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når det gjelder stoff og andre henvendelser, ta kontakt med Adolf på telefon 22 80 98 75.

Det svenske valget,
som nettopp er av-
sluttet er av mange
blitt karakterisert
som et sjokk, med
Sverigedemokra-
terna sitt inntog i
Riksdagen.

Ikke blir Sverige fascistiske av dengrunn,
men det er selvfølgelig tragisk, at det slik
som i Norge for en stor del er ufaglært
arbeiderklasse som utgjør velgergrunn-
laget til partiene på ytterste høyre fløy.
Det som burde bekymre arbeidsfolk og
fagbevegelsen mer er det svenske høyre-
partiet, Moderaterna, sin posisjon i sam-
funnet. Partiet, som for fire år siden pro-
filerte sin valgkamp med parolen, «Det
nya arbetarpartiet», gikk denne gang
over til «Sveriges enda arbetarparti».

En parole vi kan le av, hvis det ikke er
for det faktum at det virker. Og hvorfor?

Ikke bare på grunn av at også høytlønte
arbeidsfolk kan komme på å stemme et-
ter hva som lønner seg for lommeboka.
Men også fordi sosialdemokratiet, som i
Norge fullstendig har nedlagt klasseana-
lysen. Når det svenske høyrepartiet mar-
kedsfører seg selv som arbeiderparti blir
de aldri det, fordi deres politikk er like
lite som før bygget på arbeidsfolks inter-
esse.

Men hvis ideologien og retorikken ikke
blir imøtegått, og noen framstår med an-
dre samfunnsanalyser, så vil oppslutnin-
gen for slike partier i arbeiderklassen
øke.

Og om alle som har arbeid er arbeidere,
som Moderaterna prediker, er også alle
motsetningene forsvunnet; og alle uan-
sett klasse og kjønn har felles interesser.
Så lenge alle samfunnsmessige motset-
ninger, som springer ut av det kapitalis-
tiske samfunnet, tilsløres og tildekkes
kan også høyrepartiene, enten de heter

Høyre eller FRP, markedsføre seg sjøl
som arbeiderpartier.

Her er det ikke snakk om å stjele andres
klær, som Jan P. Syse snakket om, men å
iføre seg klær som helt frivillig er forlatt
i garderoben.

Når Raymond Johansen som sekretær i
DNA, definerer klassebegrepet ut fra om
du har videregående utdannelse, er det
nok et bidrag til å tilsløre debatten.

Slik også med debatten om velferdsstat-
en, hvor diskusjonen med det norske
Høyre er preget av historiske forskjel-
ler. I stedet burde debatten være preget
av framtida, og med mye tydeligere for-
skjeller. Er det privatisering som er løs-
ningen? Hvordan skal velferden finan-
sieres? Skal kapitalen beskattes, eller
skal den godsnakkes med, som tydelig er
statsråd Giskes løsning.

Forsidebildet:
Akerselva 2010 - Som våre danske venner sa, når vi klagde på at
møtene ble plassert i høstjakta; «Høsten er ikke noe man jakter på,
den bare kommer».
Foto: Adolf Larsen



TYPOgrafiskemeddelelser - sePTember 2010

kontAkt oss:
Fellesforbundet avdeling 850 l Oslo Grafiske Fagforening,

Sagveien 24, 0459 Oslo l Telefon 22 80 98 70
avd850@fellesforbundet.org l www.fellesforbundet.no/avd850

Leder: Terje Fjellum, telefon 22 80 98 74 -
terje.fjellum@ fellesforbundet.org

Nestleder: Adolf Larsen, telefon 22 80 98 75 -
adolf.larsen@ fellesforbundet.org

Sekretær: Ingunn Berger, telefon 22 80 98 70

3

Fagbevegelsens styrke kan
leses ut av medlemstallet,
men kanskje vel så viktig som
antall organiserte er organisa-
sjonsgraden og det indre sam-
holdet. Dette var typografene i
Kristiania fullstendig klar over
da de i tiden opp mot tariffre-
visjonen i 1889 bevisst bygget
opp foreningen til å omfatte
så godt som alle som arbeidet
i faget. En god kollega var den
gang, som nå, en organsiert
kollega.

Av niels killi

- Det er interessant og glædeligt at kas-
te blikket tilbake paa de sidste 5 à 6
aar, som er forløbne, thi de viser os en
oppmuntrende fremgang i vore bestræ-
belser for at bedre og sikre vore kaar i
økonomisk henseende. En opmerkærk-
som iagttager vil have set, at for hvert
aar er foreningen bleven stærkere i med-
lemsantal og for hvert aar er dens opga-
ve – hvad den arbejder for og hvad den
tilsigter – mere og mere gaaet ind i med-
lemmernes bevissthed; ja, det er saa at
sige bleven et ærlighedsspørgsmaal det-
te: er du medlem af foreningen? Og det
er ogsaa nødvendigt. Thi naar vi er kom-
men derhend, at vi siger: hvo, som ikke
er med os, er imod os, - da først har vi
det rette grundlag, hvorpaa vi kan arbe-
jde, arbejde med kraft og tillildsfuldhed
og med bevidstheden om, at vi har truf-
fet det løsen, der vil sikre os et godt
resultat af vort arbejde i kampen for at
bedre vore faglige forholde.

Det var ikke saa skjeldent at høre for en
5 à 6 aar siden bemærkinger som: nej,
nu vil jeg ikke være medlem lengere af
denne foreningen, arbejde har jeg allige-
vel, og saa kan jeg spare kontingenten;
- dengang var kontingenten ikke mere
end 30 øre; mange var der som lod sig
stryge, og enkelte var der, som meldte
sig ud. Saa kom den centraliserede rej-
sekasse med dens krav paa større ydel-
ser, uden at man hørte synderligt om ud-
meldelser af den grund, og vi er omsid-
er naaet til 50 øre i ugentlig kontingent,

og det har ikke faldt en ind at melde sig
ud derfor. Men vi er ogsaa kommet vide-
re: I enkelte tilfælde, hvor pligten til at
staa solidarisk ved hinandens side ikke
er trængt igjennem, der har personaler-
ne samlet optraadt med fordringen: en-
ten skal du støtte vor sag, eller vi bryder
staven over dig. Og dette har altid gjort
sin virkning. Vi ser altsaa, at foreningen
er en magt, som, hvor den ikke tilfulde
forstaaes og skattes, dog ialfald frygtes
– hvilket ogsaa er en sejer!

I frisk erindring den begejstring og en-
stemmighed, hvormed tarifforslaget og
ekstrakontingenten blev vedtaget, har vi
lov til at haabe det bedste – og vi gjør
det. Men selv om det skulde komme
til en gjennemgaaende strike – og det
bør vi være fortrolig med - ,da kan vi,
i følelsen af vor sags retfærdighed og

berettigelse, støtte os til den klippe, som
et enigt og godt samhold altid er. De 8
mand, som har nægtet at bøje sig for be-
slutningen af 25de novbr. 88 har vi alt-
saa liden grund til at haabe paa i tilfelde
en konflikt, da de ej vil støtte os i vore
bestræbelser for saavidt muligt at kunne
sikre os et heldigt resultat. Det er bekla-
geligt, at der inden vor stand skal findes
individer, som er naive nok til at tro, at
det vil svare regning at svigte i et livs-
spørgsmaal, som angaar den hele typo-
grafiske stand; men – naar engang dette
er ordnet, da skal vi ikke glemme, at de
svigtet os i kampen for brødet til os og
vore.

Dette skrev Typografiske Meddelelser
den 2. februar 1889 – kort tid før den 18
uker lange typografstreiken startet.

HistoriespaltaOm organisering
og samhold
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Helgen 4.-6. juni 2010 var 17
grafiske ungdommer fra hele
landet samlet til bransjetreff
på Sørmarka kurs- og konferan-
sesenter. Etter at Norsk Grafisk
Forbund gikk inn i Fellesforbun-
det har det vært stor etterspør-
sel i grafisk etter et bransjeret-
tet samarbeid for unge.

Silje Renate Bækkelund
Leder, Ungdomsgruppa OGF

Bakgrunnen for bransjetreffet
Grafisk sektor står overfor mange utfor-
dringer, bl.a. dårlig rekruttering, ned-
skjæringer, oppsigelser og fall i medlem-
stall. Lav rekruttering til yrket fører også
til lav organisasjonsgrad av nye i faget,
som gjør at vi får færre nye og potensi-
elle tillitsvalgte i vår bransje. Ungdom er
både dagens og fremtidens tillitsvalgte,
avdelingsledere og forbundsledere.

I en sektor der organisasjonsgraden
minsker og gjennomsnittsalderen øker
ser vi det som svært viktig at vi som gra-
fiske avdelinger samarbeider for å sikre
en fremtid for de grafiske fagene. Ung-
domslederne i flere av de grafiske av-
delingene har hatt møter og hyppig mail-
utveksling for å planlegge bransjetreffet

som skulle ha fokus på nettopp disse pro-
blemstillingene.

Temaene
Hovedtemaene for helgen var «Hvor-
dan skal vi møte fremtidens utfordrin-
ger». Vi hadde invitert mange spennen-
de innledere. Benedikte Sterner, tidlig-
ere forbundssekretær i NGF, var der og
snakket om rekruttering til faget. Rolf
Wesenberg fra Opplæringssenteret for
Visuell kommunikasjon (OVISKO) snak-
ket om hvordan lærlingenes forventnin-
ger møter bedriftenes ønsker og behov.
Vi hadde besøk av leder i NHO Grafisk,
Robert Wright, som fortalte litt om hvor-

dandeserpåfremtidenidegrafiskefagene.
Niels Killi fra Fellesforbundet sentralt
kom og snakket om hvilke forventinger
de stiller til oss. Helgen ble avsluttet søn-
dag formiddag med en veldig spennen-
de debatt mellom Knut Øygard, Niels
Killi, Per Syversen (klubbleder Aften-
posten grafiske klubb) Yngve Steenseth
(klubb-leder Bergens Tidene) om ansien-
nitet og hvordan den påvirker de unge i
bransjen.

Deltakerne på bransjetreffet deltok ak-
tivt i debatten, og det var tydelig at tema-
et engasjerte. Stadig flere bedrifter opp-
lever nedskjæringer, og etter ansienni-

Bransjetreff for Norsk Grafisk ungdom
GRAFiSK FREmTiD?

B.T

LøSNINGeN er funnet.

UNGdOmmeN hadde store forventninger.
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Første uka i juni var Fellesforbundets ung-
domsutvalg i Oslo og Akershus ute på lær-
lingpatrulje. med god hjelp fra ansatte og
tillitsvalgte i avdelingene og på distrikts-
kontoret var det en stor gjeng som var ute
og sjekket lærlingenes arbeidsforhold.

Silje Renate Bækkelund
Leder, Ungdomsgruppa OGF

Fellesforbundets ungdomsutvalg har som mål å ha to
lærlingpatruljer hvert år, og har på sine besøk oppdaget
store brudd på både arbeidsmiljøloven og opplærings-
loven. Det ble denne gangen avslørt store og gjentatte
brudd hos flere store lærlingbedrifter. Det er innenfor
hotell og restaurantfagene at de største bruddene blir
funnet. Bedrifter som har 17 lærlinger og kun fem fag-
lærte arbeidere, lærlinger som må jobbe mye overtid
uten kompensasjon og får beskjed om at de må jobbe så-
kalt «interessetid» for at de skal bli dyktige i faget sitt.
Flere av oppdagelsene har fått konsekvenser for bedrift-

ene i ettertid. Kjendiskokken Pascal ble fratatt sin rett til
å ha lærlinger, etter å ha hatt besøk av vårens lærlingpa-
trulje. Det viser at det er både nødvendig og god effekt
av lærlingpatruljens arbeid.

mange besøkt
I løpet av en uke med patrulje ble 65 bedrifter innenfor
Fellesforbundets områder besøkt. Totalt fikk vi 17 nye
medlemmer. Oslo Grafisk hadde fire deltakere og orga-
nisasjonsarbeideren som deltok på patruljen. Vi la fokus
på lærlinger som jobber i bedrifter uten tariffavtale. Vi
besøkte 11 grafiske bedrifter med lærlinger og fikk tre
nye medlemmer. Tre av OGF sine deltakere hadde med
seg en journalist på sin patrulje og ble avbildet i Maga-
sinet.

Erfaringer fra våre fag
Det generelle inntrykket etter å ha pratet med lærling-
ene er at vi har et opplæringssenter som har god oversikt
og som virkelig gjør jobben sin. Opplæringssenteret for
Visuell Kommunikasjon (OVISKO) tar godt vare på lær-
lingenes rettigheter og passer på at de trives på jobben.
Alle lærlingene vi snakket med hadde masse positivt å si
både om oppfølgingen de får derfra, og de faglige kurs-
tilbudene de får. Lærlingene hadde ordnede lønns- og
arbeidsforhold, og fikk den opplæringen og hjelpen de
trenger både fra veilederen sin på arbeidsplassen og fra
opplæringssenteret. Det eneste vi merket var at flere av
lærlingene jobbet en del overtid, uten å få overtidsbetalt
for dette. Flere hadde «time for time» avspasering, noe
man ikke har anledning til å gjøre som lærling. Det vir-
ket likevel ikke som om det plaget lærlingene, og de var
alle veldig fornøyde med sine arbeidsplasser.

