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Kvinnekamp i ledelsen,
eller politikk?

leder

Når dette nummeret
av Typografiske Meddelelser når våre lesere er granskningsutvalget i LO ferdig med
sitt arbeid, og konklusjonen kjent. Selv om det derfor er en type
risikosport å skrive leder, når konklusjonen
når leserne før bladet, vil vi ikke unnlate
å kommentere saken.
Dette på tross av at verken Fellesforbundet
sentralt, eller vi i OGF, har blitt rammet av
særlig flere utmeldelser på grunn av denne
saken enn vi kan telle på en hånd.
Som i alle konflikter kan det være lurt
å starte med begynnelsen. Hva som foregikk i LOs ledertrio når de med 2 mot 1
stemme ansatte Ingunn Yssen som leder av internasjonal avdeling, får vi nok
aldri vite. Men, skal vi tro på den informasjonen vi har, var det et personlig ønske
hos lederen som ble avgjørende, og ikke
spørsmålet om erfaring fra internasjonalt
solidaritetsarbeid.
Dette forhindrer ikke at vi mener at alle

skal utvise alminnelig folkeskikk, enten
vi har arbeidsgiveransvar eller ikke. Men
personer som søker seg til lederstillinger
bør tåle litt annen arbeidssituasjon enn
oss andre.
Er det fordi det er en konflikt mellom to
kvinner med sterke personligheter, eller
selvfølelse, at saken er blitt så stor, eller
er det en politisk konflikt?
Sannheten, når det gjelder selve saken,
inneholder vel begge elementene. Men
perspektivet er forsvunnet, både i den
organisatoriske behandlinga i LO, og ikke
minst i media.
Når vi ser på dekningen i Norges største
avis, VG, er det ingen tvil om at politisk
redaktør har en egen politisk dagsorden,
som ikke bare tar sikte på å svekke LO, men
også gjennom dette minske fagbevegelsen
innflytelse på regjeringas politikk.
Det som er verre, er at den organisatoriske behandlingen som har funnet sted i
fagbevegelsen, heller ikke styrker oss.
At Gerd Liv Valla er omstridt som leder

er vi klar over. Her er det mange potensielle konflikter. Offentlig sektor mot privat
og de eldre menn mot kvinner. Og for oss;
industriforbundenes dominerende innflytelse satt opp mot prioritering av saker
som 6-timers dag og kvinneperspektiv.
Mange av medlemmene vil vel mene at
det nettopp er her Valla har vært en styrke
for LO; at konflikten mellom offentlig og
privat sektor er tonet ned, og at fagbevegelsen ikke bare er en arena for menn.
I en situasjon hvor konfliktene skulle
vært tonet ned, og forbundslederne skulle
sluttet opp om Valla, og ikke minst talt med
en stemme, har det motsatte skjedd.
Organisatorisk har det vært en salig
blanding av personlige motiver, politiske
motiver og manglende evne og vilje til og
stå opp for den valgte lederen
Alt for mange har uttalt alt for mye, og
fristelsen til å bli eksponert i media, har
sammen med bruk av saken til egne politiske motiver, gjort hele saken til en parodi.
At disse også har svekket fagbevegelsen
har tydeligvis ikke bekymret dem.

FORSIDEBILDET denne gangen er fra OGFs juletrefest i januar. Der var det duket for tradisjonell fest med nisser, tryllekunstner og poser. Til tross for et ganske bra frammøte av store
og små, ser arrangørene at antallet synker år etter år. Er juletrefesten slik den er i dag på vei
ut, eller...?
Se mer fra festen på side 25.
Foto: Aud W. Lindblad
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Du kan også ta kontakt med Adolf når det gjelder
stoff og andre henvendelser på tlf.: 22 80 98 75.

FELLESFORBUNDETS LANDSMØTE
Som vi lovte i forrige
nummer, bringer vi mer omtale
fra landsmøteforberedelsene.
Avdelingene i Fellesforbundet
i Oslo, Akershus og Østfold
har hatt sin første konferanse
foran landsmøtet.
Det som allerede nå er temmelig klart, er
at det ikke er de sakene som vi tradisjonelt
har vært opptatt av som preger debatten.
Fellesforbundet er, på en helt annen måte
enn vi som kommer fra Norsk Grafisk
Forbund, opptatt av den tradisjonelle
politiske arena, med industri- og energipolitikk som de viktige politiske temaer.
Et annet viktig område, for mange innenfor
forbundet, er problemene med sosial dumping innen bygggfag og verftsindustri.
Forslag som kommer til og bli fremmet av disse foreningene vil bli:
l En rettferdig fordeling som utgangspunkt for tariffkrav, og ikke bedriftenes konkurranseevne.
l Endring av frontfagmodellen- et prio-

Det er vel ﬂere enn foreningsstyret som av og til kan gremme seg over labert fremmøte
på møter; ved siste halvårsmøte i foreningen var det for
eksempel temmelig dårlig.
Men var det virkelig bedre før?
La oss se noen år tilbake:
Av: NIELS KILLI
Alle medlemmer frem til møtene
Omtrent i hvert eneste referat fra avdelingsmøtene rundt om i landet forekommer en beklagelse over det dårlige fremmøte. Det ser ut som om vi har en hel del
medlemmer som tror de har gjort sin plikt
når de bare betaler sin kontingent punktlig. Og så overlater de gladelig alt organisasjonsarbeide til «de andre».
At dette er rav ruskende galt er det vel
neppe nogen som vil benekte. Et dårlig
fremmøte av medlemmene virker i det
lange løp drepende på alt initiativ og all
virkelyst hos de styrende. Det hjelper ikke
hvor stor interessen og virkelysten hos de
styrende er, hvis ikke medlemmene påskjønner det. Og den beste påskjønnelse et

ritert krav med stor støtte i et overenskomstområde må kunne reises selv om
det ikke er felleskrav.
l Økning i konfliktstøtte.
l Kamp mot sosial dumping- og for allmengjøring av tariffavtalene.
Dette er debatter det blir viktig og
delta i, både i forberedelsene, og på selve
landsmøtet.
Skal vi få gjennomslag i våre saker er det
åpenbart at vi må gjøre jobben selv med
forslagene, selv om vi bør søke allianser
i tida fram mot selve Landsmøtet.
Hva er det som er våre saker?

Foreningen har, når dette bladet kommer
ut, gjennomført konferanser med klubbene fra avisene og sivil / kartonasjen.
Og selv om fristen for landsmøteforslag
ikke utløper før 20.april, er det allerede
noen områder som opptar medlemmer
og klubbene.
Et av dem, hvor foreningen allerede
har fått inn forslag, er kontingenten for
enkeltstående,medlemmer i bedrifter uten
tariffavtale, som ble kraftig hevet i og

styre kan få i sitt arbeide, er den opmuntring som ligger i et godt fremmøte til de
forskjellige møter.

med overgangen til Fellesforbundet. Her
vil vi ha tilbake NGFs praksis med fast og
lav kontingent. Også kontingentfritak for
arbeidsledige kan vi allerede nå slå fast
vil være av forslagene fra OGF.
Internasjonal solidaritet er også et av
områdene hvor mange av oss mener at
NGF hadde en bedre holdning enn den
som utøves i vårt nye forbund.
Både solidaritetsfond og konkret arbeid
med Palestina bør være saker vi markerer
på Landsmøtet.
Likestilling er vel også, uten og tråkke noen tærne, et område vi bør ha ambisjoner om å forbedre i Fellesforbundet.
På dette området foreligger det allerede
3 konkrete forslag fra vår egen Ressursgruppe for likestilling.
Forslagene omhandler opprettelse av
likestillingsutvalg og arrangement av
likestillingskonferanse i landsmøteperioden. Og ikke minst et forslag om åpning
for særorganisering for kvinner.
Selvfølgelig vil pensjonsspørsmålet, og
spesielt Afp, bli en meget viktig sak!

Historikk

Men – og dette er det brennende spørsmål
– hvordan skal man bære sig ad med å få
medlemmene til å møte frem og derigjennem få dem til å være med i det aktive
organisasjonsarbeide?
Spørsmålet er ikke nytt. Alle som har
vært styremedlemmer, har sikkert mere
enn én gang stillet sig dette spørsmål, og
det er gjort utallige forsøk på å få en endring i forholdene. Dog hittil tilsynelatende
uten resultat.
Nu står høsten og vinteren for døren og
møtenes tid er inne. Avdelingsstyrene må
nu gjøre alt mulig for å vekke interessen
for selve organisasjonsarbeidet hos disse
sløve og likeglade medlemmer. Man må
for all del ikke gi op. Ved planleggelse
av programmet for møtene fremover må
man ta hensyn til disse medlemmer. Man
må forsøke å gjøre møtene «interessante» for dem.
Det er vel og bra nok at man behandler
de rent organisasjonsmessige saker på
møtene, og for det virkelig interesserte
medlem er disse saker også «interessante»

nok. Men det vilde ikke være avveien om
man f.eks. også hadde litt underholdning
av forskjellig slags – oplesning, musikk
etc. – som trekkplaster for å få fatt på
de mere sløve og likeglade medlemmer.
Er de først «innfang-et» blir de snart
interessert for sakenes skyld også.
Avdelingsstyrene har her en stor opgave,
og de må sette alt inn på å gjennemføre
opgaven helt og fullt – til beste for organisasjonen og derigjennem for hvert
enkelt medlem av denne.
Fra Typograﬁske Meddelelser nr. 42,
3. november 1928
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arbeidsplassen min
På Institutt for graﬁske medier
(IGM), får jeg jobbe med mennesker, bilder og og web. Jeg
har kolleger som gir meg energi, og har mulighet til stadig å
være i faglig utvikling, enten
det gjelder å sitte hjemme med
den bærbare mac-en på fanget
på kveldstid, eller på seminarer i utlandet.
Historie

Jeg er utdannet reprotekniker, og etter
en del år i produksjonen, begynte jeg på
Grafisk kompetansesenter i Oslo. Kompetansesenteret var eid av Oslo Grafiske
Fagforening, og ble opprettet for å etter
utdanne medlemmene i Oslo. Fagområdene
var i hovedsak Typografi med QuarkXPress, bildebehandling med Photoshop og
illustrasjoner med Illustrator. Vi var også
tidlig innom multimedia, og deretter ble
dette alvor med internettpublisering.
IGM er et kompetansesenter i og for mediebransjen Stiftelse stiftet av: Mediebedriftenes landsforening,Visuell kommunikasjon Norge og Fellesforbundet) Jeg har
vært på IGM i over 10 år, og det er store
forskjeller på hvordan vi jobber nå i forholdt til da.

Gøy på jobben!

”
Navn:

Hanne Josefsen

Alder: Akkurat passe (38)
Utdannelse: Reproteknikker
Stilling: Underviser på IGM
Sivilstatus:
Samboer, tre barn

nye programmer.
I tillegg har vi som jobber på IGM lang
undervisningserfaring, og vi utvikler og
oppdaterer kursene kontinuerlig.
Prosjekter

For å trives på en arbeidsplass, bør den
være i konstant forandring. Sånn er jeg så
heldig å ha det på IGM. Vi har ikke bare
kurs, jeg deltar i ulike prosjekter, fra små
bedriftsinterne, til store FoU-prosjekter.
Et fagområde som er unikt spennende, er

fargestyring. Fargestyring er gøy. Dette spesielt fordi det ikke finnes en fasit.
Det som er et smart oppsett på fargestyrt
arbeidsflyt i en bedrift, kan være helt feil
for en annen. Fargestyring i teorien er ganske greit, men i praksis kan det være en
stor utfordring der man ikke alltid kommer helt i mål.
Høgskolestudier - praksisrettet utdanning med høgskolepoeng.
Vi har deltidsstudier blant annet i Macdesign, grafisk design og webproduksjon.
Høgskolestudiene skiller seg fra kursene
ved at de er mer fag- og mindre verktøy-orientert. Macdesign er oppdatering
eller innføring i faget til mediegrafikeren. Studentene lærer både fag og tilhørende program som Indesign, Illustrator
og Photoshop.
På studiet Webproduksjon, lærer du
ikke bare HTML, GoLive/Dreamweaver og Flash, men også det som er en stor
del av det å produsere et nettsted, nemlig
selve planleggingen av nettstedet – faget
informasjonsdesign.
Det som er ekstra trivelig for meg som
underviser studenter, er at de er hos oss over
lenger tid, slik at vi rekker å bli kjent, og
jeg kan følge den faglige utviklingen.
Konferanser

De siste par årene har vi arrangert store

En stor forskjell er at tempoet på opplæringen er blitt svært mye høyere. Der
vi tidligere hadde 90-timers kurs (15 dager) i bildebehandling med Photoshop,
kan du nå lære Photoshop på halve tiden
(7 dager). I tillegg er vi blitt mer kundeorientert, det vil si at hvis du bare behøver en innføring, trenger du ikke ta alle
Photoshop-kursene, du kan velge bare 3
dager. Kan du en del Photoshop fra før,
kan du velge bare 2 dagers videregående
eller et 2-dagers kreativt kurs.
Tidligere hadde vi en oppgave hver kursdag. Dagen startet med repetisjon fra dagen før, deretter gjennomgang av dagens
oppgave, som alle løste på hver sin Mac,
gjerne gjentatte ganger. Til slutt var det en
liten oppsummering, eller gjennomgang
av noen nye verktøy, og dermed var den
dagen gått. I dag har vi mer driv, det er flere
store oppgaver som gjennomgåes og løses
hver kursdag. Programmet er mye større,
og det er mer å lære på kortere tid.
Dette fungerer bra fordi kursdeltakerne nå er vant med å jobbe på Mac/PC, og
har erfaring fra et eller flere programmer
fra før, noe som gjør det lettere å lære
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Stig Aasen og jeg på Photoshop-konferansen 2007.
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faglige konferanser med mellom 100 og
200 deltakere. Det er spesielt fargestyringog Photoshop-konferansene som engasjerer meg. Denne er svært utfordrende, med
mye planlegging og jobbing i forkant, og
på selve konferansen er det nesten som
en stor fest, med mange kjente fjes, og
spennende innhold på hvert eneste
seminar.
På Photoshop-konferansen som ble
arrangert nå i høst, hadde vi Martin
Evening fra England på to av seminarene.
På fargestyringskonferansen 13. juni 2007,
skal vi samarbeide med Høgskolen i Gjøvik, slik at vi starter konferansen her i Oslo
på Felix, Aker- brygge, og deretter blir det
fordypning på Gjøvik dagen etter.
Jobben

