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Kommentarer til noen av forslagene: 
 

Midlertidig ansettelse. 
I dag er dette som hovedregel bare tillatt 

når det er tale om vikariater. Hovedrege-

len i norsk arbeidsliv er faste ansettelser. 

Regjeringen foreslår at det uten vilkår 

skal bli tillatt å ansette midlertidig i inn-

til 9 eller 12 måneder. Ordningen er 

utprøvd i Sverige, der svært mange unge 

er uten fast ansettelse og med minimal 

sjanse til å få boliglån i en bank. Såkalt 

«visstidsanställning» gir den enkelte 

små muligheter til å uttrykke uenighet 

med ledelsen og likevel beholde jobben. 

Når noen skal få fyken i en fast jobb 

skal det foreligge saklig grunn. Dette 

bortfaller når midlertidigheten innføres. 

I Sverige er det drevet så langt at man 

har fått «sms-tilsetting». Arbeidsgiver 

styrer arbeidstaker 100 % og det er ing-

en forutsigbarhet for når du har fri og 

når du skal på jobb. Å si nei når arbeids-

giver ringer betyr: ikke flere telefoner. 

Vi er tilbake til at arbeidsfolk skal stå 

med lua i handa.  

For en frihet. For en fleksibilitet. 
 

Kollektiv søksmålsrett  

(om innleie fra bemanningsforetak). 

Som et viktig ledd i kampen mot sosial 

dumping ble det for 1 år siden innført en 

slik bestemmelse i aml. 

Regjeringen vil fjerne denne bestem-

melsen. I LO-NHO-området får dette 

ingen konsekvens fordi kollektiv søks-

målsrett er tariffavtalt. Men i det i ho-

vedsak uorganiserte arbeidsliv er vi til-

bake til tida da det var den enkelte, inn-

leide arbeidstaker (i sin svært sårbare 

situasjon) som må saksøke. Fagfore-

ningen i innleiebedriften har lenger ing-

en rett, men må bare se på urettferdighe-

ten uten tilgang til lovlige midler.  

I sannhet en stor frihet for den enkelte. 
 

Likebehandlingsprinsippet 

I dag er en innleiebedrift pålagt å sørge 

for at innleide har samme lønn, skifttil-

legg, arbeidstid og arbeidsforhold som 

egne ansatte (unntak for pensjon). 

Regjeringen foreslår at forskriften end-

res slik at det under visse betingelser 

blir mulig å avtale seg vekk fra denne 

loven.   

I sannhet en modernisering. 
 

Overtid 

Regjeringen foreslår å utvide overtids-

rammene med fem timer ekstra i uka, 

fem timer ekstra i fireukersperioden. 

Utvida rett etter avtale med tillitsvalgte 

økes til 20 timer pr. uke og 50 timer i en 

fireukersperiode. 

For de som ønsker å jobbe mye overtid 

er dette tilsynelatende godt nytt. For de 

som ikke er så glade i overtid innebærer 

forslaget at de kan pålegges å jobbe 15 

timer overtid pr. uke. 
 

Daglig arbeidstid 

I dag kan ingen pålegges å jobbe mer 

enn 9 timer pr. dag. Dette foreslås end-

ret til 10 timer etter individuell avtale. 

(Lurer på hvem som vanligvis har mest 

å si da?) 
 

Gjennomsnittsberegning 

Lokale tillitsvalgte kan avtale daglig 

arbeidstid på 12 timer med gjennom-

snittsberegning. (Nå 10). Inntil nå må 

man ha tariffavtale for å gjennomsnitts-

beregne med så lang daglig arbeidstid. 
 

Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynet får en ny rolle. Tidligere 

måtte søknader om utvidede arbeidsord-

ninger følges av en enighetsprotokoll fra 

partene. Nå kan en av partene søke tilsy-

net og håpe på medhold. Tilsynet blir 

også klageinstans. Tidligere var det 

knytta spesielle betingelser til mulighe-

ten for lange skift. Dette endres eller 

bortfaller. Tilsynet kan teoretisk gi disp 

over 13 timer for aktivt arbeide. 
 

Flere i arbeid? 

Regjeringen begrunner sine endringsfor-

slag med at de ønsker at flere skal får 

arbeid. Endringene beskrevet her vil jo 

føre til at de som allerede er i arbeid 

skal jobbe mye mer.  

Blir det flere arbeidsplasser av det? 

 

Søndagsarbeid 

Før var søndagsarbeid forbudt hvis det 

ikke var nødvendig. Nå er det tillatt hvis 

det er nødvendig. Bare en grunn til å 

endre ordlyden på denne måten: Det 

skal bli letter å få folk til å jobbe på søn-

dager. 

Arbeidsgiver skal kunne pålegge søn-

dagsarbeid. I dag må dette avtales med 

tillitsvalgte. 

Når søndagsarbeid er tillatt skal du ha 

fri hver annen søndag (eller minst hver 

tredje ved gjennomsnittsberegning. 

Krav om hver tredje fri bortfaller). 
 

Beredskapsvakt 

Tidligere sa loven at beredskapsvakt i 

heimen skal betales etter brøken 1/5. 

Endres til 1/8. Betyr: Når du tidligere 

måtte ha 5 timers hjemmevakt for å få 1 

time overtidsbetalt vil du nå måtte ha 8 

timers vakt for å få det samme. 
 

Aldersgrenser 

Heve aldersgrensen fra 70 til 72 år. Fjer-

ne retten til å avtale (lavere) særalders-

grenser. Eller: Heve aldersgrensen fra 

70 til 72 eller 75år og videreføre retten 

til særaldersgrenser (men ikke lavere 

enn 70 år.) 

Vil dette skape flere arbeidsplasser? 
 

Straffebestemmelser 

Regjeringen har foreslått ni endringer i arbeidsmiljøloven (aml) under dekke av opp-

myking, modernisering,  fleksibilitet og frihet for den enkelte. Det står ille til i dette 

landet hvis folk flest tror på denne begrunnelsen. Konsekvensen av forslagene vil sna-

rere være økt ufrihet for arbeidstagere og større frihet for arbeidsgiverne til økt utnyt-

ting av sine ansatte. 

Håvard Libæk, Leder  
Jernbanenes Verksted-
arbeideres Landsråd 



 

3 

Noen lovbrudd foreslås straffet hardere, 

mens andre lovbrudd ikke skal medføre 

straffeansvar. Signalet som sendes er at 

det er helt ok å bryte en hel haug med 

lovbestemmelser.  

Lov og orden-partiet. 

 

Oppsummert: 

Det er vanskelig å se at konsekvensene 

av disse forslagene er til nytte/støtte for 

arbeidstagere. Det er lett å se at kon-

sekvensene kan være kortsiktig gode for 

arbeidsgiverne. I særlig grad for de use-

riøse arbeidsgiverne. De fattige har det 

for godt. De rike har ikke nok. Vi må 

fylle gater og streder og demonstrere 

høyt og tydelig at vi ikke går på høyresi-

das (H, Frp, Krf, V) bløff om moderni-

sering og frihet! Fra demonstrasjonen på Youngstorget, til forsvar av arbeidsmiljøloven, hvor fore-

ningen deltok. 