Vår konklusjon etter patruljen er at det generelt er
et stort behov for å fortsette oppfølgingen av lærlin-
gene, og at lærlingpatruljen er et godt virkemiddel
både for å sørge for at lærlingene ikke blir misbrukt,
og for å promotere fagforeningene og synliggjøre hva
vi gjør. Vi vil også oppfordre alle klubblederne til å
bli med på høstens lærlingpatrulje!

Lærlingpatrulje våren 2010

tetsprinsippets regler så er det de som
kom sist inn, som skal først ut. Det-
te påvirker i stor grad de yngste i bran-
sjen. Det er vanskelig å komme inn på
arbeidsmarkedet igjen, og mange må fin-
ne andre ting å gjøre, og forlater yrke-
ne. Om få år vil en stor del av våre med-
lemmer gå av med pensjon, og hvem er
da igjen om ungdommen må finne andre
ting å gjøre? Samtidig er jo alle enige i at
det er rettferdig at de som har vært 15-20
år på samme arbeidsplass ikke er de som
skal miste jobbene. Det var en livlig og
spennende debatt, og et viktig tema for

fremtiden til fagene og fagforeningene.

Deltakerne
Det var en positiv og engasjert gjeng som
var samlet denne helga. Det var mange
spennende diskusjoner og mange nyttige
erfaringer ble utvekslet. Det var en godt
blandet gjeng både kjønns-, alders- og
yrkesmessig. Alle hadde det veldig hyg-
gelig og dro hjem med mange gode ideer
og masse pågangsmot!

Erfaringer
Vår erfaring med bransjetreffet er at

dette var sårt etterlengtet. Deltaker-
ne hadde stort engasjement, og det ble
mange livlige diskusjoner. Det er tyde-
lig at det er nødvendig med et enda tet-
tere samarbeid mellom de grafiske av-
delingene for å sikre at dette engasjemen-
tet beholdes og styrkes. Vi håper at avde-
lingene vil gå sammen om at dette skal
bli et årlig tiltak for at de unge i bransjen
skal få komme sammen og diskutere ak-
tuelle temaer. På den måten kan vi møte
fremtiden med sterke, kunnskapsrike,
unge tillitsvalgte!

AvdeLINGeNS kjekke ungdommer deltok i lærlingpa-
truljen. Foto: Håvard Sæbø, magasinet
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Grafisk utdanningsfond har
finansiert et stort prosjekt
hvor norske arktrykkerier fikk
sjekka hvordan de trykket i
forhold til internasjonale stan-
darder.

Av kjetil Larsen

Ca 30 norske trykkerier har deltatt i pro-
sjektet, og har hatt besøk av prosjektle-
der Tom E. Johansen fra NHO Grafisk
og Per Arne Flatberg fra Palografen (se
faktaboks).

- Bakgrunnen for prosjektet er at fle-
re store trykksakkjøpere nå ønsker at det
trykkes etter ISO- standarder, og gjerne
i trykkerier som er sertifiserte PSO be-
drifter, kan Tom E. Johansen fortelle.
Ute i Europa er dette kommet mye len-
gre enn her i Norge. I Danmark blir nå
over 70 % av alle trykksaker produsert
i henhold til ISO-standard. Her i Norge
er Statoil en av de første bedriftene som
krever dette.

iSO og PSO?
ISO er det sikkert mange som har hørt
om før. Det er laget ISO-standarder for
alle bransjer og produkter. Den nye for
trykk heter ISO 12647-2, og sier blant
annet noe om hvor stor metning av farge
(density) du skal ha på heldekkende fel-
ter og hvilken punktstigning du skal ha
i 50 %. Det er i tillegg en rekke krav til
prosesskontroll og dokumentasjon. Hen-
sikten med standardisering er at kunden
skal vite hvordan resultatet blir, uansett
hvordan og hvor det blir trykket.
PSO står for Process Standard

Offset og er et «nivå høyere» enn ISO.
PSO er en samling av ni ulike ISO-stan-
darder for hele verdikjeden påframstil-
ling av farge på papir. PSO handler mest
om å ha kontroll på alle ledd i prosessen,
ikke nødvendigvis hvilken standard man
benytter. Et avistrykkeri kan for eksem-
pel bli sertifisert som PSO-bedrift selv
om de bruker NADA standard og ikke
ISO 12647-2.

- Å være sertifisert PSO-bedrift betyr
for trykkeriet at de har full kontroll på
prosessene i produksjonen, det er lett å
finne ut hvor feil oppstår og korrigere for
dem på et tidlig tidspunkt, sier Per Arne
Flatberg i Palografen. Han er spesialist på
fargestyring og digital arbeidsflyt og har
bakgrunn både som fotograf og reprotek-

nikker. Det betyr at trykkeriet kan skryte
av at de veit akkurat hvordan trykksaken
blir, og ikke at vi har mest «smell», eller
trykker «penest». Det hele blir mer viten-
skapelig og forutsigbart, og det er jo re-
produksjon trykkeriene skal drive med!

Trenger standardisering
Arbeidet med å oppsummere prosjektet
og alle bedriftsbesøkene er akkurat kom-
met i gang, men noen fakta og inntrykk
foreligger. – Det er et stort sprik mellom
de beste og de dårligste bedriftene vi har
vært innom. Det er mest forskjell på pro-
sesskontrollen. Veldig få trykkerier har
jevnlig kontroll av punktstigning, det be-
tyr at resultatet kan være veldig forskjel-
lig om den samme jobben kjøres i sam-
me maskin på vinteren og sommeren,
med ny og gammel gummiduk osv, sier
Flatberg.

ISO standarden tar utgangspunkt i tre
parametre: Riktig density, riktig gråba-
lanse og riktig punktstigning. – Bare ca.
10 % av bedriftene hadde riktig punkt-
stigning. ISO krever for eksempel 14 %
stigning i 50 % rasterpunktet. Ute i be-
driftene varierte det fra 3 % til 30 %, men
det skal sies at de fleste lå mellom 10 og
20 %. Det som var mest overraskende ute

i bedriftene er at nesten alle har moder-
ne styrepulter med utstyr som kan måle
punktstigning, men nesten ingen av tryk-
kerne hadde fått opplæring til å bruke det!
Det må vel være sløsing, sier Flatberg.

Fargestandard, eller:

- Vi trykker medmest smell!

! FAktA:
PAlOGrAFEn
ressurs-, kurs- og kompe-
tansesenter for grafiske
bedrifter og medarbeidere.
kontoradresse i Bergen,
men opererer over hele lan-
det. ved siden av en rikhol-
dig kurskatalog reiser de
også og hjelper bedrift-
er med digital arbeidsflyt,
icc-profiler, isO-sertifiser-
ing og lignende. de selger
også programvare for
grafisk bransje og andre
nyttige ting som for eksem-
pel lysstoffrør som gir riktig
betraktningslys.

PROSjekTLedeRNe Tom e. johansen, NHO Grafisk og Per Arne Flatberg, Palografen
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Zoom Grafisk i Nedre Eiker er en av bedrift-
ene som har deltatt på fargestandardise-
ringsprosjektet arrangert av NHO Grafisk
med faglig assistanse fra Palografen og
finansiert av Grafisk Utdanningsfond.

Av kjetil Larsen

Per Arne Flatberg, Palografen og prosjektleder Tom E.
Johansen i NHO Grafisk kom til Zoom Grafisk med
noen filer til en jobb som skulle kjøres. Først ble det dis-
kutert optimal filflyt. Deretter trykket med ukorrigerte
filer for å finnemaskinenes «fingeravtrykk». Testtrykket
ble målt og det ble laget en kompensasjonskurve. Den-
ne kurven ble så brukt ved testtrykk nummer to. Ved å
bruke disse profilene og innstillingene kunne testtrykk
to sammenliknes med «fasiten» Palografen hadde med
seg. Denne «fasiten» var produsert etter ISO-standard.

- Vi inkluderte hele produksjonskjeden i prosjek-
tet, forteller Ari Hauksson, daglig leder av Zoom Gra-
fisk. Det var, foruten daglig leder selv, to fra førtrykk
og en trykker med på prosessen. Jobben skulle kjøres på
en Heidelberg 5-farger og en Xerox iGen digital trykk-
ma-skin, samt prøvetrykk på bedriftens prøvetrykksys-
tem.

Espen Faye jobber på førtrykk og var prosjektleder:
- Vi fikk noen «aha» – opplevelser. Det viste seg blant

annet at punktstigningen i trykkmaskinen og på plate-
ne var korrekte. Printeren for prøvetrykk måtte derimot
kalibreres. Profilene vi bruker var for så vidt resultat av
et bevisst valg tidligere, men ble ikke riktig når vi skulle
kjøre i henhold til ISO – standarder. Faye forteller også
at den digitale trykkmaskinen disponerer over et større
fargerom enn en offsetmaskin. Det er viktig å tenke på
når man skal få et likt resultat.

Kunden
Både de ansatte og ledelsen tror det er viktig å inklu-
dere alle som kan påvirke trykkvaliteten når man skal
produsere etter standarder, også kunden. – Det er ikke
alle kunder som vil ha standard profiler. Noen rene di-
gitalkunder ønsker å utnytte fargerommet fullt ut for
eksempel, sier Hauksson. – Men i det siste har vi fått
flere kunder som etterspør fargestandard.

Espen Faye kan fortelle at bedriften ble så fornøyd og
inspirert av dette prosjektet at de vil gå videre med stan-
dardisering av prosessene på bedriften. – Om vi går så
langt som til å bli PSO – sertifiserte vil tiden vise, men
vi skal ha Palografen tilbake for å jobbe videre. Noe av
det viktigste med standardisering er at det blir lettere
å spore feil, og det blir lettere å hjelpe kunden med en
riktig repro. Det blir også et fokus på kalibrering og jus-
tering, som man kanskje kunne være litt sløv med før,
avslutter Faye.

Når det gjelder digitale trykkmaskiner
må de trykke etter de samme standar-
der som offsetmaskiner, hvis resultatet
skal være så likt som mulig, uavhengig
av valg av teknologi.

Kompetanse
Tom E. Johansen kan fortelle at nes-

te prosjekt er å kartlegge kompetansen
blant de som jobber med førtrykk og
trykk, for så og utvikle kurstilbud som
kan løfte den norske grafiske bransjen.
For at vi skal få det til er det viktig at
hele bedriften får være med på et løft.
Alle ledd er like viktige skal vi få et godt
sluttprodukt, sier han.

I Norge er det pr i dag bare to bedrift-
er som har sertifisert seg etter PSO. Det
er Merkurtrykk i Oslo og EKH trykk i
Molde.

- En nyttig erfaring
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Da Aftenposten gikk under
økenavnet «tanta i Akersgata»,
hadde det sin bakgrunn i en
tydelig konservatisme i den
politiske profilen. Nå for tida
skriver avisen mer om arbeids-
liv og fagbevegelse enn pres-
seorganer som skulle stått oss
nærmere, de gamle i ledelsen
på begge sider er gått og ung-
dommen er tatt inn i varmen.

Tekst og foto: Adolf Larsen

Vårt besøk i avisen for å snakke med lær-
linger, og deres foresatte startet med en
tilsynelatende rørende enighet mellom
Jens Erik Syversen, avdelingsleder på
desken og klubbleder Per Syversen om
den nye arbeidsorganiseringens fortref-
felighet. Det var vel også der det startet i
følge Per, med pilotprosjektet og det nye
klimaet for samtaler og samarbeid i avis-
en. Og muligheten for en lærling, til og
med en kvinnelig.

Jeanette Aga, som den gang var 18, og
selvfølgelig ukjent med fortida i avisen,

hvor mange trodde ledelsen ville ha gra-
fikerne ut så fort som mulig, sier at hun
ble møtt med åpne armer fra første dag.

– Jeg kunne ikke ha funnet en bedre
arbeidsplass, verken når det gjelder opp-
læring eller sosialt, sier Jeanette. Det på
tross av at forventningene da hun skulle
ut å finne tjeneste, ikke var av de høy-
este.

– Jeg så på avis som det kjedeligste av
alternativene, gammeldags og uten fram-
tid. Det var dessuten en total mangel på
informasjon fra Medie- og kommuni-
kasjonslinja på skolen om lærlingeord-
ninger.

Fornyelse av kompetanse
Nå, nettopp ferdig med fagprøven, er
det negative byttet ut med begeistring
og perspektivet er fram til pensjonsal-
der. Begeistringen for ungdommen er
også tydelig tilstede hos sjefen Christine
Rokkedal som nå har den nybakte fagar-
beideren under sine vinger på annonse-
avdelingen, hvor Jeanette nå jobber med
å produsere nettannonser og andre digi-
tale annonseprodukter

– Selvfølgelig har Aftenposten et
samfunnsansvar når det gjelder lærling-
plasser, og selvfølgelig skulle dette vært

prioritert både hos konkurrentene i VG
og Dagbladet, og ikke minst hos kollega-
ene i Media Norge. – Vi er så heldige at
vi har en ledelse med tro på framtida og
ungdommen, og som har positive erfar-
inger med lærlinger fra Fædrelandsven-
nen. Vi i redaksjonsledelsene ville riktig-
nok ha tre, men vi fikk to nye fra i høst.
Det er selvfølgelig ikke slik at vi bare er
opptatt av et idealistisk samfunnsansvar.

– Vi ser selvfølgelig hvilken ressurs
disse ungdommene er for en avis i utvik-
ling og forandring. Begge redaksjonsle-
derne er imponert over de unges ekstre-
me åpenhet for all ny teknologi, og er
sikre på at de lettere kan tilpasse seg
framtidas arbeidsflyt, hvor det blir viktig
å kunne beherske språk og journalistiske
virkemidler og presentasjon.

