeider’n hadde fyldig omtale av saken i forrige runde og foreningen var sterkt 

involvert også idet offentlige ordskiftet rundt dette. I og med statsminister Stoltenbergs framlegg i 

forbindelse med  22. juli-rapporten som slo fast at senteret skulle ligge på vårt område anså vi sla-

get som tapt. Det har i ettertid blitt reist nye problemstillinger rundt saken som har gjort at den 

nye regjeringen har tatt opp saken på nytt. Foreningen sendte så følgende henvendelse til regje-

ringen og vi mottok  følgende svar fra justisminister Anders Anundsen på vår henvendelse (se fak-

simile).  

Foto Ove Hansen 

Politiets helikopter testet forholdene på Nyland til ære 
for politikere som var på besøk 
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Omorganisering av jernbanen for 
privatisering. 
NSB- sjef Geir Isaksen innkalte 
til pressekonferanse for å oriente-
re om NSB ledelsens plan for å 
omorganisere jernbanen i Norge. 
Vi ser med undring på at dette ble 
gjort uten forhåndsdrøftinger med 
personalorganisasjonene, så lenge 
samferdselsministeren åpenbart 
var funnet verdig til avklaringer i 
forkant. Snakk med personalet og 
de reisende, vi vet hvor skoen 
trykker. 
Forslaget legger opp til ett bestil-
ler / utførersystem, og for full pri-
vatisering av jernbanen på sikt i 
tråd med signaler fra sittende re-

gjering og EUs 4. jernbanepakke. 
Statsbanenes Verkstedarbeiderfo-
rening er av den oppfatning at 
dette ikke løser utfordringene til 
jernbanen i Norge. Privatisering 
er ikke svaret på problemene med 
dårlig infrastruktur og mangel på 
tilgjengelig materiell. De jernba-
nene som drives best i dag, i 
Sveits, Tyskland og Frankrike, er 
under sterk statlig styring i ett 
selskap. De landene som driver i 
samsvar med modellen som fore-
slås her, England, New Zealand 
og Sverige kommer svært dårlig 
ut på alle målinger, og sliter med 
store problemer og dårlig om-
dømme blant de reisende. 

Når Isaksen hevder at han vil an-
svarsfraskrivelsen mellom NSB 
og Jernbaneverket til livs, vil an-
svarsfraskrivelse bli enda enklere 
i ett system som legger til rette 
for ett utall av aktører.   
Statsbanenes Verkstedarbeiderfo-
rening vil sterkt advare mot at 
denne prosessen igangsettes her i 
landet. Trekk forslaget tilbake og 
sats heller på det viktigste, som er 
å få en bedre jernbane opp å stå. 
 
Statsbanenes Verkstedarbeiderfo-
rening, Oslo  

Foreningsmøtet 4. desember behandlet konsernsjef Geir Isaksens utspill om omor-
ganisering av jernbanen i Norge. Utspillet ble av vårt foreningsmøte karakterisert 
som å sette i gang en prosess for total privatisering av hele jernbanen i tråd med 
EUs 4. jernbanepakke. Statsbanenes Verkstedarbeiderforening vil på det sterkeste 
advare mot en slik utvikling og vil kjempe mot dette. 
 
Foreningsmøtet vedtok følgende uttalelse: 

Våre fagforeningskamera-
ter på den Sør-Koreanske 
jernbanen gikk til gene-
ralstreik mot privatise-
ringer av jernbanen der. I 
den forbindelse hadde 
ITF, den internasjonale 
transportarbeiderfødera-
sjonen tillyst solidaritets-
markeringer over hele 
verden. Vi deltok med vår 
fane utenfor den Sør-Koreanske 
ambassaden i Oslo den 10. de-

sember. Inne på ambassaden 
overleverte Rolf Jørgensen i Lok-

mandsforbundet og Glenn Rygh 
fra NJF et brev til presidenten i 
Sør Korea. I tillegg til at brevet 
ba myndighetene i landet om å 
stoppe privatiseringa av jernba-
nen, ba vi dem om å oppføre seg 
i tråd med gjeldende arbeider-
vernlover og konvensjoner ved-
tatt i FN. Sist det ble gjennom-
ført streiker ved jernbanen i Sør- 
Korea ble det nemlig satt inn 

militære som streikebrytere.    
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NSB Materiell har bestemt seg for å revidere og lakkere alle 22 el. 18 lokomo-
tivene. Mantena skal gjøre jobben. 

 
De fleste komponentene i maskin-
rommet skal revideres. Strømrettere, 
oljepumper, ventilatorer, sugekrets, 
elektronikkskap, kondensatorer skal 
byttes, og test av kompressor – sån-
ne ting. Jobben blir utført på Grorud. 
Det første loket, 18 2257, prøverevi-
sjonen og lakkering, ble foretatt tid-
ligere i år, nå kommer de på rekke 
og rad alle sammen. Rett før jul le-
veres lok nummer to, 18 2243. 18 
2259 er allerede ferdig lakkert.  
 
Revisjon og lakk 
Revisjonstiden er satt til åtte uker. 
Etter hver revisjon skal loket lakke-
res. Mellom der rekker lakkverkste-
det å lakkere ett lok innimellom.  
Førerhyttene skal før de lakkeres, 
utbedres for skader. Det er derfor et 

omfattende arbeid Mantena har fått 
på el 18. 
Hver fjerde uke skal det leveres et 
lok, enten bare lakkert, eller revidert 
og lakkert.  

Flere år 
Jobben som skal gjøres vil gå over 
flere år. Klarer prosjektet å holde 
tidsplanen, er alle lokene ferdig revi-
dert og lakkert høsten 2017.   