Foto: Håvard Libæk 

Foto: Ove Hansen 

Våre medlemmer har engasjert seg 

sterkt i debatten om endringer i arbeids-

miljøloven. Da LO Oslo i likhet med de 

lokale LO avdelingene i de store byene 

rundt i landet tillyste politisk streik og 

torgmøter, innkalte vi til allmøter på 

Grorud og i Lodalen. På Grorud (bildet) 

var vi ca. 100 på møtet som ble avholdt i 

gamle smia. Begge allmøtene vedtok 

enstemmig at vi skulle delta i aksjonen 

og torgmøtet på Youngstorget 23. sep-

tember. På selve aksjonsdagen dro en 

stor gjeng fra Lodalen og Grorud ned til 

Youngstorget og var med på arrange-

mentet sammen med flere tusen andre 

fagorganiserte. Vi lover regjeringen 

kamp om disse endringen i tiden fram-

over. Dette var bare en god begynnelse 

på denne viktige kampen. Styret takker 

alle medlemmer for innsatsen. 

Fra møtet i smia på Grorud, grunnen til at møtet ble holdt her, er at det blir lagt nytt gulv i velferdsalen. 
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Som redaktør for avisa som hans 

egen fagforening gir ut, får jeg til-

gang til et eksklusivt intervju med 

multiinstrumentalisten, sangeren, 

låtskriveren, bandlederen, arrangø-

ren av tallrike konserter og festivaler 

både på land og sjø, samt av turneer 

med utenlandske artister og hjelp til 

arrangører med å skaffe internasjo-

nale artister til konserter landet 

rundt. Dette er noe av begrunnelsen 

for bluesprisen 2014, en pris som 

tidligere år har gått til andre storhe-

ter som; Knut Reiersrud, Reidar Lar-

sen og John Mayall. 

 

Jan Tore forteller at han har 

vært på jernbanen i 30 år. 

Som ung sto valget mellom 

å begynne i pølsemakerlære 

hos Rosenberg i Fetsund 

eller å begynne på jernba-

nen. Det ble det siste. Som 

sønn og barnebarn av jernba-

nefolk , ble det straka vegen 

inn på NSB. Jeg begynte 

som bud, forteller han, og 

via vognvisitøropplæring 

gikk ferden videre, fra Oslo 

S via Lodalen og Alnabru til 

han endelig havna som avde-

lingsleder i hjulavdelinga på 

Grorud.  

Hvordan klarer du å kombi-

nere musikken med jernba-

ne, spør Verkstedarbeider’n. 

For meg er musikken en 

hobby, ikke et levebrød. Det 

har jeg innsett selv om jeg 

nok mange ganger skulle 

ønske at det var mulig å dri-

ve med musikk på heltid. Etter å ha 

samarbeidet i flere år med en klok 

mann som den hardtarbeidende 

«arbeidsmannen» Trond Granlund, 

har han lært meg at selv om jeg har 

musikk i hodet hele tiden, blir du 

egoist hvis du bare forfølger dine 

egne interesser uten å tenke på at du 

har en familie som også skal leve av 

det du tjener. 

Jeg står for alt jeg driver med inna-

for musikken selv, og unngår fordy-

rende ledd som managere, impresa-

rioer, plateselskapsdirektører og lik-

nende. Dette krever mye, men livet 

består av så mye mer, og familien er 

tross alt det viktigste du har i livet. 

Utenlandsjobbene jeg gjør kan være 

vanskelige å kombinere med fast 

jobb sivilt, men jeg har vært heldig 

og møtt fleksibilitet både fra gutta i 

avdelingen og mine sjefer. Det er jeg 

veldig takknemlig for. 

 

Du har gitt ut 7 CD plater. Hvorfor 

har ingen av disse som har fått ly-

sende kritikker både i Norge og i 

utlandet, vært nominert til Spelle-

mannspriser?  

Jeg tror det kommer av at juryen der 

bedømmer bare enkeltutgivelsen og 

ikke helheten i arbeidet som book-

ing, bandledelse og de andre faktore-

ne som ble lagt vekt på ved tildeling-

en av bluesprisen. 

Bluesartister er hardtarbeidende, og i 

motsetning til pop- og countryartis-

ter, dårlig betalt. Det er også et pro-

blem at vi slipper for lite til på radio, 

eller som min venn Delbert McClin-

Jan Tore Lauritsen, for oss er han avdelingslederen i hjulavdelinga på Man-

tena Grorud. For kultur-Norge er han JT Lauritsen vinneren av årets blues-

pris på Notodden Bluesfestival, -en av verdens største bluesfestivaler.  

Glenn Rygh, Leder  
Statsbanenes Verksted- 
arbeiderforening, Oslo 

Stolt vinner av Bluesprisen 2014: Jan Tore Lauritsen 

Foto: Ove Hansen 
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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 

ton bruker å si:»To good to be play-

ed on radio.» 

Du arrangerer kirkekonsert i Fet kir-

ke nå for tredje gang med norske og 

internasjonale artister. Dette har fått 

strålende kritikker, hvorfor gjør du 

det, og hvordan får du det til?  

Kirken har jeg stor respekt for, så 

dette satt langt inne, men etter å ha 

spilt sammen med Trond Granlund i 

Vålerenga kirke tok jeg en sjans og i 

Fet kirke er jeg døpt, konfirmert og 

gift, og alle forfedrene ligger begra-

vet der så den kirken betyr mye for 

meg. Overskuddet etter konsertene 

25000 til nå, går til ungdomsarbeid 

med spesiell innretning på musikk. 

 

Du blir av norsk og internasjonal 

presse, blant annet av det største 

bluestidsskriftet i Chicago karakteri-

sert som multiinstrumentalist. Hvor-

for ble det sånn?  

Det er egentlig litt tilfeldig. Jeg be-

gynte på et Magnusorgel, og tok et-

ter hvert tak i andre instrumenter 

som munnspill, Hammond B3, gitar 

og trekkspill. Jeg synger også så da 

får man vel ord på seg for å være 

allsidig. Rent praktisk er det også 

slik at B3 orgelet veier 120 kilo og 

da kan det noen ganger være mer 

praktisk med et trekkspill som veier 

11 kg. 

Jan Tore elsker å prate både om jern-

bane og musikk, og hadde ikke 

Verkstedarbeider’n hatt begrenset 

med spalteplass, hadde vi vel sittet 

sammen i hyggelig passiar ennå. 

Notoddenfestivalen har de siste åre-

ne vårt en viktig markedsføringsare-

na for LO. Der verves nye medlem-

mer og man får gamle medlemmer i 

tale i en hyggelig og uformell atmo-

sfære. 

I år ble det arrangert en gratiskonsert 

på utescenen. «Somliga går med tra-

siga skor» i nært samarbeid med 

Norsk Folkehjelp. Konserten i år 

med artister som Anne Grete Preus 

og Reidar Larsen, ble en stor publi-

kumssuksess. 

Oppdraget med å lage hylle for opp-

bevaring av vervemateriell på den 

store LO standen på festivalen ble 

gitt til kompetente LO medlemmer. 

Det var derfor naturlig for LO og 

henvende seg til Statsbanenes Verk-

stedarbeiderforening Oslo for å få 

utført dette. Foreninga tok umiddel-

bart kontakt 

med vårt med-

lem Dag Mar-

tinsen, en 

svært dyktig 

snekker og han 

tok utfordringa 

på strak arm. 

Utkastet fra 

LO ble kraftig 

forbedret, og 

årets stand 

høstet mange 

godord for den kreative hylleløs-

ningen til Dag. Hylla som er enkel å 

demontere for frakt og oppbevaring, 

lagres nå hos LO på Notodden for 

bruk på fremtidige festivaler. 