– Det er ikke tilfeldig at våre lærlinger
under opplæringen er på alle avdelinger
i huset. Vi skal bruke dem på salgsmøter
ute hos kunder også, hvis vi får beholde
dem etter læretida.

Avisen skal etablere en egen redaksjon
for avis på IPad, som skal levere ferdig-
redigert avis på telefonen. Med betaling
fra dag én, i motsetning til VG, som skal

«Tanta fra Akersgata» har blitt
ungdommens lekegrind

FORNøyde LæRLINGeR er fra venstre: marte Stenbakken, jeanette Aga og Håvard kløvås. Bak redaksjonsleder på annonse-
avdelingen Christine Rokkedal.
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ha en friperiode.
– Min erfaring fra desken, sier avde-

lingslederen, er at motstanden mot end-
ring ikke er noe som er knyttet spesi-
elt til den grafiske klubben. Vi så tyde-
lig under pilotprosjektets fødsel at mot-
stand-en satt like mye i redaksjonen, og i
hovedkvarteret hos NJ. Nå har den pro-
sessen kommet dit at MBL kan tenke seg
en rammeavtale,

Teknologi på jenterommet
Både tidligere lærling, Jeanette Aga, og
de to nye som skal løfte arven, innrøm-

mer en stor interesse for teknologi, og
at mye av den kunnskapen som Aften-
post-en nå setter pris på er selvlært. De
to nye lærlingene, Marte Stenbakken og
Håvard Kløvås, mener det er positivt at
det har vært en der før dem som har høst-
et erfaring og kan dele erfaringer.

De har ulike erfaringer med videregåen-
de skole. Håvard, som gikk på Mailand
i Lørenskog, har de mest positive erfar-
ingene. Her var det mange som hadde en
genuin interesse for medier, og mange
som fikk lærekontrakter. På Elvebakken,

hvor Marte tilbrakte sine to år, var inter-
essen for faget og lærekontrakter nesten
helt fraværende. Hun har samme erfar-
ing som Jeanette, som også var omgitt
av elever uten interesse for fag, men som
skulle ha studiekompetanse, i den grad
de deltok i undervisningen.

Der alle tre er enige, er betydningen
av Ovisko, både som formidler av mu-
lig-heten av lærlingkontrakter rundt på
skolene, og ikke minst deres faglige på-
fyll i form av teorikurs i læretida. Det er
særlig kursenes tilpasning til det ulike
nivået ute som er viktig. Like imponert
er ikke lærlingene av måten de er møtt på
ute i intervjuer når de skulle tegne kon-
trakt.

Der møtte vi alt fra Aftenposten, som
med sin Medielab skaper et positivt hold-
ning til bedriften og faget allerede før de
kommer til den dagen de skal se seg om
etter lærebedrift, til relativt store bedrift-
er som tar lett på oppgaven med å velge
lærling.

-Det skal innrømmes at vi muligens er
preget av at vi for en gangs skyld har
vært i en avis, uten å skulle forhandle
om nedskjæringer, og et gjennomgående
positivt syn på Aftenspostens måte å løse
arbeidsorganisering.

TgM går fra avisen med et positivt
syn både på ungdommen og avisen, og
kan konstatere at det er hyggeligere å
skrive om mulighetene, enn om ned-
skjæringer.

Siden sist har styret

l Behandlet dispensasjonssøknader fra Annografen og Dagens Næringsliv

l Vedtatt bevilgning til flomofre i Pakistan

l Søkt Fellesforbundet om midler til prioriterte oppgaver i 2011

l Deltatt med gave på Tømrer og Byggfagforeningas 125 års jubileum

l Hatt besøk av Atle Wedaa fra Vestnorsk Grafisk Fagforening

l Utført omfattende utbedringer av utearealet i Sagveien 24

l Deltatt på konferanse om faste ansettelser i regi av LO i Oslo

l Deltatt på programarbeid for LO i Oslo i forbindelse med valgkamp 2011

l Gjennomført samarbeidsmøter med avdeling 851

l Deltatt på rekrutterings- og vervekonferanse i regi av Distriktskontoret

l Vedtatt støtteannonse for trykkerstevnet i regi av Trykkernes Landssammenslutning

styre-
spalta

To kjekke menn. Fra venstre redaksjonssjef jens erik Syversen og klubbleder Per Syversen
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Tekst og foto:
Adolf Larsen

Situasjonen ved Schibsted
sitt trykkeri i Nydalen har
vært en føljetong i TgM de
siste to årene. Og vi som
er på utsiden av bedriften
har følt frustrasjonen vok-
se i tråd med at våre med-
lemmer har vært utsatt for
den ene provokasjonen et-
ter den andre uten at det
har hatt konsekvenser for
ledelsen. Konsekvenser
for ledelsen tviler vi på
at det noen gang får, men
andre har nå satt ord på det
våre medlemmer har hev-
det lenge;

«Great Place to Work»
Trykkeriet er ikke lenger et sted hvor de
ansatte trives på arbeidet, må kunne bli
en forsiktig konklusjon. Og disse andre
som har kommet fram til dette er ironisk
nok et forskningsinstitutt med navnet:
«Great Place to Work», som har foretatt
en arbeidsmiljøundersøkelse ved trykke-
riet. Undersøkelsen er basert på påstan-
der som deltakerne skulle vurdere etter
en skala av sannhetsinnhold, og hadde
en svarprosent på 79.

En ledelse uten tillit.
Går vi rett til konklusjonen er det 33
prosent av medarbeiderne som mener at
Schibsted Trykk er et flott sted å arbei-
de. Tilsvarende undersøkelser ved nor-
ske bedrifter gir et landsgjennomsnitt på
83 prosent, og en toppliste hvor trivsel-
en kommer opp i godt over 90 prosent.
Det skal med en gang presiseres at det er
noen som mener at trykkeriet er en flott
plass, og det er ledergruppa som har en
sensasjonell svarprosent på 100 når det
gjelder spørsmålet om trykkeriet er et
flott sted å arbeide. Ut fra dette kunne
vi trekke konklusjoner om klokskap og
selvinnsikt, men det skal vi la ligge, og
se på noen andre svar. Når det gjelder

kommunikasjon er den positive svarpro-
senten under tjue, ved spørsmål om
ledelsen informerer, og om medarbeide-
re får svar på spørsmål. Den er på ti pro-
sent i spørsmålet om ledelsen er flinke til
å fordele arbeidsoppgaver og om ledelsen
setter pris på innsatsen fra den enkelte.
Verst er nok undersøkelsen når det kom-
mer til spørsmål om den enkelte føler at

de blir behandlet likt og med respekt og
om de tror de betyr noe i organisasjonen.
For oss utenforstående er det helt utrolig
at ledelsen i Schibsted Trykk og Media
Norge ser seg tjent med en direktør som
gjennom trakassering og dårlig behand-
ling av medarbeiderne har satt arbeids-
plassene i fare og arbeidsmiljøet i mis-
kreditt. Det er heller ikke store nyanser i
svarene når det kommer til spørsmål om
hva som kan gjøres for å bedre situasjon-

en ved bedriften; nemlig
en annen daglig ledelse!
Dette ble også tatt tak i av
flertallet i AMU, som etter
å ha behandlet rapporten,
skrev til styret med spørs-
mål om hva styret ville
foreta seg med en ledel-
se som til de grader satte
arbeidsmiljø og arbeids-
plasser i fare. Svaret var,
ikke uventet, at styret var
godt fornøydmed direktør-
en siden han skaffet over-
skudd til aksjonærene!

Lokale forhandlinger
Styrket av tariffoppgjørets
prinsipielle seiere, både
når det gjelder midlertid-

ige ansatte og arbeidstidsordninger, la
klubben sine forhandlinger i forkant av
årets sommerferie. Og med opptil flere
offensive krav som forlengelse av avta-
len om tillitsmannsarbeid, som ledelsen
har sagt opp, bedre pensjon og mer fritid
for eldre arbeidstakere og innføring av
IA-avtalens bestemmelser for egenmel-
dinger.

Hva skjedde?
Resultatet ble nesten som når de store
guttene i LO forhandler, bortsett fra det
økonomiske. Seniorpolitikk og sykefra-
vær er overført til eget utvalg. I tillegg
skal det også være utvalg for framtidas
arbeidsorganisering, herunder skift-
planer og bemanning. Lønna derimot
ble det enighet om med et tillegg lokalt
på 8 200, som sammen med det sentrale
tillegget gir 16 000 kroner året. Det ble
også, etter klubbens mening enighet om
å forlenge avtalen for tillitsmannsarbeid
ut 2010, noe ledelsen nå er i ferd med å
gå tilbake på.

Med andre ord noen lyspunkter, men
ingen umiddelbar fare for at vi ikke kom-
mer tilbake med mer stoff i senere utgi-
velser.

mot lysere tider i Nydalen?
Etter over to år med konflikt, forhandlinger, advarsler
og umenneskelige skiftplaner trodde vi på et bedre
samarbeid og løsninger. Nå er det mulig vi slapp

jubelen løs før kampen var over. Det som er sikkert er at
årets lokale forhandlinger ga både penger og utvalg.
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Dagens Næringsliv til Schibsted

Fra august 2011 vil Dagens Næringsliv bli trykket hos
Schibsted Trykk, etter å ha samarbeidet med Dagblad
Trykk i mer enn tjue år. Dette er selvfølgelige positive
nyheter for Schibsted Trykk, som også har vært gjen-
nom nedbemanning og rullerende permitteringer over
en lang periode. For Dagblad Trykk er det derimot en
veldig dramatisk situasjon i tillegg til en fra før svak
økonomisk situasjon. Det er heller ingen hemmelighet
at den siste tida har vært preget av tekniske problemer
ved det nye pakkeriet. Hvilke konsekvenser eierne vil
trekke er for tidlig å ha en mening om, men ønsket om
egen trykkerivirksomhet står fra før ikke veldig sterkt
blant deler av Berner gruppen.

Brudd på menneskeretts-
kommisjonen?

Etter at advarsel til klubbformann Steinar Jensen ikke
kunne prøves rettslig, mens direktørens ubegrunnede
påstander ble stående som hugget i stein bredde frustra-
sjonen seg i rekkene i Nydalen. En utvei ble da en privat
sak for å få prøvet om beskyldningen mot klubbledelsen
var krenkende, og om ledelsen ved bedriften kan dik-
tere arbeidsforholdene. Advokatfirmaet Klomsæt, som
ble engasjert, har nå skrevet brev til ledelsen i Schib-
sted Trykk med krav om møte for å i minnelighet kom-
me fram til en løsning på disse spørsmålene. Klomsæt
har i sitt brev anført at de betrakter beskyldningene mot
klubbledelsen som krenkende og brudd på den Euro-
peiske Menneskerettserklæringen.

Det er det sentrale ungdoms-
utvalget i Fellesforbundet som
avgjør hvem som får ungdoms-
plaketten. I år ble den altså
tildelt Oslo Grafiske Forening.

– Tusen takk til ungdomsutvalget, og
tusen takk til foreninga. Jeg kan jo ikke
si annet enn at jeg er helt enig i valget, sa
Silje Renate Bækkelund i ungdomsavde-
linga i Oslo Grafiske forening.

Formidabel opptur
Fire var nominert til årets pris, men
Oslo-avdelinga vant med denne begrun-
nelsen fra ungdomsutvalget:
«Gjennom de siste årene har ung-

domsarbeidet i Oslo Grafiske fått en for-
midabel opptur der lærlingpatruljer og
rekruttering har vært hovedfokus. Det
har resultert i at man har fått opp en
ungdomsgruppe som er aktiv og delta-
gende også utover avdelingens grenser.
I tillegg har Oslo Grafiske vært moto-
ren for at grafisk ungdom skulle få sin
egen ungdomsbransjekonferanse ar-
rangert og i år ble det gjennomført. Det
er med stor glede å kunne tildele årets
ungdomsplakett til ungdommen i Oslo
Grafiske for godt gjennomført ungdoms-
arbeid i 2010.»

Lederbytte
Overrekkelsen av plaketten marker-
te også et lederskifte i det sentrale ung-
domsutvalget. Børge Ånesen fra Bodø
tar nemlig over for Torbjørn Ness, som
slutter grunnet en ny jobb i LO.
– Oslo Grafiske har virkelig stått på det

siste året. Jeg fikk æren av å jobbe med
flere av dem i LOs sommerpatrulje, og
de har en dyktig ungdomsavdeling, skrøt
avtroppende leder Ness.

– De stiller opp og bryter vei. En me-
get fortjent ungdomsplakett, understrek-
et nyvalgte Børge Ånesen.

Kort lederverv
Ånesen får for øvrig et kort lederverv i
ungdomsutvalget. Han har nemlig fylt 30
og er dermed for gammel til å sitte i ung-
domsutvalget neste år. Også ungdoms-
sekretæren må ut på valg under ung-
domskonferansen i januar grunnet alder.

– Det blir et kort lederskap, men det
gjør ikke noe det. Det blir spennende

uansett, sier Ånesen, som selv har gra-
fisk bakgrunn.

Statuttene for Fellesfor-
bundets Ungdomsplakett:

• Jobber aktivt med å øke aktiviteten
blant ungdom i avdelingen

• Har markedsført avdelingen positivt
utad.

• Har ungdom som har bemerket seg
positivt utenfor avdelingens grenser

• Har vist samfunnsengasjement i
forhold til ungdommen og forbundets
interesser.