18 2243 Er klar for levering  på Grorud etter revisjon og lakkering 

Foto Ove Hansen 

Dag-Arne Johansen, 
Mantena sentralt 

 
Noen lurer på om jeg virkelig mener 
at CO2 ikke har betydning for klima. 
Ja og nei. 
De første promillene har betydning, 
fra 0 til 0,03 %. Men så taper betyd-
ningen seg. 
En dobling kan kanskje øke tempe-

raturen 1 grad C fra temperaturen på 
80 og 90-tallet etter min mening. 
 
Jeg ble opptatt av klima for 5-6 år 
siden fordi FNs rapport i 2007 var 
skremmende. Deretter fikk jeg til-
gang til annen informasjon og ble 
overbevist skeptiker. Det er jeg kom-
fortabel med siden temperaturen har 
stått stille siden. Nettopp all fokus på 
klima gjør temaet spennende. Alle 
politiske partier står på et syn som 

jeg ikke deler. Klart det er spennen-
de å følge utviklingen? Når vil noen 
skifte syn? Hvilke argumenter vil de 
akseptere? Hvor mange år skal gå 
uten stigning i temperaturen før folk 
skjønner at noe ikke stem-
mer?  Egentlig tar diskusjonen om 
klima fokus vekk fra mange andre 
saker, EØS, fattigdom, flyktninger, 
osv. 
 

Gerhard Prøsch 
pensjonert  
verkstedarbeider 
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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 

Redaktør:  Glenn Rygh, Mantena Grorud tlf. 916 54699 
Medlemmer: Nils Bull, Mantena Grorud 
  Johannes Haugen, Mantena Lodalen 
  Svein Asgrimplass, Mantena Grorud 
  Ove Hansen, Mantena Grorud (layout) 
  Leder  JIL Grorud 
  Layout og trykk: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 
Stoff til Verkstedarbeider’n kan sendes på e-post til svfgrd@mantena.no   
Er det noe du lurer på kan du ringe  (240)86068 

ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO OG 
JERNBANENS VERKSTEDARBEIDERES LANDSRÅD 

Håvard Libæk, Leder  
Jernbanenes Verksted-
arbeideres Landsråd 

Jernbanenes Verkstedarbeiders 
Landsråd (JVL) satser på ungdom-
men. En dyd av nødvendighet. Flere 
av de fremste tillitsvalgte vil bli pen-
sjonister i løpet av 2016. Vi har for-
sømt den systematiske skoleringen 
av medlemmer og tillitsvalgte. Ca. 
130 av JVLs 1000 medlemmer er 
under 30 år. De fleste av disse har 
ikke deltatt i tillitsvalgtsarbeid eller 
kursvirksomhet. Det vil vi gjøre noe 
med. Landsrådets 
arbeidsutvalg invi-
terer nå til møter 
med alle unge 
medlemmer. Alle 
verksteder skal 
besøkes innen ut-
løpet av mars. 
Hensikten er å 
motivere så 
mange som mulig 
til å ta i et tak. 
Aktive og godt 
opplyste tillits-
valgte er en forut-
setning for å bedre 
livsgrunnlaget og/
eller hindre tilba-
keslag. 

I samarbeid med NJF og NJFs ung-
domsutvalg vil det bli utviklet et 
kurstilbud til yngre medlemmer. 
Kurset vil gjøre medlemmene kjent 
med verkstedarbeidernes nære histo-
rie med vekt på arbeidstid, lønn, ar-
beidsmiljø og verkstedutvikling. Ta-
riffavtalen skal studeres, forstås, læ-
res og utvikles. I tillegg vil kurset gi 
innspill til forståelse og diskusjon 
rundt temaet politikk og økonomi. 

Mange av dagens tillitsvalgte har 
innehatt vervene i mange år. Lang er 
faring og kontinuitet er bra. Men 
mange nye har ikke sluppet til. 
Verkstedarbeiderforeningene må se 
på særskilte tiltak som på kort tid 
kan kompensere for den manglende 
satsingen på rekrutteringsarbeidet. 
Aktuelle saker kan være: Ungdoms-
utvalg, ungdomstillitsvalgt,  
trainee-opplegg, kvotering. 

Arbeiderklassen trenger fagbevegelsen. Fagbeve-
gelsen trenger ungdommen. Ungdommen trenger 
opplæring. 

Ungdommen, her representert med lærlingeklubben i Oslo, fra venstre: Ole Christian Nestegjerde, 
Heidi Theodorsen, Terje Skollerud, Marius Edvardsen, Eddie Gidudu Nilsen, Adam Diakite, Vegard 
Synstad, John Niklas R. Sponberg, Zebastian X. Y. Poindexter, Magnus Grønvold Steen, Kim Winger, 
Tommy Berg 

Foto: Johannes Haugen 
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Isaksen ønsker med sitt forslag å legge 
til rette for en konkurranseutsetting 
(les: privatisering) av hele den operati-
ve delen av jernbanesektoren, også 
utbygging og vedlikehold av infra-
strukturen. 
NSBs samfunnsmessige oppgave skal 
nå avløses av kun krav til økonomisk 
avkastning. Han ønsker denne end-
ringa for å tilpasse NSB til en framtid 
hvor banestrekningene blir konkurran-
seutsatt. Men hvilke erfaringer har 
man med en oppsplitta jernbane, og er 
oppsplitting fornuftig for å få en mo-
derne og framtidsretta jernbane? 
 
En konkurranseutsetting av persontra-
fikken vil få alvorlige konsekvenser 
både for jernbanearbeidere og de som 
bruker tog. Det er naivt å tru at NSBs 
etterkommer vil vinne alle framtidige 
anbud. Store utenlandske jernbanesel-
skap vil komme inn på det norske 
markedet, og de ønsker å få en del av 
pengene fra offentlige kjøp. Der de 

kan spare penger er på arbeidernes 
lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. 
Det er bare sånn, samt ved å øke 
prisen for de reisende, at de kan ska-
pe seg et overskudd.  
 