Notoddenfestivalen har de siste årene vårt en viktig markedsføringsarena 

for LO. Der verves nye medlemmer og man får gamle medlemmer i tale i 

en hyggelig og uformell atmosfære. 

Snekker Dag Martinsen med LO-hylla til Notoddenfestivalen 

Glenn Rygh, Leder  
Statsbanenes Verksted- 
arbeiderforening, Oslo 

Foto: Ove Hansen 
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Forsvaret har varslet at de sier 

opp mellom 3- og 400 renholdere 

over hele landet og legger jobben 

deres ut på anbud. Renholdstje-

nesten, sykehjem, kollektivtrafikk 

og barnehager settes på anbud. 

Det er en del ideelle organisasjo-

ner som driver sykehjem og andre 

institusjoner. Disse er drevet i 

mange år er offentlig finansiert, 

og de ansatte har offentlig pen-

sjon. Men disse ideelle organisa-

sjonene taper alle anbudskon-

kuranser blant annet fordi de blir 

belastet med alle kostnadene for 

pensjon under utbetaling for tidli-

gere ansatte.  På denne bakgrunn 

har LO og arbeidsgiverforeningen 

Virke bedt om at staten overtar 

forpliktelsene med de gamle pen-

sjonene. 

 

Spekter gikk sammen med NHO 

og tok sterk avstand fra dette kra-

vet som de mente var kunde-

uvennlig og konkurransevriden-

de.  

Virke er en arbeidsgiver-

organisasjon hvor private 

pensjonsordninger er do-

minerende. Men de har 

også noen ideelle organisasjoner 

som medlemmer. Virke sloss for 

de ideelle organisasjonenes inter-

esser.  

 

Spekter har medlemsvirksomhe-

ter med til sammen rundt 200 000 

ansatte hvor det store flertall har 

offentlig pensjon. Men dette er 

ikke til hinder for at Spekter me-

ner: 

 - Det er nå på høy tid å endre 

offentlig tjenestepensjon. 

- Spekter ønsker at pensjonsord-

ningene i offentlig sektor utvikles 

slik at de er bedre tilpasset prin-

sippene i pensjonsreformen. 

    - Bratten som leder Spekter 

mener at staten må gripe inn for å 

endre offentlig pensjon, partene i 

arbeidslivet klarer ikke dette selv.  

Det er greit for oss å vite at Spek-

ter som bla. NSB med undersels-

kaper er medlem av vil kvitte seg 

med vår pensjonsordning. 

 

 Vi vet at regjeringspartiet Høyres 

Helleland vi anbudsutsette jern-

banen over hele linja.  

 

På jernbanen er det også gamle 

pensjonsutgifter som er tunge å 

bære for nye AS-konstruksjoner. 

Spekter kjemper for at  Spekters 

medlemsbedrifter skal tape frem-

tidige anbud. 

  

Regjeringen fortsetter kampen mot grupper som har store privilegier. Nå 

står fjerning av offentlig pensjon på dagsorden. Metoden som vanligvis 

blir brukt er å anbudsutsette jobbene. Da vinner den som har dårligste 

arbeidsbetingelser for sine ansatte. 

Nils Bull , Nestleder 
Statsbanenes Verksted- 
arbeiderforening, Oslo 

Administrerende direktør i Spekter: 

Anne Kari Bratten 

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     
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En kuriositet på Grorud. Vi var en run-

de i verkstedet for å ta noen bilder til 

Verkstedarbeider’n da vi fikk se en blå 

trikk. Så vidt Verkstedarbeider’n vet er 

dette første gang vi har en bytrikk her 

hos oss. Nærmere undersøkelser brakte 

på det rene at vi har tatt på oss jobben 

med å skifte bolsterbjelke samt å utføre 

noe sveisearbeid på trikken. 

Siste helga i september var vi en glad dugnadsgjeng som bunkra opp med 

mat og verktøy for å gjøre nødvendig arbeid på feriehjemmet vårt.  

Siste helga i september var vi en glad 

dugnadsgjeng som bunkra opp med 

mat og verktøy for å gjøre nødvendig 

arbeid på feriehjemmet vårt. Idretts-

laget hadde stilt to biler til disposi-

sjon med god plass til alt vi trengte 

av utstyr samt plass til å kjøre bort alt 

avfallet som ble igjen når jobben var 

gjort. 

Det var flere oppdrag som skulle lø-

ses i løpet av helga, så dugnadsgjeng-

en bestående av Torkil, Lars, Char-

les, Kjell-Arne (Mini) og Glenn, gikk 

en arbeidskre-

vende helg i mø-

te. På hytte 2 

skulle terrassen 

rives. Tre båter 

skulle på land og 

fraktes til et sted 

for forsvarlig 

vinteropplag. 

Det skulle også 

settes inn nye 

kjellervinduer i 

huset og den nye 

kjellerlemmen 

ble malt. Siste 

finish ble også gjort på det nye gjer-

det på hytte 7, der 

ble topper som 

Mini hadde laget 

satt på som avslut-

ning på søylene. 

For undertegnede 

ble kronen på ver-

ket den jugarben-

ken som Mini 

snekret opp i det 

nye bislaget på 

huset. Der var det 

godt å ta en pust i 

bakken og nyte et 

mellommåltid på lørdagen som ble 

servert slitne arbeidskarer av Anne 

Lise Greging. Været denne helga var 

en god medspiller. Trass i sterk vind 

gjorde strålende sol sitt til at  det var t

-skjorte som var arbeidsantrekket det 

meste av tiden. Dugnadsgjengen av-

sluttet før hjemreisen på søndag med 

å rive kjøkkenet i huset. Nytt er be-

stilt og vil være installert før sesong-

en starter i 2015. Hyttestyret føler seg 

sikre på at det er et innbydende og 

hyggelig feriehjem som vil møte de 

som skal leie der når neste sesong 

starter. 

Den gamle terrassen på hytte 2 er i ferd med å si takk for seg, 

med: Charles Heimdahl, Kjell Arne Hagen og Lars Edvardsen 

Benken i bislaget på huset er i ferd med å ta form, 

Kjell Arne Hagen og Torkil Greging  

Glenn Rygh, Leder  
Statsbanenes Verksted- 
arbeiderforening, Oslo 
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Vi visste ikke da hvor mye det skulle 

bety for ekspedisjonen at vi kom så 

tidlig avgårde fra Solovki, men det 

skulle vi snart finne ut… For nå be-

gynte forvirringen. Vi kom fram til 

Belomorsk midt på dagen. Belo-

morsk by ligger inne i en ekstremt 

langgrunn vik, og skip kan ikke gå 

inn dit, men sluse 19, den første slu-

sen når vi kommer denne veien, lig-

ger et stykke utenfor byen. Vi hadde 

blitt fortalt fra agenten vår i St. Pe-

tersburg at vi skulle få elveradioer i 

Belomorsk. Elveradioene er et eget 

system med egne frekvenser og det 

lar seg ikke gjøre å bruke VHF radio 

i elvesystemene. Og, naturlig nok, er 

det påbudt å ha elveradio da det er 

det middelet som er til å kommunise-

re med sluser og broer.  