• Har drevet aktivt med rekruttering.

Ungdomsplaketten

Foto:Erlend
Angelo,M

agasinetforfagorganiserte.

En stolt AvdElingslEdEr og leder av ungdomsgruppa.
Flankert av avgått og nyvalgt leder for ungdommen i forbundet.
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Debatten og dom-
medagsprofetiene
om papiravisene har
skutt fart det siste
året. Mer på grunn av
etableringen av nye
plattformer og
finanskrisa med
ytterligere nedgang i
annonseinntekter enn at over-
gangen fra papir til nett eller
opplagsfall har vært spesielt
dramatisk i 2009. Hos noen av
aktørene er det åpenbart et
ønske mer enn eksakt viten-
skap når de varsler papirets
endetime.

tekst: Adolf larsen

Det skal ikke stikkes under stol at papira-
visene ikke går noen lys framtid i møte,
men så langt er diskusjonen om framti-
da lite nyansert og sterkt preget av ak-
tørenes politiske ståsted, mer enn evne
til nytenkning og analyse. Det er enkelt
å slå fast at avisene er inne i en perio-
de hvor både opplagsfall, og spesielt fall
i annonseinntekter gjør situasjonen van-
skelig og handlingsrommet for nye sat-
singer trangt. Men på tross av dette, eller
kanskje på grunn av dette er det viktig å
holde orden på både fakta og framtids-
muligheter. Avisene har hatt en nedad-
gående trend i mange år, men den er ikke,
bortsett fra for VG og Dagbladet spe-
sielt bratt eller dramatisk. Det er heller
ikke slik at nedturen startet da nettet ble
etablert, men tvert i mot hadde spesielt
Verdens Gang mange år med opplags-
økning etter at avisenes nettsatsning
startet.

Opplaget i VG steg fram til toppen i
2002. Har falt etter det, men om vi kan
snakke om krise med et overskudd i avi-
sen i 2009 på 200 millioner er kanskje
tvilsomt. Det som er mest dramatisk,
spesielt fra 2008, er fallet i annonseinn-
tekter, og ikke fallet i avisopplag, som
samlet bare var på 3 prosent. Avisdøden
var enda mindre i antall aviser med et
bortfall på to aviser slik at det nå finnes
225. Antall aviser som fortsatt satser på
søndagsavis ble ytterligere redusert med
tre i 2009, og er nå nede i fem mot 13
i toppåret 2005. Og selv om et av årets
tariffoppgjør sine mange utvalg skal

diskutere flere avisutgivelser, er det de
siste årene bare Verdens Gang som har
vist interesse for flere utgivelser.

Penger spart er penger tjent
Det som er dramatisk, spesielt for våre
medlemmer i dagsaviser og ukepresse,
er den totale mangel på satsning på pro-
dukt-et, mens det ensidige krav om inn-
sparing og nedbemanning har gjennom-
slag. Det rammer ikke bare våre medlem-
mer direkte, gjennom nedbemanning og
endrede arbeidsbetingelser, men det tøm-
mer også redaksjonene for medarbeid-
ere og ressurser, og fører til dårligere
produkter og færre lesere. Det er også en
omfattende forskyvning i forholdet mel-
lom skrivende og TV-journalistikk som
ikke har vært til avisenes fordel. Et av de
klareste eksemplene på dette er forskyv-
ningen fra Verdens Gang til TV 2 når det
gjelder å være ledende på kriminaljour-
nalistikk. (Selv om sommerens terror-
arrestasjoner viser at VG fortsatt har
sine kilder på plass). Også når det gjelder
debatten om pressestøtte er det flere ak-
tører fra media som har vært talsmenn
for omlegging i mer individuell ret-
ning, selvfølgelig i tråd med den råden-
de samfunnsånd, men av lite prinsipiell
karakter. Her argumenteres det med
at støtten må vris fra å garante-
re avisenes overlevelse, til
å støtte de enkeltaviser
og journalister som
satser ressurser

på undersøkende journalistikk.

Inntjening og lesere
Det aktørene mener og vil, men ikke kan
si offentlig, er at de gjerne skulle vært
papiravisene foruten, og spesielt dets
grafikere og filmsatsparagraf. Det fortæ-
rende er, at inntil videre har den kraft-
ige satsingen på nettet i hovedsak fram-
brakt tap. I Schibsted kom 90 prosent av
inntektene av redaksjonelle avisproduk-
ter fra papiravisene. I A-pressa, som kan
vise til et driftsresultat på 88 millioner
i første kvartal i år, mot 27 millioner i
2009, bidro avisene med 45 av million-
ene. Der bidro også trykkerivirksomhet-
en i Norge og Russland med pene tall.

Framtida
Det nye som nå lansers som avisenes red-
ning er selvfølgelig teknologi, eller rette-
re sagt IPad. Som en journalist i tidligere
Arbeiderbladet poengterte i sin ukritiske
og ubetalte, reklameartikkel: «Hvis noen
kan få produktet vårt til å bli så attraktivt
at folk igjen er villige til å betale for det,
vil champagnekorkene fly tett som hagl i
mediehus verden over».

Vi tror at hvis du spør
forbrukeren (leseren)
vil svaret være inn-
hold, innhold, inn-
hold. Det vi har

Avisenes inntjening
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og papirets endelikt

sett forløpig av satsing er Dagbladets
forsøk på å lansere en ny innvandrer-
avis, og den pågående diskusjonen i
Aftenposten om en papiravis for unge
lesere. For det som er klart er at her står
det ikke bare om penger og plattform,
men også en ikke ubegrunnet frykt for
at unge lesere skal kutte ut aviser og ny-
hetsformidling totalt, og ikke bare skifte
fra papir til nettet.

Nye trykkerier:
Etter å ha vært gjennom en meget lang
prosess, med forskjellige aktører som
deltakere, kan det virke som planene om
et nytt avistrykkeri i østlandsområdet er
lagt på is for godt. Det er lenge siden noen
har hørt noen nyheter, og noen av de tid-
ligerevennene,EddaogA-pressen,eretter
sigende ikke lenger kompiser. I Oslo-
området har det også vært forsøk på opp-
kjøp og samarbeid mellom Schibsted og
Dagblad Trykk, uten at dette ga resul-

tater.
Fra vårt naboland kan vi melde at

Sveriges eldste avis, Norrköpings Tid-
ningar, investerer over 200 millioner i ny
avispresse i sitt trykkeri i Linköping. Le-
delsen i konsernet uttrykker stor tro på
framtiden for den trykte avisen.

Og i Frankrike, der holder en gammel
ærverdig papiravis ved navn Le Figaro
til, og den har av sine eiere de to sis-
te årene blitt påspandert rundt regnet
100 millioner euro i nytt trykkeri og
ny pakksal. Det er mye penger som sat-
ses på en tradisjonell publiseringsplatt-
form. Der er det en utvidet kommersia-
lisering som danner grunnlaget for den
troen man tydeligvis har til at den inve-
steringen skal betale seg. Man har be-
regnet at ved å tilby annonsører enda be-
dre og mer virkningsfulle plasseringer i
papiravisen kan dette fortsatt være en
god markedskanal å bruke. I tillegg tryk-

kes mest mulig av innstikk på avishuset,
i tillegg til sivilproduksjon.

Betaling på nettet
Selve drømmen, som løser alle proble-
mer og snur depresjon til optimisme, er
ikke så lett å realisere. I USA har noen
forsøkt, med vekslende hell, og Norge
forsøkte Dagens Næringsliv med betal-
ingen for PDF-utgave. Mediehuset New
International har priset tilgang til The
Times til et pund om dagen, eller to pund
for en hel uke.

Verdens Gang har startet et pro-
sjekt som ser på mulighetene for be-
taling for avisen på Ipad, etter et til-
bud med gratis abonnement i noen
måneder først. Forutsetningen, i følge ut-
giverne, er at selve plattformen gir en så
mye større leseropplevelse enn nettet, at
leserne av den grunn skal være villige til
å betale.

I midten av august la Schibstedkonsernet
fram sitt halvårsresultat, hvor spesielt andre
kvartal ga et meget solid overskudd, også
hvis man trekker fra inntektene fra salget av
trykkeriet i Nydalen.

I en kommentar sier Terje Johansen, kon-
serntillitsvalgt i Schibsted, at det ikke er noen
åpenbar grunn til feiring, og at vi som vanlig
må se på for hvem resultatet er bra.

«Dette er i hovedsak et resultat av konser-
nets lønnsomhetsprogram, og ikke av større
driftsinntekter, og etter min mening er det helt
åpenbart at konsernet må over på nye om-

råder for inntjening og ikke bare være opptatt
av nedbemanning og sparing i framtida.».

Johansen tror heller ikke siste ord er sagt i
spørsmålet om felles annonseproduksjon,
eller andre fellestjenester, også redaksjonel-
le.

I mars 2010 startet den foreløpig siste runde
varslede nedbemanninger i Dagbladet med
en replikk som oppsummerer hvordan våre
medlemmer mener at en slik prosess fore-
går: «Alle steiner skal snus, og så skal de
kastes på oss».

Krisa over?
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Allkopi Fornebu ligger rett ved
den gamle hovedflyplassen på
Snarøya. Her jobber 30 perso-
ner med trykk, print og ferdig-
gjøring; offset, digitaltrykk og
kopiering.

tekst: Kjetil larsen
Foto: Adolf larsen

- Avdelingen går ganske bra på tross av
et veldig tøft marked, kan avdelingsleder
Espen Normann Olsen fortelle. Avdelin-
gen har mange egne kunder, men leverer
også trykksaker for de andre Allkopiav-
delingene. Offsetproduksjonen for hele
landet blir produsert her på en firefarger
70x100 og en to-farge GTO. – Innen off-
setsegmentet konkurrer vi ikke om de
store opplagene. Det er hurtige plateskift
og jobber som haster vi tjener penger
på, så vi merker nok ikke konkurransen
fra utlandet på samme måte som mange
andre i bransjen, sier Olsen, som har
bakgrunn som repromontør og har vært
klubbleder i sin ungdom.

Digitaltrykk foregår på to store iGen3
maskiner med integrert ferdiggjøring.
Disse er spesielt gode å bruke på hefter
og prospekter i mindre opplag.

Oppe i annen etasje finner vi s/h-avde-
lingen. Her driver de med produksjon av
ulike dokumenter til bedrifter og offent-
lige etater. De produserer også «print-on-
demand» for flere store kunder, og lever-
er manualer og lignende etter behov; tre
den ene dagen – hundre den neste.

Allkopi Fornebu har også en godt ut-
rustet ferdiggjøringsavdeling hvor vi til
og med finner en gammel Heidelberg
«Vinge» i et hjørne. Stadig like god til
rilling, stansing, nummerering og lig-
nende.

Førtrykkavdelingen tar i mot filer, tilret-
telegger og distribuerer dem til de ma-
skinene jobbene skal produseres på og
kjører ut plater til trykkmaskinene. Her
jobber det fire personer, som også gjør
grafisk design og layout hvis kundene
etterspør det.

I inngangspartiet er det en copyshop for
drop-in kunder.

– Vi har tro på dette konseptet, sier Nor-
mann Olsen. – Vi tror at mange kunder
vil ha færrest mulig leverandører. Hvis
man ønsker ting vi ikke kan produse-
re her på Fornebu, er det helt sikkert en
annen avdeling som kan. Sammen blir vi
en totalleverandør, og kunden slipper å
bruke masse tid på å ringe rundt.

Utenlandske eiere
Allkopi er eid av det spanske Service
Point, som driver grafisk produksjon over
hele Europa. De har blitt tungt rammet
av finanskrisa, og Allkopi i Norge er en
av veldig få i konsernet som leverer over-
skudd. – Dette gir jo et veldig press på ut-
bytte, kan de tillitsvalgte Tor Solberg og
Terje Hosle fortelle. På tross av dette klar-
te den nystarta klubben å forhandle fram

et lokalt lønnstillegg i vår, sammen med
de ansatte på avdelingen på Gardermoen.
De valgte å gi oppgjøret en sosial profil
der de som tjente minst fra før fikk mest

Allkopi
Fornebu:

Bedrift medm

AvdElingslEdEr Espen normann olsen er godt fornøyd selv om det er tøft i markedet.
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mange bein å stå på

i tillegg.
- Vi føler at klubben blir tatt på alvor

av ledelsen og at de lytter til det vi sier,
men vi tror vi kunne fått enda større inn-

flytelse hvis flere av de ansatte meldte seg
inn. Nå er vi 10 medlemmer av omtrent
20 som jobber med grafisk produksjon.

De fleste som jobber på Allkopi For-
nebu synes det er en trivelig arbeids-
plass, og mange har vært der lenge.
Det som trekker ned er lav lønn. – Men
det har jo klubben begynt å jobbe med.
Målet vårt er å komme opp på nivå med
resten av bransjen etter hvert, men Roma
ble ikke bygget på en dag, sier de to.
Begge har jobba i grafisk bransje i en år-
rekke og starta sin karriere på Central-
trykkeriet på Østerås i Bærum. – Jeg har
vært med på så mange opp- og nedturer
i grafisk, sier Terje Hosle, så jeg tror at
etter de nedgangstidene vi opplever nå
vil vi få gode år igjen.

Trusekjøp
De tillitsvalgte er glade for at bedriften
har mange bein å stå på og stadig prøver
å utvikle nye produkter.