Man jobber ikke på IGM hvis man
ikke er spesielt faglig interessert.
Jobben er også hobbyen min, og jeg
kan aldri tenke meg en jobb som bare
skulle interessere meg 8 timer om
dagen. Selvfølgelig er det smittsomt
med kolleger man beundrer faglig,
og det gir en ekstra driv til å stadig
å komme videre, når du vet kollegaene gjør det samme.
Det er ikke Photoshop, fargestyring, studiene eller konferansene i
seg selv som gjør jobben på IGM
morsom. Ingenting motiverer mer
enn kursdeltakere som vil lære noe
nytt. Enten det er oppdatering i ny
versjon av Photoshop, eller videreutdanning til et nytt fag – er det å
bli kjent med nye eller treffe gamle
kjente som gjør at jeg gleder meg

til å gå på jobben om morgenen.
Ukene på IGM er aldri like. Det er
undervisning av «vanlige» kurs, bedriftsinterne kurs ute på bedriftene, det er oppdatering av kurs, utvikling av nye kurs og
forberedelse til kurs. Det skal planlegges
konferanser og seminarer, man skal delta
i faglige diskusjoner, samt holde seminarer og være konsulent ute i bedriftene.
Det er mye som skal holdes orden på i
hodet samtidig, og det jeg kunne ønske
meg måtte være en sekretær. Kalenderen
er hellig, og det som ikke er ført inn der,
vil aldri bli utført.
Jeg har tre små barn hjemme, og er så
heldig at jeg har muligheten til å jobbe
en del hjemme. Det vil si at dagene jeg
ikke underviser, slipper jeg å stresse meg

syk for å levere barna tidlig i barnehagen.
Den tapte tiden kan jeg dermed jobbe inn
hjemme på kveldstid.

Etterord:

Likevel, selv om jobben er spennende,
skal jeg nå i mai starte på nytt, med egen
grafisk bedrift på Kolbotn (Fargerommet
grafisk ). Dette vil bli en ny utfordring,
hvor jeg fortsatt vil ha fokus på kunden
og fag, men vil bruke dette i en annen
sammenheng. Det blir spennende å gå
tilbake til praksis, og i denne omgang
på egne ben, uten å sitte i kø inn til byen
om morgenen.
Undervise på IGM vil jeg nok fortsette
med videre, men da kun på deltid.

Mine inspirerende kolleger: Stig Aasen, Lars karlsen, Egil Larsen, Merete Jåsund, Tale Døvle
Jonassen, meg og Trine Skaug Varåmoen.

Fra kurset Photoshop videregående på IGM.
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Tariffoppgjøret

media Norge

Media Norge et skritt nærmere
Schibsted raser videre for å
sikre kontrollen med sju av de
ni største avisene i Norge. Hittil har de brukt over 800 millioner kroner for å kvitte seg
med fusjonsmotstandere blant
aksjonærene i de andre avisene
– og har fått gjennomslag på
alle generalforsamlingene.
Av: ADOLF LARSEN
adolf.larsen@fellesforbundet.org
Det har pågått et stort spill både for å sikre
seg flertall og for å komme utenom lovverket som skal sikre mediemangfold og
konkurranse i Norge. Generalforsamlingene i de 4 avisene; Aftenposten, Bergens
Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, ga den 15. februar grønt lys
for fusjonen.
I innspurten var det i Stavanger Aftenblad
den største dramatikken utspant seg.
Etter en over 4 timer lang generalforsamling, og mye prosedyredebatt ble fusjonen
vedtatt med 77 prosent ja- stemmer.
Det var Schibsted sitt oppkjøp av flere
aksjeposter i forkant av generalforsamlingen som utløste dramatikken. På denne måten sikret de seg det nødvendige
flertallet.
- Det vi har sett er kapitalen i fri ut-

foldelse, sier klubbleder for den grafiske
klubben Jone Laursen, i en kommentar.

de være verdt den dagen annonsekrakket kommer?

Nå er det først og fremst Medietilsynet
og Konkurransetilsynet som kan stikker
kjepper i hjulene. Medietilsynet har blant
annet som oppgave å sikre at ingen enkelt
eier kan kontrollere mer enn 33% av avisopplaget i Norge. Konkurransetilsynet skal
se på om en slik fusjon vil gi Schibsted
et monopol innenfor annonse-, trykkeri-, og distribusjonsmarkedet.

Felles tillitsvalgtsamarbeid

Det er ikke vanskelig å se at en fusjon
vil endre mediebildet i Norge dramatisk.
Det er grunnen til at de andre aktørene,
A-pressa, Edda Media, Norges Handels
og Sjøfartstidende (som utgir Dagens
Næringsliv) og Dagbladet har levert samordnende uttalelser mot fusjonen til de to
tilsynene.
Eierne i Schibsted har sagt at de kommer til å foreta seg de eiermessige forandringer som Medietilsynets regler tilsier.
Noe som betyr at de er villige til å selge
seg ned i andre selskaper for på den måten
og minske sin samlede eierandel.
TgM har tidligere skrevet om hvorfor de
grafiske klubbene i alle avisene har gått i
mot fusjonsplanene. De frykter at eierne
raskt vil ta ut stordriftsfordeler ved å samordne deler av produksjonen. I fusjonsavtalen er et lagt inn flere garantier som
vil gjøre dette vanskeligere, men hva vil

De grafiske klubbene arbeider nå som om
fusjonen blir gjennomført – og arbeider
sammen med de andre klubbene for å få
på plass en felles tillitsvalgtordning som
sikrer alle aviser og klubber innsyn og
best mulig deltakelse i de ulike styrene i
det nye konsernet.
Det er allerede utnevnt fire tillitsvalgte
som skal ta seg av og forhandle frem en
konserntillitsmannsordning, dette arbeider pågår og de satser på være ferdig med
dette før ferien.
Alle avisene har egne trykkerier, men
Schibsted-Trykk har blitt holdt utenom fusjonen i denne omgang. Hvordan trykkeriene skal organiseres er ikke klart.
Trykkeriet til Bergens Tidende en del av
avisa, mens de andre trykkeriene er skilt
ut i egne selskap. Her var aviseierne i
gang med et utvalgsarbeid der de skulle
se på framtidig samarbeid, men arbeidet
ble stoppet av de grafiske klubbene med
henvisning til Hovedavtalens bestemmelser om informasjon og deltakelse. Nå blir
klubbene invitert med i dette arbeidet. Man
må ikke bli overrasket om tett samordning
og organisering i eget selskap står høyt på
eiernes ønskeliste.

Tariffoppgjøret 2008 i gang
Sterk rygg for å bære gode tider
Allerede før LO har vedtatt
hva om skal være kravene til
vårens mellomoppgjør, er
Fellesforbundet i gang med
forberedelsene til neste års
hovedoppgjør. 21. og 22.
februar var alle seksjonsrådene samlet til konferanse på
Torbjørnrud der prosessen ble
påbegynt.
Av:KNUT ØYGARD
koygard@online.no

Fellesforbundet setter mye inn på å få til en
bred debatt foran tariffoppgjørene – langt
grundigere enn vi noensinne opplevde i
NGF. Et resultat var at før oppgjøret i 2006
kom det inn over 2600 forslag fra lokale
klubber og fagforeninger.
Det er kanskje ikke så rart. Gjennom
frontfagsmodellen forsøker Fellesforbundet å legge rammen for alle lønnsoppgjør i Norge – ut fra tankegangen om at det
er konkurranseutsatt industri som må sette
rammene for lønnsveksten. Det kommer
ikke til å bli lett midt i en høykonjunktur. Derfor var det ikke rart at forbundets
1. nestleder innledet med å si at det skal
sterk rygg for å bære gode tider.
Frontfag

AFP og sosial dumping

Det var to saker som gikk igjen: sikring
av Avtalefestet pensjon (AFP) og tiltak
mot sosial dumping. Tilsynelatende var
alle enige om at disse var viktige kampsaker, så det ble ikke mye debatt
Første nestleder i forbundet, Arve Bakke,
slo an tonen i forhold til AFP når han i
innledningen sa at AFP måtte sikres som
en ordning der økonomiske forhold ikke
skulle tvinge noen til å stå i arbeid etter
62 år. Problemet vårt er nok at det pågår
en tåkelegging av hva som er foreslått.
Regjeringa foreslår at kostnadene knytta
til AFP skal fordeles på alle – uansett om
de går av ved 62 år eller 72 år. Dermed
blir det en måte å finansiere hele pensjonssystemet – i stedet for å sikre de som har
et behov for å gå av tidlig. Skal vi vinne
fram er det viktig å være tydelig på hva
slags AFP vi ønsker.
Kampen mot sosial dumping er den
andre prioriterte saken. Hittil har allmenn-

gjøring av tariffavtaler vært det viktigste virkemiddelet. Det betyr at det har
blitt vedtatt at det er ulovlig å lønne noen
under gjeldende tariffavtale for det
området allmenngjøring vedtas. Da er
beslutningen overlatt til en nemnd – og
må gjentas for hver ny tariffperiode.
I Fellesforbundet og andre berørte forbund
blir det diskutert om man ikke kan oppnå
bedre resultater gjennom egne avtaler
med arbeidsgiverne.
Bygge organisasjonen gjennom
tariffoppgjør

Tariffoppgjør dreier seg ikke bare om hva
man kan få ut i bedre avtaler og i kroner og øre. Det er også det tidspunktet
alles oppmerksomhet er konsentrert rundt
fagbevegelsen – og kanskje spesielt
Fellesforbundet. Det er en oppmerksomhet
som kan brukes til også å styrke organisasjonen gjennom rekruttering av nye medlemmer. Det er bakgrunnen for at det skal
forberedes en rekrutteringskampanje i
forbindelse med neste års hovedoppgjør.
Samtidig må organisasjonen forberedes på at oppgjøret kan ende i konflikt.
Vi må regne med at alle medlemmer i
bedrifter med tariffavtaler kan bli tatt ut i
en slik konflikt. Derfor har vi dobbel nytte av å sørge for at alle klubber fungerer
og har flest mulig medlemmer i forkant
av oppgjøret.
Foto: Bent-Inge Bye

Frontfagsmodellen er utfordret. Etter
fjorårets oppgjør ble det klart at det ikke
går an å komme tilbake fra et frontfagsoppgjør der ikke alle som deltar får det
samme. Det er et enda større problem at
inntektsforskjellene i Norge bare øker.

De som prater moderasjon for andre benytt-er selv muligheten til å hente store
summer fra de rekordstore overskuddene.
Det viser seg at den største inntektsveksten kommer fra kapitalinntektene – og at
jo nærmere toppen man sitter desto større
lønnsøkning blir det.
Det ser ikke ut til at noen regjering –
uansett fargekombinasjon – vil bruke skattene til å omfordele inntekter. Da vil det bli
håpløst hvis effekten av en lønnspolitikk
blir at inntektsforskjellene bare øker.
Skal frontfagmodellen overleve må
den også kunne levere. Når det er sagt var
det ikke krav om store tillegg som preget
konferansen.

Hva gjør seksjonsrådene?
Siden Fellesforbundet har medlemmer innenfor vidt forskjellige bransjer, er forbundet delt i seksjoner som skal
ivareta det om er spesielt for den enkelte bransje – først
og fremst tariffpolitikk og bransjenes utvikling. Hver
seksjon har et seksjonsråd med åtte – tolv medlemmer. I
sammenslutningsavtalen mellom NGF og FF fikk grafisk
seksjonsråd noen spesielle oppgaver ved at de skal for-
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valte ordningen med utdannings- og stipendordningene
for grafisk og Grafisk solidaritetsfond. Alle spørsmål om
dispensasjoner ol. i forhold til tariffavtalene våre behandles i seksjonsrådet.
Seksjonsrådene er først og fremst rådgivende og velges av
det første representantskapsmøtet etter hvert landsmøte.
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Trondheimskonferansen 2007

Fagbevegelsen og kommune- og
fylkestingsvalg 2007

Helgens fokus på det kommende kommuneog fylkestingsvalget ble noe avkortet i
forhold til det oppsatte programmet, men
lederen av LO i Trondheim holdt innledning om dette på søndag. Han viste til
LO-lokalorganisasjonenes betydning for
å stille krav til de politiske partiene. Det
er én ting å stille krav i valgkampen, men
det er enda viktigere med oppfølgingen
i etterkant.

- Samling for felles kamp for arbeid
og faglige rettigheter
Helgen 26.-28. januar var over
500 fagorganiserte og tillitsvalgte fra diverse forbund og
hovedsammenslutninger samlet til LO konferansen i
Trondheim. Dette var en helg
som, i motsetning til medias
dekning av konferansen, ikke
bestod av Gerd-Liv Valla og
Yssen-saken, men fagbevegelsen sin samling for felles kamp
for arbeid og faglige rettigheter.

Betraktninger

Deler av «Oslo-delegasjonen».

På konferansen: ANITA FRØLAND
og EVA-LILL BEKKEVAD
Takket være en bombetrussel på Gardermoen, ble det en del endringer i programmet allerede første dag, og en av konferansens viktigste temaer ble flyttet frem til
dag en. Statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet Jan-Eirik Størstad
(Ap), skulle hatt et innlegg om framtidas
alders- og uførepensjoner, men var blitt
sendt til Canada, og den eneste andre i
departementet som kunne noe om saken,
Bjarne Håkon Hansen, var dessverre også
opptatt. Som en bisetning kan det sies at
det er ganske skremmende at det kun er
to stykker i departementet som sitter med
nok kunnskap, til å kunne adressere en
såpass viktig sak.

instans å forholde seg til og problemene
som kan oppstå hvis enkelte får vanskeligheter med å nå frem i systemet. Hvor
skal du gå når du har fått nei fra den eneste
instansen du nå kan henvende deg til?