I land der en slik liberalisering er 
blitt gjennomført, har ikke bare til-
budet til brukerne av tog blitt dårli-
gere og dyrere, med det har også 
ført til en betydelig overføring av 
penger fra det offentlige til profitø-
rer. 
I Sverige er SJ et aksjeselskap og 
det er flere titalls andre operatører 
på det svenske jernbanenettet. Siden 
2001, da SJ ble et aksjeselskap, og 
fram til i dag er det blitt 130 prosent 
flere innstilte avganger. 60 prosent 
av de reisende er misfornøyd med til-
budet de får, og mange ønsker seg 
tilbake til tida før oppsplittinga. Sveri-
ge har ifølge «The 2012 European 
Railway Performance Index, BCG» 
den laveste punktligheten i Europa på 
86 %. Dvs. andel forsinkelser mindre 
enn 5 min. Norges tall i samme indeks 
er 92 %.  
 

Sikkerhet er det aller viktigste vi 
driver med på jernbanen. Flere aktø-
rer på samme marked fører til opp-
splitting av fagmiljøer, økte ressur-
ser administrativt og til HMS der-
som sikkerhetsnivået skal holdes 
oppe.   
  
I England har vi sett en rekke ulyk-
ker etter at jernbanen har blitt kon-
kurranseutsatt. At flere deler på an-
svaret gjør det mindre oversiktlig, 
og det er fare for at den ene hånda 
ikke vet hva den andre gjør.  
 
Til tider, og særlig i Norge, svikter 
infrastrukturen så det ikke er mulig 
å kjøre tog. I slike situasjoner må 
det settes opp alternativ transport. 
Dette er ofte svært krevende, og det 
vil bare bli enda mer krevende om 

hver operatør skal finne en løsning for 
sine kunder. Hvorfor skal selskap A 
være interessert i å hjelpe selskap B 
når noe uventa hender? Og hva vil 
skje om selskap A sitt tog havarer på 
linja og blokkerer for selskap B, eller 
til og med selskap C sitt tog? Det er 
ingenting som tilsier at selskap B eller 
Cs tog ønsker, eller får lov til å hjelpe 
en konkurrent. Dermed vil linja være 
sperra fram til selskap A klarer å kom-
me til med eget materiell for å taue 
bort toget. 
 
Internasjonale trender og de større 
jernbaneforvaltningene innen Europa 
(Tyskland og Frankrike) går mot sel-
skap som har kontroll over både infra-
struktur og trafikk. Det tre høyest 
rangerte jernbaneforvaltningene i Eu-
ropa er Sveits (SSB er et helintegrert 
AS med infrastruktur, eiendommer, 
persontransport og godstransport i 
samme selskap), Tyskland 
(Holdingselskap med infrastruktur– og 
trafikkselskap) og Frankrike (Er i ferd 
med å lage en tysk modell). Dette er 
organisasjonsløsninger som strider 
mot intensjonene i EUs Jernbane pak-
ke IV. I Asia og på det amerikanske 
kontinentet er løsningen med integrer-

NSBs konsernsjef, Geir Isaksen, holdt 27. november pressekonferanse hvor han la ut om sine pla-
ner for framtidas jernbane. Han ønsker å dele opp jernbanen i to aksjeselskap. Et av de skal ha 
ansvar for infrastrukturen, mens det andre selskapet skal være et reint kommersielt operatørsel-
skap.  

Bård Follerås 
 
Marielle Leraand 

Baard Folllerås er overkonduktør i NSB 

Marielle Leraand er nestleder i Rødt 
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te selskaper også den som vinner fram. 
Land som har gjennomført full libera-
lisering sliter nå og justerer bransjene 
(England og New Zealand). Resultat 
av privatiseringa i England ga uvente-
de høye økninger i kostnadene. Det 
statlige infrastrukturselskapet Network 
Rail måtte opprettes for å restrukturere 
hele banesektoren. Jernbanen i New 
Zealand ligger nærmest i ruiner. 
 
I NSB er det en del som har kommet 
over fra den svenske jernbanen. De 
sier at de ikke orket mer av kaoset. De 
orket ikke at ting ikke fungerer og at 
deres lønns- og arbeidsvilkår har blitt 
så pressa. Med så mange nye aktører 
inn på markedet som har tatt over an-
bud risikerer man å stadig få ny ar-
beidskjøper. Da har de måttet forholde 
seg til helt nye lønns-, arbeids- og pen-
sjonsvilkår. Siden det er ved å kutte på 
dette at de nye selskapene har mulig-

het til å skape seg et overskudd så har 
det blitt et voldsomt press. Når man 
ser hvordan det er gått i vårt naboland 
kan man spørre seg om det er riktig av 
NSBs konsernsjef å drive fram denne 
utviklinga han nå gjør.  
 
Jernbanen er avhengig av offentlig 
tilskudd og investeringer fordi den 
skal løse samfunnsmessige oppgaver. 
Jo bedre passasjertilbud, dess mer 
ulønnsomt økonomisk, men desto mer 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det 
dreier seg om livskvalitet for vanlige 
folk i dette landet med en langt bedre 
hverdag uten kaos, venting og kø. 
 