- Det var mange som synes det var litt
rart at Allkopi kjøpte trusa til Marianne

Auli, og det var nok noen av de ansat-
te som heller hadde sett at pengene ble
brukt til bedre lønninger. Men vi må se
på det som et stunt for få oppmerksom-
het om det nye satsingsområde til All-
kopi, selv om det kanskje var litt dyrt.

Satsinga er såkalte «Consept stores»
hvor kunder kan få trykt dekor på allemu-
ligemedier.Glass, akryl, aluminiumeller
folie; skapdører, kjøkkenbenker eller
vindusglass. Alt kan få påtrykket motiv-
er i en spesialprinter Allkopi har i Sag-
veien i Oslo.

Allkopi har innleda et samarbeid med
Galleri Sand hvor man kan få trykt mo-
tiver fra kunstnerne Marianne Auli,
Aune Sand og Øyvind Sand på de for-
skjellige mediene. Det er nå tre avdeling-
er i Allkopi som er såkalte «Consept
stores».

– Poenget er å prøve å få flere kunder
i privatmarkedet og å vise mulighetene
teknologien gir innen dekor og interiør,
sier avdelingsleder Normann Olsen.

BEDRIFTS-
BESØK

«ConsEpt storE» i Mølleparken.
Her kan du få trykket på det meste.

KlubbstyrEt Hos AllKopi FornEbu. Fra venstre klubbleder tor solberg, Else Marie
Kristiansen og terje Hosle.
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Nytt fra byeN

... og laNdet

Dagblad
Trykk
har helt siden
2005 vært et
uønsket ele-
ment- og til ti-
der en dyr be-
drift for Ber-
ner Konsernet.
(om enn ikke
så dyr som
Jens Paludan
Heyerdal rik-
tig nok) Etter

at Dagens Næringsliv, som vi har om-
talt annet sted, bestemte seg for å tryk-
ke i Schibsted Trykk fra august 2011, er
ikke usikkerheten blitt mindre. Det fore-
går for tida et omfattende utrednings-
arbeid om bedriftens framtid, og tryk-
kingen av Dagbladet.

Dagbladet
har løst nesten hele sin varslede nedbe-
manning med permitteringer fram til
eventuelle avganger med AFP. Fellesfor-
bundet har en oppsigelsessak som går sin
gang i rettsvesenet. Første skritt er frivil-
lig mekling i midten av oktober.

Avisen derimot, går mot sitt beste re-
sultat på mange år.

Itella
En ny klubb med tariffavtale, som det sto

på trykk i forrige nummer av TgM. Og
da skulle en vel tro at det er sant. Vi som
har brukt noen år på denne bedriften ble
allikevel ikke sjokkert når ledelsen viste
særlig liten vilje til å undertegne avtale.
Ledelsen er åpenbart lite interessert i en
tariffavtale med Fellesforbundet, og har
som mottrekk(?) meldt seg inn i NHO-
foreningen Abelia.

Fellesforbundet har krevd at avta-
len undertegnes snarest, men Abelia har
svart at det er valgt feil tariffavtale, og at
de kun er interessert i avtale med Handel
og Kontor.At dette LO-forbundet også
fortsatt mener at de skal ha noen av våre
medlemmer gjør ikke saken bedre.

Her kan vi love en fortsettelse i neste
nummer!

Aktietrykkeriet
Har mistet trykkingen av A-magasinet til
Hjemmet Mortensen, og har forlatt (ut-
satt?) sine planer om bygging og inves-
tering.

Aller Trykk
Har kommet til virkelighetens verden,
hvor deres konkurrenter har befunnet seg
i noen år. Eierne i Danmark forlanger pri-
ser på europeisk nivå, og klubben er lite
imponert over ledelsens konstruktive
evner. Det er mest fokus på all tid som går
med til tillitsmannsarbeid og slike vesent-
lige saker. Også her loves fortsettelse,

Annografen
i Roseveien i Lillestrøm har fortsatt pro-
sessen mot et annonsesenter for A-pres-
sen i sør. De prinsipielle uenighetene
omkring pensjonsavtalen er ikke avklart,
men ansettelser og innfasing av avisenes
lokale annonseproduksjon har gått sin
gang.

Pilotprosjekt og første fase er nå over,
og prosjektet skal evalueres før neste fase
starter. Det har til dels vært laber interes-
se for flytting/pendling, og det har vært
utlyst nye stillinger. Det er til nå ansatt 17
av de planlagte 40.

Naper
Den forrige eier sine misligheter ble etter
hvert oversendt Los juridiske avdeling,
og Fellesforbundet har meldt sine ute-
stående krav inn til konkursboet. Med-
lemmene har til nå fått utbetalt feriepeng-
er for 2009 og lønn for desember 2009
fra Lønnsgarantifondet.

To dager i Oslomedmedlemsverving
I Bergen har vi selvsagt lagt merke til suksessen Oslo Gra-
fiske Fagforening har hatt på medlemsverving og oppret-
telse av nye tariffavtaler. Undertegnede tok derfor kontakt
med Terje Fjellum for å høre om det var mulig å få komme
over til Oslo for å se og lære.

Innreisetillatelse ble gitt og 23. – 24. august ble besøk-et
gjennomført. Sammen med Kjetil Larsen gjennomførte vi
bedriftsbesøk hos Brand Print AS og Micanor AS samt at
vi deltok på stand på Høyskolen i Akershus sammen med
LO.

I skrivende stund kjenner jeg ikke til hva resultatet av
bedriftsbesøkene blir, men med de tilbakemeldingene vi
fikk vil jeg tippe at OGF får i alle fall 7 nye medlemmer og

to nye tariffavtaler.

Nå er det nødvendigvis ikke så mye «hokus pokus» i det å
verve nye medlemmer. For å bruke Kjetil sine ord «det er
i grunnen bare å dra seg ut der å gjøre det». Vel det ligger
nok litt mer arbeid i det enn som så, men besøket hos OGF
har gitt meg både inspirasjon og nyttige tips. Med gode
forberedelser og kartlegging av aktuelle bedrifter er det i
grunnen bare å sette avtid nok til besøk og oppfølging.

Jeg vil derfor med dette benytte anledningen til å takke
Kjetil, Adolf ogTerje for at dere lot meg få komme over på
besøk og for gode tips og inspirasjon til vårt eget verve-
arbeid.

Atle Wedaa leder Fellesforbundet avd. 856 –
Vestnorsk Grafiske Fagforening

Grafisk partilag har den glede av å invitere til en
førjulssamling I «kjeller'n» i Sagveien 24 torsdag
25. november kl. 1700.

Vi er så heldig å få leder av Lo i Oslo Roy Peder-
sen til å komme og snakke om det forestående
kommunevalget.

Vi tenkte å servere litt mat og drikke så vi vil gjer-
ne ha en påmelding innen fredag 19. november til
foreningskontoret 22 80 98 70 eller mail-
terje.fjellum@fellesforbundet.org

Med kameratslig hilsen Terje Fjellum

Hei partikamerater og andre som kan tenke seg å bli det
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Dette er tittelen på Dag
Seierstads bok som kom ut på
forlaget Res Publica for rundt
ett år siden. Søkelyset rettes
mot de dramatiske endringene
i arbeidslivet i EU-land.

Bakgrunnen er et EU som vedtok en
målsetting om å bli verdensøkonomi-
ens Formel 1, innen 2010 (Lisboastra-
tegien). Målet skulle nåes med ytter-
ligere økt konkurranse og privatiserin-
ger. Som en del av planen kom Euro,
en sentralbank uten politisk styring
og strenge maksimalkrav til landenes
gjeld og budsjettunderskudd (Maas-
trichtvedtaket). Ny EU-traktat nær-
mest grunnlovfestet det hele. Hoved-
virkemiddelet både var og er EU-
direktiv som skritt for skritt presser stra-
tegien igjennom, helt uavhengig av hva
nasjonale regjeringer og parlamenter
måtte mene. Vedtakene er gjort med til-
slutning fra Europas sosialdemokrater.

EU bygger som kjent på de fire frihetene
fri flyt av varer, tjenester, kapital og ar-
beidskraft. Dag påviser at EU-strategi-
en godt hjulpet av EF (EU)-domstolens
avgjørelser, har innført en femte frihet:
Retten til å dumpe lønns- og arbeidsvil-
kår for ansatte i ethvert land, så lenge
selskapet er registrert i et annet EU-land
med dårligere vilkår.

Resultatet er blitt det motsatte av
det som var den erklærte EU-mål-
settingen: Avindustrialisering, en
millionhær av arbeidsløse, økte for-
skjeller og økt fattigdom. Styrke-
forholdet er drastisk endret til for-
del for arbeidsgiverne og høyre-
sida, der spesielt fagbevegelsen svekkes,
men også hele venstresida fratas politis-
ke muligheter og dermed oppslutning.

Dag trekker fram Tyskland som et
eksempel på nedtur, der både fagbe-
vegelse og sosialdemokratiet (SPD) sto
sterkt. De siste ti åra er situasjonen for
arbeidsfolk drastisk forverret. Lønna
stagnerer og mer enn tre millioner job-
ber for sju Euro eller mindre i timen (En
Euro er rundt 8 kroner). Den tyske sta-
ten bruker 90 milliarder i offentlig støt-
te til arbeidende fattige. Normalarbeids-
dagen er borte og arbeidstida er gjer-
ne 60 timer i uka. Tariffavtalenes be-
tydning er sterkt redusert og antall fag-
organiserte synker drastisk. Som et utro-
lig eksempel nevnerDag tyskepostansat-
te som demonstrerte mot innføring av en
høyere minstelønn enn den lønna de fak-
tiske hadde, av frykt for å miste jobben i
leiefirmaet de var ansatt.

Et annet eksempel hentes fra Danmark.
Her ble maleren Jerzy i det polske fir-
ma GAL MET lønnet med 40 kroner

timen. Ved et forlik via dansk fagfor
ening fikk Jerzy 86000 danske kroner
i etterbetaling. Polsk rett dømte imid-
lertid polakken til å betale pengene
tilbake, med begrunnelse at det dan-
ske forliket var i strid med både
polsk rett og EU-rett. Sånn er det når
arbeidsfolk reduseres til en vare på linje
med biler, boliger og brennevin.

Hva gjør så europeisk fagbevegelse?
Euro-LO har begynt å våkne, spesielt et-
ter EF-domstolens avgjørelser i sakene
Viking, Laval, Rüffert og Luxemburg
somallebehandles i boka.Euro-LOkrev-
er at EU skal innføre en sosial protokoll
som slår fast at tariffavtaler og sosiale
rettigheter ikke skal underlegges de fire
frihetene og EU-retten.

Dette er et viktig krav som må støttes,
men som krever enstemmighet i EU og
per dato er like realistisk som at Norge
blir en republikk.

Dag advarer mot hva som ytterlige-
re kan påtvinges norsk fagbevegelse.
Sosial dumping er allerede et økende
problem, der NHO er en pådriver for å
hindre at minstelønnssatsene i tariff-
avtalene må følges (allmenngjøring).
Stadig nye EU-direktiver innføres via
EØS-avtalen, uansett regjering.

Dags bok er skrevet før EUs nåværen-
de innstrammingstiltak som startet med
Hellas og brer seg med stormfart. Uan-
sett, les boka, bli klokere og få flere
argumenter for faglige rettigheter som
motvirker at arbeidsfolk settes opp mot
hverandre via sosial dumping.

roy pedersen
roy.pedersen@lo-oslo.no

den nye kampen om arbeidslivet
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I byen hvor Mjøsas hvite svane
har sitt vinteropplag ligger
Gjøvik bokbinderi, som satser
innen en del av bransjen mange
trodde var tapt i Norge.

tekst og foto: brita børresen

Endelig får jeg muligheten til å besøke
et ordentlig bokbinderi igjen! I det vi
går inn døra kjenner jeg den gode kjente
lukta av papir, lim og trykksverte som
jeg kjenner igjen fra Refsum. Men det
er 9 år sida det stod ei bokgate i Oslo,
og flere bokbinderier har gått dukken
siden den gang. Nå er det igjen tre
bokbinderier som produserer hardco-
ver indu-strielt; AiT Otta, Bokbinderiet
Johnsen ogValdres Trykk sitt bokbinderi
på Gjøvik.

Eid av bønder
Bokbinderiet ligger ovenfor byen, rett
over veien for den tidligere bokgigan-
ten Nordbook. Valdres Trykk på Fager-
nes har vært på eiersida siden 1990. Etter
litt turbulens på eiersida for noen år til-

bake er det nå Tun Media som eier Val-
dres Trykk som bokbinderiet er en del
av. Tun Media er bondeorganisasjonenes
mediebedrift. De er 22 ansatte på Gjøvik
og 18 på Fagernes.

Vi blir tatt imot av klubbleder Morten
Olsen som forteller at produksjonen har
tatt seg opp igjen etter at det var lite å
gjøre fra nyttår og fram mot sommeren.

- I en periode bytta vi på og jobba
tre dagers uke. Vi fikk full lønn, men vi
jobber det inn nå i høst med en halvti-
mes lengre arbeidsdag. Med det baktep-
pet lurer vi på hvordan det er med lokale
forhandlinger?

- I fjor undertegna vi en protokoll der
det står at vi skal opp på lønna til Valdres
Trykk på 3 år, så vi går oppover til tross
for en laber vår, opplyser han.

- Arbeidsmiljøet her er veldig bra og
alle er organisert. Jeg valgte å komme
tilbake hit etter å ha jobba på Nammo i
halvannet år.