 

Jeg fikk kontakt med Belomorsk 

havn og vi ble klarert til å gå inn og 

fikk beskjed om å legge oss ved ei 

ventebrygge på ei øy, fordi slusen var 

opptatt. De spurte om vi hadde elve-

radio, og jeg svarte at nei, det må vi 

inn til Belomorsk by og skaffe oss 

der. Radiooperatøren i Belomorsk 

havn hørtes forundret og forvirret ut, 

og jeg fikk en dårlig følelse. Etter en 

stund fikk vi klarering til å gå inn i 

slusen, og vi ble sluset opp og inn i 

begynnelsen av kanalen. Sluseopera-

tøren, ei middelaldrende kvinne med 

tradisjonelt skaut kom ut og ropte til 

oss at vi skulle gå videre til ei be-

tongbrygge rundt svingen og legge 

oss der, så ville det komme en los for 

å snakke med oss. Losen var en vel-

dig hyggelig og hjelpsom kar, men 

når jeg forklarte at vi hadde fått be-

skjed om at vi skulle få elveradioer i 

Belomorsk, fikk han en dyp bekym-

ringsrynke i pannen. Det finnes ingen 

elveradioer å få tak i i Belomorsk, slo 

han fast, og la til at dem skulle vi jo 

fått i Arkhangelsk. Stemningen om 

bord sank kraftig nå. Å gå gjennom 

kanalen uten elveradio er jo uteluk-

ket, og å vente der til elveradioer 

kunne sendes fra Arkhangelsk, i lang 

tid, var heller ikke noe godt alterna-

tiv, men kanskje eneste mulighet? 

Det var forferdelig varmt, og vi så 

ikke lyst på å bli liggende i solsteken 

ved betongbrygga der, langt fra alt, i 

en uke eller mer. Vi var fortvilte nå.  

 

Men, så fikk losen en ide. Han pekte 

bort mot ei forfallen brygge der det lå 

en liten blå seilbåt, den polske båten 

Pantai. Vi hadde møtt dem tidligere 

på Solovki. De lå der og ventet på at 

det skulle bli tid for broåpning litt 

lenger opp i kanalen. De hadde elve-

radioer, om vi kunne gå i kortesje 

med dem ville vi kunne gå gjennom 

kanalen. I mellomtiden ringte skippe-

ren til agenten vår. Han foreslo at vi 

heller skulle gå i kortesje med en li-

ten russisk lastebåt, Viking I, som 

også lå der. Et støyende og illelukten-

de fartøy. Vi hadde slett ikke lyst til å 

ligge i eksoståka bak den, så vi snak-

ket med polakkene og de var velvilli-

ge og sa ja. Slik ble vår skjebne på 

kanalene uløselig knyttet til Pantai og 

hennes mannskap. Det skulle vise seg 

å være et bra valg, og fortvilelsen 

avtok. Hadde vi ikke blitt så brutalt 

vekket ved Solovki ville vi kommet 

På tokt med Brizo, del 4 

Tore Mentyjærvi 
Salgs– og servicevert 
NSB 

Oppvåkningen på Solovki ble ganske brutal. En 

temmelig rabiat kar kom midt på natten og skrek 

og bannet mens han holdt på å kaste fortøyninge-

ne våre, han skrek at det skulle komme ei ferge dit 

vi lå. Så, da la vi like godt ut på Kvitsjøen igjen 

med kurs for Belomorsk og Belomorkanal 

På vei mot broåpning me Pantai foran.  

Trøtt, men vi står han av! 
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fram noen timer senere, Pantai ville 

ha forsvunnet oppover kanalen, og vi 

ville blitt liggende fast lenge. Så, 

uhellet var et lykketreff i forkled-

ning! 

 

Så, vi avtalte en VHF kanal med det 

polske mannskapet så vi kunne kom-

munisere oss imellom. Dermed kun-

ne Pantai kommunisere med sluser 

og broer via elveradioen, og så vide-

reformidle beskjeder til oss via VHF 

radio. Språklig var dette en interes-

sant blanding. Zenek (Han heter 

egentlig Xenon), skipperen, snakket 

godt Russisk og brukbart engelsk. 

Jura snakket Russisk, og Hubert kun-

ne litt engelsk. Men selv om ikke alle 

hadde ett språk felles så fikk vi jo 

kommunikasjonen til å fungere godt. 

Det var som regel Hubert som kom-

muniserte med oss underveis, Zenek 

snakket med slusene og Hubert vide-

reformidlet til oss på sitt vis. Skulle 

vi gå inn til høyre siden av slusen 

fikk vi beskjed «Brizo. Right boat», 

og «Left boat» når vi skulle gå til 

venstre. Den måten å gjøre det på er 

vel ikke noe man finner i offisielle 

manualer, men det funket knirkefritt. 

Var det noe mere komplisert som 

skulle formidles snakket Zenek med 

meg på Russisk. Intet problem. Vi 

skulle bli veldig glade i våre Polske 

venner underveis.  

Belomorkanal er et utrolig stykke 

ingeniørkunst. Den ble bygget på 

rekordtid i 1933, det var 80 års jubi-

leum når vi gikk igjennom.  Hoved-

formålet med kanalen var å kunne 

forflytte flåtestyrker trygt gjennom 

Russland til og fra nord, men utvik-

lingen innen marineskip gjorde at 

den bare kunne brukes til det formå-

let noen få år før nye skip ble for 

store til å kunne gå gjennom kanalen.  

En slik kanal koster enorme summer, 

og Sovjetunionen manglet penger til 

å kunne bygge den. Men, har man 

sterk nok vilje, og ikke tar så mye 

hensyn, så får man det til. I stedet for 

å betale høyt gasjerte ingeniører be-

gynte det hemmelige politiet, NKVD, 

å systematisk arrestere ingeniører og 

andre med nøkkelkompetanse for et 

slikt prosjekt. Disse ble så dømt til 

straffarbeid for å være kontrarevolu-

sjonære og lignende. Dermed var 

fagfolkene man trengte plutselig til-

gjengelig som straffanger og behøvde 

ikke betales med annet enn litt mat.  

 

Byggingen ble drevet frem med 

enorm hensynsløshet og et sted mel-

lom 12000 og 25000 fanger døde 

under byggingen. (Det finnes anslag 

som er svært mye høyere også.) Dis-

se ble begravd i massegraver eller 

simpelthen slengt ned i betongen 

mens slusene ble støpt. Den mennes-

kelige lidelsen under byggingen er 

umulig å fatte. Om noen vil ha et 

innblikk i straffangenes liv under 

byggingen av kanalen kan dere lese 

Aleksander Solsjenitsyn – «En dag i 

Ivan Denisovitsj liv».  

 

Vi er på vei, og er i gang løpende 

gjennom døgnet. Vår faste rytme fra 

Barentshavet, fire timer av og fire 

timer på glir fort ut. Jeg har bestemt 

meg for å få med meg alle slusene og 

dermed er jeg våken 

mye. Skipper Hans 

Jørgen er bestemt på at 

det er han som skal stå 

til rors i slusene, han 

er den som best kan 

kontrollere båten i 

strømmene der inne. 

Vi faller fort inn i en 

rutine når det gjelder å 

takle slusene. Når vi 

har fått beskjed om 

hvilken side og hvil-

ken krok vi skal gå til 

og de enorme slusedø-

rene har åpnet seg går vi inn mot kro-

ken. Jeg står på fordekket med en 

kjepp for å holde forstavnen ut fra 

betongveggen. Skipperen sitter bak 

med en kjepp for å holde akterstav-

nen ut. Midtskips sitter Monica, Tyra 

og Per-Henning med hvert sitt tau, ett 

spring forover, ett spring bakover og 

et brest rett inn. Når vannet strømmer 

inn i slusen skapes en rekke virvler 

og plutselig må jeg holde hardt imot 

betongmuren, iblant vris båten rundt 

så skipperen må holde hardt imot. 