Den største kinosalen i Novasenteret i Trondheim var fylt til randen- over 500 deltakere.

Han anbefalte forsamlingen å lese «Gradientutfordringen» – en publikasjon fra
Sosial- og Helsedirektoratet. Her beskrives helseskjevhetene i befolkningen på
bakgrunn av inntekt, utdanning og status. Westin understreket at når skjehetene

er så store må det store, universelle velferdsordninger til for å endre virkelighete.
Direkte tiltak rettet mot dem som har dårligst helse kan være vel og bra, men ikke
nok, sa Westin.
I et samfunn der de sosiale uliken og den

Da regjeringen ikke kunne stille med
representanter, ble Stein Aamdal fra klubben i Aker Kværner Verdal den eneste innlederen om pensjon. Klubben på Aker
Kværner Verdal har satt AFP og framtidas alders- og uførepensjoner på dagsordenen (se egen sak).
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egoistiske tankegangen stadig øker, er spørsmålet hvem som bryr seg når ulikhetene
øker, og svaret må være fagbevegelsen,
fagbevegelsen, fagbevegelsen.
Arbeidslinjen

Neste post på programmet var Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Randi Reese,
med overskriften «Arbeidslinja – må pisken til for å få folk i arbeid?».
Arbeidslivet kan med et annet ord beskrives som inntektssikring. Vi ser i dag at vi
har et stadig mer brutalisert arbeidsliv og
noe av dette viser seg i et stadig større
fravær – 700.000 arbeidstagere er borte
fra jobb hver dag. Samtidig er de fleste
bedrifter i dag underbemannet. Presset
på den enkelte er større og behovet for
arbeidskraft øker, samtidig somstadig
flere blir tvunget til deltid.

Helse og liv er skeivt fordelt

Lørdag hold sosialmedisineren Steinar Westin innledning om helsemessige skeivheter
i Norge. Han fortalte om en undersøkelse
om helse og uførhet i Nord-Trøndelag som
viser at blant ufaglærte mannlige arbeidere mellom 25 og 66 år er tre ganger så
mange uføretrygda som blant ledere og
selvstendige akademikere.
– Vi kan ende med en pensjonsreform
som fører oss fra solidaritetsfolketrygd til
en forsikringsfolketrygd, avsluttet Westin.

Leder i LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot.

Dirigentbordet hadde kyndig hånd om taletid og taleliste.

TYPOgraﬁskemeddelelser - mars 2007

Samordningen av Aetat, trygdeetaten og
sosialtjenesten, NAV, ble også tatt opp.
Både forenklingen for brukerne med én

Skal vi ha en sjenerøs velfredsstat i fremtiden, er vi avhengig av at motkreftene
til markedsmakten, er samlet og sterk.
Dette er ikke minst avhengig av fagforeningenes årvåkenhet og styrke.
Samtidig er det viktig å ikke glemme velferdsspørsmål i det kommende kommune- og
fylkestingsvalget.
Internasjonalt solidaritetsarbeid

Skoene måtte sendes gjennom «røntgenkontrollen» og lipglossen måtte fraktes
i gjennomsiktige plastposer på Gardermoen, samtidig som Finn Erik Thoresen
fløy fra Oslo til Trondheim med en klasebombe i bagasjen. Finn Erik, som nå er
generalsekretær i Norsk Folkehjelp hadde
et strålende innlegg på konferansen om
Folkehjelpens engasjement i verden. Noe
av kritikken mot Folkehjelpen har vært at
de er politiske i sitt arbeid.
– Vi velger side, sa Thoresen, og det
bør vi se på som en styrke. Er det noe fagbevegelsen aldri har hatt problemer med,
så er det å stille opp for de undertrykte.
På samme måte er det heller ikke vanskelig, men nødvendig å ta politisk stilling i
viktige situasjoner og konflikter i verden. Det viktigste Folkehjelpen gjør er å
gi hjelp til selvhjelp, og ingen ting er mer
tilfredsstillende, enn når man kan trekke
seg ut fra et område.

Det var mange fra Oslo Grafiske Fagforening som stilte på årets konferanse. Det
var en god og variert gjeng, bestående
av folk fra foreningsstyret, og representanter fra flere av små og store klubber i
foreningen. I tillegg til at folk bruker tid
sammen med «sine egne» i løpet av slike
helger, er det spennende og inspirerende
å møte tillitsvalgte og medlemmer fra
andre deler av fagbevegelsen. Det var
heftige debatter både i plenum, og gruppesamlingene.
Slike konferanser og sammenkomster,
gir en dypere innsikt og oppdatering i
aktuelle saker.
Etter å ha deltatt på denne samlingen i
Trondheim, så ser man at utfordringene for
oss som fagbevegelse, ikke vil bli mindre
fremover, heller tvert imot. AFP, Tjenestedirektivet, sosial dumping og valg 2007
er kun noen av stikkordene.
Dokumenter, uttalelser og foredrag, kan
man finne på:
http://lokal.lo.no/trondheim/ (ligger under
punktet Trondheimskonferansen 2007).
Sjekke også punktet om EUs Tjenestedirektiv, og skrive under det faglige oppropet mot Tjenestedirektivet.

Fakta om Trondheimskonferansen

Ble første gang arrangert i 1988
Arrangeres av LO i Trondheim
l Samler fagorganiserte fra forbund
både i og utenfor LO.
l Rekordmange deltakere i år–
over 500.
l Neste års konferanse: 25.-27.
januar 2008

l

l

Les mer om Aker Verdal-klubbens
aksjon på www.forsvarafp.no
Oslo Grafiske Fagforening har
støttet aksjonen Forsvar AFP med
10.000 kroner.
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mer fra Trondheimskonferansen

Forsvar AvtaleFestet Pensjon
Arbeid og helse sto i sentrum på årets Trondheimskonferanse. Stein Aamdal fra klubben
på Aker Verdal innledet fredagen med å
fortelle om aksjonen klubben har starta for
å forsvare AFP.
Søndag avslutta konferansen med å vedta en enstemmig
uttalelse til forsvar for AFP. 11. mai er vedtatt som første
felles aksjonsdag for fagbevegelsen. Da oppfordres det til
politiske streiker og demonstrasjoner.
Stein Aamdal fortalte at klubben på Aker Verdal hadde tatt
en opptelling på egen bedrift og kommet fram til at bare 3
prosent av arbeidskameratene fortsatt var i arbeid når de
fylte 67 år. Resten var enten uførepensjonister (67 porsent)
eller hadde gått av med AFP (30 prosent).
Nå ber klubben flere gjøre som dem. De
ønsker at foreninger, avdelinger og klubber
teller opp sine pensjonister slik de gjorde.
Målet er å vise at Stortingsmelding 5 – Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden – får dramatiske konsekvenser for dem
som må gå av før de fyller 67 år. Regjeringa
legger opp til en gigantisk formueoverføring
fra dem med dårlig helse til det mindretallet som kan fortsette å jobbe etter at de har
fylt 67 år, sa Stein Aamdal. Rundt 54.000
kroner i året vil du tape dersom du går av
med tidligpensjon ved fylte 62 år etter det
nye forslaget om tidligpensjon. Og denne
straffen varer livet ut: De rettighetene du
taper fordi du ikke har helse til å stå i jobb
til du er 67 er tapt for resten av livet.
LO-kongressen krevde vern

LO-kongressen i 2005 krevde at dagens
AFP-ordning skal videreføres, men dersom

?

Videreføring av denne ordningen har vært et absolutt krav
fra en samlet fagbevegelse, garantert av Stoltenberg på LOkongressen og i pensjonsforliket på stortinget. Vi krever at
Stortingets pensjonsvedtak lar seg forene med følgende krav
og at kravene stilles av LO ved tariffoppgjøret 2008:
- Avtalefestet pensjon videreføres
på dagens nivå.
- Opptjening fortsetter mens en er
AFP- pensjonist
- Ingen avkorting som alderspensjonist
- AFP-pensjonister må fortsatt
anses som pensjonister når de
betaler skatt.

Stein Aamdal fra klubben på Aker
Verdal innledet fredagen med å
fortelle om aksjonen klubben har
starta for å forsvare AFP.

Visste du at?

Oslo Graﬁske Fagforening utbetaler støtte til kurs og
seminarer i bedriftsklubbene etter følgende retningslinjer:
- Ved stor søkning skal små klubber og klubber med
dårlig økonomi prioriteres.
- Klubber med god økonomi kan ikke regne med årlig
bevilgning.
- Det bevilges inntil kroner 700 for hver deltaker
- Maksimalt antall det gis dekning for er 35 deltakere
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den nye tidligpensjonen blir vedtatt er det vanskelig å se
hvordan det skal kunne skje. I uttalelsen fra Trondheimskonferansen heter det:
«Vi har brukt tre tariffoppgjør for å få avtalefestet pensjon på plass. Endelig fikk vi en ordning som sikret slitne
arbeidstakere en verdig avslutning på arbeidslivet. Etter
fylte 62 år kan vi sjøl velge om vi vil gå av, når vi vil gå av
eller om vi vil gå delvis av, fra 20 til 80%. Uansett får vi
det samme i alderspensjon som om vi hadde stått i arbeid
til vi er 67 år. Slik kan vi lytte til vår egen kropp, vurdere
helse og livssituasjon, vi har virkelig valgfrihet.
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Trondheimskonferansen oppfordrer
klubber, fagforeninger og lokale LOavdelinger om å bevilge til bedriftsklubben på Aker Verdals initiativ og til å
sette i gang innformasjon og skolering
i stor skala for å mobilisere medlemmene til forsvar for AFP. Vi viser til LOkongressens vedtak om å sikre AFP og
regner med at LO-ledelsen stiller opp i
kampen og ber om at de bevilger minst
1 kr. pr medlem til initiativet.»

Investering i Stavanger
Norprint Rotasjon i Stavanger
ble kjøpt opp av danske colorprint i fjor. Nå står de sannsynligvis foran store investeringer.
Av: KjETIL LARSEN
kjetil.larsen5@bredband.no
Norprint Rotasjon holder
i dag til i lokaler like ved
Stavanger stadion. Dette
området skal ikke lenger
være regulert til industri,
derfor må trykkeriet ut å se

seg om etter nye lokaler. Den nye eieren
har signalisert at de ønsker å investere i
nytt produksjonsutstyr i samme slengen.
Dette er godt nytt i en del av bransjen
som har slitt mye i motvind de siste årene.
Bedriften har allerede en tomt på hånden
et lite stykke utenfor Stavanger.
– Vi kommer antagelig til å kjøpe
denne tomten, og sette opp et helt nytt
trykkeribygg, kan klubbleder Tore Haugbråten fortelle. – Signalene er at bedriften
ønsker å sette opp et helt nytt trykkeri,
lite av det gamle utstyret skal følge med
på flyttelasset.
Et nytt trykkeri kan stå ferdig om ca.
to år. En avklaring på om planene blir

en realitet vil komme mellom påske og
sommerferien en gang.
Ellers kan Haugsbråten fortelle at de
har merket liten forskjell i det daglige
etter eierskiftet. Samarbeidet med andre
tillitsvalgte i gruppen har ikke kommet
helt inn i faste former enda, men man har
hatt litt kontakt pr. mail og telefon. Som
i de fleste andre bedrifter savner de tillitvalgte informasjon og å bli involvert i
planene framover. Bedriften har slitt med
å få tak i folk i et presset arbeidsmarked
særlig, på ferdigjøring, men dette begynner nå å komme på plass.
– Vi går en spennende tid i møte, avslutter Haugbråten.

Fabritius/Elanders/Naper
Oslo/JMS Fra 1300 til 13
Fabritius var engang Norges
største graﬁske arbeidsplass
med rundt 1300 ansatte, og
produserte bla. Norges største
trykkoppdrag, telefonkatalogen.
Av: KjETIL LARSEN
kjetil.larsen5@bredband.no
Fabritius blei kjøpt opp av svenske Elanders, som mista produksjonen av telefonkatalogen til Tyskland. Det var startskud-

det for en nedbemanning som har vart helt
fram til i dag hvor det nå er ca. 13 personer
igjen i lokalene i Brobekkveien.
Svenske JMS, som er det tredje største grafiske konsernet i Sverige, driver
JMS Rulloffset Norge. De har leiekontrakt i Brobekkvn. fram til september i
år. Konsernet ser ut til å slite på hjemmebane hvor de nylig slo bedriften Tidningstryckerna konkurs.
Klubbleder Sverre Koll Hansen kan
fortelle at det er nok å gjøre og den ene
16 siders pressa de har igjen ruller på
tre skift.

– De største optimistene her tror det
blir kjøring her på denne adressen fram
til september, for så å flytte bedriften
til et annet sted. De mest pessimistiske
tror det er slutt til påske, sier Koll Hansen. Rundt påsketider er man uansett lovet en avklaring på hva eierne vil med
bedriften.
– Hvis det ikke blir flytting til et annet sted er det nok kroken på døra for
denne bedriften, sukker Sverre Koll
Hansen.
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Visste du at?

Oslo Graﬁske Fagforening gir erstatning for tapte
feriepenger til:
- medlemmer som i opptjeningsperioden har vært
sykemeldt så lenge at de taper feriepenger.
- og medlemmer som har hatt lovbestemt fødselspermisjon.
Du må ha vært medlem i 52 uker. Maksimal utbetaling
er kr. 7 500.Foreningen forteller deg om detaljer og
fremgangsmåte.
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Frist for levering av stoff til neste
nummer er 2. mai.

ME DD

Merk
utdel eing

-

E LE L S

ER

ske

Se bild
ene av
på side
14, 15 jubilanten
e
og 16
.

Les Sv
ei
reiseb n Mortens
re
på side v som be ens
gynner
21.

Vil du bli med? Vi vil gjerne ha ﬂere med
på å lage TgM. Har du noe å bidra med, så ta
kontakt med redaksjonen.