Vi får selskap av produksjonssjef Hel-
ge Evensen og han forteller at de stør-
ste kundene er blant annet norske forlag

som Pax, Kagge, NRK-forlaget og Bok-
klubben. - I tillegg driver vi med leiebin-
ding for andre grafiske bedrifter og det
er egne forlag med bygdebøker og lik-
nende. Snittopplaget ligger på 2 – 2.500
eksemplarer.

– Hvem er konkurrentene deres?
– Bortsett fra de norske bokbinderiene er
det først og fremst Livonia Print i Latvia
og ScandBook i Sverige. Konkurransen
er knall-hard og prisene går bare ned-
over, opplyser han.

– Har dere noen lærlinger i huset?
– Nei, det har vi ikke, og snittalderen be-
gynner å bli høy, så det er noe vi vurde-
rer, sier Helge.

– Det er ca 50/50 faglærte/ufaglærte
her,men etter atMorganBrenden tok over
styringa på Valdres-trykk har vi plan-
er at flere skal få mulighet til å ta sven-
neprøven. Det ble imidlertid lagt litt på is
ettersom det var lite å gjøre i vår.

Hovedsaklig stivbind
Vi blir tatt med på en runde i produk-
sjonslokalene og får vite at 70-80% av

Stive permer vedMjøsa

sjEFEn og KlubblEdEr Morten olsen ved speedmasteren.
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toMMy FrydEnlund ved forgyllerpressa.

bøkene de kjører er hardcover, enten
trådheftet eller limfrest. I et hjørne står
det en eldre samlestifter, men den er ikke
i bruk da prisene er så lave at det er reint
tap.

Bokgata er fra 1990 og en ny ligger
øverst på ønskelista til de ansatte, som
gjerne vil ha flere nyinvesteringer. På
et bord ved forgyllerpressa ligger det
en lapp hvor det står «Med mandat til
å drepe», og vi får vite at de har fått
bestilling på et 2. opplag på 4000 eksem-
plar-er. Beretninger fra krigen i Afgha-
nistan gir jobb til grafikere på Gjøvik.

– Vi trykker romaner selv på en Clauberg

2-farger. Vi kjører bare svart nå, men vi
driver å tester ut med to farger, for da har
vi mulighet til å kjøre for eksempel ord-
bøker. To mann kjører pressa fire dager
i uka og har fri fredag. Det henger igjen
fra da det jobba en fyr her som bodde på
et stykke unna. Han foretrakk fire lengre
dager og de som kjører den nå syns det er
en god ordning.

– Dere har ingen plategate her?
– Nei, platene kommer med bil fra Fager-
nes. Det går greit, men det har skjedd at
jeg har kjørt og møtt sjåføren fra Valdres
Trykk på halvveien hvis vi har trengt nye
plater, forteller produksjonssjefen. Om-
slag og annet firefargetrykk produse-
res på trykkeriet på Fagernes. I sommer
flyttet Valdres Trykk en Heidelberg
Speedmaster 2-farger fra Fagernes til
Gjøvik. Dette ble gjort for å frigjøre
plass på Fagernes.

Framtida
Når man spør en sjef om framtids-
planer blir svarene ofte litt ulne, men
Helge svarer så godt han kan. - Vi satser
på økt salg og det er ansatt flere selgere.
Nå kjører vi 1-skift, men vi har ønske om
å dra igang 2 -skift både på trykk og inn-
binding etterhvert. Claubergen som står
i de gamle lokalene til NordBook har
vi et ønske om å få samlokalisert med
bokbinderiet. Det er jo mye spenning
rundt e-boka, men vi er selvfølgelig for-
nøyd med at regjeringa gikk imot moms-
fritak på e-bøker. Jeg tror vi har livets
rett.

plAssjEF Helge Evensen og Sam Naddafi.

Har tro på papirboka

Morgan Brenden er
daglig leder for Valdres
Trykk AS, som består av,
foruten tidligere Gjøvik
bokbinderi, et avistryk-
keri og et ark-trykkeri på
Fagernes.

– Vi tror på papirboka og sat-
ser på bokproduksjon i framtida.
Jeg tror ikke lesebrett og lignen-
de blir for alle. Leseopplevelsen
er ikke den samme på skjerm og
papir, og det er lite tekniske pro-
blemer med en bok. Lavt bru-
kergrensesnitt, kan du si! Mange
vil ha bøker stående i bokhylla i
stua, noen for å lese dem andre
for å vise dem fram. Praktbøker
og nyttebøker er heller ikke eg-
net for å brukes digitalt

Brenden sier at Valdres Trykk
ønsker å investere både i men-
nesker og maskiner. – Vi har pla-
ner både om kompetansebyg-
ging, fagbrev og investeringer,
men har måttet legge mye på is
pga. litt for lite å gjøre fram til
før sommeren. På Gjøvik er det
særlig en ny bokgate som står
høyt på ønskelista. På sikt må vi
rekruttere både på Gjøvik og på
Fagernes og vi ønsker lokal ar-
beidskraft. Det er ofte folk som
blir og det er vi avhengig av når
vi investerer mye i de ansatte i
form av opplæring.
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Det nyutgitte firebindsverket
Norsk presses historie
forteller avisenes historie fra
1660 til i dag.

Tekst: Torbjørn Eng

Hvorfor 1660 er valgt som starten på den
norske pressen? Dette året mottok sog-
nepresten på Støren et håndskrevet ny-
hetsbrev fra Christiania posthus om mi-
litære forberedelser i forbindelse med
innføringen av eneveldet i Danmark-
Norge. En original start på pressehisto-
rien. Men også slik kunne nyhetsformid-
ling være den gang.

Man kunne like gjerne valgt en tid-
ligere startdato, nemlig 1644. Dette året
trykte Norges første boktrykker, Tyge
Nielszøn i Christiania, et nyhetsblad
om Hannibalsfeiden (en militær konflikt
med Sverige). Nielszøn har for øvrig fått
sin velfortjente plass i pressehistorien.
Men dessverre har det vært gjort et uhel-
dig valg av illustrasjon akkurat her, og
det er også en misvisende billedtekst.
Norsk presses historie er ingen sam-

menhengende fortelling, selv om den
er kronologisk. De enkelte artiklene er
skrevet av forskjellige forfattere og kan
stå på egne bein.

Her er det mye av interesse for grafi-
kere. Aviser har alltid vært et viktig ar-
beidsfelt for oss – f.eks. i dag er noe over
40% av medlemmene omfattet av avis-
overenskomsten. Og grafisk teknologi-
historie er grundig behandlet i verket.

Den første norske avisa
Det hersker uenighet om hva kriteriene
for en avis er, men det er først den ukent-
lige Norske Intelligenz-Seddeler, startet
i 1763 i Christiania, som med rimelighet
oppfyller kravene. Utgiveren, den tyske
innvandrede boktrykker Samuel Conrad
Schwach, utga et levende og kontroversi-
elt organ som skapte en helt ny offentlig-
het i den vesle byen.

Fram til da, ja helt fram til 1814, var
norsk pressehistorie en dansk-norsk his-
torie. Ikke bare fordi danske aviser had-
de mange lesere i Norge, men fordi Kø-
benhavn var Norges politiske sentrum.
Kongen i København krevde et såkalt
«privilegium» for å starte aviser og bok-
trykkerier her til lands.

I tillegg til en fyldig artikkel om Nor-
ske Intelligenz-Seddeler, kan man lese
om de påfølgende stedene som fikk sine
egne aviser: Trondheim, Bergen, Kris-
tiansand og Ekset (ved Volda). Avishis-
torien på disse fire stedene er ulik: Den

trønderske Adresseavisen hadde ofte en
akademisk tendens, mens den bergen-
ske pressen i tillegg til sin adresseavis
var svært variert. I Kristiansand var avi-
sa den første tida håndskrevet (i mangel
av et boktrykkeri), mens avisa på Ekset,
Norsk landboeblad, var et opplysnings-
prosjekt beregnet på bønder.

De første avisene var små, både i for-
mat og sidetall. Norske Intelligenz-Sed-
delers førstenummermåltebare160x204
mm (knapt større enn A5) og besto av
fire sider (et typisk sidetall den gang). I
pressehistoriens bind 1, side 28 er det en
illustrert beskrivelse av de første avis-

formatene. Her har man også oppgitt da-
gens avisformater, bl.a. tabloid, men må-
lene er ikke korrekte – her til lands reg-
nes tabloidformatet som 280x400. Kan-
skje har kilden vært Wikipedia – som
oppga dette feil inntil nylig.

Etter 1814 opplevde Norge en sterk
vekst i antall boktrykkerier og aviser.
Perioden preges av de mange opposi-
sjonsavisene og de harde debattene som
ble ført i spaltene. Det framkommer at
man den gang forsvarte retten til anony-
mitet for skribentene. Man mente at det-
te ga en friere debatt, og at ytringenes
innhold skulle bedømmes uten å skule
til hvem underskriveren var. Slik er det
ikke i dag, – i papiravisene signeres så
å si alt, og mange mener at anonymitet i
nettavisene fører til en forsøplet debatt.

Bind 1 har et eget kapittel om Mar-
cus Thrane og hans Arbeider-Forenin-
gernes Blad tidlig i 1850-åra. Thrane var
en modig og framsynt sosialist som ledet
en mektig bevegelse av arbeiderforenin-
ger (Thranitterbevegelsen) i kampen for
almenn stemmerett og for arbeidere og
husmenns sak. Mens han var fengslet for
sin politiske virksomhet overtok hans
kone som redaktør for avisa. Josephine
Thrane var en kvinnelig presse-pioner.

Teknologihistorie
Utviklingen av grafisk produksjonstek-
nologi i avisene er viet god plass. Dette
stoffet er skrevet av Tor Are Johansen,
som var redaktør for OGFs jubileums-
bok i 1997. Han har gjennom flere gra-
fisk-tilknyttede historieprosjekter opp-
arbeidet en solid kunnskap om grafisk
teknologihistorie.

Trykkpressene gjennomgikk en sterk
utvikling på 1800-tallet: håndpresser
av jern med en mer effektiv kraftover-

Norsk presses historie er også d

«Arbeidere! Gud være med Eder! Gud være
med os Alle; en Kamp vil begynde; en Kamp
maa begynde.» Slik åpnet Thranitterbeve-
gelsens organ sitt første nummer i 1849.
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å de grafiske fagenes historie
føring så dagens lys på begynnelsen av
1800-tallet (men mange trykkerier fort-
satte å bruke billigere, enkle trepresser,
fordi opplagene var små). Deretter kom
de adskillig mer effektive sylinderpres-
sene, som kunne være hånddrevne, eller
drevet av gass eller damp.

Trykkeriene led under mangel på pa-
pir, fordi papirprodusentene manglet
råstoff. Men da tremasse fra midt på
1800-tallet erstattet tekstilfibre som rå-
stoff kunne etterspørselen endelig til-
fredsstilles.

Fra tresnitt til sinkklisjeer
Avisillustrasjoner kom i første halvdel
av 1800-tallet. Leseren får innsiktsfull
informasjon om tresnittet, xylografien
og litografiet samt den lite kjente helio-
typien. Fra 1870 ble så sinkklisjeen tatt
i bruk: først i fototypien for svart-hvitt
illustrasjoner (såkalt «strek»), så i au-
totypien for gjengivelse av gråtonene i
bl.a. fotografier.

Mot slutten av 1800-tallet var det en
formidabel avisvekst i Norge, noe som
hadde å gjøre med at annonseprivilegie-
ne til adresseavisene i de store byene falt
bort. Dette var også en tid for store poli-
tiske og kulturelle kamper. I 1880 var det
omtrent 100 aviser i Norge. Nå ble avise-
ne også knyttet til partier – først til Høy-
re eller til Venstre. Etter århundreskiftet
hadde arbeiderpressen sterk framgang.
Aftenposten ledet an i den videre tek-

niske framgangen på trykkområdet, ved
å installere Norges første rotasjonspres-
se i 1886. Avisa var blitt en storavis, men
Morgenposten, som var størst, ble helt
fram til 1905 trykt på langt mindre ef-
fektive sylinderpresser. Forklaringen
kan være at denne avisa ble produsert
med mye lavtlønnet arbeidskraft, som
kvinner og lærlinger, og derfor klarte
seg godt økonomisk selv med mer ar-
beidskrevende maskineri.

Settemaskinen Typograph
Nå var turen kommet til å rasjonalisere
settingen, som hittil hadde foregått som
håndsats, knapt forandret siden Guten-
bergs tid. Settemaskiner av typen Typo-
graph (og seinere den dominerende Lino-
type) kunne erstatte mange håndsetteres
arbeid. I 1897 ble den første Typograph
bestilt av Christiania-avisa Landsbladet.
Det var adskillig skepsis blant typogra-
fene til disse nye maskinene, ikke minst
fordi innføringen av dem falt sammen
med en sterk økonomisk nedgangsperi-
ode.

På slutten av bind 2, under fellestitte-
len Pressen i den store verden, beskrives

norsk presse under begivenhetene i 1905
og under 1. og 2. verdenskrig. Dette er
spennende historiefortellinger om svært
dramatiske begivenheter.

Offsetpressene kommer
Bind 3 starter i 1945 og slutter helt opp
mot vår tid. Det dekker mange hendel-
ser som leserne vil kjenne igjen, og be-
rører problemstillinger som fortsatt er
aktuelle. Her fortelles om innføringen
av statsstøtte til avisene. Her får vi lese
om innmarsjen av ufaglærte perforatø-
rer i avissetteriene. Dette mens fotoset-
tere og andre «kalde» satsformer erstat-
ter blyet, ofte i takt med innføringen av
offsetpresser.