Når vi har blitt løftet helt opp får vi 

klarsignal. Tauene tas midtskips og 

jeg dytter forstavnen ut. Så fortsetter 

vi til neste sluse. Vi blir svært godt 

drillet i dette etter hvert og det går 

som ei klokke når vi kommer inn i 

slusene.  

 

Slusene er tungt bevoktet, på murene 

på slusene står bevæpnede vakter og 

følger med når vi er i slusen. Det vir-

ker absurd i våre dager når satellitter 

kan ta detaljerte bilder, men det er 

fotoforbud i slusene og vaktene roper 

iltert ned når de ser et kamera på 

dekk. Vi krangler ikke med bevæpne-

de mennesker, og lar kameraene lig-

ge under dekk.  

Vi glir stadig framover. Landskapet i 

Russisk Karelen er monotont, skog, 

skog og mere skog… Enorme sko-

ger! Iblant hører vi godstog, de må 

være enorme både i lengde og vekt, 

vi hører dem lenge…  

En sen nattetime på ett av de lange 

strekkene før neste sluse ser vi et 

slikt tog som står stille i en liten 

landsby. Vi studerer det i kikkerten 

og det er et ufattelig langt tog. Jeg 

har aldri sett maken. Jeg og Tyra 

snakker dempet om det. Det er bare 

oss to våkne om bord. Vi har jaget 

Skipperen og Per-Henning i seng, de 

har uendelige mengder driv, men nå 

var det klart synlig at de virkelig be-

høvde søvn. De sover på madrasser 

på fordekket. Monika har lagt seg 

nedenunder. Vi vet vi får avløsning 

når vi trenger det, men vi bestemmer 

oss for å stå natten ut så de andre får 

sovet mange timer i strekk, de har 

ikke hatt for mye av det i det siste. Vi 

er såpass langt sør så her er ikke mid-

nattssol, men solen tilbringer bare 

kort tid under horisonten, og det er 

vakkert, kjølig, men vakkert. Tyra 

kommer opp i cockpiten med en 

kopp kaffe til hver av oss og tilbyr 

seg å ta over roret. Jeg takker og set-

ter meg i le av sprayhuden og nyter 

smaken av sterk pulverkaffe. Vi skal 

holde ut denne natten, det går! 

Velfortjent hvil.  
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I sluse 11 får jeg nærkontakt med den 

brutale historien fra byggingen av 

Belomorkanal. Vi glir inn til kroken 

vi skal ligge ved og plutselig, i an-

siktshøyde rett foran meg, ser jeg 

sålene på et par støvler i betongen. 

Parallelle, det er tydelig at stakkaren 

som er begravd under 15 meter be-

tong ligger på rygg. Jeg gjør de andre 

oppmerksomme på støvlene. Så tar 

jeg på den ene sålen, trykker lett på 

den og hører en surklende lyd… Så 

stiger vannet og mannen forsvinner 

under vann for hvem vet hvilken 

gang på 80 år. Det er et uhyggelig 

syn og det sitter i meg i dagevis etter-

på.  

 

Stadig oppover. Enkle sluser, doble 

sluser der porten bare åpner seg til et 

nytt slusekammer så vi tas opp i to 

løft. Væpnede vakter på murene… 

Foran oss ligger Pantai hele tiden. De 

har noe mindre motorkraft enn oss så 

vi går en god del saktere enn vi kun-

ne gjort, men uten dem kan vi ikke 

fortsette, så vi fortsetter i deres tem-

po.  

 

Det blir stadig varmere jo lenger vi 

kommer, vi beveger oss opp i høyden 

og lenger sør.  På innsjøen Vyg 

(Vygozero), når bare en sluse står 

mellom oss og kanalens høyeste 
punkt, måler vi 28.5 grader i vannet. Vi 

er overrasket over at Vyg er så stor og 

lang som den er, timene går mens vi 

beveger oss mot slusene som skal ta 

oss ned til Onega 

sjøen. Kleggen 

er plagsom, det 

er noen digre 

beist som kalles 

slepenj, langt 

større enn noe vi 

finner i Norge. 

Så lenge vi er ute 

på åpent vann er 

det greit, men så 

snart vi er i nær-

heten av en øy 

kommer de i 

store antall. Og, 

vi er ganske langt fra øyene når de 

dukker opp, de flyr langt ut.  

 

Gutta på Pantai stopper ved en fisker 

i en liten gummibåt og kort tid etter 

legger de seg ved siden av oss og ved 

hjelp av en båtshake rekker de over 

en plastpose med et par gjedder i. 

Skipperen og Monika renser gjedde-

ne på forskipet. Det blir gode fileter 

som stekes underveis.  

 

Etter sluse 8 er vi på toppen, vi har 

hatt mange lange strekninger mellom 

slusene på vei opp fra sluse 19. Nå 

venter «Povenets trappen», syv sluser 

med korte mellomrom. Det er betyde-

lig brattere på vei ned til Onega sjøen 

enn på veien fra Belomorsk til top-

pen.  På veien dit går vi gjennom en 

lang gravd kanal, og det er umulig å 

unngå å tenke på de underernærte 

fangene som grov ut kanalen uteluk-

kende med håndverktøy og med for-

ferdelige tidsfrister hengende over 

seg.   

 

Nedover går det fort. Vi er knapt 

kommet ut av en sluse før vi ser den 

neste foran oss. Vi er slitne og trøtte, 

men vi holder oss oppe, nå er vi så 

drillet i rutinen i slusene at det bare 

tar få sekunder før vi er fast i kroken 

og klar til slusing. Stadig nedover og 

nedover. Jeg er så trøtt at hodet kob-

ler ut i små mørke glimt, men jeg har 

bestemt meg for å være med på samt-

lige sluser i kanalen, og da er det bare 

å holde ut. Til slutt glir vi ut av sluse 

1. Vi må vente litt ved ei brygge da 

de skal ha større skip oppover, men 

til slutt får vi gå ut på Onega sjøen, 

Europas nest største innsjø. Foran oss 

er vann så langt øyet kan se. Det fø-

les veldig fritt etter trange kanaler og 

sluser. Men, vi skal ikke ut på inn-

sjøen enda. Vi dreier styrbord inn 

mot ei brygge ved landsbyen Pove-

nets. Ikke langt unna ligger byen 

Medvedogorsk der de første fangene 

som skulle bygge kanalen ankom i 

1933. Men, vi må inn til Povenets før 

noe annet. Vi må ha diesel og det har 

Zenek ordnet så vi får kjøpt fra en 

båt, og her får vi vårt første ordentli-

ge møte med befolkningen i Russisk 

Karelen, vi får smake Russlands bes-

te drikkevann… Men det er stoff for 

neste artikkel. Vi legger oss inntil 

brygga foran Pantai, det er en uhyre 

varm dag, og varmere skal det bli. Vi 

har gått gjennom hele Belomorkanal.  

Nok en milepæl, atter en gang går 

ferden inn i en annerledes fase og 

endrer karakter. Men, vi skal videre, - 

det er fortsatt langt igjen… 

 
Middag på kanalen. Tyra, Monika, Hans Jørgen og Per-Henning. Matretten kal-

les Sobihob (Oppsop), men smaker godt. 