Utgitt
Numm av Oslo Gra
er 1 I
2007 ﬁske Fag
I 92. årg foren
ing
ang

OGFs
juletr årlige
efest

Se fle

re bild
er fra

festen

på sid

e 25

TYPOgraﬁskemeddelelser - mars 2007

11

I fotsporene til Rich. Andvord
Bedriften Rich. Andvord har
lange og tjukke røtter i historia. Konsentrert og spesialisert
rundt alt man måtte trenge
til kontordrift, skolemateriell,
kunstrekvisita og ikke minst
den graﬁske biten med framstilling av blanketter, brosjyrer, formularer, DM, kataloger
og tidsskrifter, i tillegg til en
webbasert løsning for elektronisk trykksaksbestilling.
Tekst: PER-CHRISTIAN jOHANSEN
Foto: FINN jENSEN
Helt siden 1865 har bedriften forsynt det
norske folk med pensler, lerreter, fotopapir, kladdebøker og det meste av det man
kan bruke og foredle papir til, enten det
er bestrøket eller ubestrøket, matt eller eller glatt, treholdig eller trefritt, hvitt eller
kulørt. Og ikke minst formatene som kan
være a-, b- eller c-formater.
Mannen fra Lom

Historia rulla i gang i hovedstaden i
året 1865. Da åpna Lomværingen
Richard Andvord en spesialforretning for
papir og skriveartikler. Tidspunktet var
gunstig. Byen este ut i alle retninger, de
offentlige institusjoner blei bygd ut, og
den store økninga av innbyggere gjorde at
etterspørselen økte. Særlig innafor skolevesenet, sånn at spesialforretningen stadig
måtte utvides.

Lite tenkte vel Richard Andvord på at
grunnlaget blei lagt år 105 e.kr., da det
ifølge hardbarka rykter tøfla rundt en
kineser med navnet Tsai Lun som samla tøyfibre fra tøyvask. Disse lagra han
oppå hverandre.Vannet tørka ut og fibrene
blei til faste plater, og dermed hadde man
papir basert på tøyfibre.
Her på berget og i resten av Europa
skulle det ta mange hundre år før papiret
kom til vanlig andvendelse. Fart på sakene blei det først på 1800-tallet da
man fant en metode til å bruke trefibre
istedenfor tøyfibre, og i 1838 installerte
Ole Bentsen en papirmaskin ved Bentsebruk på Sagene ved Akerselva.
Nye tider – nye eiere

I dag finner vi den grafiske biten av Andvord på Vollebekk i Oslo øst. Andvord
Grafisk produserer til egne behov innafor konsernet, men i stor grad også til
eksterne kunder, et område som øker og
viser stor framgang. Særlig når det gjelder
DM-trykksaker, men også brosjyrer, tidsskrifter og kataloger, samt småsaker som
f.eks. visittkort, nøkkelbånd, kulepenner,
mapper, flyere etc. Det jobbes også mer
med design enn tidligere.
Etter sammenslåing med C. TybringGjedde, heter konsernet i dag ATG
(Andvord Tybring-Gjedde). I likhet med
mange andre norske merkevarer, har bedriften blitt overtatt av et utenlandsk selskap, den nederlandske bedriften Buhrmann.
Klubbleder Heidi Gutuen kommenterer:
– Et oppkjøp var ventet, men forespørs-

Trykker Roger Kristiansen forer en
speedmaster med plater

også aktivt med i fagforeningsarbeid i
OGF, og kan fortelle oss hvor viktig det
er at en bedrift utvikler seg:
– Blant annet har vi i samarbeid med
et programmeringfirma lansert nettløsningen «iSave». Andvord Grafisk har designet maler, og kunden kan ved hjelp av
nettløsningen lage egne trykksaker ved
bruk av nettmaler. Systemet brekker om
automatisk. Når kunden er fornøyd og har
godkjent korrektur på skjerm, går bestillingen inn til førtrykk. Deretter blir oppdraget produsert på tradisjonell måte, digitalt
eller i offset, avhengig av opplaget.
Klubbleder Heidi Gutuen foran noen
historiske klenodier

elen kom en god del raskere enn forventet. Interessen kom som en følge av at
ATG har levert meget gode resultater etter fusjonen.
– Hvordan opplever dere å være eid av
et utenlandsk konsern?
– Buhrmann er en av verdens største
innafor kontorrekvisita, og klubben har
opplevd oppkjøpet som positivt. Andvord Grafisk merker lite til oppkjøpet i
praksis. Driften går som vanlig, og vi får
holde på selvstendig uten innblanding
fra Buhrman. Samarbeidet mellom selskapene fungerer godt, forteller klubblederen.
Som til tross for sin unge alder, har
erfaring i bøtter og spann. I tillegg til å
være typograf og designer, har hun erfaring som avdelingsleder, prosjektleder
og selger. Og ikke nok med det, hun er

– Men vil ikke dette ta jobber fra typografer og mediagrafikere?
– Nei, det vil det ikke, sier klubblederen og fortsetter:
– Det er heller sånn at kunden blir integrert og knyttet til oss, for seinere å
dukke opp med nye behov og nye bestillinger. Det er faglærte typografer og designere som lager grunnmalene til løsningen, dermed er det alltid behov for
dyktige fagfolk. Andre typer oppdrag
utføres fremdeles på den tradisjonelle
måten, der all sats og design utføres av
typografer.
– Men som sagt: Forutsetningen for å
kunne bruke nettløsningen, er at det er en
viss standarisering, for ellers ville mange
av oppdragene bli ulønnsomme.
Klubbens utfordringer

Andvord Grafisk har 60 ansatte. 26 er
organisert i grafisk. Vi spør klubblederen om hvilke utfordringer hun føler at
klubben har?

Ankermann og typograf Tom Larsen går snart av med AFP

– Utfordringa til klubben er å rekruttere
folk til klubb og tillitsarbeid, samt skape
engasjement. Blant annet ønsker jeg selv
å få avløsning snart. Dessuten har vi åtte
produksjonsansatte som kunne ha vært
medlemmer hos oss, som ikke er med.
Likevel høster de fordeler av det arbeidet
klubb og forening legger ned. Holdningen
er at de ikke ønsker å betale for noe som
de likevel får gratis. De forstår ikke at om
ikke fellesskapet bidrar, hadde ikke det
arbeidet vi gjør vært mulig. Og hun legger til:
– Men det finnes også eksempler på
at folk engasjerer seg. Etter de ansattes ønsker, forsøker trykkeriet en annen
skiftgang enn det som er vanlig når det
gjelder to-skift. Nå jobbes det ikke dagkveld som tidligere, men dag-natt. Fordelen er at man kan ha fri når andre har
fri. En fordel for de fleste, men spesielt
for de med småbarn. Men som sagt, dette er et prøveprosjekt som vil bli evaluert etter en tid.

Det papirløse samfunn

På vei ut av lokalene til Andvord Grafisk
på Vollebekk, passerer vi en utstilling
av gammelt grafisk utstyr. Lite visste vel
kineseren Tsai Lun at han skulle være med
å legge noe av grunnlaget for en helt ny
industri – et helt annet sted på kloden.
Sånn cirka 1700 år seinere. Til det hadde
han det alt for travelt med å blande silkestoffer med vann i morter og banke råstoffene til grøt og fibre, for deretter å sile
og tørke dem. En teknikk som spredte
seg i Han-dynastiet som regjerte Kina i
det første århundret etter vår tidsregning.
Selv ikke Gutenberg med sin innføring av
boktrykkerkunsten på slutten av 1400tallet, kunne nok ane hvilken utbredelse
og betydning hans bidrag skulle få i den
moderne verden og at skulle gi opphav til
arbeidsplasser kloden over. Og like lite
visste de noe om framtida de som spådde det papirløse samfunn ved inngangen
til dataalderen.
Så feil kan man ta, heldigvis.

Tove Baade ser ut til å ha kontroll
T.v: Skjærer Roger Johannesen
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Merkeutdeling

20062007

Det første året i Fellesforbundet har inneholdt ﬂere
utfordringer. En av dem var utdeling av hederstegn
og æresbevisninger som det heter i Fellesforbundets
vedtekter.
I Norsk Graﬁsk Forbund hadde vi tradisjoner med
merkeutdeling for medlemmer med 40 og 50 års medlemskap. I Fellesforbundet er det annerledes. Her er

utdeling av jubilantmerker for medlemmer med 25 og
40 års medlemskap. Ved 45 års medlemskap utdeles
forbundets diplom, og vedkommende er da æresmedlem i Fellesforbundet med fullt kontingentfritak.
Oslo Graﬁske Fagforening har gjennomført 2 merkeutdelinger, før og etter nyttår, for og komme à jour

med Fellesforbundets regler.
Da det ikke lenger er merke ved 50 års
medlemskap, arrangerte OGF en egen
tilstelning i januar med utdeling av
diplom for alle årsklasser med mellom 46 og 50 års medlemskap.

47 års medlemsskap: Gunnar Erik Aamodt - Kåre Andersen - Steinar Wilhelm
Bjerkelund - Per Derbakk - Øystein Eidsem - Hans Hermansen - Arne Georg
Høiestad - Jørgen Erling Jensen - Terje Kristoffersen - Tore Lund - Tore Nordahl Gunnar Nordby - Knut D. Pettersen - Odd Sogge og Finn Thorkildsen.
48 års medlemsskap:

25 års medlemsskap: Jan Erik Bergseth -Trond Braaten - Bjørn Eek Johansen -

40 års medlemsskap: Arild Braathen - Kjell Bækken - Karleif Halvorsen -

Torbjørn Eng - Jørn Audun Engebretsen - Leif Normann Eriksen - Kjell Fosshaug Thorbjørn Haugen - Elisabeth Haugerud - Vivi Helen Heierstad - Bjørg Nordstrand Karin Svendsen - Aud Nikoline Torgersen og Anne Stensby Widgren.

Kåre Thor- Geir F. Fjeldstad - Håkon Gran - Tor Gulbrandsen - Leif Jørgen Gustavsen John Haagensen - Finn Ivar Jensen - Håvard Johansen - Tore Johansen - Ivar Johnsen Henrik Georg Kaas - Finn Sigmund Karlsen - Per Halvard Lindberg - Johnny Lindblom Svein Arne Myrvang - Ivar Kåre Nielsen - Bent Nystrøm - Roger Bakken Olsen Kay Johnny Poots - Cato Rørstrøm - Terje Svendsen og Stein Thoresen .

45 års medlemsskap: Hans Olav Berntsen - Bjørn Erik Bøyding - Tore Dahl -

46 års medlemsskap: Erik Andersen - Jan Berg - Per Gunnar Bøhren -

Frank Willy Gulbrandsen - Åge Hafsås - Randi Ingvaldsen - Jan-Erik Isaksen Per Rolf Kolstad -Svein Larsen - Tom Cato Lie - Arne Mathiesen - Bjørn Benn Moen Bjørn Olsen - Roar Olsen - Arild Pedersen - Svenn Arild Rønningen - Egil Arne
Schinstad og Svein-Erik Skjollby.
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Per Edvard Ryno Aakre Thor Dahle - Truls
Gerhardsen - Arne Gundersen Arvid Hansen - Tore Heimen - Ruth
Josefine Hjelmbrekke Gunnar Alf Jensen - Per Arne
Larsen - Tore Odd Lindblad Jan Terje Marthinsen - Bjørn Helge
Mathisen - Oddbjørn Harry
Olsen - Ulf Tansem - Frank
Tjølsen - Per Erik Torp og
Erling Rolf Wiker.

Olav Foseidberget - Kjell Hansen - Frank Alexander Hytten - Sven Hugo Johansson Liv Thea Moe - Øivind Nystrøm - Per Edgar Olesen - Bjørn Gunnar Olsen Jan Stenberg - Tore Torgersen - Kjell Warme og Knut Kristiansen.

På tilstelningen i januar var vi så heldige og
ha tidligere leder i NGF, nå generalsekretær
i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen som
taler for jubilantene.

Per Syversen fra Aftenposten var sermonimester på begge
tilstelningene.
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Merkeutdeling

20062007

49 års medlemsskap: Roger Andersen - Egil

Arly Antoniussen - Frode Per Bøhren - Tor
Ulf Granly - Jarl Frode Hansen - Roy
Hansen - Willy Ingjerd - Rolf Jansen Tor Johannessen - Finn Johansen - Ivar Johansen - Per Hugo Johansen - Kai Raymond
Lindstad - Bernhard Anton Myklebust Wictor Martin Nordhaug - Kristoffer Stava
og Bjørn Thorkildsen.

Ungdomsgruppa OGF
Ungdomsgruppa i OGF har
gjennom mange år vært et
samlingspunkt for de yngre av
foreningens medlemmer, og er
det fortsatt i dag.
Av: ANITA FRØLAND
Den grafiske bransjen har fra midten av
90 tallet og langt ut i det nye århundre,
vært ekstremt dårlig på rekruttering av
yngre arbeidstagere. Dette er en trend
som vi heldigvis ser at er i forandring, og
ikke et sekund for tidlig. Vi har begynt å
se resultatene av manglene rekruttering
gjennom en tiårs periode, og enkelte be-

drifter sliter med å få tak i faglig kvalifisert arbeidskraft ved utlysning av nye
stillinger.
Ved siste opptelling blant medlemslistene
til OGF, viser det seg at det har skjedd en
endring de siste par årene, og vi har i dag
en medlemsmasse under 30 år, som dekker hele 4 A4 sider. Det er nettopp denne
delen av medlemsmassen som Ungdomsgruppa i OGF dekker.
Ungdomsgruppa i Grafisk sin aktivitet og
engasjement har variert gjennom årene, og
har dekket det meste fra sosialt til faglig
samtidig som den har vært aktivt deltagende i den politiske debatten.
Ungdomsgruppa i dag samarbeider

med LO sitt ungdomsutvalg, og har satt
i gang et samarbeid med Fellesforbundet
ungdomsutvalg. Fremover planlegger de
kurs og ungdomssamlinger, i tillegg til
et nettforum og en mulig tur til utlandet.
Det første som skjer, er Ungdomsgruppa
sitt årsmøte.
Er du under 30 år?