Jernbanen er en sektor som krever at 
man har langsiktige planer hvor man 
ofte planlegger i generasjoner fram-
over. Kortsiktig profittmaksimering er 
uforenelig med det å drive en moderne 
og framtidsretta jernbane. Isaksen bru-

ker også Sveits som eksempel vi bør 
etterfølge med tanke på at de tenker 
flere tiår fram i tid da de allerede nå 
planlegger ruteplan 2040. Vi er helt 
enig i at den norske jernbanen har mye 
å lære av Sveits når det gjelder dette, 
men Isaksen bommer fullstendig når 
han tror kortsiktig profittmaksimering 
vil skape langsiktighet. Sveits har en 
demokratisk styring over jernbanen og 
både ruteplan og plan for finansiering 
av denne ruteplanen lagt ut til folkeav-
stemning, og til nå har folket vært for 
disse satsingene. Så samtidig som 
Isaksen peker på Sveits og skryter av 
hva de får til ønsker han at den norske 
jernbanen skal gå helt motsatt vei. Tå-
ketale Isaksen, eller er ideologien vik-
tigere enn hva som faktisk fungerer? 
 

 

 
Norsk Jernbaneforbund organiserer de 
ansatte på godsterminalene for jernba-
ne i Norge. Av respekt for de ansatte, 
tillater vi oss å motsi konkurransedi-
rektør Christine B. Meyer. Fagforbund 
blir ofte beskyldt for å mæle sin egen 
kake. Det har vi også fått høre av næ-
ringen i denne debatten. Konkurranse-
direktørens terminalløsning; jo flere 

operatører, jo mere gods på skinner, 
ville økt antall medlemmer, som følge 
av det burde dette også vært vår poli-
tikk.  Næringen hevder at de ønsker å 
overføre mer gods til miljøvennlige 
tog.  Tidligere ble det pekt på at tog 
monopolet sto i veien.  EU direktiv 
satte en stopper for det, selskaper som 
sertifiseres kan i fri konkurranse kjøre 
tog i Norge og i Europa.  Politiske mål 
om mer gods på skinner er ikke nådd. 

I Norge har vi dessverre opplevd flere 
stengte banestrekninger grunnet eks-
tremvær, flom og ras. Prisgunstig ka-
botasjekjøring har i tillegg overtatt 
mye av lastebiltransporten.  Transport-
arbeidet øker til gunst for bilen som 
vinner markedsandeler. Hva har jern-
banetransporten vunnet? Jo, inntog av 
flere aktører, lokomotiver, vogner og 
ansatte. På minussiden, lavere priser 
og redusert tonnasje. Hver operatør 
som i følge Meyer også i fremtiden 
må ha råderett over sin egen terminal-
tjeneste, har eget tog og egne ansatte. 
De kontrollerer i dag egen terminal-
funksjonen, med unntak av trafikksty-
ringen. VI har tatt til orde for at jern-
banens godsterminaler må driftes av 
en konkurransenøytral operatør. Da-
gens terminaler er, grunnet manglende 
investeringer, til dels uegnet for da-
gens transportsystemer. Terminalene 
kan derfor ikke driftes optimalt med 
flere operatører. Slik vi ser det forelig-
ger det to alternativer; Jernbaneverket 

overtar terminalene og setter driften ut 
på anbud eller Jernbaneverket overtar 
terminalene og drifter i egen regi. Al-
ternativ en oppfyller ikke krav om 
konkurransenøytralitet, da private til-
bydere med 100 % sikkerhet vil styre 
en terminal av egen interesse.  Jernba-
neverket derimot er nøytralt, og kan 
drifte terminalen til kostpris med god 
logistikk som gir tilgang på spor, las-
tegater, depot og hensetning. Operatør 
tilbys høyere kvalitet til lavere pris. 
Historien om monopolene som svek-
ker konkurransekraften, er dermed 
parkert.  Seriøse ringrever i bransjen 
som løper til konkurransetilsyn og 
ESA for å sikre sine egne interesser, 
kan slappe av. Vi velger å løfte blikket 
og jobbe for en løsning som vil kunne 
bidra til å øke godstransporten på 
skinner. 
 

Norsk Jernbaneforbund organiserer de ansatte på godsterminalene for jernbane i 
Norge. Av respekt for de ansatte, tillater vi oss å motsi konkurransedirektør Chris-
tine B. Meyer.  

Jane Brekkhus Sæthre 
Nestleder  
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Del 1, - Barentshavet.  
TORE! Den sterke stemmen til 
Sigurd runger gjennom lugaren, - 
Sigurd er Norges snilleste mann, 
men faren var offiser og han har 
arvet kommandorøsten. Den 
kommer godt med. Jeg bråvåkner 
og åpner øynene, et øyeblikk er 
jeg desorientert, alt rister og kas-

ter på seg, lugaren er varm og 
innestengt, fra lugardøra kommer 
et kaldt gufs, Sigurd står smilen-
de i døra, konstaterer at jeg er 
våken, før han lukker døra og går 
opp på dekk igjen.  
 

Jeg reiser meg, må holde meg 
fast med en hånd mens jeg kler 
på meg, å stå uten å holde seg 
fast er utenkelig, det er alt for 
sterke krefter i sving under dekk 
til det, men jeg har rutine på det 
nå, de tykke buksene utenpå ull-
undertøyet, tykk ullgenser, den 
kraftiggule vindjakken som skal 
være klart synlig om jeg skulle gå 
over bord, redningsvesten med 
den livsviktige gasspatronen som 
skal holde meg flytende hvis… 
De tykke varme støvlene, hans-

ker, lue… Klærne 
er rå og det føles 
surt å skulle ut av 
den varme luga-
ren, men jeg må 
bare, og jeg går ut 
i salongen mens 
jeg sørger for all-
tid å ha tak i noe 
før jeg slipper det 
forrige grepet, jeg 
klatrer opp trap-
pen ut på dekk… 
 