A-pressen var først ute med offset,
men oversolgte nok teknologien ved å
reklamere for at nå kunne annonsørene
lage sine egne annonser ved klippe og
lime sammen alt mulig av papir og film.
Det ble også optimistisk hevdet at avis-
presser med offset kunne trykke maga-
siner og reklamebrosjyrer av høy trykk-
teknisk kvalitet. Aviseierne håpet at in-
vesteringene i offset kunne utnyttes til å
få nye inntekter.

Her står om striden mellom journa-
lister, grafikere og arbeidsgivere om den
nye datateknologien, om overenskom-
sten og arbeidsrettens dom om betje-
ningsrett. Leserne kan oppdatere seg om
forholdsvis ferske hendelser som dan-
nelsen av aviskonsernene, og om avise-
nes engasjement i andre medier, som TV
og radio. Og ikke minst historien om de
siste 15 år med nettaviser.

Bind 4 innholder avisomtaler. På én
side hver får man en poengfylt presen-
tasjon av 375 av de ca. 2000 avisene
som har utkommet i Norge. Om f.eks.
Arbeidets Rett på Røros kan man lese at
den kombinerte redaktør, faktor, setter
og trykker Johannes Iversen Ødegaard
rundt 1910 sa at «blir det flere abonnen-
ter nå, må jeg gi opp», fordi trykkpressa
han betjente alene var så primitiv.

Norsk presses historie 1–4 inneholder
masse verdifull informasjon. Få vil lese
den fra begynnelse til slutt, – men man
kan velge det som interesserer.

Rana Blad var først ute med avisoffset i
Norge – i 1965. Her studerer to av tryk-
kerne den første utgaven sammen med en
amerikansk montør. (Alle illustrasjonene er
hentet fra verket.)

To kvinnelige og en mannlig setter i sving med setting på Typograph. Adresseavisen ca. 1900.

Norsk presses historie 1660–2010
Hovedredaktør: Hans Fredrik Dahl
Universitetsforlaget 2010
Fire bind, kr 1499,-
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Bedriftshelsetjenesten
sitter inne med følsomme
opplysninger om oss, både
når det gjelder helse og
arbeidssituasjonen. Hvor-
dan kan vi være trygge på
at disse opplysningene
blir forvaltet forsvarlig?

Av Kjetil Larsen

I forrige nummer av TgM tryk-
ket vi et leserinnlegg fra et med-
lem som hadde hatt ubehaglige
opplevelser med bedriftshelse-
tjenesten (BHT), hvor hun bla.
opplevde at konfidensielle opp-
lysninger hadde tilflytt ar-
beidsgiver fra BHT.

Arbeidsmiljøloven har en
egen paragraf som omhand-
ler bedriftshelsetjenesten
(§ 3.3) og der står det blant
annet:
«Bedriftshelsetjenesten skal
ha en fri og uavhengig stilling i ar-
beidsmiljø-spørsmål».

Dette skal borge for at BHT er et nøy-
tralt fagorgan både overfor den ansat-
te og bedriften. Det er to instanser som
skal kontrollere at BHT overholder taus-
hetsplikten og eller utfører sitt arbeid
skikkelig.

To kontrollorganer
Når personer i BHT opptrer som helse-
personell er de underlagt samme lov-
verket som alle andre leger, sykepleiere
og lignende andre steder i helsesekto-
ren. Det er helsetilsynet som er kontroll-
organ og klageinstans for denne delen
av virksomheten. Stort sett er det meste
av virksomheten til BHT underlagt det-
te lovverket og den taushetsplikten som
følger av det, men det finnes unntak. Når
ansatte i BHT opptrer som sakkyndig for
bedriften er kravet til taushetsplikt ikke
lenger til stede. Ansatte i bedriften skal
gjøres klart oppmerksomme på når BHT
opptrer som sakkyndig. Et eksempel på
når BHT kan være sakkyndig er når de

utsteder helsebe-
vis for folk som jobber i yrker
som krever det, for eksempel i Nordsjø-
en.

Det er arbeidstilsynet som godkjenner
bedrifter som ønsker å levere bedrifts-
helsetjenester. For å bli godkjent må
søkeren oppfylle en del krav om kompe-
tanse. Arbeidstilsynet fører ikke noe ak-
tivt tilsyn med BHTene nå, men det kan
bli aktuelt å gjøre dette seinere.

Hvis man ikke synes at BHT på sin be-
drift utfører jobben ordentlig eller det er
mistanke om brudd på taushetsplikten,
kan man varsle arbeidstilsynet og ønske
en inspeksjon på bedriften. En del av en
slik inspeksjon vil være å kontrollere at
ting vedrørende BHT er i orden. Hvis det
er direkte brudd på taushetsplikten er det
helsemyndighetene som skal varsles.

Valg av BHT
Det har vært store endringer på BHT-
området de siste åra. Før var det mer

vanlig å ha helseperso-
nell ansatt på bedrift-
en i hel stilling eller noen
timer i uka etter behov. Nå
er det flere spesialiserte le-
verandører som tilbyr tjen-
ester i konkurranse med
hverandre, hvor arbeidsgive-
ren ofte kan bli fristet av en
lav pris uten å se så nøye på
innholdet.
Det er bedriften som betal-

er for BHT, men kan ikke vel-
ge leverandør alene. Som en
del av det systematiske Helse,
Miljø og Sikkerhetsarbeidet
(HMS) skal valg av BHT – le-
verandør diskuteres med de til-
litsvalgte. Det er viktig at det er
helt klart hvilke tjenester bedrif-
ten kjøper, og om dette er nok til å
tilfredsstilledebehovenebedriften
har. Før man bestemmer seg for en
leverandør bør det gjennomføres
en HMS – analyse på bedriften for
å kartlegge behovet for bedrifts-
helsestjenester.

Det er laget en egen forskrift om
BHT i tilknytning til arbeidsmiljøloven.
Her ramses det opp hvilke bransjer som
er pålagt å ha BHT. Bedrifter i bransjer
som ikke er nevnt her kan også tren-
ge BHT. Alle bedrifter skal kartlegge
det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet,
hvis analysen viser at det er risiko, skal
man innføre BHT. Hvis det er uenighet
om dette kan det være lurt å kontakte
Arbeidstilsynet og eventuelt foreninga.

Selv om det dukker opp saker der folk
føler seg dårlig behandlet av BHT, er
det overordna bildet at de fleste opplever
at BHT fungerer tilfredsstillende. Men
som alt annet er det lurt med litt sunn
skepsis.

Som innsenderen i forrige nummer
av TgM sa, det er alltid lurt å ha med
seg en tillitsvalgt når man skal snak-
ke med ledelsen om ting som ved-
rører arbeidsforholdet, helt uavhengig
av BHT!

Kan vi stole på
bedriftshelsetjenesten?
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Norsk Folkehjelp er tildelt TV
aksjonen i 2011. Aksjonen går
til arbeidet med å rydde miner
og klasevåpen i Afrika, Asia,
Europa og Midt-Østen.

Det vil bidra til å skape trygghet og
igjen åpne muligheter for gjenoppbyg-
ging og utvikling av områder som len-
ge har vært avstengt på grunn av trusse-
len fra eksplosivene. Hver dag drepes og
lemlestes uskyldige mennesker av miner
og klasebomber som ligger igjen etter
krig og konflikt.

Hver dag, året rundt, gjennomsøker vi
og våre partnere områder med landmi-
ner, klasebomber og eksplosiver etter
krig. Med ett mål for øye, å gjøre hver-
dagen trygg for millioner av mennesker
som daglig lever med frykten for å miste
sine barn eller egne liv.

Vi var med å kjempet igjennom forbudet
mot landminer som nå 157 land har un-
dertegnet. Vi gikk også først i kampen
for å få til et forbud mot klasevåpen. Det
fikk vi til 1. august i år. Hittil har 38 land
undertegnet, så her har vi fortsatt en jobb
å gjøre. Kom ikke å si at ingen ting nyt-
ter, det har vi motbevist!

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens hu-
manitære solidaritetsorganisasjon. Der-
for er det hele fagbevegelsen som nå har
fått aksjonen.

Norsk Folkehjelp støtter folk i kamp-
en for mer innflytelse over egne liv og en
rettferdig samfunnsutvikling. Solidaritet
i praksis er vår visjon.

Klaseammunisjon dreper og lemlester si-
vile, inkludert kvinner og barn, hindrer
økonomisk og sosial utvikling, forsinker
rehabilitering og gjenoppbygging etter
konflikt. Det forhindrer tilbakevending
av flyktninger og har negativ innvirk-
ning på fredsarbeid og humanitær inn-
sats. Effekten av dette kan vare i mange
år etter at de har vært i bruk.

Her er noen eksempler på hva vi kan
utrette med penger fra en slik aksjon:

SuDAN – 15 millioner kroner årlig kan
frigjøre 10 millioner trygge kvadratme-
ter!

BoSNIA – 10 millioner kroner årlig kan
sette 10 nye minehunder og 40 nye mine-
ryddere i arbeid!

LAoS – 10 millioner kroner årlig kan ut-
danne 150 nye eksplosivryddere!

LIBANoN – TV aksjonen kan gi 40 nye
mineryddere som frigjør 1 million kva-
dratmeter i året!

VIETNAM – pengene fra TV aksjonen
kan rydde 100 fotballbaner for miner!

Hundesenteret i SArAjEVo -10 mil-
lioner kroner årlig kan utdanne 70 nye
minehunder!
TADSjIKISTAN – 10 millioner kroner
årlig kan gjøre landet minefritt innen
2020!

GuINEA BISSAu – 15 millioner kroner
kan gjøre landet minefritt på 18 måne-
der!

Nå gjenstår det å få samlet inn mest mu-
lig penger inn til dette arbeidet. Tenk om
fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp kun-
ne lage en kjempe dugnad sammen for å
samle inn penger til denne aksjonen på
alle arbeidsplasser.

Det ville reddetmange liv og spart folk
fra å bli lemlestet. Da må noen gå i bre-
sjen for å få dette til. Hvorfor ikke starte
med Grafisk? Dere har gått i bresjen før

og vist stor solidaritet på mange områ-
der. Tenk om dere sier «ja dette stiller vi
opp på i 2011». Da er starten å invitere
Norsk Folkehjelp til for eksempel fagfo-
reningstyret, klubbstyret eller årsmøter.
Formen bestemmer dere. Sammen kan
vi tilrette legge for hvordan vi kan gjen-
nomføre dette hos dere. Husk kamerat-
er, Solidaritet går aldri ut på dato.
Nå trenger vi dere i kampen for å fjerne
frykten og få den gode følelsen av trygg-
het til hardt rammede mennesker.

Finn Erik Thoresen

FRA FRYKT TIL TRYGGHET

? Visste du at?

I bedrifter med tariffavtale har
dere i tillegg til det sentrale tilleg-
get, som skal utbetales fra 1. april,
krav på årlige reelle lokale forhand-
linger. At de skal være reelle be-
tyr at det er bedriftens situasjon
som skal ligge til grunn, og ikke
finanskrise eller andre utenforlig-
gende årsaker.

Vi gjør spesielt oppmerksom på
punktet om likelønnspott, hvor det
skulle være en intern kartlegging
innen 01.09.
Hvis det ikke er noen forskjeller

som kan føres tilbake til kjønn, skal
tillegget på 0,50/time utbetales til
alle med virkning fra 1. juli.
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Overgangen fra juli til august
settes Oslo på verdenskartet
for tusenvis av håpefulle jenter
og gutter fra alle verdensdeler,
som skal kjempe om lærkula,
utvise idrettsglede og respekt
for motstanderen uansett ut-
fallet av kampene.

Av Terje Fjellum,
sportsredaksjonen

I år hadde vi ansvar for tre lag pluss at vi
tok på oss delansvar for et fjerde lag da
de fikk problemer. Og nok en gang måt-
te vi ha bistand fra Mister Norway Cup,

Frode Kyvåg til å løse diplomatiske
floker både her hjemme og der nede.

Lagene som deltok var som følgende:
PaLeSTina HoPe: Laget kommer fra
hele vestbredden, de er 14 år gamle og er
tiltenkt en fremtidig rolle som stammen

i landslaget. Laget var godt og kom
seg greit gjennom gruppespillet,
men var «uheldig» med trekningen
i kvartfinalen og møtte et impone-
rende lag fra Mexico. De hadde al-
lerede vunnet Dana Cup og Gøta
Cup, og endte opp som vinner av
Norway Cup.

gaza FC: Laget kommer fra den
nordligste delen av Gaza stripen,
den delen som ble hardest rammet av Is-
raels krig mot Gaza stripen i 2008/2009.
De er 13 år gamle og var imponerende
gode, særlig med tanke på hvilke forhold
disse gutta kommer fra og har levd un-
der. De var også suverene gruppevinnere
og spilte seg helt frem til bronsjemedalje
og pokal.

SaBra & SHa-
TiLa Survi-
vorS: Laget er
etter hvert blitt et
velkjent lag for
de fleste som har

vært på Norway Cup. Guttene her kom-
mer fra ulike Palestinske flyktningelei-
ere i Libanon og er 12 år gamle. Siden
de er så unge spiller ikke den årsklassen
cup, men et antall kamper og alle lagene
får medalje og pokal. og laget, med sitt
kjente varemerke som er felles sang og
folkedans med alle sine motstandere rett

etter kampslutt, uansette sportslig
resultat.

unrwa: Laget kommer fra hele
Gaza stripen og ble valgt ut fra
uNrWA skolene. De er 13 år gam-
le, var det beste av de palestinske
lagene rent sportslig og hadde best
disiplin. De ble slått ut i semifi-
nalen ved myntkast, og endte opp
med bronsjemedalje og pokal.