Se etter annonser for aktiviteter i Ungdomsgruppa sin regi, her i Typografiske Meddelelser og på oppslag der du jobber.
Har du spørsmål om Ungdomsgruppa,
hva vi holder på, eller har du lyst å være
med på aktiviteter?
Ta kontakt med Kristin N. Svendsen
på tlf. 40 23 65 04.

Presentasjon av Ungdomsgruppa sitt styre:
50 års medlemsskap: Willy Andresen Fritz Normann - Bjørge - Ulf Caspersen Kjell Heimen - Tore Hovland - Bjørn Chr.
Kristiansen - Kjeld Erling Kristiansen Tore Øistein - Kristiansen - Knut
Marthinsen - Tor Melgaard - Arne Viktor
Strand og Kjell Watterud.

Kristin nEss svEndsEn

Kristin Ness Svendsen er 27 år og er
vikar i Dagens Næringsliv. Hun har
verv som leder i ungdomsgruppa,
vararepresentant i styret. Eller liker
hun å reise, sjonglere og fotografere.

LO. I tillegg til nestleder i ungdomsgruppa så er hun med i Oslo /Akershus sin ungdomsgruppe i Fellesforbundet og i LO sin ungdomsgruppe
i Oslo / Akershus. Silje er samboer,
og hennes hovedinteresser er fagforeningsarbeid og grafisk design.
Ellers er hun glad i dyr, har både
hund og katt, er glad i å lese, og trener så ofte hun kan. Tilbringer mye
tid med venner, familie, og så går
det mye i film og musikk.

mErEthE Warsla

Merethe Warsla er styremedlem i
Ungdomsgruppa, er 22 år gammel.
Er samboer og har nylig flyttet til
Skedsmokorset. Jobber som Mac
designer i Schjærven Reklamebyrå.
Elsker å reise.

OlE mOrtEn vindOrUm

thOmas rEKstEn

siljE rEnatE BæKKElUnd

Silje Renate Bækkelund er 21 år og
jobber i et vikariat som informasjonskonsulent / grafisk designer i
De «unge» styremedlemmene hygget seg med tidligere forbundsleder Roger Andersen.
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Thomas Reksten er styremedlem i
Ungdomsgruppa, er 27 år og singel.
Jobber i dag som trykker på JMS
Media System Norge as. På fritiden
spiller han innebandy og golf.
Bruker også mye tid på barna,
venner og bekjente.

Ole Morten Vindorum er tidligere
leder, men nå styremedlem i Ungdomsgruppa. Han er 29 år og singel.
Han har sin grafiske utdannelse fra
Høyskolen i Gjøvik, og jobber i dag
som produksjonskonsulent i Gyldendal Undervisning. På fritiden spiller han i korps og på gitar. Er glad
i snowboard, fallskjermhopping og
har startet med kiting.

På merkeutdelingen i desember var det
Truls Gerhardsen som holdt tale til jubilantene.
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mediegrafikeren
-en allsidig fagutøver i visuell kommunikasjon

medium betyr noen eller noe
som formidler et budskap.
Graﬁker er betegnelsen på en
bildekunstner som bruker en
trykkplate for å lage et bilde,
f. eks tresnitt (høytrykk),
kobberstikk (dyptrykk) eller
litograﬁ (ﬂattrykk).
Tekst: RoLF WeseNbeRg,

opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Ut fra dette kan vi i dagens moderne samfunn definere en mediegrafiker som en
bildeformidler i videste forstand, dvs. at
bildebegrepet dekker alle former for visuell kommunikasjon, fra de enkleste skrifttegn i et typografisk uttrykk til avanserte
bildeanimasjoner.
De fleste kjenner Adobes Creative Suite
(CS 2) som inneholder ulike verktøy for
grafisk design og produksjon. I oktober
var jeg på et Adobe-seminar hvor multimediepakken Adobe Produktion Studio
ble demonstrert. Denne programpakken innholder AfterEffects, PremierPro,
Encore DVD og Audition. Disse inneholder
verktøy for å lage animasjoner (animere
= bevegeliggjøre), for å klippe og redigere film, for å mikse, redigere og legge på
lyd samt strukturere og lage menyer for
publisering på DVD. Disse og andre avanserte programverktøy, som bl.a. webpakken Adobe Studio 8, viser oss hva
som er mulig å få til i dag og peker inn i
fremtidens medieutvikling.
Klaus Æ. Mogensen fra Københavns
Institutt for Fremtidsstudier uttaler i
InPublish 5-2006 fra et tenkt Grafisk
anno 2021 at «Derfor, ettersom gammelmodig grafisk design nå er for amatører,
har grafiske designere nå funnet nye jobber, spesielt innen levende grafikk ».Et
eks-empel som ble vist på Adobe-seminaret var utforming av tekstanimasjoner,
dvs. bevegeliggjøring av tekst slik at den
for eksempel kan eksplodere i stjerner,
bevege seg i rommet, gjøres om til bevegelige figurer o.l. Er dette typografi?
En klassisk skolert typograf vil kanskje si
at dette bare er eksperimentering og lek
med tegn og bokstaver. Men begynte ikke
klassisk typografi også på denne måten i
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sider, lage bannerannonser (både statiske
og med bevegelige effekter) og utvikle
dynamiske sider med god funksjonalitet og brukervennlighet. Vi har i dag tre
lærlinger som jobber med dette som sitt
hovedområde og det har ligget omtrent
på dette antallet siden 1996.
Film- og videoproduksjon:

I 2002 fikk vi får første lærling hos filmbedriften Snøball Film. Bedriften er svært
fornøyd med lærlingordningen og har fortsatt å ta inn lærlinger, den tredje begynte
nå i høst. Det var en utfordring å anvende
læreplanen i dette området som består både
av filmopptak, digitalisering (skannning),
klipping, korrigering, redigering med publisering på elektroniske medier. Vi ble enige
om at, på samme måte som den tradisjonelle medie-grafikeren i hovedsak jobber
med mottatte bilde- og tekstfiler, vil mediegrafikeren i film i hovedsak jobbe med
mottatt opptaksmateriale som skal digitaliseres, redigeres, korrigeres, tekstes
og publiseres på film, TV, DVD eller på
nett. I tillegg har filmlærlingene oppgaver
som produksjonsassistenter på opptak,
utforming av DVD-cover, redigering av
DVD-er og oppdatering/utvikling av nettsider. I tillegg til Snøball Film har vi nå vår

andre lærling i filmproduksjonsselskapet
«4 ½». På sin nettside omtaler de lærlingen
Martin Myhre på følgende måte: «Martin
is the youngest one at 4 1/2. He is the man
who does everything, and knows how to
do everything.»
I høst fikk vi i tillegg en lærling i bedriften HocusFocus AS som utfører etterarbeid (postproduksjon) av film. Alle filmlærlingene har bestått svenneprøven, to
av dem med resultatet bestått meget godt
(nettsider til bedriftene finnes på www.
opplaringssenteret.no ).

Gutenbergs tid – som en eksperimentering
med skrifttegn som etter hvert utviklet seg
til klassisk typografi? Det synes i alle fall
klart at programutviklerne stimulerer til
nyskaping og utvikling av nye effekter og
virkemidler for visuell kommunikasjon.
Bedriftene trenger medarbeidere med
kompetanse til å utnytte disse nye verktøyene for kreativ utforming og effektiv produksjon av medieprodukter ut fra
bedriftenes tjenester og kundenes behov.
Vi har nå fire års erfaring med utdanning
av lærlinger til mediegrafikersvenner på
Østlandet og kan oppsummere følgende:
• bedriftene er svært godt fornøyd med
lærlingene som kommer fra medier og
kommunikasjon - noen skryter uhemmet av deres læreevne og allsidighet
• en av våre tidligere mediegrafikerlærlinger fikk svenneprøvemedaljen i
år, dette er den høyeste utmerkelsen en
svenneprøvekandidat uansett fag kan
oppnå
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• antallet læreplasser er på vei oppover
igjen selv om det fortsatt er slik at det
store flertallet av bedriftene i bransjen
ikke tar inn lærlinger
• de nye læreplanene har gitt oss muligheter til fagopplæring i områder som
elektronisk publisering, film, video,
TV og lyd. Denne muligheten har vi
på Opplæringssenteret grepet fatt i etter beste evne og vi har gått opp noen
nye veier. Men det er fortsatt er slik at
de fleste av våre lærlinger (42 av 48)
i hovedsak jobber med tradisjonelle
trykte medier
status for lærlinger
i de nye mediene

Webdesign og elektronisk publisering:
Dette området har allerede en 10-årig
historie fra den gang faget het førtrykk.
Den første svenneprøven ble avlagt i 1998.
Våre medlemsbedrifter i dette området er
Mediehuset Gan, INN, og Apt. Arbeidsoppgavene består bl.a. i å designe nett-

Utfordringer og tendenser

tv-produksjon

I dette medieområdet har det vært
vanskelig å opprette læreplasser. Vi har
gått noen runder med de største TVselskapene, bl.a. NRK uten resultat. Vi
håpet på et lite gjennombrudd da TVRomerike tok inn en lærling i 2004,
men det har foreløpig blitt med denne
ene. Lærlingen i TV-Romerike, som
tok svenneprøven i høst, hadde bl.a. arbeidsoppgaver som produksjonsassistent,
som videojournalist med opptak og intervju,
som redigerer, som programleder og som
nyhetsanker. Flere av disse oppgavene er
det tradisjonelt journalistene som utfører,
men vi erfarte at lærlingen oppnådde en

Oslo Grafiske Fagforening
Martin Myhre ved redigeringsmaskinene på filmproduksjonsselskapet «4 ½».

kompetanse som gjorde han til en allsidig
medarbeider for TV-Romerike.
• Automatiserte produksjonsprosesser
og mer brukervennlige programverktøy
gjør det enklere for bransjens kunder å
kutte ut fordyrende produksjonsledd.
• Mediegrafikerens spisskompetanse
er, og vil i økende grad være å kunne håndtere mange programverktøy
i samspill på en kreativ, rasjonell og
produktiv måte
• Flere mediegrafikere søker høyere utdanning etter fagutdanningen
• De ulike arbeidsområdene medfører
ulik og spesialisert sluttkompetanse.
• Arbeidsområder smelter sammen som
f.eks papiravis - nettavis, redigerer - ombrekker, førtrykk - digitaltrykk, film web, stillbilder - bevegelige bilder, fotograf - journalist
• Fortsatt er det slik at bare et fåtall av
bedriftene i grafisk og mediebransjen
tar inn lærlinger
• Spilldesign kan bli aktuelt arbeidsområde for en mediegrafiker

ir
Her belst!
det f

Norges eldste fagforening vil markere sitt
135 års jubileum med en medlemsfest på
MåNefiskeN ved Akerselva på sagene.
Lørdag 9. juni, kl 18.00 - 03.00
Det blir:
Kultur, orkester, servering og
hyggelige medlemmer!
Innbydelse vil komme i posten i løpet
av mars.
Egenandel på 200 kroner.

styret i OGf
Månefisker kan bli opptil et tonn. Den kan lage ﬂere lyder og skriker når
den blir fanget. Den kan ofte nesten ikke svømme. De er for trege til å aktivt
forfølge et bytte. Haleﬁnnen er veldig redusert og de padler seg av gårde
med sideﬁnnene. De største har minst hjerne i forhold til kroppsvekt av alle
levende vesener men er en av de mest fruktbare skapninger på kloden (målt
i antall egg den legger). Den gyter i Zaragossahavet og ﬁnnes over nesten
hele kloden i tempererte farvann. På Hawaii skal det vissnok ﬁnnes en sekt
som holder den for hellig. Den har ingen økonomisk nytteverdi.
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reisebrev fra Blueﬁelds

Fra Oslo til Bluefields, via top lock
til Karawala, og tilbake
Foreningas tidligere leder,
svein mortensen, har vært i
nicaragua for å sette i gang et
prosjekt som har fått støtte fra
Graﬁsk solidaritesfond.
her er sveins reisebrev fra
turen:
Tekst og foto:
sVeIN MoRTeNseN
AIIDCA (Asociación Indígena para la
Integración y Desarrollo de la Región
Autónoma de la Costa Atlántica. De innfødtes organisasjon for integrering og
utvikling av den autonome regionen Atlanterhavskysten), er ledet at et styre på
5, blant annet Armando, fisker, Samia,
student og Harlan, prest. De jobber med
sosiale/økonomiske, kulturelle og politiske spørsmål – ekspempelvis utbedring av
lokale helsestasjoner, jordbruksprosjekter,
konkrete autonomi-krav. Daglig leder er
fru Lenore Bryan Archibold, oftest kalt
miss Lenore.
Det prosjektet GSF har finansiert, er første skritt i en utvikling for å involvere etniske og urbefolkningsgrupper i å utforme
sine egne konkrete krav til myndighetene
i gjennomføring av grunnlovsrettighetene.
Opplegget var å trykke ulike typer materiell med informasjon om rettighetene
på diverse lokale språk, for så å distribuere dette så vidt som mulig i RAAS, den
Autonome Regionen Atlanteren Syd.
Etter at valutakurs-endringer hadde «spist»
opp ca. 13 % av støttebeløpet, måtte vi begrense oss noe, og endte opp med å sette
i gang produksjon av plakater, kalendre
og boards på tre språk – engelsk, miskito
og spansk. Boards, fordi de har en viss
varig verdi. Teksten på alle gjengir de
grunnleggende rettighetene etter lova; ei
lov som forøvrig er svært dårlig kjent, og
vanskelig å få tak i et eksemplar av.
Entusiasme og sunn skepsis

Felles for mottakelsen i alle landsbyene vi besøkte, var interessen og entusiasmen rundt temaet autonomi, paret med
noe sunn skepsis. I tillegg tok folk nesten pusten fra miss Lenore i iveren etter
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å spre plakater og kalendre; vi hadde for
få. Mange steder sto folk nesten i kø for å
gi rettighetene etter grunnloven konkret
innhold. Alle disse ulike folkegruppene
har fra tida som koloni under ulike herrer hatt «sine» «hjelpere» og «beskyttere»;
ulike kirkegrupper med misjon og skoler,
bistandsorganisasjoner fra mange land,
innenlandske partitilknytta NGO’er med
mange agendaer osv. Det ser ikke ut til at
noen virkelig har prøvd å ta utgangspunkt i
folks egen oppfatning av rettighetene etter
loven; andre har handla på vegne av dem,
og på mange måter gjort dem til klienter,
mottakere av tiltak, støtte og bidrag utafra – en klassisk situasjon i mange land
med en urbefolkning. Det folk ønsker, er
muligheten til å styre seg sjøl på noen områder, og kontroll over lokal økonomi og
ressurser. Derfor er AIID-CAs tilnærming
til dette temaet befriende – å ta utgangspunkt i folks egne
oppfatninger, aktivitet og organisasjoner, og ikke love gull
og grønne skoger.
Åssen havna Graﬁsk
solidaritetsfond i nicaragua?