Kaldt, surt, men 
sprayhuden gir litt 
ly. Per-Henning 
står til rors. Skip-
per Hans Jørgen, - 
jeg og skipperen 
er et vaktlag, kom-
mer opp etter meg. 
Han ser sliten og 
dratt ut i ansiktet 
selv om han smi-

ler og er i godt humør, jeg ser 
sikkert like sliten ut. Sigurd kom-
mer opp fra byssa, fulgt av en 
liflig duft. Han har laget grønn te 
på skipperens termos og har med 
en god sterk kopp pulverkaffe til 
meg! Det er himmelsk! Det er det 

vi behøver nå! Jeg og skipperen 
takker inderlig. Jeg tar over roret, 
fester sikkerhetslinen i rednings-
vesten, Per-Henning skal få gå 
ned i lugaren for å få seg litt søvn 
før han skal på igjen om fire ti-
mer. Ute av lyet fra Sprayhuden 
er vinden hard, kald og kniv-
skarp. Brizo slenger seg rundt i 
sjøene og det er utfordrende å 
holde stø kurs, det krever kon-
stant justering, jeg må finne ryt-
men i båten før jeg klarer å holde 
oss på kurs uten å virre med for 
store utslag til Styrbord og Ba-
bord… Under dekk tar skipperen 
bestikk og får oppdatering fra Per
-Henning, så går de to slitne til 
sengs, Hans Jørgen kommer opp 
på dekk og alt faller inn i rytmen 
vi har holdt noen døgn nå.  
 
Jeg står der og ser ut over det 
blygrå havet. Det er sommernatt 
på Barentshavet, og selv om det 
er kaldt så er midnattssolen oppe, 
sola står lavt på himmelen, det er 
noen skyer, jeg ser på bølgene 
som tårner seg opp og faller ned 
igjen, det er ikke land i sikte noe 
sted, - det er så vakkert. Mektig, 
nådeløst, kaldt, men ufattelig 
vakkert! Vi er i naturen, helt i 
den enorme naturen, i en liten 
båt, og det er ufattelig å tenke på 
at her er lille jeg, på det store Ba-
rentshavet. Jeg og skipperen 
veksler et blikk og et vitende 
smil, vi føler begge den samme 
ærefrykten, den fantastiske følel-
sen av å leve helt og fullt her ute. 
På forrige vakten så vi hval, det 
var stort. Enda er vi bare i starten 
på denne etappen av reisen. Hva 
venter oss? Det gjenstår å se, vi 
har en ide om det, men vi vet at 

På skogstur og fjellklatring med seilbåt i Karelen… Er det overhodet mulig? 

Tore Mentyjærvi 
Salgs– og servicevert 
NSB 

På Barentshavet med sikkerhetsline og redningsvest... 
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vi vil møte på ukjente utfordring-
er og uforutsette hendelser. Vi har 
viljen, og vi skal frem uansett, det 
er vi allikevel sikre på. Landet der 
inne er Russland, vi er utenfor 
den enorme Kola Halvøya, og 
første delmål er Kvitsjøen og Ar-
khangelsk. Enda er det langt igjen 
dit.  
 
Så, hvordan havnet jeg her ute på 
havet i en 41 fots seilbåt med tre 
personer jeg ikke kjenner fra før? 
Vel… Skipper Hans Jørgen Som-
merfelt, en lidenskapelig seiler, 
hadde i årevis drømt om å seile 
hele Norskekysten. Det er for så 
vidt en ikke uvanlig type tur. 
Men, etter hvert kom tanken om 
at det måtte da være et anti-
klimaks å bare seile tilbake 
etterpå og ideen om i stedet 
å seile rundt Norge begynte 
å vokse.  
 
Så, sommeren 2012 la Hans 
Jørgen og Per-Henning ut på 
eventyret og seilte oppover 
Norskekysten. På veien kom 
og gikk andre mannskaper, 
ble med et stykke, nye kom 
til osv. De dro helt opp til 
Tromsø og la båten på land 
der. Men, de manglet en 
brikke i puslespillet. Skal 
man klare å seile rundt Nor-
ge må man gjennom Russ-
land, og da er man nødt til å 
ha en russisktalende om 
bord. Ettersom man har be-

grenset plass om 
bord, det er 
trangt, var det 
viktig at denne 
russisktalende 
også måtte være i 
stand til å funge-
re som mann-
skap. Det var 
ikke så lett å fin-
ne, men en felles 
venn tipset dem 
om meg som jo 

både har seilerfaring og snakker 
Russisk, og jeg har jo vært gjen-
nom elvene i øst med vikingskip 
som tolk og mannskap, så slik 
sett var jeg den ene de fant… En 
dag tidlig på høsten fikk jeg en 
telefon fra en ivrig kar som ville 
ha meg med ut på eventyr, og jeg 
visste med en gang at dette kunne 
jeg ikke si nei til.  
 
Så, derfor er jeg her… Jeg mønst-
ret på i Kirkenes, og skal være 
med helt til St. Petersburg. En 
lang reise gjennom områder som 
er øde og ukjente for oss. Vi skal 
over Kvitsjøen, gjennom den 
lange Belomorkanal med sine 
mange sluser, over Europas to 

største innsjøer, Onega og Lado-
ga, ned elvene Svir og Neva… En 
spennende tur, slitsom, lang, men 
interessant og utfordrende.  
 
Ferden vil bli beskrevet etappe 
for etappe her i Verkstedarbeide-
ren.  
 
Jeg har overlatt roret til skipperen 
nå, tatt meg en kopp kaffe. Jeg 
følger med forover med jevne 
mellomrom, plutselig ser vi noe 
hvitt der fremme. Er det is? Vi 
svinger hardt unna for å unngå 
sammenstøt. Det viser seg å være 
et ensomt kjøleskap som flyter 
som en dupp alene der langt til 
havs. Det ville nok ikke senket 
oss om vi hadde truffet det, men 
det ville vært et ublidt sammen-
støt og skader ville vi fått. Vi blir 
enige om å holde forsterket kjøle-
skapsvakt videre… Meter for me-
ter glir Brizo fremover langs Kola 
halvøya og ut mot utfordringer vi 
enda ikke aner noe om… Eventy-
ret har begynt.  