Tyra i Karelens store skoger.  
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For de som ønsker seg vinterferie ved 

Skeikampen, er det viktig å huske søk-

nadsfristen for trekningen 15. desember 
 

Når det gjelder på andre tidspunkt for leie, er 

det mulig å bestille tre måneder før leie. 
 

Søknadsfrist for påske er 15. januar 
Foto:  Dag-Arne Johansen 

Industrivernet avholdt brannøvelse den 

21. august. Det brant i en stor contai-

ner på tomta hvor vi oppbevarer skrap-

jern m.m. 2 personer hadde oppdaget 

brannen og de forsøkte å slukke, men 

uten hell. En ble røykskadet og en falt 

og skadet kneet. 

Etter hvert ble det mange skuelystne 

der nede og de hindret branngutta i 

slukkearbeidet. Det var litt kaos der 

nede. 

Men brannen den ble raskt slukket og 

de skadede personene ble tatt hånd om 

av sanitetspersonell. 

Ordensvernet hadde en stri tørn med å 

holde skuelystne unna, ikke lett slik 

som enkelte oppførte seg. 

Hvorfor øver vi? Jo fordi ved en even-

tuell brann eller uhell er vi forpliktet 

til å kunne gjøre en innsats før de of-

fentlige etater ankommer, og en slik 

innsats er livsviktig for vår bedrift. 

Får vi en brann her inne og den slår 

opp på taket da har vi 

ikke noen arbeidsplass 

å gå til lenger. 

Det vi klarer å gjøre 

før etatene er ankom-

met er som sagt livs-

viktig, det har vi flere 

ganger fått tilbakemel-

dinger på fra de offent-

lige etatene. Som f.eks 

at slanger er lagt ut når 

brannvesenet ankom-

mer slik at de kan star-

te slukkingen omgåen-

de, eller at skadede 

personer er tatt vare på 

av sanitetspersonalet. 

Dette er tilbakemeldinger vi har fått 

fra brannetaten på Grorud brannsta-

sjon. 

Uten vår førsteinnsats er det lite de 

kan gjøre ved en større brann uten 

vår hjelp, og de har ganske sterkt 

poengtert at uten røykdykkere her på 

Mantena som er kjent vil de vegre seg 

for å gå inn i bygget. 

Men tilbake til øvelsen. 

Brannbilen med sanitet og ordensper-

sonale var på plass innen 3 

minutter etter alarm. IM-

PONERENDE!!! 

Brannen ble slukket raskt 

selv om det var forstyrrende 

elementer på området. 

Brannetaten fra Grorud ble 

raskt dirigert til riktig plass, 

men vi hadde jo slukket da 

de ankom. 

Vi hadde noen små proble-

mer som må løses, ordensvern har litt 

for lite mannskap til å kunne skjerme 

et så stort område raskt. Mye av perso-

nellets ressurser går til å lede utryk-

ningsetatene til riktig plass. 

Og det lå en propanflaske der som ble 

oversett. 

Må få ta med at vi etter øvelsen har 

hatt en begivenhetsrik dag på IF ska-

desenter på Hobøl hvor vi fikk slukke 

store branner. Trafobrann, bil-

brann,propanbrann og mye mer. En 

særdeles innholdsrik og ikke minst 

lærerik dag som vil berike Mantena 

stort ved at vi har et industrivern som 

er dyktige, og har mannskap som er til 

de grader dedikerte til oppgavene de 

blir stilt ovenfor. 

Til slutt en klar melding til ledelsen:  

- Ikke legg ned røykdykkergruppa.   

Takk til alle som gjør en utmerket inn-

sats for å sikre arbeidsplassen vår, vi 

er avhengig av dere!! 

Arild Bergersen 
Brannvernleder 
Mantena Grorud 

Slukkingen i full gang. 

Det er ikke lett å drive redningsarbeid med så mange 

forstyrrende elementer. 



 

12 

I skrivande stund, ser det ut som att 

SAP (socialdemokraterna) och MP 

(miljöpartiet) tillsammans försöker 

få till en regering.  

Alla etablerade partier säger sig ha 

som mål att SD (sverige-  

demokraterna) skall få så lite infly-

tande som möjligt. Diskussionerna i 

svensk  massmedia handlar nu mest 

om hur detta skall gå till när de bor-

gerliga fick 39,3% och tillsammans 

med SDs 12,9 % har 52,2 %. Det är 

en politisk majoritet som kan bli 

svår att bortförklara även när den 

borgerliga kanibalismen så små-

ningom kommer att bli en realitet.  

Ulf Adelsson, den gamla moderatle-

daren, var redan under valnatten 

inne på tanken om att 52.2 % är mer 

än hälften. I en intervju ymtade han 

frampå om att ta in SD i värmen. 

”SD är ju ändå ganska så oförarger-

liga.” 

 

Det blev ett stort ideologiskt tomrum 

i det svenska samhället efter att Olof 

Palme mördades natten till den 1 

mars 1986.  Några år in på 90-talet 

plockades både Marx och Keynes 

och andra mer eller mindre bort-

glömda socialdemokratiska ideolo-

ger som t.ex.  Gunnar Gunnarsson 

bort ifrån bokhyllorna. Vad gjorde 

så de borgerliga? Jo, de dammade 

istället av sina ideologiska skrifter. 

Ja,  även den 

gamla ärkan Ayn 

Rand kom till 

heders igen.  Det 

ideologiska tom-

rummet fylldes 

snabbt upp. Det 

betydde att det 

plötsligt var full 

enighet bakom 

klassisk borgerlig 

ideologi. Plötsligt 

blev klassisk bor-

gerlig ideologi till 

alla de stora parti-

ernas ideologi. 

Vänster som hö-

ger.  

 

Arbetarrörelsens 

partier och orga-

nisationer var 

plötsligt inte 

längre samhälls-

byggare, men 

nedbrytare av en 

samhällskonstruktion som inte pas-

sade in i den nya marknadsstruk-

turen vårt samhälle fick. Det  sam-

hället som byggts på solidaritet och 

broderskap och inte på konkurrens 

och utslagning fick svårigheter när 

allt blev till en vara och varan fick 

en prislapp.  

 

När folk vid förra århundradeskiftet 

organiserade sig för att få makt, så 

var det den tomma magen som var 

drivkraft. Det var fabriksarbeterskan 

och den arbetslösa stenhuggaren, 

som organiserade sig i det politiska 

partiet och det var de frusna barnen, 

värmande sina nakna bara fötter i 

gatans varma hästskit, som  kom att 

organisera sig. Det var människor 

som hämtade sin ideologi med mo-

dersmjölken. Den tomma magen, 

tröttheten och sorgen var också en 

del av kompendiet. Dessa våra från-

fallna kamrater,  närde ett hopp om 

en framtid utan förtryck. De närde 

ett hopp om en framtid utan oro för 

fattigdom och de närde ett hopp om 

en  framtid där livet skulle vara mer 

än att bara arbeta och sova.  När 

svenska politiker och demokratiska 

socialister som Kjell Olof Feldt, Ing-

var Carlsson och Göran Persson 

slängde sig över mot marknadsliber-

alismens ideér så var det många som 

ryggade. ”Marknaden kräver” sa 

Ingvar Carlsson när presset mot rän-

På internett ligger det en 

”oförargelig video” : 

https://www.youtube.com/watch?

v=Fzc7B66w8Tw.  

Vi kan också se, den ”oförargeliga” 

Jimmie Åkesson, bli konfronterad 

med detta i STV2, där han förarge-

ligt och nervöst slinker undan.  