Totalt sett er dette det bes-
te sportslige resultat som vi har opp-
nådd, når vi ser alle lagene under ett.
og når vi nok en gang har fått oppleve
den glede alle sammen gir utrykk for
utenfor banen, er det med stolthet en kan
se hvordan store deler av Lo familien be-
vilger penger til dette flotte tiltaket. Det-
te er ikke bare en fotballturnering, men
et kjempeminne for livet for de ungene
som er så heldig å få være med. Tusen
takk for årets bevilgning.

NORWAY CUP 2010

UTsLåTT, men bare
vent til neste år...
Da er vi tilbake igjen!
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Gjestespalta

Magnus E. Marsdal.
Utreder i Manifest Analyse.
www.manifestanalyse.no

Som ansatt i Norge har man
rettigheter fagbevegelsen har
jobbet for i 100 år. Nå kan nye
EU-regler undergrave rettig-
hetene våre ved å slippe løs
vikarbruken i arbeidslivet.
Derfor vil LO-tillitsvalgte over
hele landet at Norge sier nei
takk til EUs vikardirektiv.

Stadig flere bedrifter forsøker å erstatte
fast ansatte med midlertidige. De forsøk-
er seg på bruk og kast. Tryggheten for
arbeidere forsvinner hvis ansatte mister
retten til fast stilling. Du vet ikke om du
har jobb neste måned. om du har penger
til å betale på huslånet. Eller: uten fast
jobb får du jo gjerne ikke noe huslån.

utryggheten går også på helsa løs. Fors-
kning viser at ansatte uten fast jobb
får dårligere helse og er mer utsatt for
arbeidsulykker.

Derfor følger fagbevegelsen nøye med
på den sterke veksten i vikarbransjen i
Norge.

• I 1994 hadde vikarbransjen 140
bedrifter med 13.469 sysselsatte og
1,3 milliarder i omsetning.

• I 2007 var dette økt til 1207 be-
drift-er med 41.448 sysselsatte og
21,3 milliarder i omsetning, ifølge
Statistisk sentralbyrå.

Tar vi med alle midlertidige også
utenfor vikarbransjen, er det totale antal-
let mye høyere: 275.000 personer i 2006,
det vil si 12 prosent av alle sysselsatte.

For fagbevegelsen, er det blitt en viktig
kamp å demme opp den økende utrygg-
heten for ansatte. I andre europeiske land
er en hel generasjon arbeidere i ferd
med å vennes til et arbeidsliv der
bare de heldige har fast jobb. Der en
stor andel av nye jobber som skapes
er midlertidige. uten trygghet for den
ansatte.

I dagens Norge gjør ikke bedriftene
som de vil. Arbeidsmiljøloven sikrer at
fast arbeid er regelen. En vikar må være
vikar for noen. og ellers er det kun noen
få åpninger for å bruke midlertidig an-
satte. Derfor er vikarbransjen fortsatt re-
lativt liten.

Men mørke skyer truer. Eus nye regler
for arbeidsmarkedet skal gjøre det lette-
re for bedriftene å bruke vikarer. Disse
reglene kommer til Norge, hvis ikke
Norge bruker vår rett til å si nei takk til
Eu-direktivet om vikarbyråer. resul-

tatet kan bli at ansatte vil miste de rettig-
hetene til fast jobb som gjelder i dag.

«Direktiver» er felles Eu-regler for «Det
indre marked». Norge er knyttet til det-
te markedet gjennom EØS-avtalen.
Der blir Eu-regler norsk lov. Men ikke
automatisk: Norge har rett til å si nei.
Denne reservasjonsretten – også kalt ve-
toretten – har Ja-flertallet på Stortinget
aldri brukt. Nå mener mange i fagbeveg-
elsen at det er på tide.

I sommer gikk lederne for Lo-avdelin-
gene i landets fem største byer inn for
at den rødgrønne regjeringen må avvi-
se Eus vikarbyrådirektiv. De lokale Lo-
lederne viser til vedtaket gjort av Los
høyeste organ – Lo-kongressen – i
2009: «regjeringen må bruke re-
servasjonsretten mot eu-direktiv som
innskrenker nasjonale virkemidler
mot sosial dumping og som reduserer
faglige rettigheter og velferdsordnin-
ger.»

– Det er viktig at vi tar denne kampen nå
gjennom å bruke vetoretten vår, sa leder
for Lo i oslo roy Pedersen til Dagsavis-
en i juni. Som Lo-leder for hovedstaden
representerer roy Pedersen også med-
lemmene i Oslo Grafiske Fagforening.

Dette handler om grunnleggende trygg-
het for ansatte og faglige rettigheter.
Samtidig handler det om Norges selv-
stendighet. Hvis vi har funnet en måte å
regulere vikarbruken på som vi mener er
riktig, er det eneste demo-

kratiske at vi beholder disse reglene, som
det norske demokratiet har bestemt. Det
er ikke demokratisk å slippe vikarbyrå-
ene løs bare fordi noen i Eu har bestemt
det. Nordmenn har stemt nei til Eu to
ganger. Da skal heller ikke Eu bestem-
me norsk lov.

regjeringen har nå sendt saken om vikar-
byrådirektivet ut på høring. Tidsplanen,
hvis Norge ikke sier nei, er at Eu-reglene
skal bli norsk lov senest i desember 2011.
Høringen varer fram til 10. Desember i
år. Så kommer saken trolig til Stortinget
til våren.

Derfor har fagbevegelsen en mulighet
til å påvirke utfallet. Da må kunnskap
om saken ut til medlemmene og disku-
sjonen om bruk og kast av vikarer må
settes på dagsorden.

Derfor har Manifest Analyse laget opp-
lysningsheftet UTRYGG: Økende vikar-
bruk og ansattes rettigheter. Der får du
møte to vikarer ved Gate Gourmet på
Gardermoen som takket være norsk lov
sikret seg fast jobb. og du får lese «Eus
vikardirektiv på 1-2-3». På 30 minutter
har du lært deg saken.

Oslo Grafiske mottar heftet UTRYGG i
posten fordi foreningen er en av de 180
faglige organisasjonene som er abon-
nent og dermed sikrer driften av Mani-
fest Analyse.

Vioppfordrer fagforeningerogklubber
til å skolere medlemmene i denne sak-
en. Info om bestilling av flere hefter
får du ved å sende epost til Forlaget
Manifest på post@manifest.no eller
ringe Håkon Kolmannskog på tlf.
47 41 37 81.

Kunnskap er makt. og fagbe-
vegelsen har bruk for begge deler.

Ja til økt utrygghet?
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Oslo Grafiske fagforening gratulerer sine jubilanter
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OKTOBER:

50 år
061060, Østby, Erik,
Østrengvegen 23, 1405 LANGHuS

101060, Pedersen, Alf rune,
Sagstuveien 45, 1405 LANGHuS

191060, Johannessen, Roger,
Lerkevegen 1 F, 2006 LØVENSTAD

281060 Uthus, Stein Erik,
Slattum Terrasse 44 H,
1480 SLATTUM

60 år
031050, Løvlien, jan Henning,
Kleiva 3, 1088 OSLO

70 år
091040, Henie, Bjørn,
Maridalsv. 324, 0881 OSLO

101040, Pettersen, Bjørn odvar,
Fjellom 17 B, 1529 MOSS

131040, Moc, Sy Chau,
Smedsrudv. 7 F, 1405 LANGHuS

141040, Kaarmo, Per Arild,
Rustadsaga 1, 0693 OSLO

161040, Ingjerd, Willy,
Kongsby, 2166 oPPAKEr

241040, Persson, Sven Benny,
Erlends V 15, 0669 OSLO

291040, Sæther, Svein Johan,
Håkonskastet 4, 1453 BJØRNEMYR

301040, Amundsen, Laila, Skolsegglia
21, 2019 SKEDSMOKORSET

75 år
211035, Bjørge, Fritz Normann,
Gamle Åsv. 28 C, 1400 SKI

301035, Finstad, Svein,
Birkelundveien 39, Leilnr L,
1481 HAGAN

311035, johansen, Bjørn,
Haugerudhagan 47 B, 0673 oSLo

80 år
021030, jølstad, odd, ole Bullsgt. 42,
2000 LILLESTrØM

201030, Haarbye, Herbert Eugene,
Samvirkev. 9 B, 1178 OSLO

241030, Moe, Per Arnljot,
Bølerskrenten 35, 0691 OSLO

85 år
221025, Dihle, Øivind Andreas,
Larsbråtv. 65, 0674 oSLo

081025, Håve, Oddvar,
oppegårdv. 211, 1405 LANGHuS

90 år
181020, Larsen, Normann Hildebrand,
ringshusv. 14, 1176 oSLo

NOVEMBER:

50 år
041160, Kristiansen, runa Synøve j,
Konglev. 7, 1406 SKI

181160, Marthinsen, Anders,
Armauer Hansensgate 4, 0455 oSLo

60 år
141150, Sten, Svein Arild,
Jongsbruvn 18, 1338 SANDVIKA

131150, Andersen, jan,
Granstangen 16 C, 1051 oSLo

271150, Hanshaugen, Kåre,
Prost Holms Vei 315,
2019 SKEDSMOKORSET

70 år
071140, Hytten, Frank Alexander,
ulsholtv. 16, 1053 oSLo

111140, Bekkevold, Sigmund,
Nordbyv. 221, 2013 SKjETTEN

231140, Wangen, Frank,
Stokkerskogen 10 B,
1389 HEGGEDAL

281140, Gulbrandsen, Jan Erik,
Kantarellen terrasse 28, 1286 OSLO

75 år
041135, Andresen, odd,
Haraløkka 10, 0689 OSLO

80 år
141130, Knutsen, Eline,
Ivar Wellesvei 3 B, 0672 oSLo

201130, Pedersen, Kjell, jerpefaret 15 B,
0788 OSLO

251130, Løken, ruth, Erlendsvei 20,
0669 OSLO

85 år
121125, Borghøy, odd William,
Gråsteinv. 18, 1157 OSLO

191125, Jørgensen, Rolf Johan,
Trygve Strømbergsvei 4 B,
1263 oSLo

DESEMBER:

50 år
021260, Tveita, Eli, Myrullv. 6,
1450 NESoDDTANGEN

211260, ueland, ole,
Grorudveien 94, 1053 OSLO

301260, Lund, Tore, Ammerudv. 33 C,
0958 OSLO

60 år
061250, reinertsen, Tom,
Ravnåsv. 69 D, 1254 OSLO

211250, Lunner, Dag,
Bjerkeliveien 9, 3470 SLEMMESTAD

70 år
071240, Sanders, Arild, Furukollen 13,
1560 LArKoLLEN

131240, Iversen, jon-Ivar, Gaustadg. 10,
1482 NITTEDAL

161240, Hansen, Gunnar Norman,
Haveg. 11, 2010 STrØMMEN

271240, Løvmyr, randi Skattum,
Østre Strandv. 86 D, Seksjon 8,
3482 TOFTE
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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! Vi har røykfritt miljø.

Møtedager (onsdager) for 2010 er: 29/9 – 13/10 – 10/11 – 15/12

En fin sosial sammenkomst! Ta en tur! Vel møtt!

Ring Steinar Bjerkelund - tlf. 22 75 50 73 - mob.906 83 317
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75 år
221235, Adamiak, Bruno Alfons,
Stovnerbakken 19, 0980 OSLO

281235, Ramsdal, Bjørg Karin,
utsiktsv. 26 B, 1410 KoLBoTN

80 år
061230, jensen, rolv Tore, Skogv. 17,
1450 NESoDDTANGEN

231230, Andersen, Edel,
Dælenengg. 11 A, 0567 oSLo

90 år
021220, Hansen, Edna Miranda,
Storg. 28, 1531 MOSS

Vi inviterer dere som er innmeldt siste
året til helgekurs hvor du kan bli kjent
med forbundet og avdelingen hvor du er
medlem.

På kurset får du mer greie på hvilke rettigheter
og plikter du har som medlem. Er du medlem
i en bedrift med tariffavtale får du informasjon
om hva det innebærer, og hvilke arbeidsoppga-
ver som er tillagt klubbene.

Det blir innføring i hvilke lover og avtaler som
regulerer forholdene i arbeidslivet.

Ikke minst vil du treffe medlemmer fra andre ar-
beidsplasser, høre om forholdene og utveksle
erfaringer. Er dere flere fra samme arbeidsplass
kan vi sette av litt tid til en egen gruppe.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom:
Fellesforbundet 851 Østfold og Fellesforbun-
det 850 Oslo Grafiske Fagforening

Kurset avholdes på Thorbjørnrud kurssenter
ved vakre Randsfjorden:
Fredag 29. – søndag 31. oktober 2010.

Avreise fra Oslo fredag 16 30 med retur fra
Thorbjørnrud søndag klokken 14 00.

Reise og opphold er selvfølgelig gratis!

Påmelding senest fredag 15. oktober til:
Trude Tinnlund Johansen, mobil 414 44 101–
trude@avd851.no
eller Adolf Larsen, mobil 975 27 464 –
adolf.larsen@fellesforbundet.org

Hei du som er nyinnmeldt i Fellesforbundet!
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