Vi har rundet Kola Halvøya, kvitsjøhalsen neste. 

Skipper Hans Jørgen Sommerfelt til rors 
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Da jeg for en tid tilbake skrev et innlegg 
om lok-gutta, fant jeg ut at jeg måtte 
komme tilbake til saken i et senere inn-
legg for når det gjelder elektromotorer 
og innviklede forviklinger så er det jo 
motoravdelingen i Mantena som står for 
den biten. 
Så man kan jo da også si at disse 
gode gutter også er en medvirkende 
årsak til slagordet: Det går alltid et 
tog, for hadde ikke disse gutta tråk-
ket til å skrudd og koblet og bannet 
og svettet og viklet (de har ikke vik-
let seg bort hittil) enda så innviklet 
det enn kan være, ja så hadde slagor-
det som jeg før har nevnt blitt at: 
Det står alltid et tog og jeg hadde 
ikke kommet til Ål engang he,he,he. 
Joda det er flinke gutter og her går 
det også stort sett i EL 14,16,17 og 
18, noen 69-motorer og flytogmoto-
rer som de prøvekjører etter repara-
sjon på benk med gulblink og sper-
rebånd rundt i tilfelle motoren skulle 
finne på å ta av (uten forviklinger) 
selvsagt. 

Når Ole starter opp de motorene høres 
det ut som et TAKE OFF fra Garder-
moen med et BOEING-747 med retning 
Bardufoss Lufthavn eller en F-16-jager 
på vei opp fra Kjeller for oppdrag i Af-
ghanistan eller Langtvekkistan eller noe 
sånt, så da er det bare å søke dekning 
bak nærmeste reol, he,he,he. 
Jo så men, togmotorer kan de, det er det 
ingen tvil om og kjører som noen svin 
gjør de (prøvekjøring) kaller de det så da 

blir det tog trafikk på alle baner likevel 
da og jeg får kommet meg til Ål «med 
toget» vel å merke. 
                                                                  
Så vil jeg på vegne av alle på verkste-
dets bevingede skapninger (duer og må-
ker) og alle musene, ønske bladets lesere 
en RIKTIG GOD JUL og et GRÅTT 
NYTT HÅR! 
                                                                
Hilsen Distriktnissen på Mantena. 

Svei Asgrimplass 
Serviceavdelingen 
Mantena Grorud 
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Biblioteket er åpent  
torsdager 13.00 til 14.00 
Har du lyst til å lese, vi har mange bøker til utlån. 
Det blir kjøpt inn nye og aktuelle titler, så ta en tur 
innom og se om det er noe som faller i smak.   
Hvis det er noe du lurer på angående biblioteket ring 
Ragnar Fredstad mobil: 900 92089 

JIL Grorud 
 

Leier ut varebiler og tilhengere. 
Ta kontakt med Arne Herness eller Yassin Rafiq  
Telefon: 46855980     

 
I Gausdal har Ole-Jon Engeland fått 
føling med at ikke alle har like stor 
sans for nostalgi. På gården sin 
hadde han over 100 kjøretøyer, 
traktorer og biler. Kommunen leiet 
inn Oppland Metall AS for å fjerne 
de fleste kjøretøyene. De satte i 
gang i slutten av september, men så 
ble det stopp. Først fordi sympatis-
ører stengte veien med sine trakto-
rer (sivil ulydighet?). Deretter fordi 
Engedal fikk støtte i Tingretten. 
Tingretten har gitt Engeland tre 
måneder på seg til å gå gjennom 
saken sammen med sin advokat.. 
Sympatisørene tok affære og ryd-
det unna det meste av det som var 
på gården. Kommunen må gi er-
statning til Oppland Metaller AS 
som kompensasjon for alt de ikke 
fikk med seg til bilpressa.  
En støttegruppe ble opprettet, også 
på Facebook og fikk i løpet av et 
par dager over 3000 medlemmer.  
Samholdet er stort mellom de som 
ønsker å ta vare på biler og traktorer, 
og på landet finnes det mange bort-
gjemte samlingsobjekter. Ut fra de 
3500 medlemmene på Facebook og 
alle innlegg og kommentarer der, 
skjønner en at det er mye følelser i 
gamle biler og traktorer. Lignende 

konflikter har det vært i mange kom-
muner utover det ganske land.  
Gausdal kommune vil anke saken. 
Forurensingsloven er utgangspunktet 
med en intensjon om å bevare natu-
ren ren og uskadet.  Stort sett kan 
det forhindres ved å tappe av oljer 

og annet flytende. Batterier må sam-
les inn. Så er det snakk om estetisk 
forurensing. Avgjørende her er om 
samlingene er til sjenanse til naboer 
og forbipasserende. Grunnlaget for å 
gå til aksjon mot «samlerne» blir 
skjønnsmessig og håndteres forskjel-
lig i kommuner og fylker. Kultur-
minneloven anvendes den andre vei-

en. Det er forbudt å ta biler og trakt-
orer som er mer enn 50 år ut av lan-
det fordi de ansees som kulturmin-
ner. Hva som er skrap og hva som er 
kulturminner, avhenger av øynene 
som ser.   
I Sverige har de opprettet flere mu-

seer for traktorer og biler. De som 
samler i Norge, gjør dette for egen 
regning uten støtte. Om noen år vil 
samlerne få anerkjennelse for sin 
innsats vil jeg tippe. Det skal bli in-
teressant å følge med videre.  

Noen samler på frimerker, andre på kulepenner eller lignende. Andre li-
ker å samle på gamle biler, traktorer og så videre. - Det tar mer plass. 