Oslo Grafiske Fagforening sendte i begynnelsen av 1989 en delegasjon til Nicaragua
for å se på sandinistenes land. Dette var
i Rune Kristiansens tid som foreningsleder. Nærmest ved en tilfeldighet reiste
en del av delegasjonen til Bluefields på
Atlanterhavs-kysten for å besøke lokalavisa «Sunrise». Enden på visa var at OGF
med støtte fra Norsk Folkehjelp i løpet
av 1990 etablerte et trykkeri for avisa og
andre trykksaker, eks. skolebøker på mange lokale språk. Artikkelforfatteren bodde
i Bluefields store deler av 1990 og satte
opp trykkeriet sammen med folka i avisa.
Siden da har jeg holdt kontakt med noen
gamle kjente, og fulgt med på «utviklinga» av autonomi-prosessen på A-kysten.
Etter at venner på kysten starta AIIDCA
for litt over to år siden, blei det litt fart
i tenkninga rundt hva nå; sammen med
AIIDCA. Når jeg i tillegg fikk bedre tid
som AFP’er, var stunden kommet til å
nærme seg Grafisk Solidaritetsfond.
Et musepiss i havet!

Et prosjekt på ca. NOK 50.000,- er selv-
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tober ? De endelige kontraktene innebar
1400 kalendre og 2000 plakater fra «Copy
Express» og 17 boards m/rammer og rør
fra «Su Arte». Etter godkjenning av prøvetrykk, samt en grundig diskusjon om
konstruksjonen av rammer og bein på
boards i utkant-Nicaragua, var det bare
å stole på at de greidde å få materiellet
over til «det andre Nicaragua» – Atlanterhavs-kysten.
Over til Blueﬁelds

Vi begynte, samtidig med opplegget for epost og hjemmeside, å planlegge og gjennomføre logistikken i forbindelse med
turen nordover til landsbyene.

følgelig et musepiss i havet i et fattig
område i et av Amerikas fattigste land.
Men det var et velkomment og viktig bidrag i den politiske prosessen for å sette
urfolkenes og de etniske gruppenes rettigheter ut i praksis – spre kunnskap om
rettighetene som grunnlag for krav til
myndighetene.
hva slags folk snakker vi om?

Nicaragua kan nesten ses på som to land:
Stillehavskysten med sin spanskætta
befolkning, selvfølgelig med sterke
innslag av indianerfolk som kolonisatorene ikke greidde å utrydde
helt. Atlanterhavskyst-en hvor ca.
halvparten har samme etniske bakgrunn, men røtter på A-kysten, og
ulike indianer- og andre etniske
grupper.
i managua

Den første uka, i hovedstaden Managua, gikk stort sett etter planen;
med å sjekke tilbud på plakater,
kalendre og boards. Noen leverer
sånn og andre slik, så det ble en del
flying for å kunne sammenlikne
ulike tilbud. Originalene var stort
sett klare, men trengte noen endringer i teksten. Det hasta å få dem
ferdig, og på grunn av det forestående valget hadde grafiske bedrifter
masse å gjøre. Det flomma over av
utrulige mengder bannere, plakater, enorme boards, «dippedutter»,
cap’ser osv.
Det store spørsmålet var: greier
de å få det til transportsentralen
og med lastebil til Rama, og videre med elvebåt til Bluefields,
slik at det kommer fram i tide og
med siste levering seinest 29. ok-

Det var et skikkelig pes med byråkratiet for å få kontoret på nett.
Internett tar tid; hakk’e sett makan til antall underskrifter og besøk som det som
var nødvendig hos ENITEL, privat selskap, USA-amerikansk og med monopol
i Bluefields. Tirsdag 31. oktob-er, jeg
glemmer det ikke, hadde chele’n (hvit, utlending) to lange besøk på kontoret deres.
Samme kveld kl. 21.00 kom det telefon
fra ENITEL, Managua, som hadde finni
feilen. Monopolet i Bluefields hadde gitt
oss feil nummer til oppringt forbindelse.
Nesten to uker etter at de hadde lagt inn
linja og gitt oss gærn’t nummer fant de
ut det. Etterpå måtte vi kaste bort tid på
å diskutere regninga på fastavgiften med
ENITEL.

Her har endelig trykksakene
kommet fram, og klare til å
henges opp.

Vi diskuterte og laga et opplegg for nettframstøt i den nærmeste framtida, for
utvikling av hjemmesida og oppbygging
av e-post systemet, og brukte en halv
dag på å gå gjennom bruken av e-post
systemet og bruk av internett. Strømtilførselen var ikke bestandig til å stole på,
så revideringa av den engelske versjonen
av programmet til AIIDCA skjedde på
kvelden og natta til ca. 03:30; da strømmen gikk igjen. De hadde i grunnen blitt
nok overtid da.

ria, og dengue, som det ikke er noen vaksine eller egentlig behandling for. Reserveprovianten ble det bruk for: Vann, vann,
vann, juice, kylling, ris, pils, kjeks,
djevle-skinke o.l. Alt blei lasta pent ombord i leid panga, «Three Sisters», sammen
med 2 plastfat med drivstoff og diverse
velemballert grafisk materiell. Vi dro ut
klokka 14.00, bare et par timer forsinka,
og fikk motorproblemer etter en kilometer.
Motoren blei fiksa på et vis og 15.00 dro
vi nesten full speed mot Karawala.

Da tida for avreise til «bushen» nærma seg,
steig også spenningen - ville materiellet
vise seg i Bluefields i tide? Kalendre og
plakater kom, unntatt dem på miskito og
spansk. Krise???!!! Vi måtte få dem sendt
med «ekspressen», dvs. med buss fra Managua til Rama og så med en noenlunde
rask båt til Bluefields. De boards’ene vi
trengte til turen nordover, kom også, til og
med på riktige språk. Dagen før vi skulle
dra, kom resten, med «ekspressen». Harricito, fisker, Armando, fisker og medlem
av styret, daglig leder miss Lenore, og jeg,
var klare til å dra nordover.

På vei til Karawala ?

Karawala neste ?

«Logistikken på turen nordover fungerer
nok?» Logistikken fungerte på et vis. Vi
måtte dra litt fram og tilbake, for det er
bare et par av plassene som har noe som
ligner på et hospits. Vi tok det alvorlig,
p.g.a. myggen som både kan bringe mala-

Motoren gikk stort sett bra, oppover elver, tvers over laguner, forbi tropisk regnskog, mangrove-sumper og fruktbart land.
Utpå kvelden, i bekmørket blant småøyer
i enden av Laguna Grande ved Top Lock,
var det ikke mulig å finne inngangen til
elva som skulle bringe oss til Karawala.
Vannet var grunt og grumsete, så kjølinga
på motoren svikta. Den var blitt overoppheta og hadde nesten skjært seg. Det var
mørkt «as in a monkey’s ass», og det var
ikke mulig å tenke på reparering.
Vi måtte overnatte i pangaen, med historier, Victoria (øl) og moskitoer. Et par
timer regna det vanntanker fulle – alle 4
fant plass under presenningen, med en
og annen moskito på besøk. Harricito og
undertegnede bytta på å ligge på den 110
cm lange kjøleboksen, de to andre fant plass
i baugen og på toppen av boardsene.
skummelt natte-besøk?

I løpet av natta, i midten av ingensteds,
hadde vi besøk av et par miskito-fiskere
i kano. De beroliget med at åpningen til
Karawala var like i nærheten, bak den
lille øya, ved siden av den trestammen
som orkanen i 1988 hadde plassert der.
Det ingen tenkte på var at kanoen deres
var langt mindre dypgående enn pangaen
vår. I grålysninga begynte reisa videre;
motoren ville ikke rotere med startmotoren. Ut med plugger og inn med endel
bensin for å slipe ned dritten i sylinderne.
Det virka, og etter ca. en halvtime var vi
i gang; inntil vi kjørte oss fast i gjørma.
Da var det bare å hoppe uti og dytte båten et par hundre meter. Rundt 06.30 var
vi i farta igjen, og fant inngangen til elva
og neste lagune. Etter vel 1 time dukka
plutselig Karawala fram rundt en krapp
sving i elva.
I Karawala (ca. 1.700 innb. Sumo, Miskitu) møtte vi blant annet vise-ordforer
Linstron James Abraham (sumo, FSLN),
og ledelsen på den videregående skolen.
Et mer uformelt møte på den lokale «kafeen» førte til at timeplanen sprakk.
videre sydover.

På veien videre sydover oppførte motorForts. side 22
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Reisebrev fra Bluefields
- forts. fra side 21
en på «Three Sisters» seg så bra at hjertet flytta tilbake til normal posisjon, og
svingte innom de fleste stedene mer eller
mindre etter planen.
Kara (ca. 700 innb. Sumo, Miskitu) – leverte materiell og snakka bl.a med formann
Nevrit og medlemmer i eldsterådet.
Tasbapauni (ca. 2.000, Miskito) – Materiellet ble distribuert i full fart – folk satte
I gang med distribusjon på minuttet. Vi
overnatta på Pretty View Hospedaje. Et
utrolig sted som det er vanskelig å plassere i et stjernesystem. Etter å ha hilst på
moskitoer, flaggermus, rotter, en utedo
og en særs kreativ dusj, er det fristende å
lande på minus 3 stjerner. For å forkorte
oppholdet i senga på Pretty View ba vi
eieren pent om å åpne «havnekafeen». Vi
hadde lyst til å se hverandre når vi prata
så vi ba om mer lys. Hva???? Det tok litt
tid før han forsto henstillinga
– «Her ber folk alltid om mer mørkt».
Vi hadde møter med skoleledelsen og
medlemmer av kommunestyret, bl.a.
Alma Carlos, ikke på havnekafeen, men
på skolen.
• Marshall Point (ca. 350 innb.,
• Kreol)
• Orinoco (ca. 900 innb., garífuna) – her bestemmer kvinnene
– sterke og sjølstendige.
• Brown Bank (ca.200 innb., Kreol)
• Kakabila (ca. 300 innb., Miskito).
• Der tok Lorna Schwartz et fast grep
om det trykte materiellet.
• Raitipura (ca. 300 innb., Miskito)
Edwin Brown Archibold, nestleder
i landsbyrådet, tok grep om materiellet.
• Awas (ca. 100 innb., Miskito)
• Rama Cay (ca. 1.500 innb., Rama)
Ewan McCray, ex-leder i eldsterådet viste rundt og organiserte distribusjon av materiellet.
• Pearl Lagoon (ca. 1.800 innb.,
Kreol)
• Corn Island (ca. 6.800 innb.,
Kreol)
• Little Island (ca. 800 innb., Kreol)
aiidCa – og hva så?

AIIDCA kan vel først og fremst ses på
som et politisk prosjekt. Men for å nå folk,
som er «vant til løfter og løgner», må de
vise at de også får til noe i praksis. Derfor er sosiale og kulturelle prosjekter, som
de som er gjennomført, og i kjømda, viktige for å skape tillit. Plakater og boards
som ble satt opp, er det første synlige
politiske utspillet deres, med utgangspunkt
i Grunnlovas med henbestemmelser om
autonomi for innfødte og etniske grupper
på kysten. Folk kjenner ikke rettighetene
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„

Jeg kommer til å fortsette å samarbeide med
AIIDCA med de midlene
jeg kan bidra med

sine, myndighetene sprer dem ikke, så
derfor er det et stort poeng å få ut informasjon. Dette både til opplysning, men
også for å bidra til organisering med utgangspunkt i sosiale og andre prosjekter,
og vise at noen prøver å gjøre noe uten å
stjele av lasset.(Folks historier om diverse
organisasjoner på kysten med flotte biler,
ferieturer osv., samt et seminar og noen
rapporter i ny og ne, er mange.). Folk har
også en porsjon sunn skepsis; de har blitt
lurt så mange ganger tidligere.
Utdanning som tjener
lokalsamfunnet

AIIDCA har et samarbeid med UNAN/
Leon(velrennomert universitet) om fulldekkende stipendier til elever fra innfødte
og etniske grupper fra A-kysten. Betingelsen er at de prioriterer viktige studier,
binder seg for noen år til hjemstedet og
ikke flytter til USA eller Managua
eller....
De planlegger også samarbeidd
med UNAN om et prosjekt for replanting av mostandsdyktige banan-planter. Banan-ene på kysten
blei nesten utrydda av en svartsopp
for noen år sida.
Om AIIDCA vil bringe urbefolkning og etniske grupper på kysten
framover ? -- vi får se om et par-tre
år ; de har et bra grunnlag.
tilbake til Blueﬁelds

Dette er regionshovedstaden med
ca. 46.000 innbyggere og høyst
variert befolkning: Mestis (57%),
Kreol (36%), Miskito (3.0%), Garífuna (2.0%), Rama (2.0%), og noen
Sumo.
Og det regna igjen

Organisering av oppsetting og
distribuering av plakater og kalendre
i Bluefields tok pastor Harlan Wilson,
baptistmenigheten og ungdommer
fra kjerka seg av. Viktig å passe på
riktig språk i riktig anatall. Resten
av boards’ene kom heldigvis, som
avtalt, med bil/båt fra Managua.
Dagene før 5. november var prega
av valgmøter og musikk fra enorme anlegg. Det tok nok strømmen mer enn et par ganger.
Partiene brukte en formue
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på bannere høytalerbiler, boards, løpesedler, dippedutter, caps osv. Den
4. inntrådte «el silencio electoral » (valgstillheten) og det ble nesten slutt på møter
og andre valgkamp-aktiviteter. Oppsetting
av boards’ene tok styremedlem Armando
seg av. Det største ble satt opp på tomta til
Moravian School, med tillatelse fra rektor
Allen og den første kvinnelige moravapresten på kysten, miss Rita. Boltehullene i rørbeina til å feste plata med var for
trange – hvem hadde drill? Drill?? Nei,
faen heller, vi klinker til med skrutrekkeren, det regna jo som bare det. Uansett
regn, vi dro ut for å plassere to til i Santa
Rosa og Pancasan(bydeler). Hvor var dama
som kunne si ja i Santa Rosa? Bortreist?
Da tilbød naboen plass utafor huset sitt
– enda bedre sted. Alt var i boks!!

og møte, var AIIDCAs boards og plakater
oppe, og fikk mye oppmerksomhet.
hva nå?