Några veckor före det svenska valet skrev jag ned det jag trodde skulle bli 

valresultatet. En  kompis gjorde det samma och när vi efter valet jämförde 

resultaten så såg vi att vi bägge hade fått i stort sett ganska så rätt (hrm..).  

På bilden ser vi det ”oförargeliga”  SDs nuvarande 

partisekreterare Björn Söder 

tillsammans med Franz Schönhuber från Waffen SS 

1998. Den beryktade nazisten har också hjälpt andra 

organisationer i Europa i sin verksamhet. 

Harald Christiernin 
Verkstedarbeider  
Mantena Stavanger 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzc7B66w8Tw
https://www.youtube.com/watch?v=Fzc7B66w8Tw
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tan blev enormt i början  på 90-talet. 

”Marknaden kräver färre fridagar”. 

Den ena reformen efter den andra 

slängdes i ”marknadens hungriga 

gap” och det bara för att marknads-

räntan skulle kunna sänkas med 

några procent. Vi får inte glömma att 

Riksbanken i dessa tider på 90-talet 

under en kort tid satte upp räntan till 

flera hundra procent. ”Marknaden” 

fick så småningom namn som bland 

annat George Soros, en storspeku-

lant som fick lov att använda en-

skilda staters kapital för att göra sig 

själv rik. Men den allra största för-

ändringen i Sverige började dock när 

de borgerliga tog makten 2006 och 

följde sin ideologi om en total 

omskapning av det svenska sam-

hället. Detta var en politik driven av 

ett klassmedvetet, högerideologiskt 

gäng ungdomar från den svenska 

överklassen som också lyckades på 

grund av  den folkliga retoriken. Det 

var noga regiserat och planlagt redan 

ifrån 70-talet med stöd i Milton Fri-

edman och chicagoskolan. Aldrig i 

modern tid har Sverige haft större 

klassklyftor än landet har nu efter 

åtta års högerregering. De var duk-

tiga och de gjorde det de hade lovat, 

mer pengar till de rika på underklas-

sens bekostnad. 2/3-delssamhället 

blev en realitet. Det var och är 

samma trend över hela Europa och 

antagligen är det denna politik som 

också kommer att få fullt genomslag 

i det norska samhället om det inte 

sker en stor klassmedveten mobilise-

ring mot högerkrafterna. (De blåblå) 

 

I detta politiska vaccum har i hela 

Europa högerpopulistiska partier fått 

chans att utvecklas och vinna an-

hängare. Inte för att folk har blivit 

nazister eller rasister, men för att de 

har hamnat i svårigheter. Arbetslös-

het, dumpade löner, fattigdom, kri-

minalitet. I Sverige och Norge har 

många hantverkare upplevt att de 

blir utkonkurerade av östeuropeér 

som dumpar anbuden. Svenska och 

norska arbetare och hantverkare kan 

aldrig konkurrera genom att sänka 

sin levnadsstandard till östeuropeisk 

nivå. Inte heller vill de sända famil-

jen till socialkontoret, sälja huset 

och sova på en luftmadrass och bo 

där man för tillfället har arbete, för 

att kunna konkurera mot den sociala 

dumpingen. Här är det mycket mat 

för partier med en smutsig och brun 

historia. Fortsättning följer… 

Fackföreningsmannan Björn Söderberg mördades i sitt hem av svenska 

nazister den 12 oktober 1999. Han hade försökt att hindra SDs ungdoms-

förbunds ”oförargerliga” förre ordförande, Robert Vesterlund, från att bli 

invald i fackstyrelsen när det visade sig att Robert Vesterlund var nazist. 

Fortsatt jobbes det ut fra at senteret 

skal bygges på Mantenas område på 

Nyland/ Alnabru. Departementet lover 

at avgjørelsen skal tas raskt, men før 

valget blir tatt skal Politidirektoratets 

alternativ om å legge senteret til Grøn-

mo, utredes. Dette skal skje innen no-

vember i år. I mai i fjor overtok staten 

ansvaret for hele planprosessen fra 

Oslo kommune. Senteret er planlagt å 

koste en milliard kroner å bygge og 

skal etter planen være ferdigstilt til 1. 

januar 2018. Vi kommer til å følge 

denne prosessen nøye og vil jobbe i 

nært samarbeid med de øvrige interes-

senter i området for at senteret ikke 

skal legges her hos oss.  

I statsbudsjettet setter Justis- og beredskapsdepartemen-

tet av 30 millioner kroner til planlegging og prosjektering 

av det nye beredskapssenteret.  

Glenn Rygh, Leder  
Statsbanenes Verksted- 
arbeiderforening, Oslo 

Dette er området på Nyland hvor det er planer om å bygge beredskapssenteret. 

Foto: Ove Hansen 
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Ja, for dit skal hun selv om det er 

meldt aldri så dårlig sommer nord i 

der, ja somre som de faktisk ikke har 

målt nedbøren lenger i millimeter, 

men i metervis og ikke i milliliter men 

i hele litere. Men takke f... for det, for 

når det nærmer seg midten av juli må-

ned, ja da pakker «A MOR» ryggsek-

ken og matboksen, ja for DA er hun 

«ready to take off», da ligger hun klar 

i startgropa så fort hun får grønt lys 

samme søren om det hagler tollekni-

ver med spissen ned nord for Dovre, 

da ligger hun klar «til å lette» og ikke 

ti ville hester kan stoppe henne, du ser 

bare det hvite i øya på a og hun fråder 

som et halvvillt esel, skjønner du el-

ler?? Ja for da er det bare å henge seg 

på og la det stå til og bare forberede 

seg på fire uker med plukkfisk, sei, 

kveite og Lofottorsk hver 

jev…….dag, morgen, middag og 

kveld og jeg går og smågulper tran i 

tre samfulle uker etter at vi har vendt 

tilbake til sivilisasjonen og bruker 

over en uke på ren akklimatisering og 

normal livsførsel igjen.  

 

Men nok om det, i fjor entret vi som 

vanlig dagtoget til Trondheim med en 

fullpakket, kjempesvær 

ryggsekk i syttikilos klas-

sen og to store bæreposer 

med vintertøy, ullgensere, 

stillongser, raggsokker, 

luer og votter, det sier jo 

sitt det, det forteller jo alt, 

gjør det ikke?? Men hel-

digvis er det noe bedre nå 

enn det var før om årene 

på disse reisene som kan 

ta livet av hvem som 

helst, for da skulle hun 

absolutt på død og liv ha 

med seg den hvite Java-

dua si i et kjempesvært 

bur og den kurret, pep og 

skrek hele veien, atten 

timer i et strekk, etthundre 

og tjue lange mil.  Men så 

en vakker dag åt han gråpus likeså 

godt opp denne forb…. dua heldigvis 

og da fikk han gråpus masse ros av 

meg: Flink pus som tok nam-namen, 

dakar pusen han kunne jo ikke vite at 

han hadde gjort noen feil i «HO 

MOR» sine øyne. Å ja, han pus fikk til 

og med en liten fløteskvett av meg da 

og masse kos, flink pus det sa jeg til 

han men det likte ikke a mor nei, da 

ble hun sinna altså, men hun fikk jo en 

halv Rema1000-pose med fjær som 

hun kunne dytte i puta si da. Vel, til-

bake til togturen, ved ankomst Hamar 

fikk vi signalfeil og ble stående å ven-

te en time og ankom derfor Lilleham-

mer en time forsinket og der fikk vi 

feil på en sporveksel for sikkerhets 

skyld, og ble ytterligere en halv time 

forsinket.  