Gerhard Prøsch 
pensjonert  
verkstedarbeider 

Caterpillar 
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Et tysk selskap som så dagens lys 
tidlig på 70-tallet da fem ingeniø-
rer fra IBM fikk beskjeden om at 
prosjektet de jobba med ikke 
lenger skulle satses på. 
I stedet for å gi opp forlot de 
IBM, og starta sitt eget selskap. 
Med dette for øyet, kan vi nå for-
klare at nettopp dette datasyste-
met har statsbanene nå 40 år se-
nere valgt som en erstatning for 
IRMA. 
 
Tysk dataprogram med 40 års 
erfaring. Det må jo bare være bra, 
eller? 
Litt for bra, er vel det mer korrek-
te svaret. Tysk «ordnung» i et 
oppsplitta NSB splitt i øst og vest 
med ørten forskjellige materiell-

typer. Delelager i Oslo, Trond-
heim, Bergen, Stavanger, Skien 
og sikkert flere plasser. Ikke rart 
at SAP sliter. For hvor skal alle 
delene man bestiller leveres hen? 
Oslo? Trondheim? Ikke lett når 
skriveren på Grorud-lageret visst-
nok ikke er helt glad i SAP. Og 
heller ikke vil skrive ut delebe-
stillinger. Og bestille deler fra 
hovedlageret er FY FY. Nei, de-
ler skal bestilles fra det nærmeste 
lager til enhver tid, enten delen 
finnes der eller ei. Men når kom-
mer da så delen? 
En eller annen gang før jul, vær 
du sikker! Bare ha litt tålmodig-
het. 
 
Ved første øyekast ser det ut til at 
Norske Skog har kjøpt opp aksje-
majoriteten i NSB. SAP må jo 
skrives ut på papir, må du vite. 
Regnskog er oppskrytt. Hogg i 
vei. Den lille skogen vi har i Nor-

ge er ikke nok. SAP krever nem-
lig mer: En 10 cm høy papirbun-
ke på et ettersyn av tre vogner. 
Og dette bare i ett tog. Når papi-
ret så har nådd skrivebordet er det 
bare å føre opp navn, ansattnum-
mer og dokumenthenvisning ti 
ganger per side, og så levere vi-
dere til neste ledd. Her fører vi alt 
tilbake til SAP. Manuelt selvføl-
gelig. Vi lever jo bare i 2013. 
Heldigvis har en viss fornuft 
nådd toppen og vi er nå nede i 5 
cm bearbeida trevirke. Ikke verst! 
Skulle bare mangle når det papir-
løse samfunn er rett rundt hjørnet 
(om 40 år eller så). I mellomtida 
tror jeg at jeg ansetter meg en 
sekretær. Jeg vil aller nødigst bli 
ufør på grunn av skrivekrampe. 
Det er så mye anna jeg trenger 
henda mine til. 
 
Så lykke til med det nye syste-
met. Det løser seg til slutt, som 

alltid. Bare man gir det 
tid.  
 
I disse sjakktider har jeg 
lurt på hva herr Carlsen 
ville gjort: 
Å sette Kongen 
«SAPmatt» er nok sva-
ret. 
 
 
God jul, og godt nytt år 
alle sammen! Forhåpent-
ligvis med alle deler på 
plass innen påske. 
 

SAP hva er nå det? - Her er kortforklaringen: Systeme, Anwendungen und 

Produkte in der Datenverarbeitung eller Systems, Applications and Products 

in Data Processing, for de som foretrekker engelsk. 

Johannes H. Haugen 
Fagarbeider 
Mantena Lodalen 

Stort bedre blir det ikke ved at Norske Skog i det siste har kjøpt opp aksjemajoriteten i NSB 
(det virker i hvert fall slik) -Kveldens arbeid på tog 42. 
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Många gånger får jag som svensk i 
Norge frågor om mitt gamla fäder-
nesland och vad som där sker. Det 
kan röra sig om hur det går för 
Volvo, SAAB, Gripen, Viggen, Alli-
ansregeringen, SJ! (naturligtvis) Mo-
torvägar, brännvin och snus etc. På 
allt detta och mer därtill, förväntas 
det av mig –nolens volens- att jag 
också skall ha goda svar. Jag kan ju 
naturligtvis svara på allt, man är ju 
inte svensk för mindre… (LOL ). Nu 
undrar kanske ”vän av ordning” om 
jag aldrig tröttnar på detta evinner-
liga frågande? Jag svarar då som 
sant är att, nej, nej, det är väldigt 
intressant att få svara på spännande 
frågor. Jag kan ju så mycket, bevars. 
Folk lyssnar, noterar och kommer 
ofta med goda råd som jag kan ta 
med mig till Sverige när jag skall dit 
nästa gång. En tidigare ofta före-
kommen fråga är den om varför 
SAAB 37-Viggen hade problem 
med sina vingar. Jag kände ju natur-
ligtvis väl till detta problem och för-
klarade, (Obs! Detta är hemligt, så 
säg det inte till någon!) utan att jag 
röjde någon försvarshemlighet, att 
problemet löstes elegant och enkelt 

på den tiden. Det borrades, en 
mängd små hål på vingarna in mot 
flygplanskroppen och hör och häpna, 
detta blev alls inte till brottsanvis-
ningar, men förstärkte istället kon-
struktionen! Detta problem känner 
många kanske igen när de sitter på 
toan med ett avrivet toalettpapper i 
handen…sällan rivs toalettpapper av 
i perforeringen, men vid sidan av! 
Duktiga ingenjörer får till det mesta. 
 