Heldigvis har Grafisk og grafiske foreninger hatt et aktivt og oppriktig forhold
til internasjonal solidaritet. Vi veit at
«eledighetens og undertrykkingas marked» er ubegrensa, så det er ikke lett å velge
hva vi skal støtte. Jeg kommer til å fortsette
å samarbeide med AIIDCA med de midlene jeg kan bidra med, og det ville vært
flott om forening/forbund kunne bidra til
trinn to i «autonomi-raketten»: pamflett/
brosjyre/hefte om autonomi-spørsmålet
til spredning i skolene i RAAS.

Årsmøte i ungdomsgruppa
2.juni kl.18.00.
Sagveien 24 i kjelleren.
Etterpå blir det sosialt samvær
Velkommen!

Har du

lyst til å være med i ungdomsgruppa?
Vi søker engasjerte ungdommer (18 til 30 år) som har
lyst til å jobbe med ungdomsarbeid. Send spørsmål
eller påmelding til knsven@broadpark.no Merk eposten
med «Ungdomsgruppa Oslo» innen 1. mai 2007.

19-årsdagen for autonomi-loven.

Poenget med å spre materiellet i Bluefields
nå var 19-årsdagen for Autonomi-loven
den 30. oktober. Store og små utfordringer
sto i kø- ikke noe er selvfølgelig, men det
gikk stort sett etter programmet. Basert
på de klimatiske forholda hadde vi en givende diskusjon om hva som er mest egna
til å feste plakater i Bluefields: lim, hurtigtørkende maling eller stiftemaskin. Vi
landa på stiftemaskin og eksperimenterte
med lim på noen utvalgte steder. På 19årsdagen for autonomi-loven, med parade

AIIDCAs boards og
plakater er underveis,
men det tok sin tid...
Det var ikke bare å
stikke innom
«print-shoppen».

bilder og kvalitet II
jeg vil her fortsette på temaet
fra forrige nummer.
Av: TeRJe sVeNseN
Avdelingsleder PrePress, Printing As

Det siste jeg var innom sist gang var interpolering av bilder, dvs. omgjøring av
bildets størrelse ved å resample det. Normalt vil det si at det er en prosess hvor antall pixler som et bilde består av blir økt
for å tillate print av større størrelser av
høyere kvalitet en om bildet bare hadde
blitt skalert opp.
Måtene og verktøyene som dette kan
gjøres på er som sagt utallige. F.eks. billedbehandlingsprogrammer som Photoshop
og Painshop Pro bruker såkalt bicubic
interpolasjon algoritmer, mens et program
som PhotoZoom Pro 2 bruker noe som
kalles S-Spline XL algoritmer.
De forskjellige måtene som finnes på å
resample bilder på kan te seg litt forskjellig avhengig av forstørrelsesgrad, oppløsning og bildets natur, som f.eks. om det
er bitmap eller vektorgrafikk som det er
laget bitmap av.
PhotoZoom Pro 2 ser ut til klare tester
av sistnevnte bedre. I programmer som pxl
SmartScale har man til dels større mulighet til å ta kontroll over diverse aspekter
ved forstørrelsesprosessen.
Men i mangel av noen av disse tredjeparts plug-inene så er Photoshop generelt
helt på høyde med dem ved resampling
av bilder opp til en 150-200%.

Resultatet av interpoleringen kan også
forbedres ved etterbehandling av bilder i
etterkant i form av å skarpe opp bildene.
Visse mener også at flere små resamplinger gir et bedre resultat enn å ta hele forstørrelsen i en operasjon.
Et filformat som jeg ikke nevnte i en av mine
tidligere artikler er RAW, da dette formatet
kun er et kameraformat. Formatet har sitt
navn av den enkle grunn at all informasjon
om bildet er tatt direkte ut fra bildesensoren i kameraet uten noen som helst etterbehandling i kameraet (altså et råformat).

Teknisk
hjørne
Vanligvis så vil kameraet
konvertere informasjonen
fra bildesensoren til en av formatene som brukeren har stilt inn
kameraet til å lagre bildet som (tiff
eller jpeg), samt at innstillingene som
bildet er tatt med er brukt i konverteringen (hvitbalanse, oppløsning, størrelse, komprimering, fargerom o.s.v). Etter konverteringen vil så all overflødig innformasjon
bli kastet når bildet blir lagret.
Når bildet er lagret som RAW må
brukeren selv via innstillinger (i programmet som tar seg av RAW-konverteringen),
bestemme hvilke verdier som skal brukes
under konverteringen. Dette gir generelt
en meget stor kontroll om hvordan det
ferdigkonverterte bildet skal bli, ... om
man da vet hva man gjør. Mange kameraprodusenter tar også og lagrer med informasjonen som kameraet var stilt inn
på ved fotograferingen slik at man har et
generelt grunnlag å gå ut ifra.
Et problem ved RAW er at nesten alle
kameraprodusentene bruker sitt eget
«spesialformat» på disse råfilene (bl.a.
bruker Nikon .nef og Canon.kdc og .dcr),
slik at for å få full utnyttelse av disse filene bør man da bruke produsenten sitt
eget RAW-konverteringsprogram, som
f.eks. Nikon sitt Capture NX.
Programmer som har veldig sofistikerte
prosesser for behandling av informasjonen i RAW-filene er Adobe Photoshop
CS2, Adobe Lightroom, Apple Aperture, Phase One Capture One samt Bibble
Labs Bibble Pro.
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skråblikk fra hornet
det var med en viss skepsis jeg
sa ja til å sitte i hornet. Forresten, jeg er jo 77 år, og har
vel allerede fått en liten plass?
Av: bJØRN JeNseN
Jeg har jo lang fartstid i grafisk, så jeg
har vært vitne til den rivende utviklingen i faget. Selv begynte jeg som læregutt i kjemigraffaget under krigen i 1944.
Må innrømme at det at jeg begynte som
kjemigraflærling var en ren tilfeldighet.
Jeg arbeidet på Jordans børstefabrikk og
hadde ikke peiling på hva en kjemigraf
var for noe. At jeg også skulle bli medlem av et forbund med tradisjoner, som
ingen andre forbund hadde, det ansvaret
fikk jeg merke senere.
Jeg hadde skolegang under krigen, og
da var det ikke fritt fram for å lære. Landet
var okkupert av tyskerne, og det ble forbud mot å lære engelsk. Og i protest mot
okkupasjonen, boikottet vi å lære tysk.
Det å komme i lære i grafisk ble sett
på som noe stort, men å sammenligne
forholdene den gang og nå, er som å
lure på hva som er best; skoleutdannelse
eller faglære?
Som utdannelse, ble det sett på som noe
stort, når du gikk 5 år i lære i grafiske fag.
Og som andre fag i grafisk, ble kjemigrafi
sett på som et solid håndverk.
Grafisk hadde en del miljømessige
problemer som det tok mange år å løse. I
læretida husker jeg at en glassballong med
150 liter salpetersyre eksploderte. Jeg ble
stående på en bjelke midt inne i en dam
med syre som etset seg gjennom gulvet.
Snart begynte det å dryppe fra taket hos
naboen under.
Brannvesenet kom i dykkerdrakter, og
det var alvorlig for meg, jeg måtte kanskje
legges inn på sykehus. For trykkere het
det seg den gang at om de ble over 70 år,

så var det en unntagelse. Etter hvert som
den nye teknologien kom, ble en del av
disse problemene borte.
Man kan også undres over hvor økonomisk lønnsomt det kunne være å drive en
klisjeanstalt, i forhold til grafisk industri
i dag. Om vi skulle reprodusere et maleri
fra Nasjonalgalleriet, som skulle trykkes
i en bok i A4-format, kunne det ta 2-3
dager å lage. Med dagens teknologi kan
det produseres et ubegrenset antall i løpet
av en dag. Etter som tiden gikk, og klisjeene ble produsert i etsemaskiner, kom også
tiden da hele klisjefaget opphørte.
Oppsigelse på dagen

Det var i denne tiden at jeg for første gang
fikk oppleve hva vi har forbund og forening til. Som klubbformann i en bedrift
var jeg med på å avvikle hele bedriften
etter en konflikt. De andre ansatte sluttet
på dagen, men som klubbformann måtte jeg være oppsigelsestiden ut. Kort tid
etter fikk også jeg oppsigelse på dagen,
og det var litt krise for meg. Samtidig
var vi inne i en prosess hvor hele faget
skulle opphøre, og hva da med meg – som
arbeidsledig? Alle de andre fikk seg jobber, enten innenfor grafisk, eller gikk på
omskolering. Da kom forening og forbund
inn: «Du slutter på dagen, og får fullt
betalt av forening og forbund til du har
fått deg en ny jobb!»
Om jeg nå skulle titte ned fra Hornet for
å se om jeg fikk et forhold til forening og
forbund etter den episoden, så kan det se
ut til at grafisk ble en stor del av mitt liv.
Jeg må innrømme at jeg ble meget stolt,
da jeg senere fikk Norsk Grafisk Forbunds
diplom for lang og tro tjeneste!
som vaktmester i sagveien

Etter mange års innsats i faget ble det,
kanskje ved en tilfeldighet, slik at jeg fikk
se grafisk fra en helt annen vinkel. Oslo
Grafiske Fagforening fikk sitt eget hus i
Sagveien, og her var jeg så heldig å få en

Hornet på
veggen
slags vaktmesterstilling. I tillegg til den
krevende vaktmesterstillingen, var det
som å begynne på et historiekurs, hvor
temaet var Grafisks historie. Her kunne
jeg forberede min plassering i det hornet jeg senere skulle havne i. I Oslo-foreningens hus henger det et stort billedgalleri med historiske personer som har
hatt stor betydning, både for Grafisk og
for arbeiderbevegelsen i Norge. Her kan
vi se, og lese historien om mannen som
stiftet Det norske Arbeiderparti og grunnla
Arbeiderbladet. Vi kan også se den første
formann i Norsk Grafisk Forbund, stortingsrepresentanter og flere av formennene
i de grafiske foreningene i Oslo. Og, ikke
å forglemme, vi kan lese alt om Norges
eldste fagforening!
Det kan virke som, hvis jeg selv fikk
bestemme, at et skikkelig stort horn hadde
passet for meg! Her kunne jeg lent meg
godt tilbake, og tenkt og mintes alle de
gode kollegaer og alt det som Grafisk har
stått for i mine 60 år i bevegelsen. Jeg skal
ikke ødelegge alle de gode minner jeg har
fra Grafisk, med det historiske vedtaket
om sammenslutning med Fellesforbundet. Men med det vedtaket så sluttet den
Grafiske historien!
Til slutt vil jeg si at bladet denne epistelen kommer i, er et blad vi skulle hatt
for mange år siden!
Med vennlig hilsen, og et sterkt minne
om Oslo Grafiske Fagforening.

Juletrefest
- januar 2007 i regi av Oslo Graﬁske Fagforening
vi i opplysningsutvalget har
nettopp arrangert juletrefest i
Folkets hus.

sangen rundt juletreet, det syntes de var
storveies og langt fra vanlig på de 50 andre julefestene som de arrangerer.

Det var mange små gutter med slips på
tvers og skjorteflak som flagret og jenter
med flotte, nye skjørt og kjoler i gilde farger. Felles for dem alle var at de løp rundt,
hoppet og danset røde I kinna. Fulle av
forventning om hva denne juletrefesten
ville bringe.
Nisseorkesteret fra Sagene janitsjarkorps gjorde som alltid en fremragende
innsats med flott spilling og en herlig
«onkel Per» sto foran og ledet sangene.
Vi sang om tante Monika med moffe og
fjør og andre morsomme barnesanger som
hører juletrefester til. Det ble gang rundt
juletreet, også det proft ledet av Sagenenissene, hvor vi gikk både over sjø og
land og rundt enebærbusker. De voksne
som deltok på festen fikk forøvrig skryt
av Sagenenissene fordi så mange av dem
var med helt uoppfordret på gangen og

Så ble barna samlet av lekelederne og ført
inn til spising av pølser, brus og is.
Etter mat og gang rundt juletreet var
tiden kommet for tryllekunstner Finn Jon.
Han er en av verdens beste tryllekunstnere, har opptrått på scener verden rundt. I
1992 fikk han tryllekunstnernes «oscar»
– Mandrakeprisen. Og i 1996 ble han kåret
til Magician of the Year. Finn Jon tryllet
frem såpebobler og kort fra de utroligste
steder til alles store forundring.
Så var det tid for tegnefilm, filmen som
Sagene hadde med seg i år fenget lite, noe
som resulterte i enda mere løping og hopping rundt om i salen (slik det skal være
på juletrefester). Tilslutt kom nissen med
poser til barna og nisseorkestret spillte
mens vi alle ble ønsket vel hjem og på
gjensyn neste år…
Men hva gjør vi neste år? Fasit i år er

så var det sang- og gang
rundt juletreet med store
og små...

nissen var selvsagt
på plass...