 

Nå hadde det seg slik at den ene toa-

letten i denne vogna var merket med 

en stor lapp med rød skrift hvor det 

sto: I USTAND og dermed ble det jo 

kø på den andre som skulle dekke 

minst seksti nødende passasjerer med 

et resultat at jeg hadde aldri noen gang 

i mitt liv vært så pissetrengt og stått så 

mye i dokø som jeg gjorde på denne 

turen. Da vi ankom Fokstua stasjon på 

Dovre ble det bom stopp for der var 

det Moskusvandring midt i sporet og 

det var ikke en kjeft som turte å gå ut 

å jage dj….skapen ut av linja så da ble 

det etter hvert saktekjøring helt til 

Hjerkinn ledet av en flokk illsinte og 

mannevonde Moskuser. På Oppdal 

holdt jeg rett og slett på å regelrett 

gjøre i buksa, så da snek jeg meg still-

ferdig og ubemerket forbi to eldre da-

mer i samme dokø men disse var så 

opptatt med å prate om slekta si i 

Amerika og ellers i det fjerne, store 

utland så de enset ikke meg heldigvis, 

ellers hadde «alarmen» gått.  

 

Vi kom til Trondheim en time og tjue 

minutter forsinket og da var det bare 

på hekta at vi rakk nattoget til Bodø 

hvor vi inntok våre tildelte plasser i 

vogn fire, senket skuldrene og slappet 

helt av. Det var så stille og fredelig i 

denne vogna at man skulle tro at svar-

tedauden hadde vært her og her gikk 

det da ann å få pissa i ro og mak om 

ikke annet men……….stillheten skul-

le ikke vare så lenge nei for i Steinkjer 

ramlet det inn en hel bøling med snak-

kesalige trøndere og nordlendinger i 

Svein Asgrimplass 
Service avdelingen 
Mantena Grorud 

Hvert eneste år, ja hvert eneste, bidige, skapte fordømte 

sommer må jeg på død og liv være med «HO MOR» til 

Nordland enten jeg vil eller ei. 
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Vi har spurt fem  medlemmer i Lodalen om følgende:  
-Hvor mange kroner tror du jernbanen stikker av med i det kommende 

statsbudsjettet? 

-Burde Norge søke OL i 2094, 100 år etter Lillehammer? 

-Har du noe du skulle sagt til sjefen på årets julebord? 

skjønn forening og du kan jo bare fo-

restille deg resultatet av DEN blan-

dingen når alle skulle på en gang skul-

le fortelle livshistoria si og litt til. Nei, 

hvor lenge var Adam i paradis for ek-

sempel?? I Verdalen ble det helstopp 

igjen, hundre yre griser hadde stukket 

av fra en grisebonde på en gård ikke 

langt unna jernbanelinja, dette var nok 

helt sikkert noen stakkars griser som 

ikke hadde noen videre tro på et liv 

etter jul, så de hadde nok blitt enige 

seg i mellom om å stikke av for sik-

kerhets skyld før det var for sent og nå 

sperret de jo hele jernbanen, du snak-

ker om «svin» og det tok jo sin lange 

tid å få samlet dette «svineriet» i sam-

men igjen så de ble nok julemat like-

vel stakkars svinet.  

På Namsskogan ble det full stopp 

langt ute i svarteste skauen, en kjem-

pesmart «havrebonde» hadde satt seg 

dønn fast med traktoren sin på en 

planovergang og for sikkerhets skyld 

hadde han hentet sine to forskremte 

hester for å trekke seg opp og desto 

større ble jo kaoset der da hestene var 

mer forstyrra enn bonden selv, trakto-

ren sto bom fast den. Viking rednings-

service ble omsider løsningen og vi 

kunne kjøre videre etter en times tid 

og Javadua «HENNES MOR» skrek 

som besatt, kaklet og kurret av full 

hals og flakset vilt med vingene så frø 

og sand føk rundt ørene på oss. Men 

nå skal jeg avslutte denne ville reisen 

for vi nådde Rognan i Saltdal i rute for 

togturen gikk høvelig bra resten, vi 

hadde kun en liten ubetydelig hendelse 

på Saltfjellet, litt nord for «MORAL-

sirkelen» der vi kjørte over et par 

reinsdyrsimler som tilfeldigvis var ute 

på spasertur midt i skinnegangen og 

eieren, en liten illsint fjellsame holdt 

på å sprekke av sinne akkurat som en 

lemen, ja han lignet faktisk en lemen 

også, han bannet på fire forskjellige 

språk: nordnorsk, samisk, finsk og 

russisk på en og samme gang mens 

han hyttet med nevene og hoppet 

rundt som en kenguru. 

Frode Røseth  

-Hele budsjettet. 

-Nei. 

-Tør ikke si noe. 

Nicolai Hide  

-5 milliarder. 

-nei. 

-nei. 

Sebastian Alfsen  

-750 millioner. 

-Tja. 

-Kommer ikke til å være der. 

Wilkins     

-2-3 milliarder. 

-Nei. 

-Ikke noe. 

Terje Hullstein  

-Ingen formening. 

-Absolutt ikke. 

-Skål. 
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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 

 

† 

 

Tusen takk for vennlige hilsener 

og deltagelse i forbindelse med 

min kjære mann og pappas bort-

gang. 

Else og Vera Tyskerud  m/familie 

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

Tusen takk til Verkstedarbeider-

foreningen for den flotte bloms-

ten på min 70-årsdag. 

Hilsen Kåre Engen 

 

Til Velferden. 

Takk for den fine blomsten jeg 

fikk på min 80-årsdag. 

Hilsen Gunnar Kristoffersen 

 

Hjertelig takk for oppmerksom-

heten på min 60-årsdag. 

Hilsen Egil Brenden 

 

Tusen takk for  hilsen og blomst 

på min 80-årsdag. 

Vennlig hilsen Johannes Huse 

 

Tusen takk for oppmerksomheten 

på min 70-årsdag. 

Hilsen Frank Sand 

 

Takk for blomsten jeg fikk på 

min 70-årsdag. 

Hilsen Magne Ulseth 

 

Takk for blomsten jeg fikk på 

min 80-årsdag. 

Alf Gunnar Dokken 

 

Takk for all oppmerksomhet i 

anledning min 60-årsdag. 

Med hilsen Svein Andresen 

 

Takk for oppmerksomheten  til 

min 60-årsdag. 

Hilsen Rolf Nilsen 

 

Takk for oppmerksomheten på 

min 70-årsdag. 

Hilsen Egil Jacobsen 

 

 

Takk for hyggelig oppmerksom-

het i forbindelse med at jeg slut-

ter i Mantena. 

Hilsen Ole S. Edvardsen 

 

Tusen takk for all oppmerksom-

het i forbindelse med min  

avgang. 

Med vennlig hilsen  

Kjell Anders Pedersen 

 

 

Takk for den fine blomsten jeg 

fikk på min 80-årsdag. 

Hilsen Ragnar Garmark 

 

Takk for gaver og oppmerksom-

het i forbindelse med min av-

gang. 

Hilsen Håvard Morken, service-

avdelingen 

 

Til Verkstedarbeiderforeningen. 

Takk for oppmerksomheten i an-

ledning min 70-årsdag. 

Greif Arild Mathisen 

 

Takk for den fine blomsten jeg 

fikk til min 70-årsdag. 

Vennlig hilsen Øystein Gjerald 

Takk! 