De senaste dagarna har en mängd 
nya frågor surrat i luf-
ten. Inte bara handlar 
de om NSB, SJ, nej 
också Pisatesten röner 
stort intresse. Den 
svenska skolan har 
halkat ned till botten 
tillsammans med bl.a. 
Ungern, Israel och 
Mexico. Det jag inte 
förstår är att svensk 
skola kan hamna i 
lägre division, trots 
storartad satsning helt 
sedan 90-talet. Kom-
munalisering, elevan-
svar för egen inlär-
ning, skolpengar som följer eleverna 
och storartad privatisering har tydli-
gen inte hjälpt. Inte ens riskkapitalis-
ternas höga profittkrav har hjälpt 
svensk skola. Man kan ju bli knasig 

för mindre! Alla hade ju hoppats på 
stora framgångar efter denna enorma 
satsning. Finland som inte har gjort 
något åt sin skola sedan 1972 ligger 
på topp sex!  Många trodde ju dessu-
tom att våra smarta svenska elever,  
skulle hjälpa svenskt näringsliv med 
den nya skolan som god grund. Men 
ser man på hur det har gått för  t.ex. 
gamla svenska folkets SJ, så har ju 
inte heller det varit ett speciellt väl-
lyckat prosjekt. Transportföretaget 
Veolia har mig också veterligt, stu-

denter ifrån den nya svenska skolan. 
Att kalla 2:a klasspassagerare för 
”SNÅLIS” var kanske inte helt lyck-
at prosjekt…men, men, varför 
deppa? I morgon är en ny dag, med 
”Nya tag, nya tåg”. 
 
 
”SNÅLIS-biljett” på Veolia” 
 
Till sist frågade en kamrat om jag 
skall fira jul i Norge eller Sverige i 
år. Då svararade jag Norge, för jul-
musten är snart klar. Så välkomna 
skall ni vara om vägarna går förbi! 
 
God jul på er alla! 

Harald Christiernin 
Verkstedarbeider  
Mantena Stavanger 

I svensk skola lär man sig tidigt att borra vingar. 

”SNÅLIS-biljett” på Veolia” 
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Verkstedarbeiderforeningen avholder sin tradisjonelle  
juletrefest i velferdssalen på verkstedet Grorud 
  

søndag 12. januar 2014 kl. 13.00—15.00. 
 

Festen er åpen for alle jernbaneansatte og pensjonister med familie 
og venner. 
Påmelding skjer på foreningskontoret på Grorud, eller ved å ringe 
240 86068 eller 916 54490,innen ondag 8. januar 2014. 
Pris: 50 kr for voksne, barn gratis. 
 

Betalingen skjer i døra når du kommer. 

Det er mange som vil 
besøke Skei i vinter. 
Med ypperlige for-
hold i skispor og i 
alpinbakken har ste-
det blitt utrolig popu-
lært. Ønsker du å til-
bringe påsken på 
Skei, er søknadsfris-
ten 15. januar.  

Foto Dag-Arne Johansen 
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Hvorfor burde du bli årets Mantena ansatt? 
Hva er den sykeste julegava du har kjøpt i år? 
Burde vi få gløgg i kaffemaskina?   

Tekst og foto: Johannes Haugen 

Marius Edvardsen: 
 
-Fordi jeg digger sjokomelk. 
-Ha´kke kjøpt. 
-Ja, det syns jeg. 

Adam Diakite: 
 
-Fordi jeg alltid står i stormen. 
-Ikke kjøpt.   
-Nei, det går helt greit. 

Vegard Borge Farstad: 
 
-Det vil jeg ikke bli.   
-Har ikke kjøpt gaver enda. 
-Ja, selvfølgelig. 

Frode Myrvang: 
 
-Fordi jeg er dedikert til jobben. 
-Har ikke kjøpt en eneste gave en-
da. 
-Ja, det hadde vært koselig. 

Ole Kristian Valderstøen: 
 
-Fordi jeg er den eneste ekte Sog-
ningen på bruket her. 
-En rosa hageslange 
 Klart det. gløgg er godt det gjerne 
med litt blankt i. 
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Returadresse 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening 
Mantena AS Grorud 
Eilert Smiths vei 1 
0975 Oslo 
 
Telefon: 24 08 60 68  
E-post:   svfgrd@mantena.no 

Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 240 86068. Eller send oss et kort. Annonsen koster ingen ting.   

Takker hjerteligst for oppmerksom-
heten på min 75-årsdag. 
Med hilsen Terje Karang, Langhus 
 
Hjertelig takk for oppmerksomheten 
på min 75 årsdag. 
Med vennlig hilsen Sverre Mathisen 
 
Takk for den fine blomsten jeg fikk 
på min 80-årsdag. 
Hilsen Ove Westad 
 
Takk til Verkstedarbeiderforeningen 
for fine blomster jeg fik på min 70-
årsdag. 
Hilsen Steinar Carlsen 
 
Takk til Verkstedarbeiderforeningen 
for blomsten jeg fikk til min 75-
årsdag. 
Hilsen Gunnar Rymoen 
 

 

 
Takk for oppmerksomhet og bloms-
ter i forbindelse med min sykdom 
Hilsen Terje Johansen 

Takk for en nydelig blomst på min 
85-årsdag. 
Med hilsen Arne Stuve 
 
Tusen takk for all oppmerksomhet i 
anledning min 50-årsdag. Spesielt 
takk til min avdeling 9490 (MTS) 
Med vennlig hilsen Tore Olaisen 
 
Takk for oppmerksomheten i anled-
ning min 70-årsdag. 
Hilsen Leif Kyrre Hansen 
 
Takk for oppmerksomheten ved min 
75-årsdag. 
Hilsen Arvid Bredesen 
 
Takk for en nydelig blomst på min 
70-årsdag. 
Hilsen Hans Westbye 

    

    

    

Vi ønsker alle en riktig god jul  
og et godt nytt år. 

Statsbanenes  
Verkstedarbeiderforening, Oslo  