70 barn og 95 voksne. Vi har hatt en jevn
nedgang i antall påmeldte de siste 5-6 årene. Noe skyldes nok nedgangen i antall
medlemmer generelt, men nedgangen fra
juletrefesten i januar 2003, da det var 159
barn og like mange voksne, er litt for stor
til at det kan være hele forklaringen. Jeg
vet at de store klubbene har egne fester
men det har de hatt i lang tid, så det kan
heller ikke være hele forklaringen på at
vi får færre og færre barn til juletrefestene våre. Er det vi voksne som ikke har
tid til å unne barna våre den gleden det
er å delta på en juletrefest eller har arbeidspresset, overtida og skiftjobbinga
gjort at vi ikke lenger får barn og at det
derfor rett og slett ikke finnes flere barn
å ta av? Er gjennomsnittalderen i grafisk
blitt så høy at egne barn er for gamle og
at eventuelle barnebarn er for små? Jeg
bare lurer …
Er juletrefest rett og slett på vei ut? Jeg
vet at de som var der i år storkoste seg, og
det er synd at ikke flere fikk muligheten
til å være med på festen.
På vegne av opplysningsutvalget i
Oslo Grafisk
Fagforening
Bjørn Olsen

hva syns du om
juletrefester?

Kom gjerne med konstruktive innspill om foreningens juletrefest –
enten til Typografiske
Meddelelser eller til
bolsen@pdctangen.no
Fotos: Aud W. Lindblad

...før tryllekunstneren
Finn jon
overtok

Lyst til å hjelpe et barn?
Kunne du tenke deg å bli fadder for et palestinsk barn i en av flyktningeleirene i
Libanon? Organisasjonen BEIt AtfAl AssomouD driver fadderprosjektet fra
Beirut. Her hjemme er det Palestina-komiteen ved Kristin Ingebretsen som er
ansvarlig. Hun har mail adresse kingebretsen@hotmail.com
Som fadder forplikter du deg til å betale kr 200,- i måneden. I hver flyktningeleir har
Beit Atfal ansatt sosialarbeidere som er ansvarlig for å følge opp den enkelte familie.
Fadder prosjektet i Libanon er et lite prosjekt med ca 130 norske faddere. Det kan vi
gjøre noe med. meld deg som fadder NÅ!
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...det var også
nisseorkestret...
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Oslo Grafiske fagforening
gratulerer sine jubilanter.
APRIL 2007:
50 år
110457
140457
180457
260457
290457

Bjerkholt, Jan, Geitmyrsveien 73 D, 0455 OSLO
Schei, Egil, Kjelsåsv. 38, 0488 OSLO
Fjellseth, Trond, Grensev. 17 B, 0571 OSLO
Høgberget, Tron, Henr. Sørensensv. 9, 1065 OSLO
Wishman, Tone, Nils Lauritssønsvei 44, 0870 OSLO

60 år
070447
070447
110447
110447
170447
210747
210447
210447

Enger, Ellen-Brit, 1930 AURSKOG
Lindqvist, Bjørg Sørum, Nyv. 30 B, 1482 NITTEDAL
Rustad, Leif Ivan, Stjernemyrveien 10, 0673 OSLO
Svendsen, Karin, Bjørketunet 13, 1900 FETSUND
Sjønnesen, Jan Erik, Micheletveien 38 N, 1053 OSLO
Evensen, Anne-Lise, Bjørnebærstien 49, 1348 RYKKINN
Stjelja, Janko, Nico Hambrosv. 4, 0969 OSLO
Sørensen, Ståle, Grevlingv. 20 A, 0595 OSLO

70 år
160437 Larre, Aud Margrethe, Solbergliv. 89 D, 0683 OSLO
160437 Stenberg, Jan, Gjersjøv. 31, 1415 OPPEGÅRD
300437 Mack, Bjørn Håkon, Tiuråsen 28, 2743 HARESTUA
75 år
090432
130432
210432
220432
250432
270432

Thoreid, Hans Jacob, Danielsberg, 2364 NÆROSET
Sandli, Ellen Synnøve, Smørsoppv. 1, 1476 RASTA
Iversen, Harry Oskar, Hammerg. 9, 0465 OSLO
Karlsen, Asbjørn Olav, Bjerkejordet, 2040 KLØFTA
Johnsen, Thor Knut, Kristine Bonneviesv. 2, 0592 OSLO
Larsen, Kjell Otto, Thygesonsv. 13, 0667 OSLO

80 år
130427 Rasmussen, Leif Fredrik, Kurlandstien 12 B, 1052 OSLO
190427 Hofmo, Randi Synnøve, Martin Borrebekkensv. 24,
0584 OSLO
240427 Johnsen, Odd, Romsås Senter 2, 0970 OSLO
240427 Pettersen, Willy, Lindebergv. 73 E, 1069 OSLO
85 år
210422 Strand, Ragna Røkkum, Nåkkvesv. 5, 0670 OSLO
240422 Andresen, Åse Johanne, Grevlingv. 4 H, 1484 HAKADAL
90 år
050417 Rødsand, Gerd Ingrid, Bølerlia 121, 0689 OSLO
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270417 Due, Odd Torbjørn Hansten, Hovseterv. 52 A, 0768 OSLO

MAI 2007:

50 år
040557 Eriksen, Iris-Marie, Lensmannsvegen 17,
2090 HURDAL
140557 Frantzen, Knut Olav, Gamlev. 23 B, 1406 SKI
280557 Jørandli, Kjell Håkon, Eikåsv. 13,
1450 NESODDTANGEN
290557 Salater, Jan Erik, Statsråd Mathiesens vei 19, 0594 OSLO
310557 Løken, Øyvind, Rognebærstien 14, 1349 RYKKINN
60 år
030547
060547
100547
110547
130547
150547
160547
210547
240547

Sommervold, Vidar, Ryenbergveien 75 A, 0677 OSLO
Berntsen, Bernt, Siloveien 127, 2150 ÅRNES
Eriksen, Jan, Beverv. 6, 0596 OSLO
Akerhaugen, KjellStensg. 8 C,0358 OSLO
Hansen, Bjørn, Hellerudv. 132 J, 0687 OSLO
Livgard, Bjørg, Markveien 13 D, 1406 SKI
Bunes, Bjørn, Hilton 92, 2040 KLØFTA
Endrerud, Per Hansen, Vestsidev. 7293522BJONEROA
Nagarasa, Shanmugan Kandia, Tømtesvingen 46,
2013 SKJETTEN

70 år
040537 Jensen, Gunnar Alf, Enerhaugg. 7, 0651 OSLO
060537 Nielsen, Knut Ragnvald, Kjerulfsg. 37 B,
2000 LILLESTRØM
100537 Kristiansen, Rolf Edgar,Måsav. 28, 1406 SKI
110537 Sandstrøm, Bjørn Magne, Tjernsrudveien 32,
1368 STABEKK
180537 Bakken, Turi, Vetlandsv. 54, 0685 OSLO
180537 Gerhardsen, Truls, Vålerengg. 45 A, 0658 OSLO
190537 Gunnarsson, Bjørn, Vestengsvingen 3,1182 OSLO
190537 Solberg, Marion, Ammerudveien 45 B, 0958 OSLO
200537 Olsen, Kåre Bendik, Rolvsøyveien 125,
1617 FREDRIKSTAD
260537 Frantsen, Ragnar, Lunden 17 B, 0598 OSLO
260537 Pettersen, Knut D, Tennisv. 17, 4021 STAVANGER
270537 John, Thomas, Idasv. 160, 0981 OSLO
290537 Rasmussen, Egil Gustav, Fuglebakk 10 A, 3482 TOFTE

100532 Andersen, Kjellfrid, Agronomv. 19 C, 1187 OSLO
110532 Løchting, Bjørg M.,Nesåsv. 4,1475 FINSTADJORDET
130532 Pedersen, Leif Dagfin, Joh Scharffenbergsv. 113 L,
0694 OSLO
150532 Andersen, Orla, Harald Hårfagresv. 34 A,
1412 SOFIEMYR
190532 Rollve, Dick Robert, Seterhøyv. 11, 1176 OSLO
260532 Paulsberg, Oddmund, Haneborg Alle 30,
1472 FJELLHAMAR
290532 Kristoffersen, Per Alfred Løvås, 2410 HERNES
80 år
040527 Hagen, Trygve Arvid, Aurstubben 1, 1930 AURSKOG
050527 Willersrud, Erling Kristian, Gamleveien 79, Leil. 208,
2040 KLØFTA
060527 Haugstad, Bjarne, Vestre Almelien 28, 1358 JAR
100527 Geier, Ruth Margot, St Jørgensv. 59, 0662 OSLO
310527 Haugen, Knut Johan, Skogv. 87 A, 1369 STABEKK
85 år
250522 Wang, Knut, Sandakerv. 61, 0477 OSLO
270522 Zachariassen, Rolf Einar, Harriet Backersv. 30,
1415 OPPEGÅRD
90 år
280517 Næss, Eva Viktoria, Romsås senter 1,
Romsås Sykehjem, 0970 OSLO

JUNI 2007:
50 år
070657
090657
130657
150657
170657
230657
230657
270657
290657

Gjerde, Anita, Nico Hambrosv 12, 0969 OSLO
Jensen, Atle, Risløkkv. 16, 0580 OSLO
Lund, Bjørn Terje, Krogstad, 1925 BLAKER
Haug, Trine Lise, Karushøgda 31, 1481 HAGAN
Wølneberg, Sissel Hauki, Tørtbergv. 5, 1273 OSLO
Andresen, Tom Ragnar, Gydasv. 27, 1413 TÅRNÅSEN
Sørlie, Ingfrid, Lampepusserv. 4, 1450 NESODDTANGEN
Østnes, Roy Kristian, Holmsensv. 22, 2010 STRØMMEN
Hofseth, Frank Arild, Averstadmoen 11 F, 2040 KLØFTA

60 år
020647 Jopke, Hans,Vestlisvingen 92, 0969 OSLO

030647
100647
130647
160647
210647
230647
260647
280647
300647
3027

Larsen, Trond Arve, St Jørgensv. 77, 0662 OSLO
Gottenborg, Kjell Halvard, Randemlia 7, 1540 VESTBY
Solberg-Hansen, Toril, Badehusg. 9 B, 1440 DRØBAK
Andreassen, Roy Thore, Nordvangveien 3, 1540 VESTBY
Hansen, Roger, Vintergatan 24 D,
Se-93232, Skelleftehamn, SVERIGE
Evensen, Jan Reidar, Frostv. 24, 1164 OSLO
Myhrvold, Svein Odin, Stordamveien 37 B, 0671 OSLO
Olsen, Bjørn Ivar, Ragnh. Schibbyesv. 47, 0968 OSLO
Christensen, John Sigmund, Kaspara Larsensv. 12,
DRAMMEN

70 år
040637 Andersen, Asbjørn Helge, Henr. Sørensensv. 33, 1065 OSLO
220637 Johansen, Finn, Atriumv. 7 G, 1406 SKI
280637 Wiker, Erling Rolf, Konowsgt. 95 B, 0196 OSLO
75 år
180632 Amrek, Bernt Erik, Kurlandsåsen 59 C,
2006 LØVENSTAD
200632 Aronsen, Reidar, Abborv. 65, 1528 MOSS
290632 Johnsen, Kjell, Bølerskrenten 4, 0691 OSLO
80 år
010627
060627
090627
110627
200627
220627

Mørch, Aase Synnøve, Stjerneblokkv. 6, 1083 OSLO
Sørlie, Astrid, Strandv. 40, 2005 RÆLINGEN
Olsen, Bredo Eilert, Østbyfaret 21 R, 0687 OSLO
Hansen Haldis, Galgeberg 3 E, 0657 OSLO
Skreivang, Ivar, Nøklesvingen 90, 0689 OSLO
Finsen, Gunnar Fritz, Traverv. 30, 0588 OSLO

85 år
050622 Wang-Svendsen, Klara, Hegermannsgt. 152, 0478 OSLO
010622 Kvisler, Fritz, Vetlandsfaret 2 B, 0684 OSLO
130622 Johansen, Reidun Josefine, Garver Ytteborgsv. 91,
0977 OSLO
190622 Heiersjø, Edith, Kranv. 2, 0684 OSLO
95 år
220612 Solhaug, Borghild Agnes, c/o Bjørg Sandberg,
Mathias Skyttersvei 175, 1482 NITTEDAL

HEI ALLE PENSJONISTER!
Kan det være noe for deg å treffe tidligere kollegaer en gang i blant? Du har muligheten hvis du
besøker Oslo-typografenes pensjonistforening, Vetlandsveien 99-101 (Oppsals Samfunnshus), kl
12.00-14.00. Vi har ﬁne turer og teaterbesøk! Møtedager for 2007 er: Onsdag 2/5- 6/6-

22/8- 5/9- 3/10- 31/10- 21/11 og 19/12.

En ﬁn sosial sammenkomst! Ta en tur! Vel møtt!
75 år
040532 Hansen, Knut Wincentz, Holtli, 1940 BJØRKELANGEN
040532 Kristiansen, Bjørn Chr., Høymyrmarka 235, 1391 VOLLEN

Ring Steinar Bjerkelund - tlf. 22 75 50 73 - mob.906 83 317
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ÅPENT HUS!
På tross av veldig dårlig oppslutning prøver vi med nye datoer for vårt uformelle
treff.
Møteplassen er fortsatt Teaterkjelleren i Akersgata, rett overfor Dagbladet.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dette ikke er noe ofﬁsielt OGF-møte,
men et møtested hvor vi selv betaler det som forteres!
APRIl: toRsDAG 26. Kl. 17.00
mAI: toRsDAG 31. Kl. 17.00
Sett av datoen for en prat med venner, kollegaer og andre fra det graﬁske miljøet i
Oslo.

Trykk: Aktuell Graﬁsk
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